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วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวงัมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วดักสิุนารา 
             (-/-/เยน็) 

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

10.50น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเที่ยวบิน FD 244** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

 
12.20 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้น าท่านเดินทางสู่เมือง 

มณัฑะเลย ์น าท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ 

(Mandalay Palace)พระราชวงัที่ส่วนใหญ่
ก่อสร้างดว้ยไมส้กัที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึง
ของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามโลกคร้ังที่ 2 วนัที่ 20 มีนาคม 
2488 เคร่ืองบินฝ่ายสมันธมิตรโดยกองทพั
องักฤษไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผล
วา่พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของ
กองทพัญี่ปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็น
พระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวงัที่ยงัเป็นของ
ดัง่เดิมอยูปั่จจุปัน พระราชวงัที่เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัที่รัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 
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จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden 

Palace Monastry)วังที่ส ร้างด้วยไม้สักทั้ งหลัง 
งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการด้วย
ลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บาน
ประตูและหนา้ต่างโดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธ
ประวตัิและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระ
เจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่พระองค์ยา้ย
ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลยเ์พื่อ
เป็นต าหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที่
พระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง  
ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 5 มีแผ่นศิลา
จารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก” น าท่านแวะ วัดกุสินาราซ่ึงมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์น าท่านเดินทางสู่เขา Mandalay 

Hillตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซ่ึงเป็นจุดชมววิทิวทศัน์ที่สวยงามที่สุดของ
เมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตยล์บั
ฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ พเิศษ กุ้งแม่น ้าเผา 

*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วันที่สอง มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วัดพองดออู-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม-ชมสวนเกษตรลอย
น ้า-วัดแมวลอดห่วง        (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

04.00 น. น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค า
ขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท์ี่ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม”ที่
พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ย
ทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี 
พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) 
เพือ่ประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสีย
เมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บ
เน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพือ่บูรณะ
วดัขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่า
เป็นวดัที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ 
ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 
พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐาน 
พระพทุธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 
06.00 น. บริการอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
08.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9-141 

08.45 น.  เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ (Heho)จากนั้ นเดินทางต่อไปยงัเมืองหลวงเก่าของรัฐฉาน (Shan State)นั่งรถจาก
สนามบินไปราว 1 ชัว่โมงคร่ึง เพือ่ไปชมทะเลสาบอินเล(Inle Lake)มีพื้นที 158 ตร.กม. อยูสู่งกวา่ระดบัน ้ าทะเล 878 
เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากล าธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอด
ขนานไปทั้งทางทิศตะวนัตกและตะวนัออก มีน ้ าไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น ้ าสาละวนิ รอบทะเลสาบมีชุนชนชาว
อินตาอยูม่ากกวา่ 200 แห่ง น าท่านลงเรือเพือ่เดินทางสู่ ทะเลสาบอินเลลงเรือยนต์(ล าละ 5-6 ท่าน) มีเส้ือชูชีพบริการ
ท่านเพ่ือความปลอดภัยชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยูข่องชาวบา้น การสร้างบา้นบนทะเลสาบ
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ระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอินตา น าท่าน
ชม ตลาด 5 วัน(ตลาดเหยาม่า) ซ่ึงเป็นตลาดนดัที่หมุนเวยีนกนัไปโดยไม่ซ ้ ากนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอินเล  

เที่ยวชม วัดพองดออู สร้างในศตวรรษที่ 12 
อดีต พระพทุธรูป 5 องคน้ี์ (พระบัวเข็ม)ชาวบา้น
จะ อญัเชิญขึ้นเรือแลว้แห่ไปตามหมู่บา้นต่างๆ
รอบทะเลสาบ (ซ่ึงจะแห่หลังจากเทศกาลออก
พรรษา 15 ว ัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบัน
ชาวบ้านเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน
พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็น
พระพทุธรูปที่ศกัด์ิสิทธ์ิคู่ทะเลสาบอินเลย ์ใหน้ า
ท่านนมัสการ พระบัวเข็ม เพื่อเป็นสิริมงคล 
จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซ่ึงเป็นหมู่บา้นที่น าเส้นใยบวัมาทอเป็นเส้ือผา้,ผา้พนัคอ ชม วดัแมว
กระโดด มีอาย ุ200 กว่าปี น าท่านเดินทางกลบัที่พกั หลงัจากนั้นเดินทางไป หมู่บ้านผลิตบุหร่ีพื้นเมือง และ แปลง
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สวนผักลอยน ้า (Floating Garden)ที่ปลูกผกัมากมาย เช่น พริก, ผกักาด, มะเขือเทศ ในจ านวนมากพอที่จะเล้ียงคน
พม่าทั้งประเทศได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านไป วัดแมวลอดห่วง Nga-Phe-KyanngMonastaryเป็นส านักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปส าคญั ๆ  ไวเ้ป็น
จ านวนมากเป็นวดัที่ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถึง 654 ตน้ สร้างในปี ค.ศ. 1205 
สมยัพระเจา้มินดง ไดเ้วลาสมควรเขา้สู่ที่พกั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 พักที่ SKY LAKE INLE  RESORT ณ ทะเลสาบอินเล (หรือเทียบเท่า) 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวันบนเคร่ือง/-) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.40 น. ออกเดินทางไปสนามบินเฮโฮ สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Baganเที่ยวบินที่ W9-011 
10.35 น. เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลยห์ลงัผา่นพธีิตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
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12.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที ่FD 245 

** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
15.15น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

***************************************** 
 

**ในกรณทีี่ไฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปัญหาทางสายการบินหรือ
เหตุสุดวสัิยทางธรรมชาติ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลีย่นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกดิ

จากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั** 

หมายเหตุ : ส าหรับลูกค้าท่ีจองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 12-21 เมษายน 62 

พระราชวงัมณัฑะเลย์/พระราชวังไม้สักชเวนานจอง จะปิดให้บริการค่ะ 
โดยทางผู้จัดทัวร์จะเปลีย่นเป็นสถานที่เที่ยวอ่ืนที่เปิดให้แทนค่ะ 

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

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา พม่า อนิเล อนิเลฟิ บิน FD 3 วนั 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 

04 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 

18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

25 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 

08 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

29 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

20 ก.ค.62 22 ก.ค.62 24+1 18,900 18,500 17,900 3,500 
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03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 18,900 18,500 17,900 3,500 

16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 18,900 18,500 17,900 3,500 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 18,900 18,500 17,900 3,500 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24+1 18,900 18,500 17,900 3,500 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 18,900 18,500 17,900 3,500 

 

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

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 
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** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
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 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 
 
 


