
              

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

    

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมววิทะเลเจดีย์ – เจดีย์บูพญา - โชว์พื"นเมืองเชิดหุ่นกระบอก         � (/-/

เยน็)                                                                                                                            

*+.-* น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคาร 0 ขาออก ชั"น 2 ประตู 0 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

00.** น.    ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเที�ยวบิน FD 244  ** มีบริการอาหารร้อนและเครื:องดื:มบนเครื:อง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02.0; น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้นําท่าเดินทาง
สู่เมืองพุกามเมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศ
เมียนม่าร์โดยรถบัสปรับอากาศ(ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั�วโมง)พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

จากนั"น ถึง เมืองพุกาม นาํท่าน สักการะ เจดีย์บูพญา (Bupaya 

Pagoda)ซึ� งตั4งโดดเด่นอยูริ่มนํ4 าอิรวดี เจดียอ์งคเ์ลก็ๆสี



              

 

    

 

ทองอร่าม ทรงแปลกตา เป็นอีกจุดชมวิวที�สงบและ
สวยงามมาก นําท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที:สวยงามและ
หมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามที�ยงัคงวิถีที�ชีวิตที�เรียบง่าย นาํ
ท่านชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิว
ทะเลเจดีย์  ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย ์ไดจ้ากจุดชม
วิวแห่งนี4  

คํ:า � บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่น
กระบอก ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที�ดูเหมือนมีชีวิตจริง 
พร้อมลิ4มรสอาหารพื4นเมือง 
*นําท่านเข้าสู่ที:พกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที:สอง นั:งบอลลูนชมทะเลเจดีย์พุกาม – วดัเจดีย์ชเวสิกอง – วดัอนันดา – วดัมนุหา – วดักบุยางก ี– วดัติโลมินโล -
วดัสัญพญั@ู – วหิารธรรมยนัจี – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง     � (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                              

*;.** น.  นํา ทุกท่านออกเดินทางไปจุดขึ"นชมบอลลูน 
จากนั"น นําท่านขึ"นบอลลูนชมทศันียภาพ และชม
พระอาทิตย์ขึ"นอันงดงามของทุ่งทะเลเจดีย์ C,***
องค์แห่งพุกามในเขตอุทยาน ประวัติศาสตร์เมือง
หลวงเก่า การนั:งบอลลูนในพุกามถือเป็นจุดไฮไลท์
ที:สุดและเป็นอีกหนึ:งกิจกรรมที:มาเที:ยวพุกามไม่
ควรพลาดการขึ"นบอลลูนเพราะท่านจะได้ชมความ
สวยงามของเมืองพุกามในมุมสูง ซึ:งถือว่าเป็นการ
ชมเมืองพุกามที:สวยที:สุดและแพงที:สุด(ใช้เวลานั:ง
บอลลูน 0 ชั:วโมง)  

** หมายเหตุ ในกรณทีี:สภาพอากาศไม่เอื"ออาํนวยทาํให้ไม่สามารถนั:งบอลลูนได้ ทางบริษทัฯจะคืนเงนิค่าบอลลูนให้ท่านละ 2;* USD ** 
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*L.** น. � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั"น นําท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) 

ซึ�งเป็นสถูปดั4งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทอง
ขนาดใหญ่ สร้างขึ4นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ4นครองราชย ์
เพื�อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลาย
ส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทั4งที�ประชุม
สวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถร
วาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั4งอยู่
ทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เป็นวัดสีขาว
มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเมื�อปี ;<=; ซึ�งวิหารแห่งนี4นบัไดว้า่เป็นวิหารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในพุกาม มีรูปร่าง
เป็นสี� เหลี�ยมจตุัรัส มีมุขเด็จยื�นออกไปทั4ง 1 ดา้นซึ�งต่อมาเจดียแ์ห่งนี4 เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุค
ตน้ของพุกาม และสิ�งที�น่าทึ�งของวิหารแห่งนี4 ก็คือ ที�ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาตอ้ง
องคพ์ระ ใหมี้แสงสว่างอยา่งน่าอศัจรรย ์จากนั4นพาท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั4งอยูท่างตอนใตข้อง
หมู่บา้นมยนิกะบา สร้างเมื�อปี ;<>= โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื�อสั�งสมบุญไวส้าํหรับชาติหนา้ จึงได้



              

 

    

 

นาํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดันี4  โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึ�งองค ์กบั พระพุทธรูปอีก
สามองคน์ั�งเบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคนี์4 เป็นอยา่งดี 

เที:ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านแวะชมสิ�งของขึ4นชื�อของพุกามก็คือ เครื:อง
เขิน (Lacquer Ware)ซึ� งยอมรับกนัว่ามีชื�อเสียงที�สุดใน
พม่าเช่น ถว้ยนํ4 า จานรอง โถใส่ของตั4งแต่ขนาดเล็กถึง
ใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ�งที�กาํลงัเป็นที�นิยมก็คือ โถใส่
ของทาํจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบาง
และบีบให้ยบุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม จากนั4นพาท่าน
เ ที� ยว  วัดกุบยางกี  (Gubyaukkyi Tempel) ส ร้างโดย
พระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิ�งที�โดดเด่นคือ ภาพจิต

กรรมฝาผนงัที�งดงามที�สุดในพุกาม ที�ยงัคงเหลืออยู่จากนั4นเขา้ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple)สร้างขึ4น
เมื�อปี ;@;; โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ� งเกิดกบันางห้ามผู ้
หนึ� ง และไดเ้สี�ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 1B เมตรยาว 1C เมตร เท่ากนัทั4ง 1ดา้นมีพระพุทธรูป
ประดิษฐ์ฐานอยู่ทั4ง 1 ทิศ ทั4งสองชั4น มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปั4 น อนัประณีตสวยงาม
สร้างโดยพระติโลมินโลเมื�อปี พ.ศ.;FB;ซึ� งไดรั้บการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั4งภายในและภายนอก 
นมสัการ เจดีย์สัพพัญ@ู ซึ� งเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดย
พระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื�อว่าเป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ4นเพื�อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่า
ผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั4งโดดเด่นยิ�งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานที�
โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา ชมเมืองทะเลเจดียที์�
สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามที�ยงัคง
วิถีที�วิตที�เรียบง่าย 
 ได้เวลาสมควรเดินทางเข้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ 

จากนั4น เดินทางสู่เมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง 
(U-Ben)  สะพานไม้ที� ยาวที� สุดในโลกโดย
ขา้ราชการชั4นผูใ้หญ่ชื�อว่าเสาอูเสาของสะพาน
ใชไ้มส้ักถึง ;,@<I ตน้ซึ� งมีอายุกว่า @<< ปีทอด
ขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่ วัดจอกตอจี ซึ� ง
มีเจดียที์�สร้างตามแบบวดัอนนัดาพกุาม  

 
 
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
คํ:า      � บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  กุ้งแม่นํ"าเผา 

*นําท่านเข้าสู่ที:พกั โรงแรมระดับ - ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 
วนัที:สาม มัณฑะเลย์ – พธีิล้างพระพกัตร์พระมหามัยมุนี – พระราชวงัมัณฑะเลย์ – พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง – วดักุ

โสดอ - กรุงเทพฯ                                       � (เช้า/กลางวนับนเครื:อง)                                                                              

04.00 น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นสิ:ง
ศักดิX สิทธิX สูงสุด 0 ใน ; แห่งของพม่า ถือ
เป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํขนาดใหญ่
ทรงเครื�องกษตัริยที์�ไดรั้บการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองคาํเนื"อนิ:ม” ที�พระเจา้กรุง
ยะไข่ทรงหล่อขึ4 นที� เมืองธรรมวดี เมื�อปี 
พ . ศ .  B I =  สู ง  ; @  ฟุ ต  F  นิ4 ว  หุ้ ม ด้ว ย
ทองคาํเปลวหนา @ นิ4ว ทรงเครื�องประดบั
ทองปางมารวิชยั หน้าตกักวา้ง = ฟุต ในปี 
พ.ศ. @C@F พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี 



              

 

    

 

หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื�อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.@1@@ สมยัพระเจา้ สีปอ 
ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํให้ทองคาํเปลวที�ปิดพระละลายเก็บเนื4อทอง
ไดน้ํ4 าหนกัถึง F<< บาท ต่อมาในปี พ.ศ.@1@B ชาวพม่าไดเ้รี�ยไรเงินเพื�อบูรณะวดัขึ4นใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดย
สายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัที�สร้างใหม่ที�สุดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที�สุดใน
เมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที�นาํไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื�อครั4 งกรุงแตกครั4 งที� ; พร้อมทั4ง 
เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักสิุนารา ซึ�งมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั4น
กลบัโรงแรม 

*L.** น.       � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นํา ท่ า น ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง มั ณ ฑ ะ เ ล ย์  
(Mandalay Palace)  พระราชวังที� ส่วน
ใหญ่ก่อสร้างด้วยไมส้ักที�สวยงามที�สุด
แห่งหนึ� งของเอเชีย ในสมยัสงครามมหา
เอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั4 งที�  @ 
ว ันที�  @< มีนาคม @1II เครื� องบินฝ่าย
สัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ ได้ทิ4ง
ร ะ เ บิ ด จํ า น ว น ม า ก ม า ย ถ ล่ ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วย

เหตุผลว่าพระราชวงันี4 เป็นแหล่งซ่องสุมกาํลงัของกองทพัญี�ปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลยซึ์�งเป็นพระราชวงัไมส้ักก็
ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือกแ็ต่ป้อมปราการและคูนํ4ารอบพระราชวงัที�ยงัเป็นของดั�งเดิมอยู ่ปัจจุ
ปัน พระราชวงัที�เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัที�รัฐบาลพม่าไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ4นมา 

จากนั4น นาํท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัที�สร้างดว้ยไมส้ักทั4งหลงั งดงามตาม
แบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ย
ลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั4ง
หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดย
เน้นรายละเอียดเกี�ยวกับพุทธประวติั
และทศชาติของพระพุทธเจา้สร้างโดย
พระเจา้มินดงในปี พ.ศ. @1<< ซึ� งเป็นปี
ที�พระองคย์า้ยราชธานี จากอมรปุระมา
อยู่ที� เมืองมัณฑะเลย์เพื�อเป็นตาํหนัก
ยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที�
พระองค์สิ4 นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ 
หรือ สีป่อ พระโอรสกท็รงยกวงันี4ถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือที�ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่ง 



              

 

    

 

แทจ้ริง นาํท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ� งครั4 งหนึ� งเคยเป็นสถานที�ทาํการสังคายนาพระไตรปิฎก
ครั4 งที� > มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั4งหมด I1,<<< พระธรรมขนัธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้่า 
“หนงัสือที�ใหญ่ที�สุดในโลก”  

02.C; น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที:ยวบินที: FD 245 
** บริการอาหารร้อนและเครื:องดื:มบนเครื:อง **  

0;.** น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
........................................................................................................................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเงื:อนไขรายการท่องเที:ยว 

วนัเดนิทาง ราคา พม่า หลงรัก พกุาม บิน FD - วนั 

เริ:มเดนิทาง เดนิทางกลบั กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พกัเดี:ยว 

18 ต.ค.�� 20 ต.ค.�� ��+ 22,900 22,500 21,900 3,000 

25 ต.ค.�� 27 ต.ค.�� ��+ 21,900 21,500 20,900 3,000 

01 พ.ย.�� �� พ.ย.�� ��+ 22,900 22,500 21,900 3,000 

� พ.ย.�� � พ.ย.�� ��+ 22,900 22,500 21,900 3,000 

�� พ.ย.�� �� พ.ย.�� ��+ 22,900 22,500 21,900 3,000 

�� พ.ย.�� � ธ.ค.62 ��+ 22,900 22,500 21,900 3,000 

� ธ.ค.62 � ธ.ค.62 ��+ 22,900 22,500 21,900 3,000 

�� ธ.ค.62 �� ธ.ค.62 ��+ 22,900 22,500 21,900 3,000 

� ม.ค.�� � ม.ค.��  ��+ 23,900 23,500 22,900 3,000 

� ม.ค.�� �� ก.พ.�� ��+ 22,900 22,500 21,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

� ตั^วเครื:องบินชั"นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี:ยนแปลงตั^ว  
� ที:พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-- ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ:มเงินพกัห้องเดี:ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื"อหรือเปลี:ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าบอลลูนนั:งชมเมืองพุกาม 0 ชั:วโมง 
� ค่าเข้าชมสถานที:ตามรายการระบุ 



              

 

    

 

� ค่าระวางนํ"าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 2* กก.ต่อ 0 ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที:ท่องเที:ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ:นและหัวหน้าทวัร์นําเที:ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ0,***,*** บาท (เป็นไปเงื:อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ภาษีนํ"ามันและภาษีตั^วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ:มหากสายการบินปรับขึ"นก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที:จ่าย -%และภาษีมูลค่าเพิ:ม L% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื:องดื:มที:สั:งเพิ:มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที:ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที:ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที:กรมแรงงานทั"งที:เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ:งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ:น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ b** บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 0 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ"าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ:นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

** ขณะนี"รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ:ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ:งจะมีผลบังคบัใช้
ตั"งแต่วนัที: 00 สิงหาคม 2;;+ ทั"งนี" หากมีการเปลี:ยนแปลงจะต้องกลบัมายื:นวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวี
ซ่าเพิ:มอกีท่านละ 0,*** บาท ** 

 
เงื:อนไขการสํารองที:นั:งและการยกเลกิทวัร์ 

0.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ;,*** บาทส่วนที:เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า0; วนั 
มิฉะนั"นถือ 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดนิทาง 20 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ  
2.0 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง -* วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั"งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด
นักขัตฤกษ์  



              

 

    

 

     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิXการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื:อนไขใดๆทั"งสิ"น 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 0;--* วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ ;*%และริบเงินมัดจําทั"งหมด 
2.- ยกเลกิภายใน 0C วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิXการคืนเงินค่าทวัร์ทั"งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั"งสิ"น 
-. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ:งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลื:อนการเดินทางของ
ท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ทั"งนี"ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที:ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื:อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหัน
ก่อนล่วงหน้า 
เพยีง L วนัทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิXในการคืนเงินทุกกรณ ี
C.บริษัทฯขอสงวนสิทธิXในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั"งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที:
บริษัทฯกาํหนดไว้ 
(0; ท่านขึ"นไป)เนื:องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื:นที:เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหาย
ต่างๆที: 
เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
;.คณะผู้เดินทางจํานวน 0* ท่านขึ"นไปจึงออกเดินทางในกรณทีี:มีผู้เดนิทางไม่ถึง 0* ท่านขอสงวนสิทธิXเลื:อนวนัเดินทางหรือยกเลกิ
การเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 0* วนัก่อนการเดินทาง 
b.กรณทีี:ท่านต้องออกตั^วภายใน เช่น (ตั^วเครื:องบิน,ตั^วรถทวัร์,ตั^วรถไฟ) กรุณาสอบถามที:เจ้าหน้าที:ทุกครั"งก่อนทาํการออกตั^ว 
เนื:องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี:ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆในกรณถ้ีาท่านออกตั^วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี:ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับใน
เงื:อนไขดังกล่าว 
L.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ"าเงิน)เดนิทางเพื:อการท่องเที:ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิXไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั"งสิ"น 

รายละเอยีดเพิ:มเติม 
� บริษัทฯมีสิทธิXในการเปลี:ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี:เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที:ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที:ยว สามารถเปลี:ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า b เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื:อท่องเที:ยว

เท่านั"น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า b เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั"งสิ"น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที:ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที:กรม



              

 

    

 

แรงงานทั"งจากไทยและต่างประเทศซึ:งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ:งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื:อนไขนี"ในกรณทีี:เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ:งอาจจะปรับเปลี:ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั"งสิ"น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ:งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที:ยว(ซึ:งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื:อนไขนี"ในกรณทีี:เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ:งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั"งสิ"น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที:ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื"อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั"งสิ"น หากเกดิสิ:งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที:เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที:ยวเองหรือในกรณทีี:กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี:การตรวจคนเข้าเมืองทั"งที:กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที:ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิXที:จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั"งสิ"น 

� ตั^วเครื:องบินเป็นตั^วราคาพเิศษ กรณทีี:ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื:อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี:ยนชื:อได้ 

� เมื:อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั"งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื:อนไขข้อตกลงต่างๆที:ได้ระบุไว้ข้างต้นนี"แล้วทั"งหมด 

� กรุ๊ปที:เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที:ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที:ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั"งหมด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัEงสิEน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนัEน ท่านต้องทาํ

พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน

สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัEงสิEน 

� กรณ ี“หญงิตัEงครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง

รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนีEอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัEงสิEน 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื:อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื:อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


