
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

โปรแกรม 2 วัน 1 คืน : เดินทางโดยสายการบินแอรเอเชีย  
 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย       

                 ไ (-/กลางวันบนเครื่อง/เยน็)                                                                                                                           

08.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

10.50 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน FD 244   

 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการนั่ง
แถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไม

สามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   
 * ในกรณีตองการล็อกที่นั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เที่ยว 

 * ตองการล็อคท่ีนัง่แถวหนา 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 ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปน

ที่ เ รี ย บ ร อ ย แ ล ว  นํ า ท า น เดิ น ท า ง สู เมื อ ง มั ณ ฑ ะ เล ย  นํ า ท า น ช ม

พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่

สวยงามที่สุดแหงหนึ่ งของเอเชีย  ในสมัยสงครามมหาเอเชียบู รพา หรือ 

สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝายสัมพันธมิตรโดยกองทัพ

อังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมา ดวย

เห ตุ ผ ล ว า พ ร ะ ร า ช วั ง นี้ เป น แ ห ล ง ซ อ ง สุ ม กํ า ลั ง ข อ ง ก อ ง ทั พ ญี่ ปุ น 

พระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลอง

หลงเหลือก็แตปอมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังที่ยังเปนของดั่งเดิมอยูปจจุปน

พระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวัง

ของเกาขึน้มา 

จากนั้น นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สรางดวย 

ไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลาย

แกะสลักประณีตออนชอย ทั้ งหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนน

รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและ 



 

 

ทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่พระองคยาย 

ราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต 

หลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีปอ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเปน 

วัดถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง  

นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนสถานที่ทําการ 

สังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000  

พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” 

เดินทางสูเขา Mandalay Hill ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูก 

นี้สูง 240 เมตร ซึ่งเปนจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย ซึ่งอยูบน 

ยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย 

ลับฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย 

19.00 น.  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา 

*นาํทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
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วันที่สอง รวมพิธีลางหนาพระพกัตรพระมหามัยมณุ-ีมัณฑะเลย-อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง-วัดเจดียหยก-
กรุงเทพฯ     

                                                             (เชา/กลางวนับนเครือ่ง/-)                                                                              

04.00 น.      นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือ

เปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ 

ทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจากรุงยะไขทรง

หลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับ

ทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัด

อาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสีย

เมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเนื้อทองไดนํ้าหนักถึง 

700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการ



 

 

ออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดใน

เมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศร ี

อยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่  1 พรอมทั้ง เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป 

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 

07.00 น.        รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทาง

ตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหนึ่งของพมากอนที่

จะยายมายอยูที่เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากนั้นนําทานผานชมภูเขา

สกายศูนยกลางแหง พระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของ

เมืองสกาย ลุมแมนํ้าอิระวดี เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา 

และริมฝงแมนํ้า ชมสะพานไมอูเบ็ง สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดย

ขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตน 

ซึ่งมีอายุกวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูวัดจอกตอ

จีซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 

ระหวางทาง   แวะสักการะ เจดียหยก ซึ่งเปนเจดียหยกที่ใหญที่สุดในโลก เปนเจดียประดับประดาดวย 

หยกท้ังภายในและภายนอกรวมทั้งหยกกอนใหญที่สุดอยูใตยอดฉัตร เปนเจดียที่สวยอีกแหงหนึ่งของเมือง

มัณฑะเลย  

12.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

 
อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

      ตาราง วันเดนิทาง ราคา SUPER SHOCK พมา มัณฑะเลย 2 วัน บิน FD 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

21 ก.ค.61 22 ก.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

28 ก.ค.61 29 ก.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

4 ส.ค.61 5 ส.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 



 

 

11 ส.ค.61 12 ส.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

17 ส.ค.61 18 ส.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 1,000 

24 ส.ค.61 25 ส.ค.61 25 8,900 8,900 7,900 1,000 

1 ก.ย.61 2 ก.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

8 ก.ย.61 9 ก.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

15 ก.ย.61 16 ก.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

22 ก.ย.61 23 ก.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

29 ก.ย.61 30 ก.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

6 ต.ค.61 7 ต.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

27 ต.ค.61 28 ต.ค.61 25 8,900 8,900 7,900 1,000 

3 พ.ย.61 4 พ.ย.61 25 8,900 8,900 7,900 1,000 

10 พ.ย.61 11 พ.ย.61 25 8,900 8,900 7,900 1,000 

17 พ.ย.61 18 พ.ย.61 25 8,900 8,900 7,900 1,000 

23 พ.ย.61 24 พ.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

30 พ.ย.61 1 ธ.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

1 ธ.ค.61 2 ธ.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

8 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 25 8,900 8,900 7,900 1,000 

14 ธ.ค.61 15 ธ.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

15 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

21 ธ.ค.61 22 ธ.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

22 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000 

 
 

อัตราคาบริการรวม 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 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,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึ่ง

จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทาง

ทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย

กวา15 วัน มิฉะนั้นถือ 
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก  

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ  

     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 



 

 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายทีไ่มสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่ 
เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

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

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ

ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,
การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย

ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ
ทานเอง** 

 
 

 

 
 


