
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย  
 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย-เจดียบูพญา-โชวพื้นเมืองเชิดหุนกระบอก         ไ (/-/เย็น)                                                           

08.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

10.50 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเท่ียวบิน FD 244  ** มบีริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกท่ีนั่งและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการนั่งแถวหนา

และนั่งติดกันหรือเลือกท่ีนั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีนั่งได ที่

นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีตองการล็อกท่ีนั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เที่ยว 

 * ตองการล็อคที่นั่งแถวหนา Hot Seat  

 แถวที่ 1    คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 

 แถวที่ 2-5  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 

 แถวที่ 6-8  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ** 

12.20 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอย 

แลว นําทานเดินทางสูเมืองพุกาม เมืองแหงประวัติศาสตรของประเทศเมียนมาร โดยรถ 

บัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 

จากนั้น ถึง เมืองพุกาม นําทาน สักการะ เจดียบูพญา (Bupaya Pagoda)ซ่ึงต้ังโดดเดนอยูริมนํ้า 

อิรวดี เจดียองคเล็กๆสีทองอราม ทรงแปลกตา เปนอีกจุดชมวิวท่ีสงบและสวยงามมาก  

นําทานชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามท่ียังคงวิถีท่ีชีวิตท่ีเรียบ 

งาย นําทานชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟา ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย  ทานสามารถ 

มองเห็นทุงทะเจดีย ไดจากจุดชมวิวแหงน้ี 

ค่ํา       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการ 

เชิดหุนท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง พรอมล้ิมรสอาหารพ้ืนเมือง 

*นําทานเขาสูที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที่สอง พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย

   อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

07.00 น.   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

จากนั้น นําทานชม พระเจดียชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเปนสถูปด้ังเดิมของพมาโดย 

แท มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางข้ึนหลังพระเจาอโนรธาข้ึนครองราชย เพ่ือใชบรรจุ 

พระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญใชเปนท้ังท่ีประ 

ชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา  

(Ananda Temple) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน สรางเสร็จเม่ือป 1091 

ซ่ึงวิหารแหงน้ีนับไดวาเปนวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม มีรูปรางเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีมุขเด็จย่ืนออกไปท้ัง 4 ดาน

ซ่ึงตอมาเจดียแหงน้ีเปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และส่ิงท่ีนาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ ท่ีชอง

หลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย จากน้ันพาทานชม วัดมนุ

หา (Manuha Temple) ต้ังอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเม่ือป 1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพ่ือ

ส่ังสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดน้ี โครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหน่ึง

องค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองคน้ี

เปนอยางดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับ 

กันวามีช่ือเสียงท่ีสุดในพมา เชน ถวยนํ้า จานรอง โถใสของต้ังแตขนาดเล็กถึงใหญ  

หีบใสของตาง  ๆส่ิงท่ีกําลังเปนท่ีนิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ  

มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม จากน้ันพาทานเท่ียว  

วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ ส่ิงท่ี 

โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคงเหลืออยู จากน้ันเขาชม  

วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรางข้ึนเม่ือป 1211 โดยพระบัญชาของพระเจา 

นันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกับนางหามผูหน่ึง และไดเส่ียงทาง 

เลือกใหเปนราชทายาท เปนวัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร เทากันท้ัง 4ดานมีพระพุทธรูป 

ประดิษฐฐานอยูท้ัง 4 ทิศ ท้ังสองช้ัน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปน  

อันประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมินโลเม่ือป พ.ศ.1761 ซ่ึงไดรับการยกยองวามี 

ความสวยงามมากท้ังภายในและภายนอก นมัสการ เจดียสัพพัญ ูซ่ึงเปนเจดียท่ีสูงท่ี 

สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี  

(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เช่ือวาเปนวัดท่ีใหญท่ีสุด 

ในเมืองพุกาม สรางข้ึนเพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปตุฆาต 



 

 

จะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ต้ังโดดเดนย่ิงใหญตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา ชมเมืองทะเล

เจดียท่ีสวยงาม และหมูบานเกาแกเมืองพุกามท่ียังคงวิถีท่ีวิตท่ีเรียบงาย ไดเวลาสมควรเดินทางเขาสูเมืองมัณฑะเลย 

จากน้ัน  เดินทางสูเมือง อมรปุระ ชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท่ียาวท่ีสุดในโลกโดย 

ขาราชการช้ันผูใหญช่ือวาเสาอูเสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา 200 ปทอด 

ขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจ ีซ่ึงมีเจดียท่ีสรางตามแบบวัดอนันดาพุกาม  

ค่ํา       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  กุงแมน้ําเผา 

*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
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วนัที่สาม    มัณฑะเลย-พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกุ

โสดอ-กรุงเทพฯ                             

                                                              ไ (เชา/กลางวันบนเครื่อง)                                                                              

04.00 น.      นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคํา

ขนาดใหญ 

ทรงเคร่ืองกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ท่ีพระเจากรุงยะไขทรงหลอข้ึนท่ี

เมืองธรรมวดี เม่ือป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับทองปาง

มารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือ

วัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     จะเสียเมืองพมาให

อังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวท่ีปดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท 

ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพ่ือบูรณะวัดข้ึนใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของ

ชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดท่ีสรางใหมท่ีสุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกท่ีสุดในเมืองพมา โดยรอบ  ๆ

ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุท่ีนําไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกครั้งท่ี 1 พรอมท้ัง เชิญทุกทานรวม

ทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 

07.00 น.        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของ

เอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วันท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝายสัมพันธมิตร 



 

 

โดยกองทัพอังกฤษ ไดท้ิงระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมาดวย 

เหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญ่ีปุนพระราชวังมัณฑะเลยซ่ึงเปน 

พระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการและคูน้ํารอบ 

พระราชวังท่ียังเปนของด่ังเดิมอยูปจจุปน พระราชวังท่ีเห็นอยูเปนพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาได 

จําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาข้ึนมา 

จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังท่ีสรางดวย 

ไมสักท้ังหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแท  ๆวิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีต 

ออนชอย ท้ังหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวัติและ 

ทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซ่ึงเปนปท่ีพระองคยาย 

ราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ีเมืองมัณฑะเลยเพ่ือเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตหลัง 

จากท่ีพระองคส้ินพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีปอ พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเปนวัด ถือไดวาเปนงานฝมือท่ีประณีต

ของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเปนสถานท่ีทําการ

สังคายนาพระไตรปฎกคร้ังท่ี 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคได

บันทึกไววา  

“หนังสือท่ีใหญท่ีสุดในโลก”  

12.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 

** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา พมา หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

15 ก.ย.61 17 ก.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 



 

 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 3,000 

6 ต.ค.61 8 ต.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ต.ค.61 29 ต.ค.61 25 13,900 12,500 11,900 3,000 

3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 พ.ย.61 26 พ.ย.61 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 25 14,900 14,500 13,900 3,000 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 25 13,900 12,500 11,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,000 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 25 15,900 15,500 14,900 3,000 

31 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 25 14,900 14,500 13,900 3,000 

12 ม.ค.62 14 ม.ค.62 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

26 ม.ค.62 28 ม.ค.62 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 



 

 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

คะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทา

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวี

ซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน 

มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก  

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ  

     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ

ทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหัน

กอนลวงหนา 



 

 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัท

ฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย

ตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง** 
 

 


