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วนัแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พกุาม – จุดชมววิทะเลเจดีย์ – เจดีย์บูพญา - โชว์พืน้เมืองเชิดหุ่นกระบอก          (/-/เยน็)         

08.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

11.00 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเท่ียวบิน FD 244  ** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้นําท่าเดินทาง
สู่เมืองพุกามเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศ
เมียนม่าร์โดยรถบัสปรับอากาศ(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง)พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

จากน้ัน ถึง เมืองพุกาม นาํท่าน สักการะ เจดีย์บูพญา (Bupaya 
Pagoda)ซ่ึงตั้งโดดเด่นอยูริ่มนํ้ าอิรวดี เจดียอ์งคเ์ลก็ๆสี
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ทองอร่าม ทรงแปลกตา เป็นอีกจุดชมวิวท่ีสงบและ
สวยงามมาก นําท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและ
หมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามท่ียงัคงวิถีท่ีชีวิตท่ีเรียบง่าย นาํ
ท่านชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิว
ทะเลเจดีย์  ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย ์ไดจ้ากจุดชม
วิวแห่งน้ี 

คํา่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่น
กระบอก ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง 
พร้อมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 
*นําท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

 
 
วนัทีส่อง น่ังบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม – วดัเจดีย์ชเวสิกอง – วดัอนันดา – วดัมนุหา – วดักบุยางก ี– วดัติโลมินโล -

วดัสัญพญัญู – วหิารธรรมยนัจี – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง      (เช้า/กลางวนั/เยน็)                  

05.00 น.  นําทุกท่านออกเดินทางไปจุดขึ้นชมบอลลูน 
จากน้ัน นําท่านขึน้บอลลูนชมทศันียภาพ และชม
พระอาทิตย์ขึน้อันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ 4,000
องค์แห่งพุกามในเขตอุทยาน ประวัติศาสตร์เมือง
หลวงเก่า การน่ังบอลลูนในพุกามถือเป็นจุดไฮไลท์
ที่สุดและเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมที่มาเที่ยวพุกามไม่
ควรพลาดการขึน้บอลลูนเพราะท่านจะได้ชมความ
สวยงามของเมืองพุกามในมุมสูง ซ่ึงถือว่าเป็นการ
ชมเมืองพุกามที่สวยที่สุดและแพงที่สุด(ใช้เวลาน่ัง
บอลลูน 1 ช่ัวโมง)  

** หมายเหตุ ในกรณทีีส่ภาพอากาศไม่เอือ้อาํนวยทาํให้ไม่สามารถน่ังบอลลูนได้ ทางบริษทัฯจะคนืเงนิค่าบอลลูนให้ท่านละ 250 USD ** 

 



 
BT‐MMR055_ OCT-FEB20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นาํท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) 

ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทอง
ขนาดใหญ่ สร้างข้ึนหลงัพระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์
เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลาย
ส่วน  มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใช้เ ป็นทั้ ง ท่ี
ประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda 
Temple) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็น
วดัสีขาวมองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนบัไดว้่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มี
รูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้นซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าใน
ยุคตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาตอ้ง
องคพ์ระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา (Manuha  Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้อง
หมู่บา้นมยินกะบา สร้างเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวส้ําหรับชาติหน้า จึงได้
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นาํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ี โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสาม
องคน์ัง่เบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ เคร่ือง
เขิน (Lacquer Ware)ซ่ึงยอมรับกนัว่ามีช่ือเสียงท่ีสุดในพม่า
เช่น ถว้ยนํ้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบ
ใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของทาํจากขน
หางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ ่มีขนาดเบาบางและบีบใหย้บุ แลว้
กับไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้ นพาท่านเท่ียว วัดกุบยางก ี
(Gubyaukkyi  Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนั
สิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสุดใน

พุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู่จากนั้นเขา้ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo  Temple)สร้างข้ึนเม่ือปี 1211 โดยพระบญัชาของ
พระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราช
ทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยูท่ ั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเม่ือปี พ.ศ.1761ซ่ึงไดรั้บ
การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพัญญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมือง
พุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เมืองพกุาม สร้างข้ึนเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพ
หนา้ ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานท่ีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา ชมเมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงาม และหมู่บา้น
เก่าแก่เมืองพกุามท่ียงัคงวิถีท่ีวิตท่ีเรียบง่าย 
 ได้เวลาสมควรเดินทางเข้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ 

จากนั้น เดินทางสู่เมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง 
(U‐Ben) สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดย
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอูเสาของสะพาน
ใชไ้มส้ักถึง 1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุว่า 200 ปีทอด
ขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่ วัดจอกตอจี ซ่ึง
มีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาพกุาม  
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คํา่       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  กุ้งแม่นํา้เผา 

*นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม มัณฑะเลย์ – พธีิล้างพระพกัตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวงัมัณฑะเลย์ – พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง – วดักุ
โสดอ - กรุงเทพฯ                                        (เช้า/กลางวนับนเคร่ือง)              

04.00 น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นส่ิง
ศักดิ์ สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือ
เป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํขนาดใหญ่
ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองคาํเนือ้น่ิม” ท่ีพระเจา้กรุง
ยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี 
พ .ศ .  6 8 9  สู ง  1 2  ฟุ ต  7  น้ิ ว  หุ้ มด้ว ย
ทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบั
ทองปางมารวิชยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี 
พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี 
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หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ 
ก่อน     จะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ํ้ า
หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า 
โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีนาํไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่าน
ร่วมทาํบุญบูรณวดักสิุนารา ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 

07.00 น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นํ า ท่ า น ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง มั ณ ฑ ะ เ ล ย์ 
(Mandalay  Palace) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่
ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 
2488 เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพั
อังกฤษ ได้ท้ิงระเบิดจาํนวนมากมายถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลว่า
พระราชวังน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมกําลังของ

กองทพัญ่ีปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อม
ปราการและคูนํ้ ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู ่ปัจจุปัน พระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าได้
จาํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา 

จากนั้น นาํท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัท่ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆ  วิ จิตรตระการด้วย
ลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้ง
หลงัคา บานประตูและหน้าต่าง โดย
เน้นรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวติั
และทศชาติของพระพุทธเจา้สร้างโดย
พระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปี
ท่ีพระองคย์า้ยราชธานี จากอมรปุระมา
อยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นตาํหนัก
ยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากท่ี
พระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจ้าธีบอ 
หรือ สีป่อ พระโอรสกท็รงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่ง 
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แทจ้ริง นาํท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw  Pagoda)ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทาํการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 
5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้่า “หนงัสือท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในโลก”  

12.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 245 
** บริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง **  

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
........................................................................................................................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ราคา พม่า หลงรัก พกุาม บิน FD 3 วนั 

เร่ิมเดนิทาง เดนิทางกลบั กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดีย่ว 

18 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 

25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 21,900 21,500 20,900 3,000 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 

17 ม.ค.63 19 ม.ค.63  24+1 23,900 23,500 22,900 3,000 

31 ม.ค.63 02 ก.พ.63 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าบอลลูนน่ังชมเมืองพุกาม 1 ช่ัวโมง 
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 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วนั 
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต ิ
2.กรณยีกเลกิ  
2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคนืเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตั
ฤกษ์  
     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจําโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทั้งส้ิน 
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2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลือ่นการเดินทางของ
ท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อน
ล่วงหน้า 
เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ
กาํหนดไว้ 
(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหาย
ต่างๆที ่
เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณทีีมี่ผู้เดนิทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทาง 
โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆใน
กรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดงักล่าว 
7.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรทีท่าํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


