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วนัแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พกุาม-จุดชมววิทะเลเจดีย์-เจดย์ีบูพญา-โชว์พนืเมืองเชิดหุ่นกระบอก          (/-/เยน็)                                                                                                                

08.30 น. พร้อมกนัทีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.50 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเทียวบิน FD 244  ** มีบริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง ** 

 
12.20 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ นําท่านเดินทางสู่

เมืองพุกาม เมืองแห่งประวติัศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชวัโมง)พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

จากนัน ถึง เมืองพุกาม นาํท่านแวะ สักการะ เจดีย์ 

บูพญา (Bupaya Pagoda)ซึงตงัโดดเด่น

อยู่ริมนาํอิรวดี เจดียอ์งค์เล็กๆสีทองอร่าม 

ทรงแปลกตา เป็นอีกจุดชมวิวทีสงบและ

สวยงามมาก นําท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที

สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที

ยงัคงวิถีทีชีวิตทีเรียบง่าย นาํท่านชมและ

เก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิว

ทะเลเจดีย์  ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะ

เจดีย ์ไดจ้ากจุดชมวิวแห่งนี 
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คาํ       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการ 

เชิดหุ่นทีดูเหมือนมีชีวติจริง พร้อมลิมรสอาหารพนืเมือง 

*นําท่านเข้าสู่ทพีักโรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทสีอง พกุาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวัดตโิลมนิโล-วดัสัญพญั ู-วิหารธรรมยนัจ-ี

มัณฑะเลย์ -อมรปรุะ- สะพานไม้อเูบ็ง        (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                         

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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จากนัน ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึงเป็นสถูปดงัเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ 

สร้างขึนหลงัพระเจา้อโนรธาขึนครองราชย ์เพือใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะ

เป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทงัทีประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตงัอยู่

ทางทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสี

ขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเมือปี 1091

ซึงวิหารแห่งนีนับได้ว่าเป็นวิหารทีมีขนาด

ใหญ่ทีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสีเหลียม

จตุัรัส มีมุขเด็จยืนออกไปทงั 4 ดา้นซึงต่อมา

เจดีย์แห่งนีเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรม

พม่าในยุคต้นของพุกาม และสิงทีน่าทึงของ

วิหารแห่งนีก็คือ ทีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่อง

เล็กๆ ให้แสงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ให้มีแสงสว่างอยา่งน่าอศัจรรย ์จากนนัพาท่านชม วัดมนุหา (Manuha 

Temple) ตงัอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สร้างเมือปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพือสังสม

บุญไวส้ําหรับชาติหนา้ จึงไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดันี โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึง

องค ์กบั พระพุทธรูปอีกสามองคน์งัเบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคนี์

เป็นอยา่งดี 
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เทยีง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านแวะชมสิงของขึนชือของพุกามก็คือ เครืองเขิน 

(Lacquer Ware) ซึงยอมรับกนัวา่มีชือเสียงทีสุดใน

พม่า เช่น ถว้ยนาํ จานรอง โถใส่ของตงัแต่ขนาดเล็กถึง

ใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิงทีกาํลงัเป็นทีนิยมก็คือ โถใส่

ของทาํจากขนหางม้าสานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบา

บางและบีบให้ยุบ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม จากนนั

พาท่านเทียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) 

สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิงทีโดดเด่น

คือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัทีงดงามทีสุดในพุกาม ทียงัคง

เหลืออยู่ จากนันเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo 

Temple) สร้างขึนเมือปี 1211 โดยพระบญัชาของ

พระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติ

สิทธู ซึงเกิดกับนางห้ามผูห้นึง และไดเ้สียงทางเลือก

ให้เป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร 

เท่ากนัทงั 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทงั 4 

ทิศ ทงัสองชนั มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน อนัประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเมือ

ปี พ.ศ.1761 ซึงไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทงัภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพัญ ู ซึงเป็นเจดีย์

ทีสูงทีสุดในเมืองพุกาม ชมวหิารธรรมยนัจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชือวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นวดัทีใหญ่ทีสุดในเมืองพุกาม สร้างขึนเพือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตาม 

พระองค์ไปในชาติภพหน้า ตงัโดดเด่นยิงใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานทีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา ชมเมืองทะเลเจดียที์

สวยงาม และหมูบ่า้นเก่าแก่เมืองพุกามทียงัคงวถีิทีวติทีเรียบง่าย ได้เวลาสมควรเดินทางเข้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ 

จากนนั เดินทางสู่เมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ียาวทีสุดในโลกโดยขา้ราชการชนัผูใ้หญ่ชือวา่

เสาอูเสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซึงมีอายุกวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจี ซึงมี

เจดียที์สร้างตามแบบวดัอนนัดาพุกาม  
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คาํ       บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  กุ้งแม่นําเผา 

*นําท่านเข้าสู่ทีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
วนัทสีาม   มณัฑะเลย์-พธีิล้างพระพกัตร์พระมหามยัมุนี-พระราชวงัมัณฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง 

     วดักโุสดอ-กรุงเทพฯ                             (เช้า/กลางวนับนเครือง)                                                               

04.00 น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิงศักดิสิทธิสูงสุด 1 ใน 5 

แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครืองกษตัริยท์ีไดรั้บ

การขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองคําเนือนิม” ทีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึนทีเมือง

ธรรมวดี เมือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิว หุ้มด้วยทองคําเปลวหนา 2 นิว ทรง

เครืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงได้

สร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพือประดิษฐานพระมหามยั

มุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิด

ไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวทีปิดพระละลายเก็บเนือทองไดน้าํหนกัถึง 700 

บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรียไรเงินเพือบูรณะวดัขึนใหม่มีขนาดใหญ่

กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัทีสร้างใหม่ทีสุดแต่

ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยงัมี

โบราณวตัถุทีนาํไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือครังกรุงแตกครังที 1 พร้อมทงั เชิญทุกท่าน
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ร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซึงมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนนักลบัโรงแรม 

 

07.00 น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านชม พระราชวงัมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวงัทีส่วนใหญก่่อสร้างดว้ยไมส้ักทีสวยงามทีสุด

แห่งหนึงของเอเชีย ในสมยัสงครามมหา

เอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครังที 2 วนัที 

20 มีนาคม 2488 เครืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตร

โดยกองทพัองักฤษ ไดทิ้งระเบิดจาํนวน

มากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า

ดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงันีเป็นแหล่งซ่องสุม

กาํลงัของกองทพัญีปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลย์

ซึงเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบ

เป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการ

และคูนาํรอบพระราชวงัทียงัเป็นของดงัเดิม

อยูปั่จจุปัน พระราชวงัทีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัทีรัฐบาลพม่าไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึนมา 

จากนนั นาํท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทีสร้างดว้ยไมส้ักทงัหลงั งดงามตาม

แบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนช้อย ทงัหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดย

เนน้รายละเอียดเกียวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึงเป็นปีที

พ ระ อ ง ค์ย ้า ย รา ช ธ า นีจ า ก อม รปุ ระ ม า อยู่ที เ มือ ง

มณัฑะเลย์เพือเป็นตาํหนักยามแปรพระราชฐาน แต่

หลงัจากที 

 พ ระ อ ง ค์ สิ น พ ระ ช น ม์  พ ร ะ เ จ้า ธี บ อ  ห รื อ  สี ป่ อ 

พระโอรสก็ทรงยกวงันีถวายเป็นวดั ถือได้ว่าเป็นงาน

ฝีมือทีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง 

นาํท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึงครัง

หนึงเคยเป็นสถานทีทาํการสังคายนาพระไตรปิฎกครังที 

5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทงัหมด 84,000 พระ

ธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่  

“หนงัสือทีใหญ่ทีสุดในโลก”  
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12.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เทยีวบินท ีFD 245 

** บริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง **  

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

………………………………………………………………. 
 

หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าทีจองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตงัแต่ 12-21 เมษายน 62 

พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สักชเวนานจอง จะปิดให้บริการค่ะ 

โดยทางผู้จัดทัวร์จะเปลยีนเป็นสถานทเีทยีวอืนทเีปิดให้แทนค่ะ 

 
อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

วนัเดินทาง ราคา พม่า หลงรัก พกุาม บนิ FD 3 วนั 
เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดยีว 

06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
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04 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

25 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

08 ม.ิย.62 10 ม.ิย.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 ม.ิย.62 01 ก.ค.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 ก.ค.62 22 ก.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั  

 ทพีักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหวัหน้าทัวร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครืองดืมทสัีงเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บงัคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนีรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึงจะมีผลบังคับใช้ตังแต่

วนัท ี11 สิงหาคม 2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะต้องกลบัมายืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพมิอกี

ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 

วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทงัสิน 

กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนัก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

เงือนไขอนื ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง

ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีท่ีานต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทวัร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าททุีกครังก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 
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 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทงัสิน 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเทยีว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเีกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทยีวเองหรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงัหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรททีําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทไีม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทอียู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทงัสิน 
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 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายุครรภ์ทชัีดเจน สิงนีอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 


