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วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวงัมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์       
                            (-/กลางวันบนเคร่ือง/เยน็)                                                                                                                            

08.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.50 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเที่ยวบิน FD 244   

 ** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอร์เอเชียมีบริการลอ็กที่น่ังและ Hot Seat บริการส าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการน่ัง
แถวหน้าและน่ังติดกันหรือเลือกที่น่ังได้ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Randomไม่
สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณต้ีองการล็อกที่น่ังไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกทีน่ั่งไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เทีย่ว 
 * ต้องการล็อคที่น่ังแถวหน้า Hot Seat  

 แถวที่ 1    ค่าบริการล็อกทีน่ั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวที่ 2-5  ค่าบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 400 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน 
 แถวที่ 6-8  ค่าบริการล็อกที่น่ัง ขาละ 200 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกคร้ังก่อนท าการจองค่ะ** 

12.20 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ 
ประเทศพม่า ผา่นพธีิการตรวจคน
เขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
เดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์น าท่าน
เขา้ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ 
(Mandalay Palace) พระราชวงั
ที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้กัที่
สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของเอเชีย 
ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา 
หรือ สงครามโลกคร้ังที่ 2 วนัที่ 20 
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มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดย
กองทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมาย
ถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผล
วา่พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของ
กองทพัญี่ปุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็น
พระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้
กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบ
พระราชวงัที่ยงัเป็นของดัง่เดิมอยูปั่จจุปัน
รัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงั
ของเก่าขึ้นมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัที่สร้างดว้ยไมส้กัทั้งหลงั งดงาม
ตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตูและ
หนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพทุธประวติัและทศชาติของพระพทุธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี 
พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปร
พระราชฐาน แต่หลงัจากที่พระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็น
วดัถือไดว้า่เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง ชม วัดกโุสดอ (Kuthodaw 

Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการสงัคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 5 มีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎก
ทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”เดินทาง
สู่เขา Mandalay Hill ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา 
สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอด
เขามณัฑะเลย ์
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19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผา 

*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

 

 

  ส 
 

 
 

 
 

วันที่สอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก-
กรุงเทพฯ     

                                                             (เช้า/กลางวันบนเคร่ือง/-)                                                                               

04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท์ี่ไดรั้บการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเนื้อน่ิม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรม
วดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรง
เคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระ
เจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกัน หรือวดัพยาจี) เพื่อ
ประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะ
เสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิด
พระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาว
พม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่า เป็นวัดที่สร้างใหม่ที่ สุดแต่
ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งั
มีโบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรี 
อยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสิ

นารา ซ่ึง 
มีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 

07.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม  
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เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์ง
เป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนที่จะยา้ยมายอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนั้นน า
ท่านผา่นชมภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่ง พระพทุธศาสนาที่ส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่ม
แม่น ้ าอิระวดี เจดียจ์  านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไมท้ี่
ยาวที่สุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุวา่ 200 ปี
ทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจีซ่ึงมีเจดียท์ี่สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่ง
พกุาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหวา่งทาง   น าท่านแวะสกัการะ เจดีย์หยก ซ่ึงเป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่
ที่สุดในโลก เป็นเจดียป์ระดบัประดาดว้ยหยกทั้งภายใน
และภายนอกรวมทั้งหยกกอ้นใหญ่ที่สุดอยูใ่ตย้อดฉตัร 
เป็นเจดียท์ี่สวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองมณัฑะเลย ์ 

12.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย  
เที่ยวบินที่ FD 245 

** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิ 
  ภาพ 

 
 ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

..................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

      ตาราง วนัเดนิทาง ราคา SUPER SHOCK พม่า มัณฑะเลย์ 2 วนั บิน FD 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

12 ม.ค.62 13 ม.ค.62 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

19 ม.ค.62 20 ม.ค.62 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

26 ม.ค.62 27 ม.ค.62 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คนื พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 
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 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมี
ผลบังคบัใช้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าปกติอีก ทางทวัร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วัน) 

**กรณุาช าระมดัจ าทนัท/ีภายใน 2วนัท าการ หลงัไดร้บัการยนืยนัการส ารองทีน่ ัง่** 
ช าระเงนิโดยโอนเงนิเขา้บญัช ีบรษิทั รกัย ิม้ทวัร ์ดงันี ้ชือ่บญัช ี: อรนิทรช์ยา  บรรเจดิศริ ิ

       ธนาคารกสกิรไทย เลขที ่  760-2-60427–0 สาขาเดอะพาซโิอลาดกระบงั 

       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขที ่  405-0-14046-4 สาขาเดอะพาซโิอ(ลาดกระบงั) 

       ธนาคาร กรงุเทพ เลขที ่  919-0-20407-4 สาขาสขุมุวทิ 77 (ประเวศ) 

       ธนาคารกรงุไทย เลขที ่  845-0-11221-4 สาขาเดอะพาซโิอ(ลาดกระบงั) 

       ธนาคารทหารไทย เลขที ่  262-2-02142-2 สาขาเดอะพาซโิอ (ลาดกระบงั) 

หลงัจากท าการโอนเงนิแลว้รบกวนสง่หนา้หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)พรอ้มระบหุมายเลข
โทรศพัทต์ดิตอ่กลบัระบุโปรแกรม วนัเดนิทางมาทีไ่ลนอ์อฟฟิค LineID: @rakyimtour / 

rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 0818171514 / 
0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 

 

2.กรณยีกเลิก  
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคนืเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 
ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุกกรณ ี

mailto:rakyimtour@gmail.com
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4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืน่ที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัท
ต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆทีเ่กิดจากการยกเลิกของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดนิทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรือ
ยกเลกิการเดนิทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดนิทาง 
6.กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงือ่นไขดังกล่าว 
7.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณทีี่เกิดเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือ่นไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 

 
 
 

 


