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ทวัรพ์ม่า หลงรกั...พกุาม 3 วนั บิน PG  
ลอ่งเรอืชมพระอาทติยต์กแม่น ้าอริะวดี พระมหามยัมนีุ 

 
 
 
 
 
 
 

พเิศษ ชาบูชิบฟุเฟ่ต ์ฟร ีเสื้อหลงรกัพกุาม+ชดุเสรมิบารมี บนิไปกบับางกอกแอรเ์วย ์ 

จุดเด่นของโปรแกรม 
  ชม สะพานไมอ้เูบง็ สะพานไมส้กัที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามนั 
 สกัการะ พระมหามยัมณีุ สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

  ชม เจดียช์เวสกิอง เมืองพกุาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
  ลอ่งเรอืแม่น ้าอริะวดีชมพระอาทิตยต์กน ้า ณ เจดียบู์พยา  

  ชมโชวห์ุ่นเชิด พกุาม  โชวพ์ื้นเมืองที่ดงัที่สุดของเมืองพกุาม 
 เมนูพเิศษ ชาบูชิบฟุเฟ่ต ์อิม่อร่อยอย่างจุใจ 

  แถมฟรี!!ชดุเสริมบารมี (เสื้อยืดหลงรกัพกุาม+ผา้เช็ดพระพกัตร+์สมดุสวดมนต+์น ้ าด่ืม+ผา้เยน็ไม่จ ากดั) 
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รบัชดุเสรมิบารมีท่านละ 1 ชดุ(เสื้อยดืหลงรกัพกุาม+ผา้เช็ดพระพกัตร+์ชดุสวดมนต)์ 
โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์  
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์พกุาม-เจดียช์เวซนัดอว-์โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก          (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

10.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมิู ชัน้ 4 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

12.05 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเที่ยวบนิ PG 709  ** บรกิารอาหารบนเครื่อง** 

13.25 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

แลว้รอต่อเครื่องบนิภายในประเทศ บนิจากสนามบนิมณัฑะเลย ์สู่ สนามบนิพกุาม 

16.30 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ โดยสายการบนิ  

AIR KBZ  เที่ยวบนิที่ K7 224 

17.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงพกุาม (Bagan) น าท่านเดนิทางไปชมทุ่งทะเลเจดยีเ์มอืงพกุามใน 

มมุ 360 องศาและเกบ็ภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้าที ่เจดียช์เวซานดอว ์ซึง่เป็นจดุชมววิที่ 

สวยทีสุ่ดของเมอืงพกุาม 

ค า่       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการ 

เชดิหุ่นทีดู่เหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

 พกัที่ Floral Breeze Hotel / Sky Palace Hotel / Bawga Theiddi Hotel เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว   

วนัที่สอง พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสญัพญัญู-วหิารธรรมยนัจ-ีเจดียบู์พยา 

 ล่องเรอืชมพระอาทิตยต์กแม่น ้ าอริะวดี-พกุาม    (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถปูด ัง้เดมิของพมา่ 

โดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพือ่ 

ใชบ้รรจพุระบรมสารรีิกธาต ุจากพระสรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ 

ใชเ้ป็นท ัง้ทีป่ระชมุสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม  

ชม วดัอนันดา (Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่

ปี 1091 ซึ่งวหิารแห่งน้ีนบัไดว้่าเป็นวหิารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสี่เหลีย่มจตัุรสั มมีขุเด็จยื่นออกไปท ัง้ 4 ดา้น

ซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพมา่ในยุคตน้ของพกุาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งน้ีก็คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะ

เป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้ีแสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา (Manuha 

Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อส ัง่สมบุญไว ้
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ส าหรบัชาตหินา้ จงึไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดัน้ี โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพทุธรูป

อกีสามองคน์ัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอย่างดี 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านแวะชมสิง่ของขึ้นชื่อของพกุามกค็ือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึง่ยอมรบักนัว่าม ี

ชื่อเสยีงทีสุ่ดในพมา่ เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ หบีใส่ของต่างๆ สิ่ง 

ทีก่  าลงัเป็นทีนิ่ยมกค็ือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีให ้

ยุบ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ จากนัน้พาท่านเทีย่ว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel)  

สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคือ ภาพจติกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีสุ่ดใน 

พกุาม ทีย่งัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้ชม วดัตโิลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้ง 

ขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติ 

สทิธู ซึง่เกดิกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46  

เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทศิ ท ัง้สองช ัน้ 

 มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพร 

ะตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761 ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากท ัง้ภายในและภายนอก นมสัการ เจดียส์พัพญัญู ซึ่ง

เป็นเจดยีท์ีสู่งทีสุ่ดในเมอืงพกุาม ชมวหิารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyt) สรา้งโดย 

พระเจา้นะระตู่ และพระองคก์เ็ชื่อว่าเป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงพกุาม สรา้งขึ้นเพือ่ลา้ง 

บาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาติ 

ภพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหงา่นดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา ชมเมอืงทะเล 

เจดยีท์ีส่วยงาม และหมูบ่า้นเก่าแก่เมอืงพกุามที่ยงัคงวถิทีีว่ติทีเ่รยีบงา่ย  

เยน็ น าท่านนัง่เรือชมพระอาทิตยต์กดินในล  าน า้อิรวดี ที่เจดียบู์พญา (Bupaya Pagoda)ซึ่งต ัง้โดดเด่นอยู่ริมน า้อิรวดี เจดียอ์งค์

เลก็ๆสทีองอร่าม ทรงแปลกตา เป็นอกีจดุชมววิทีส่งบและสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงพระอาทติยต์ก 

 พกัที่ Floral Breeze Hotel / Sky Palace Hotel / Bawga Theiddi Hotel เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว   

วนัที่สาม   พกุาม-มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบง็-ทะเลสาบตองตามนั-กรุงเทพฯ                            (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

06.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.55 น.     ออกเดนิทาง สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบนิ Asian Wing     เที่ยวบนิที่ Y5 891 

08.25 น. ถงึสนามบนิมณัฑะเลย ์น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงมณัฑะเลย ์นมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัด์ิ 

สทิธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริยท์ีไ่ด ้

รบัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไข่ทรงหลอ่ขึ้นทีเ่มอืงธรรมวดี เมือ่ 

ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงครื่องประดบัทองปางมารวชิยั  

หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรอืวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอื 
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วดัพยาจ)ี เพือ่ประดิษฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟ

ไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเกบ็เน้ือทองไดน้ า้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รี่ยไร

เงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัที่สรา้งใหมท่ี่สุดแต่

ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่คร ัง้กรุง

แตกครัง้ที ่1  

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่เมอืง อมรปรุะ ชม สะพานไมอ้เูบง็ (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดใน 

โลกโดยขา้ราชการช ัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายุกว่า  

200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ีซึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดา 

แห่งพกุาม 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั สุกี้ชาบูชิ บฟุเฟ่ต ์โออชิิ ณ ภตัตาคารชาบูชิ อร่อยเต็มอิม่กบั 

ชาชูชิ สุกี้หมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปัน้สารพดัหนา้ในเครอืโออชิิที่มณัฑะเลย ์

ไดเ้วลาสมควร น าทกุท่านเดินทางกลบัสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์

14.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ PG 710 

** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **  

16.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา พม่า หลงรกั พกุาม บนิ PG 3 วนั 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

1 พ.ค.59 3 พ.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

5 พ.ค.59 7 พ.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

6 พ.ค.59 8 พ.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

20 พ.ค.59 22 พ.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

27 พ.ค.59 29 พ.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

3 มิ.ย.59 5 มิ.ย.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

10 มิ.ย.59 12 มิ.ย.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MM052-LOVEPK-PG-W05 

 
17 มิ.ย.59 19 มิ.ย.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

24 มิ.ย.59 26 มิ.ย.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

1 ก.ค.59 3 ก.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

8 ก.ค.59 10 ก.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

15 ก.ค.59 17 ก.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

17 ก.ค.59 19 ก.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

19 ก.ค.59 21 ก.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

5 ส.ค.59 7 ส.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

12 ส.ค.59 14 ส.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

19 ส.ค.59 21 ส.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

26 ส.ค.59 28 ส.ค.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

2 ก.ย.59 4 ก.ย.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

9 ก.ย.59 11 ก.ย.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

16 ก.ย.59 18 ก.ย.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

25 ก.ย.59 27 ก.ย.59 25 18,900 18,500 17,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเสน้ทางมณัฑะเลย-์พกุาม-มณัฑะเลย ์

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MM052-LOVEPK-PG-W05 

 - ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่ , คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MM052-LOVEPK-PG-W05 

 
- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 

 


