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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย   

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-วดักสุนิารา-� (-/-/เยน็)                                                                      

08.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั0น 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.50 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเที�ยวบนิ FD 244  ** มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื6องดื6มบนเครื6อง ** 
หมายเหตุ สายการบนิแอรเ์อเชียมีบรกิารล็อกที6นั 6งและ Hot Seat บรกิารสาํหรบัลูกคา้ที6มีความประสงคต์อ้งการนั 6งแถวหนา้และนั 6ง

ตดิกนัหรอืเลอืกที6นั 6งได ้เนื6องจากตั 9วเครื6องบนิของคณะเป็นตั 9วกรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กที6นั 6งได ้ที6นั 6งอาจจะไม่ได ้
นั 6งตดิกนัในคณะ ซึ6งเป็นไปตามเงื6อนไขสายการบนิ   

 * ในกรณีตอ้งการลอ็กที6นั 6งไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการลอ็กที6นั 6งไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เที6ยว 
 * ตอ้งการลอ็คที6นั 6งแถวหนา้ Hot Seat  

 แถวที6 1    ค่าบรกิารลอ็กที6นั 6ง ขาละ 500 บาท/เที6ยว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวที6 2-5  ค่าบรกิารลอ็กที6นั 6ง ขาละ 400 บาท/เที6ยว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 

 แถวที6 6-8  ค่าบรกิารลอ็กที6นั 6ง ขาละ 200 บาท/เที6ยว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุคร ั0งกอ่นทาํการจองค่ะ** 
12.20 น.        ถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ นาํท่านเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์
บา่ย นาํท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ (Mandalay Palace) พระราชวงัที�ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของ

เอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพาหรอืสงครามโลกคร ั2งที� 2 วนัที� 20 มนีาคม 2488  
เครื�องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิ2งระเบดิจาํนวนมากมายถลม่พระราชวงั 
มณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงันี2 เป็นแหลง่ซ่องสุมกาํลงัของกองทพัญี�ปุ่ น 
พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ�งเป็นพระราชวงัไมส้กักถ็กูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็ 
แต่ป้อมปราการและคูนํ2ารอบพระราชวงัที�ยงัเป็นของด ั �งเดมิอยู่ปจัจปุนั พระราชวงัที�เหน็อยู่ 
เป็นพระราชวงัที�รฐับาลพมา่ไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ2นมา 

จากนั2น นาํท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัที�สรา้งดว้ย 
ไมส้กัท ั2งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพมา่แท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต 
อ่อนชอ้ย ท ั2งหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี�ยวกบัพทุธประวตัแิละ 
ทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ�งเป็นปีที�พระองคย์า้ย 
ราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ที�เมอืงมณัฑะเลยเ์พื�อเป็นตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงั 
จากที�พระองคส์ิ2นพระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสกท็รงยกวงันี2ถวายเป็นวดั  
ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืที�ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ นาํท่านชม  
วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ�งคร ั2งหนึ�งเคยเป็นสถานที�ทาํการสงัคายนาพระ 
ไตรปิฎกคร ั2งที� 5 มแีผ่นศิลาจารกึพระไตรปิฎกท ั2งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสอื 
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กนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืที�ใหญ่ที�สุดในโลก” 
เยน็  นาํท่านแวะวดักสุนิารา ซึ�งมอีายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน ์นาํท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตั2งอยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกนี2 สูง 240 เมตร ซึ�งเป็นจดุชมววิทวิทศันท์ี�สวยงามที�สุดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึ�งอยู่บน
ยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กอืบท ั2งเมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์ 

คํ 6า � บรกิารอาหารคํ 6า พเิศษ กุง้แม่นํ0 าเผา 

*นําท่านเขา้สูท่ี6พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว ** โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
  ส 
 
 
 
 
 

วนัที6สอง มณัฑะเลย-์สนามบนิเฮโฮ-รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยนํ0า-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดห่วง 
                    � (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

04.00 น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิ6งศกัดิHสทิธิHสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบ 
พระพทุธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครื�องกษตัริยท์ี�ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองคําเนื0 อนิ6ม” ที�พระเจา้กรุง
ยะไขท่รงหลอ่ขึ2นที�เมอืงธรรมวด ีเมื�อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 นิ2ว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 นิ2ว ทรงเครื�องประดบั
ทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือ
วดัพยาจ)ี เพื�อประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษ
ไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวที�ปิดพระละลายเก็บเนื2อทองไดน้ํ 2าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.
2426 ชาวพมา่ไดเ้รี�ยไรเงนิเพื�อบูรณะวดัขึ2นใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัไดว้่า
เป็นวดัที�สรา้งใหมท่ี�สุดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที�สุดในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุี�ฃ 

นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื�อคร ั2งกรุงแตกครั2งที� 1 พรอ้มท ั2ง เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซึ�งมีอายุหลายรอ้ยปี 
ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนั2นกลบัโรงแรม 

06.00 น.  � บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 
จากนั2น   นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
08.05 น.   ออกเดนิทางสู่สนามบนิเฮโฮ โดยสายการบนิ Air Bagan เที6ยวบนิที6 W9-141 
08.45 น.   เดนิทางถงึสนามบนิเฮโฮ (Heho) จากนั2นเดนิทางต่อไปยงัเมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน  

(Shan State) นั �งรถจากสนามบนิไปราว 1 ช ั �วโมงครึ�ง เพื�อไปชมทะเลสาบอนิเล   
(Inle Lake) มพีื2นท ี158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบันํ2าทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือ 
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จรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากลาํธารหลายสายที�ไหลมาจากเทือกเขาที�ทอดขนานไปท ั2งทางทิศตะวนัตกและ
ตะวนัออก มนีํ 2าไหลจากทะเลสาบไปลงแม่นํ 2าสาละวนิ รอบทะเลสาบมชีุนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง นาํท่านลงเรือเพื�อ
เดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิเล ลงเรือยนต(์ลําละ 5-6 ท่าน) มีเสื0อชูชีพบริการท่านเพื6อความปลอดภยั ชมววิทวิทศันท์ี�สวยงามและ
สภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ ระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดียวทั2งชายและ
หญงิอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาวอนิตา นาํท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า) ซึ�งเป็นตลาดนดัที�หมนุเวยีนกนัไปโดยไม่ซ ํ 2ากนั ให ้
ท่านเลอืกซื2อของที�ระลกึกลบับา้น 

เที6ยง  �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล  

นาํท่านเที�ยวชม วดัพองดออ ูสรา้งในศตวรรษที� 12 อดตี พระพทุธรูป 5 องคนี์2  (พระบวัเข็ม) 
ชาวบา้นจะ อญัเชญิขึ2นเรอืแลว้แห่ไปตามหมูบ่า้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึ�งจะแห่หลงัจาก 
เทศกาลออกพรรษา 15 วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึ 
ปจัจบุนัพระพทุธรูปมขีนาดสูงกว่าเดมิถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพทุธรูปที�ศกัดิOสทิธิOคู่ทะเล 
สาบอนิเลย ์ใหน้าํท่านนมสัการ พระบวัเข็ม เพื�อเป็นสริมิงคล จากนั2นนาํท่านชม หมู่บา้น 
ทอผา้อนิปอขอม ซึ�งเป็นหมูบ่า้นที�นาํเสน้ใยบวัมาทอเป็นเสื2อผา้, ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดั 
แมวกระโดด มอีายุ 200 กว่าปี จากนั2นนาํท่านเดนิทางกลบัที�พกั พกัผ่อนกบับรรยากาศ 
ของ ทะเลสาบอนิเลยห์ลงัจากนั2นเดนิทางไป หมู่บา้นผลติบหุรี6พื0นเมือง และ แปลงสวน 
ผกัลอยนํ0า (Floating Garden) ที�ปลูกผกัมากมาย เช่น พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ ใน 
จาํนวนมากพอที�จะเลี2ยงคนพมา่ท ั2งประเทศได ้หลงัจากนั2นนาํท่านไป วดัแมวลอดห่วง  
Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสาํนกัสงฆท์ี�รวบรวมพระพทุธรูปสาํคญั ๆ ไวเ้ป็น 
จาํนวนมากเป็นวดัที�ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระ
เจา้มนิดง ไดเ้วลาสมควรเขา้สู่ที�พกั 

คํ 6า � บรกิารอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 � พกัที6 SKY LAKE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเท่า) 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที6สาม   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ            � (เชา้/กลางวนับนเครื6อง/-)                                                                              

07.00 น.  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
09.40 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Bagan เที�ยวบนิที� W9-011 
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10.35 น.     เดนิทางถงึเมอืงมณัฑะเลย ์หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ 
12.50 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เที6ยวบนิที6 FD 245 

** มีบริการอาหารรอ้นและเครื6องดื6มบนเครื6อง ** 
15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหต ุ: สาํหรบัลูกคา้ที6จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ั0งแต่ 12-21 เมษายน 2561 
พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิารค่ะ 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี6ยนเป็นสถานที6เที6ยวอื6นที6เปิดใหแ้ทนค่ะ 
 

**ในกรณีที6ไฟลท์บนิภายในประเทศมีการเปลี6ยนแปลงเที6ยวบินเนื6องจากปญัหาทางสายการบนิหรอืเหตุ
สุดวสิยัทางธรรมชาติ ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิHปรบัเปลี6ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที6เกดิจากสายการบิน

ตามความเหมาะสม ทั0งนี0 จะคาํนึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั** 
..................................................................... 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื6อนไขรายการท่องเที6ยว 
 

วนัเดินทาง ราคา พม่า อนิเล อนิเลฟิ บนิ FD 3 วนั 

เริ6มเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี6ยว 

2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

 

4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000 

5 พ.ค.61 7 พ.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000 

18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000 
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1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000 

20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 25 17,900 17,500 16,900 3,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 25 17,900 17,500 16,900 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั 9วเครื6องบนิชั0นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี6ยนแปลงตั 9ว 
- ตั 9วเครื6องบนิภายในประเทศเสน้ทางมณัฑะเลย-์เฮโฮ-มณัฑะเลย ์
- ที6พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ6มเงนิพกัหอ้งเดี6ยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื0อหรอืเปลี6ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานที6ตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที6ท่องเที6ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิ6นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที6ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื6อนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ0 ามนัและภาษีต ั 9วทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ6มหากสายการบนิปรบัขึ0นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ0 าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ที6จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ6ม 7%  

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื6องดื6มที6ส ั 6งเพิ6มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที6ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที6ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที6กรมแรงงานทั0งที6เมืองไทยและต่างประเทศซึ6งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ6น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ450บาท/ทรปิ/ลูกทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)                                                                         
ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ0 าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ6นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 
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- ** ขณะนี0 รฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ6ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ6งจะมีผลบงัคบัใชต้ ั0งแต่วนัที6 11 สงิหาคม 
2558 ท ั0งนี0  หากมีการเปลี6ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื6นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ6มอกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื6อนไขการสาํรองที6นั 6ง 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที6เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 
  กว่า15 วนั มิฉะนั0นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

   2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั0งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิHการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื6อนไขใดๆทั0งสิ0น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ั0งหมด 
   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิHการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั0งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั0งสิ0น 

     3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ6งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื6อนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั0งนี0 ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที6ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื6อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิHในการคนืเงนิทกุกรณี 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิHในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั0งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนที6บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ0นไป)เนื6องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื6นที6เดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที6เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
     5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ0นไปจงึออกเดินทางในกรณีที6มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ0นไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 
     6.กรณีที6ท่านตอ้งออกตั 9วภายใน เช่น (ต ั 9วเครื6องบนิ,ต ั 9วรถทวัร,์ต ั 9วรถไฟ) กรุณาสอบถามที6เจา้หนา้ที6ทกุคร ั0ง 
       ก่อนทาํการออกตั 9ว  เนื6องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี6ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
รายละเอยีดเพิ6มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธิHในการเปลี6ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที6เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที6ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที6ยว สามารถเปลี6ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื6อท่องเที6ยวเท่านั0น (หนังสอืเดินทาง
ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั0งสิ0น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส
ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที6ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที6กรมแรงงานทั0งจากไทยและต่างประเทศซึ6งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ6งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื6อนไขนี0 ในกรณีที6เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ6งอาจจะปรบัเปลี6ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 
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- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั0งสิ0น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ6งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที6ยว
(ซึ6งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื6อนไขนี0 ในกรณีที6เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ6งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั0งสิ0น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที6ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื0อ,เพราะค่าใชจ้า่ย
ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั0งสิ0น หากเกดิสิ6งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี6เกดิจากความประมาทของนักท่องเที6ยวเอง
หรอืในกรณีที6กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที6การตรวจคนเขา้เมืองทั0งที6กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที6ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิHที6จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั0งสิ0น 
- ต ั 9วเครื6องบนิเป็นตั 9วราคาพเิศษ กรณีที6ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื6อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี6ยนชื6อได ้
- เมื6อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั0งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื6อนไขขอ้ตกลงต่างๆที6ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี0 แลว้ท ั0งหมด 
- กรุป๊ที6เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที6ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที6ยวบนิพเิศษ เช่น 
Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั0งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื6อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื6อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 


