
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม � วนั � คนื : เดินทางโดยสายการบนิแอรเ์อเชีย  
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-เขามณัฑะเลย ์      
                 � (-/กลางวนับนเครื*อง/เยน็)                                                                                                                           

-..0- น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมือง อาคาร � ขาออก ชั1น � ประตู � เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

�-.4- น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเที�ยวบนิ FD 244   
 ** มีบริการอาหารรอ้นและเครื*องดื*มบนเครื*อง ** 
หมายเหตุ สายการบนิแอรเ์อเชียมีบรกิารล็อกที*นั *งและ Hot Seat บรกิารสาํหรบัลูกคา้ที*มีความประสงคต์อ้งการนั *งแถวหนา้และนั *ง

ตดิกนัหรอืเลอืกที*นั *งได ้เนื*องจากตั 9วเครื*องบนิของคณะเป็นตั 9วกรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กที*นั *งได ้ที*นั *งอาจจะ
ไม่ไดน้ั *งตดิกนัในคณะ ซึ*งเป็นไปตามเงื*อนไขสายการบนิ   

 * ในกรณีตอ้งการลอ็กที*นั *งไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการลอ็กที*นั *งไปกลบั �-- บาท/ท่าน/เที*ยว 
 * ตอ้งการลอ็คที*นั *งแถวหนา้ Hot Seat  

 แถวที* �    ค่าบรกิารลอ็กที*นั *ง ขาละ 4-- บาท/เที*ยว/ท่าน ไปกลบั �,--- บาท/ท่าน 
 แถวที* �-4  ค่าบรกิารลอ็กที*นั *ง ขาละ @-- บาท/เที*ยว/ท่าน ไปกลบั .-- บาท/ท่าน 

 แถวที* A-.  ค่าบรกิารลอ็กที*นั *ง ขาละ �-- บาท/เที*ยว/ท่าน ไปกลบั @-- บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุคร ั1งกอ่นทาํการจองค่ะ** 
��.�- น.        เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�

เรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์นําท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์
(Mandalay Palace) พระราชวงัที�ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที�สวยงามที�สุดแห่ง
หนึ�งของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกคร ั2งที� 3 วนัที� 34 
มีนาคม 3566 เครื�องบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ2 งระเบิดจาํนวน

มากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงันี2 เป็นแหล่ง
ซ่องสุมกาํลงัของกองทพัญี�ปุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ�งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟ
ไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนํ2ารอบพระราชวงัที�ยงั
เป็นของด ั �งเดิมอยู่ปจัจุปนัพระราชวงัที�เหน็อยู่เป็นพระราชวงัที�รฐับาลพม่าไดจ้าํลอง

รูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ2นมา 
จากนั2น นําท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัที�

สรา้งดว้ยไมส้กัท ั2งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิิตรตระการดว้ยลวดลาย
แกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ท ั2งหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียด
เกี�ยวกบัพทุธประวตัิและทศชาติของพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3544 ซึ�งเป็นปีที�พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ที�เมอืงมณัฑะเลยเ์พื�อเป็นตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่ 
หลงัจากที�พระองคส์ิ2นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันี2ถวาย
เป็นวดัถือไดว้่าเป็นงานฝีมือที�ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง นํา
ท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ�งคร ั2งหนึ�งเคยเป็นสถานที�ทาํการ 
สงัคายนาพระไตรปิฎกครั2งที� @ มแีผ่นศิลาจารกึพระไตรปิฎกท ั2งหมด 65,444  
พระธรรมขนัธ ์และหนงัสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืที�ใหญ่ที�สุดในโลก” 
เดนิทางสู่เขา Mandalay Hill ตั2งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูก 
นี2 สูง 354 เมตร ซึ�งเป็นจุดชมววิทวิทศันท์ี�สวยงามที�สุดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึ�งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพ
ของเมอืงมณัฑะเลยเ์กอืบท ั2งเมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

�B.-- น. � บรกิารอาหารคํ *า ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้แม่นํ1 าเผา 

*นําท่านเขา้สูท่ี*พกั โรงแรมระดบั 0 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
  ส 
 
 
 
 
 

วนัที*สอง รว่มพธิีลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอู้เบง็-วดัเจดียห์ยก-กรุงเทพฯ     
                                                                � (เชา้/กลางวนับนเครื*อง/-)                                                                              

-@.-- น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิ*งศกัดิHสทิธิHสูงสุด � ใน 4 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคาํขนาด
ใหญ่ทรงเครื�องกษตัริยท์ี�ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองคาํเนื1 อนิ*ม” ที�พระเจา้กรุง
ยะไข่ทรงหล่อขึ2นที�เมืองธรรมวดี เมื�อปี พ.ศ. G6H สูง I3 ฟุต J นิ2 ว หุม้ดว้ยทองคาํเปลว
หนา 3 นิ2 ว ทรงเครื�องประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง H ฟุต ในปี พ.ศ. 3K3J พระ
เจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื�อประดิษฐานพระ
มหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.3533 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟ
ไหมว้ดัทองคํา จึงทาํใหท้องคาํเปลวที�ปิดพระละลายเก็บเนื2 อทองไดน้ํ 2าหนกัถึง J44 บาท 
ต่อมาในปี พ.ศ.353G ชาวพมา่ไดเ้รี�ยไรเงนิเพื�อบูรณะวดัขึ2นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสาย
การออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัไดว้่าเป็นวดัที�สรา้งใหม่ที�สุดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูป
เก่าแก่ที�สุดในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุี�นาํไปจากกรุงศร ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยุธยาเมื�อคร ั2งกรุงแตกครั2งที� I พรอ้มท ั2ง เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซึ�งมอีายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระ
พทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนั2นกลบัโรงแรม 

-K.-- น.        รบัประทานอาหารเชา้ ที�หอ้งอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปุระ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ�งอยู่
ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ์ึ�งเป็นราชธานีเพียง JG ปี แห่งหนึ�งของพม่า
ก่อนที�จะยา้ยมายอยู่ที�เมอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.3544 จากนั2นนาํท่านผ่านชมภเูขา
สกายศูนยก์ลางแห่ง พระพุทธศาสนาที�สาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืง
สกาย ลุ่มแม่นํ 2าอิระวดี เจดียจ์าํนวนมากมายที�ต ั2งเรียงรายอยู่บนภูเขา และรมิฝั �ง
แม่นํ 2า ชมสะพานไมอู้เบง็ สะพานไมท้ี�ยาวที�สุดในโลกโดยขา้ราชการช ั2นผูใ้หญ่ชื�อ
ว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึงI,346 ตน้ซึ�งมีอายุกว่า 344 ปีทอดขา้ม 
ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจีซึ�งมีเจดียท์ี�สรา้งตาม
แบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

ระหว่างทาง   แวะสกัการะ เจดียห์ยก ซึ*งเป็นเจดียห์ยกที*ใหญ่ที*สุดในโลก เป็นเจดยีป์ระดบัประดาดว้ย 
หยกทั2งภายในและภายนอกรวมท ั2งหยกกอ้นใหญ่ที�สุดอยู่ใตย้อดฉตัร เป็นเจดยีท์ี�สวยอกีแห่งหนึ�งของเมอืงมณัฑะเลย ์ 

��.4- น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เที*ยวบนิที* FD 245 

** มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื*องดื*มบนเครื*อง ** 
�4.�4 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื*อนไขรายการท่องเที*ยว 

      ตาราง วนัเดินทาง ราคา SUPER SHOCK พม่า มณัฑะเลย ์� วนั บนิ FD 

เริ*มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี*ยว 

A ม.ค.A� K ม.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�� ม.ค.A� �0 ม.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�B ม.ค.A� �- ม.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�A ม.ค.A� �K ม.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

0 ก.พ.A� @ ก.พ.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�- ก.พ.A� �� ก.พ.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�K ก.พ.A� �. ก.พ.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�@ ก.พ.A� �4 ก.พ.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

� มี.ค.A� � มี.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

0 มี.ค.A� @ มี.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

B มี.ค.A� �- มี.ค.A� �4 6,900 6,900 5,900 1,000 

�K มี.ค.A� �. มี.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�0 มี.ค.A� �@ มี.ค.A� �4 6,900 6,900 5,900 1,000 

0� มี.ค.A� � เม.ย.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�K เม.ย.A� �. เม.ย.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

4 พ.ค.A� A พ.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

A พ.ค.A� K พ.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�� พ.ค.A� �0 พ.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�. พ.ค.A� �B พ.ค.A� �4 6,900 6,900 5,900 1,000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

�A พ.ค.A� �K พ.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

� มิ.ย.A� 0 มิ.ย.A� �4 6,900 6,900 5,900 1,000 

. มิ.ย.A� B มิ.ย.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�4 มิ.ย.A� �A มิ.ย.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�� มิ.ย.A� �0 มิ.ย.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�B มิ.ย.A� 0- มิ.ย.A� �4 6,900 6,900 5,900 1,000 

K ก.ค.A� . ก.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�0 ก.ค.A� �@ ก.ค.A� �4 6,900 6,900 5,900 1,000 

�� ก.ค.A� �� ก.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�. ก.ค.A� �B ก.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

@ ส.ค.A� 4 ส.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�� ส.ค.A� �� ส.ค.A� �4 7,900 7,900 6,900 1,000 

�K ส.ค.A� �. ส.ค.A� �4 6,900 6,900 5,900 1,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั 9วเครื*องบนิชั1นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี*ยนแปลงตั 9ว 
- ที*พกัโรงแรมตามรายการ � คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ*มเงนิพกัหอ้งเดี*ยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื1อหรอืเปลี*ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานที*ตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที*ท่องเที*ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิ*นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที*ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ �,---,--- บาท (เป็นไปเงื*อนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ1 ามนัและภาษีต ั 9วทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ*มหากสายการบนิปรบัขึ1นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ1 าหนักกระเป๋าไม่เกนิ �- กก.ต่อ � ใบ 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ที*จา่ย 0% และภาษีมลูค่าเพิ*ม K%  

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื*องดื*มที*ส ั *งเพิ*มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที*ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที*กรมแรงงานทั1งที*เมืองไทยและต่างประเทศซึ*งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ*น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ4--บาท/ทรปิ/ลูกทวัร�์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)                                                                                                                             
ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ1 าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ*นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

- ** ขณะนี1 รฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ*ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ*งจะมีผลบงัคบัใชต้ ั1งแต่วนัที* �� 
สงิหาคม �44. ท ั1งนี1  หากมีการเปลี*ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื*นวีซ่าปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ*มอกีท่านละ �,--- 
บาท ** 

 
เงื*อนไขการสาํรองที*นั *ง 

�.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 4,--- บาท สว่นที*เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 
  กว่า�4 วนั มิฉะนั1นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง �� วนั) 

    �.กรณียกเลกิ  �.� ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 0- วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั1งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิHการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื*อนไขใดๆทั1งสิ1น 

    �.� ยกเลกิการเดินทาง �4-0- วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์4-%และรบิเงนิมดัจาํท ั1งหมด 
   �.0 ยกเลกิภายใน �@ วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิHการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั1งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั1งสิ1น 

    0. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ*งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื*อนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั1งนี1 ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที*ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื*อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
     @.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิHในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั1งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนที*บรษิทัฯกาํหนดไว(้�4 ท่านขึ1นไป)เนื*องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื*นที*เดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที*เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
    A. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน �- ท่านขึ1นไปจงึออกเดินทางในกรณีที*มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ �- ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ K วนัก่อนการเดินทาง 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดเพิ*มเติม 
- บรษิทัฯมีสทิธิHในการเปลี*ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที*เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที*ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที*ยว สามารถเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า A เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื*อท่องเที*ยวเท่านั1น (หนังสอื
เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า A เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎิ
เสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที*ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที*กรมแรงงานทั1งจากไทยและต่างประเทศซึ*งอยู่นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ*งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื*อนไขนี1 ในกรณีที*เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ*งอาจจะปรบัเปลี*ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ*งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ท่องเที*ยว(ซึ*งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื*อนไขนี1 ในกรณีที*เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ*งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที*ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื1อ,เพราะ
ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั1งสิ1น หากเกดิสิ*งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี*เกดิจากความประมาทของนักท่องเที*ยว
เองหรอืในกรณีที*กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที*การตรวจคนเขา้เมืองทั1งที*กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที*ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิHที*จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั1งสิ1น 
- ต ั 9วเครื*องบนิเป็นตั 9วราคาพเิศษ กรณีที*ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื*อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี*ยนชื*อได ้
- เมื*อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั1งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเงื*อนไขขอ้ตกลงต่างๆที*ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี1 แลว้ท ั1งหมด 
- กรุป๊ที*เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที*ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที*ยวบนิพเิศษ 
เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั1งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื*อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื*อประโยชน์ของท่านเอง **  
 

 


