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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย   
 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก          (/-/เย็น)                                                                                                                            

08.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

10.50 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเท่ียวบิน FD 244  ** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเคร่ือง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการส าหรับลูกค้าท่ีมีความประสงค์ต้องการนั่งแถวหน้าและนั่ง

ติดกันหรือเลือกท่ีนั่งได้ เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกท่ีนั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้

นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีต้องการล็อกท่ีนั่งไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกท่ีนั่งไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เท่ียว 

 * ต้องการล็อคท่ีนั่งแถวหน้า Hot Seat  

 แถวท่ี 1    ค่าบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน 

 แถวท่ี 2-5  ค่าบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน 

 แถวท่ี 6-8  ค่าบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั้งก่อนท าการจองค่ะ** 

12.20 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อย 

แล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถ 

บัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

จากนั้น ถึง เมืองพุกาม น าท่าน สักการะ เจดีย์บูพญา (Bupaya Pagoda)ซึ่งต้ังโดดเด่นอยู่ริมน้ า 

อิรวดี เจดีย์องค์เล็กๆสีทองอร่าม ทรงแปลกตา เป็นอีกจุดชมวิวท่ีสงบและสวยงามมาก  

น าท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ท่ีสวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามท่ียังคงวิถีท่ีชีวิตท่ีเรียบ 

ง่าย น าท่านชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์  ท่านสามารถ 

มองเห็นทุ่งทะเจดีย์ ได้จากจุดชมวิวแห่งนี้ 

ค่ า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการ 

เชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 

*น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์  

 อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง    (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่  

สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระ 

หลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็นท้ังที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของ 

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ต้ังอยู่ 

ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 

ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปท้ัง 4 ด้านซึ่ง ต่อมา

เจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าท่ึงของวิหารแห่งนี้ก็คือ ท่ีช่องหลังคาเจาะเป็นช่อง

เล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) 

ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้ส าหรับชาติหน้า 

จึงได้น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่ง

เบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับ 

กันว่ามีชื่อเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของต้ังแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่  

หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่ก าลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่  

มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้นพาท่านเท่ียว  

วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่ 

โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคงเหลืออยู่ จากนั้นเข้าชม  

วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้า 

นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทาง 

เลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร เท่ากันท้ัง 4ด้านมีพระพุทธรูป 

ประดิษฐ์ฐานอยู่ท้ัง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนป้ัน  

อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามี 

ความสวยงามมากท้ังภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ท่ีสูงที่ 

สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี  

(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เช่ือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ท่ีสุด 

ในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาต 

จะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ต้ังโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานท่ีโหดร้ายได้เล่าต่อกันม า ชมเมืองทะเลเจดีย์ท่ี

สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีท่ีวิตท่ีเรียบง่าย ได้เวลาสมควรเดินทางเข้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ 
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จากนั้น  เดินทางสู่เมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ท่ียาวที่สุดในโลกโดย 

ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอด 

ข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสูว่ัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ท่ีสร้างตามแบบวัดอนันดาพุกาม  

ค่ า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  กุ้งแม่น้ าเผา 

*น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม    มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ                             

                                                               (เช้า/กลางวันบนเครื่อง)                                                                               

04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ 

ทรงเครื่องกษัตริย์ท่ีได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นท่ีเมืองธรรม

วดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 

9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระ

มหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท า

ให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อ

บูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่ าเป็นวัดท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่

ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ

ครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 พร้อมท้ัง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธ

ไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 

07.00 น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักท่ีสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของ

เอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งท่ี 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร 

โดยกองทัพอังกฤษ ได้ท้ิงระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วย 

เหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็น 

พระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบ 

พระราชวังท่ียังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน พระราชวังท่ีเห็นอยู่เป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพม่าได้ 

จ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา 
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จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังท่ีสร้างด้วย 

ไม้สักท้ังหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีต 

อ่อนช้อย ท้ังหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวัติและ 

ทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีท่ีพระองค์ย้าย 

ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลัง 

จากท่ีพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่าง

หลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนา

พระไตรปิฎกคร้ังที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า  

“หนังสือที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก”  

12.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD 245 

** บริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **  

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

........................................................................................................................................................................................... 

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา พม่า หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 25 12,900 12,500 12,900 2,000 

4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

5 พ.ค.61 7 พ.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 
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11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก

และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

- ** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 

2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ และ ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย 

  กว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

           วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

    2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
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   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี 

       เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

     4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ 

        เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

     5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป 

        ด้วยถ้าผู้เดินทาง 15 ท่านข้ึนไปจะมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

     6.กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เชน่ (ต๋ัวเครื่องบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 

       ก่อนท าการออกตั๋ว  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง

ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 
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- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 


