
 

 

รหัสทัวร  BID1900646 
ทัวรพมา  พุกาม  3 วัน 2 คืน (FD) 
จุดชมวิวทะเลเจดีย  เจดียบูพญา  โชวพื้นเมืองเชิดหุนกระบอก  วัดเจดียชเวสิกอง   
วัดอนันดา   วัดมนุหา   วัดกุบยางกี   วัดติโลมินโล   วัดสัญพัญ ู วิหารธรรมยันจี  
มัณฑะเลย  อมรปุระ  สะพานไมอูเบ็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-พุกาม-จุดชมววิทะเลเจดีย-เจดียบพูญา-โชวพ้ืนเมืองเชิดหุน

กระบอก         ไ (/-/เย็น)                                                                              

08.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคานเตอรสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน  

10.50 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน FD 244  ** มีบริการอาหารรอนและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

 
12.20 น.    เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย 

ประเทศพมา ผานพิธกีารตรวจคน
เขาเมอืงเปนที่เรียบรอยแลว นํา
ทานเดินทางสูเมืองพุกาม เมอืง
แหงประวติัศาสตรของประเทศ
เมียนมาร โดยรถบัสปรับอากาศ 
(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 
ช่ัวโมง)พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 

จากน้ัน ถึง เมืองพุกาม นําทานแวะ 
สักการะ เจดีย 



 

 

บูพญา (Bupaya Pagoda)ซึ่งต้ังโดดเดนอยูริมน้ําอิรวด ีเจดียองคเล็กๆสีทองอราม ทรง
แปลกตา เปนอีกจุดชมววิที่สงบและสวยงามมาก นําทานชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงาม
และหมูบานเกาแกเมืองพกุามที่ยงัคงวถิีที่ชีวติที่เรียบงาย นําทานชมและเกบ็ภาพพระ
อาทติยลับขอบฟ�า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย  ทานสามารถมองเห็นทุงทะเจดีย ไดจากจดุชม
วิวแหงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการ 

เชิดหุนที่ดูเหมอืนมชีีวติจริง พรอมลิม้รสอาหารพื้นเมอืง 
 

*นําทานเขาสูทีพั่กโรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันทีส่อง พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วดัอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-
วัดสญัพัญู-วหิารธรรมยันจ-ีมัณฑะเลย -อมรปุระ- สะพานไมอูเบ็ง     
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                               

07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน ชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเปนสถปูด้ังเดิมของพมาโดยแท มี

ลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึน้หลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจพุระ
บรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลกัษณะเปนสีทองขนาดใหญใชเปนทั้งที่ประชุม
สวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) 
ต้ังอยูทางทศิตะวันออกของกาํแพงเมือง 



 

 

เปนวดัสีขาว มองเห็นไดชัดเจน สรางเสร็จเมือ่ป 1091ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเปนวหิารที่มี
ขนาดใหญที่สุดในพุกาม มรูีปรางเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส มมีุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมา
เจดียแหงน้ีเปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และส่ิงที่นาทึง่ของวิหาร
แหงน้ีกคื็อ ที่ชองหลงัคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสง
สวางอยางนาอัศจรรย จากน้ันพาทานชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ต้ังอยูทางตอน
ใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพื่อสั่งสม
บุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวดัน้ี โครงสรางวิหาร
คอนขางแคบ มีพระนอนหน่ึงองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน 
สะทอนถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองคน้ีเปนอยางดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นช่ือของพกุามกคื็อ 

เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่ง
ยอมรับกันวามีช่ือเสียงที่สดุในพมา เชน 
ถวยน้ํา จานรอง โถใสของต้ังแตขนาดเล็ก
ถึงใหญ หีบใสของตางๆ สิง่ทีก่ําลงัเปนที่
นิยมก็คอื โถใสของทาํจากขนหางมาสาน
กับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ 
แลวกบัไปคืนรูปไดดังเดิม จากน้ันพาทาน
เที่ยว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi 
Tempel) สรางโดยพระโอรสของพระเจา
จันสิทธะ สิง่ที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝา
ผนังทีง่ดงามที่สุดในพกุาม ที่ยงัคงเหลืออยู 
จากน้ันเขาชม วดัตโิลมินโล 
(Htilominlo Temple) สรางขึ้นเมื่อป 
1211 โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซึง่เกิด
กับนางหามผูหน่ึง และไดเสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวดัสงู 46 เมตรยาว 43 
เมตร เทากันทัง้ 4ดานมพีระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทศิ ทัง้สองช้ัน มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปم�น อันประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมินโลเมือ่ป พ.ศ.



 

 

1761 ซึ่งไดรับการยกยองวามคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย
สัพพัญู ซึง่เปนเจดียที่สูงที่สดุในเมืองพกุาม ชมวหิารธรรมยันจ ี(Dhammayangyt) 
สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เช่ือวา 

 
 
 
 
 
 
 
 

เปนวดัที่ใหญที่สุดในเมืองพกุาม สรางขึ้นเพื่อลางบาป ดวยทรงปริวติกวาผลกรรมจากการ
กระทําปตุฆาตจะติดตาม 
พระองคไปในชาตภิพหนา ต้ังโดดเดนยิง่ใหญตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา 
ชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงาม และหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยงัคงวิถทีี่วติที่เรียบงาย ได
เวลาสมควรเดินทางเขาสูเมืองมัณฑะเลย 

จากน้ัน เดินทางสูเมอืง อมรปุระ ชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมที่ยาวที่สดุในโลกโดย
ขาราชการช้ันผูใหญช่ือวาเสาอูเสาของสะพานใชไมสักถงึ1,208 ตนซึง่มอีายกุวา 200 ป
ทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดา
พุกาม  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  กุงแมน้ําเผา 
*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY 
หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่าม มัณฑะเลย-พิธลีางพระพักตรพระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวงัไม

สักชเวนานจอง  วัดกโุสดอ-กรงุเทพฯ     ไ (เชา/กลางวันบนเครื่อง)                       

04.00 น.      นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิง่ศกัดิ์สทิธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา 
ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเคร่ืองกษตัริยที่
ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ที่พระเจา
กรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมือ่ป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 
7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับทองปาง
มารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟตุ ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงได
สรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วดัอาระกัน หรือวดัพยาจี) เพื่อ
ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ 
กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวดัทองคํา จงึทาํ
ใหทองคาํเปลวที่ปดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถงึ 700 
บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้น
ใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึง

นับไดวาเปนวดัที่สรางใหมที่สดุแตประดิษฐานพระพทุธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ 
ๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถทุี่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังที ่1 พรอมทัง้ 



 

 

เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวดักุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน 
สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 

07.00 น.      บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานชม พระราชวงัมัณฑะเลย (Mandalay Palace)พระราชวังที่สวนใหญกอสราง
ดวยไมสกัที่สวยงามที่สดุแหงหน่ึง
ของเอเชีย ในสมัยสงครามมหา
เอเชียบูรพาหรือสงครามโลกคร้ังที่ 
2 วันที ่20 มีนาคม 2488 
เคร่ืองบินฝ�ายสัมพันธมติรโดย
กองทัพอังกฤษ ไดทิง้ระเบิดจาํนวน
มากมายถลมพระราชวงัมัณฑะ
เลยของพมาดวยเหตุผลวา
พระราชวังน้ีเปนแหลงซองสมุกําลงั
ของกองทพัญี่ปุ�นพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักกถ็กูไฟไหมเผาราบเปนหนา
กลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคน้ํูารอบพระราชวังที่ยังเปนของดัง่เดิมอยูปจจุปน 
พระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวงัที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวงัของเกา
ขึ้นมา 

จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สราง
ดวยไมสกัทัง้หลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลัก
ประณีตออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ
ประวัตแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา สราง
โดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซ่ึงเปน
ปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยู
ที่เมืองมัณฑะเลยเพือ่เปนตําหนักยามแปร
พระราชฐาน แตหลังจากที ่

 พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ 
สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเปนวัด ถอื
ไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวง



 

 

ชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง นําทานชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งคร้ังหน่ึง
เคยเปนสถานที่ทาํการสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 
84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทกึไววา  
“หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 

** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
………………………………………………………………. 
หมายเหต ุ: สําหรบัลกูคาที่จองทัวรพมาเดนิทางชวงวนัหยุดสงกรานตตัง้แต 12-21 เมษายน 62 
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการคะ 
โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
วันเดินทาง ราคา พมา หลงรัก พุกาม บนิ FD 3 วัน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

04 พ.ค.62 06 พ.ค.62 24+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
25 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
08 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
29 มิ.ย.62 01 ก.ค.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
20 ก.ค.62 22 ก.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 24+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อตัราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋  
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ



 

 

  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ทีส่ัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสทิธพํิานักในดินแดนของ
อีกฝ�ายหนึง่ เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวนัที่ 11 สงิหาคม 
2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทวัรจะตองเรียกเก็บ
คาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 

  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคืนเงนิคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจําทัง้หมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม

วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษัิทฯ จะทาํการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษัิทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบรษัิทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดนิทางไปดวยโดยทางบรษัิทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 

  กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 



 

 

หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงือ่นไขดงักลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เทีย่วบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือเพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 



 

 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 

**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


