
 

 

รหัสทัวร  BID1900656 
ทัวรพมา  มัณฑะเลย ลองทะเลสาบอินเล   3 วัน 2 คืน (FD) 
พระราชวังมัณฑะเลย   พระราชวังไมสักชเวนานจอง   วัดกุโสดอ   วัดกุสินารา   
ทะเลสาบอินเล   วัดพองดออู   หมูบานทอผาอินปอขอม   ชมสวนเกษตรลอยน้ํา   
วัดแมวลอดหวง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-พระราชวงัมัณฑะเลย-พระราชวงัไมสกัชเวนานจอง-วดักุ

โสดอ-วดักสุินารา  ไ (-/-/เย็น) 

08.30น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

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

 
12.20 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพธิีการตรวจคนเขาเมอืงเปนที่เรียบรอยแลวนํา
ทานเดินทางสูเมือง 



 

 

มัณฑะเลย นําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace)พระราชวงัที่สวน
ใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สดุแหงหน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามโลกคร้ังที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ�ายสมันธมติรโดยกองทัพ
อังกฤษไดทิง้ระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวงัมัณฑะเลยของพมาดวยเหตผุลวา
พระราชวังน้ีเปนแหลงซองสมุกําลงัของกองทพัญี่ปุ�นพระราชวงัมัณฑะเลยซึ่งเปน
พระราชวังไมสักกถ็กูไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบ
พระราชวังที่ยังเปนของดัง่เดิมอยูปจจุปน พระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมา
ไดจําลองรูปแบบของพระราชวงัของเกาขึ้นมา 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วงัที่สรางดวย
ไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ  วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีต
ออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหนาตางโดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพทุธประวัตแิละ
ทศชาตขิองพระพทุธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซ่ึงเปนปทีพ่ระองคยาย
ราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมอืงมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปรพระราชฐานแต
หลังจากทีพ่ระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเปนวดั 
ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง  
ชม วัดกโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเปนสถานที่ทําการสังคายนา
พระไตรปฎกคร้ังที ่5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และ
หนังสือกินเนสบุคไดบันทกึไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” นําทานแวะ วดักสุินาราซึ่งมี
อายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนนําทานเดินทางสูเขา Mandalay Hillต้ังอยู
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูน้ีสูง 240 เมตร ซึ่งเปนจุดชมวิวทิวทัศนที่



 

 

สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย ซึ่งอยูบนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง
มัณฑะเลยเกือบทั้งเมือง ชมพระอาทติยลับฟ�าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า ไ บริการอาหารคํา่ พิเศษ กุงแมน้ําเผา 
*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว ** 
โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
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วันทีส่อง มัณฑะเลย-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วดัพองดออ-ูหมูบานทอผาอินปอ
ขอม-ชมสวนเกษตรลอยน้ํา-วดัแมวลอดหวง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปน
สิ่งศกัดิส์ิทธิ์สงูสดุ 1 ใน 5 แหงของพมา ถอืเปน
ตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเคร่ืองกษตัริย
ที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคาํเน้ือน่ิม”
ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่เมอืงธรรมวดี เมื่อป 
พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 
2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย หนาตกักวาง 
9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวดัมหามุนี 
หรือวัดยะไข (วดัอาระกัน หรือวดัพยาจี) เพื่อ
ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัย
พระเจา สีปอ กอน     จะเสียเมอืงพมาใหอังกฤษได
เกิดไฟไหมวดัทองคํา จึงทําใหทองคาํเปลวที่ปดพระ
ละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป 
พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหมมี
ขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาว

อิตาลีจงึนับไดวาเปนวดัที่สรางใหมที่สดุแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สดุในเมอืงพมา โดยรอบ ๆ 
ระเบียงเจดียยงัมโีบราณวตัถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พรอมทัง้ เชิญทุกทาน
รวมทําบุญบูรณวดักุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ประดิษฐาน 
พระพทุธไสยาสน สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 
06.00 น. บรกิารอาหารเชา แบบกลองจากทางโรงแรม 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสูสนามบินมัณฑะเลย อาคารผูโดยสารภายในประเทศ 
08.05 น.  ออกเดินทางสูสนามบนิเฮโฮ โดยสายการบนิ Air Bagan เที่ยวบินที่ W9-141 
08.45 น.  เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ(Heho)จากน้ันเดินทางตอไปยังเมืองหลวงเกาของรัฐฉาน 

(Shan State)น่ังรถจากสนามบินไปราว 1 ช่ัวโมงคร่ึง เพื่อไปชมทะเลสาบอินเล(Inle 
Lake)มีพื้นท ี158 ตร.กม. อยูสงูกวาระดับน้ําทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรด
ใตประมาณ 32 กม. กวาง 5 กม. เกิดจากลําธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอด



 

 

ขนานไปทัง้ทางทิศตะวันตกและตะวันออก มีน้ําไหลจากทะเลสาบไปลงแมน้ําสาละวิน รอบ
ทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยูมากกวา 200 แหง นําทานลงเรือเพื่อเดินทางสู ทะเลสาบ
อินเลลงเรือยนต(ลําละ 5-6 ทาน) มีเสื้อชูชีพบรกิารทานเพ่ือความปลอดภัยชมวิว
ทิวทศันที่สวยงามและสภาพความเปนอยูของชาวบาน การสรางบานบนทะเลสาบระหวาง
ทาง ทานจะไดพบการพายเรือดวยเทาขางเดียวทัง้ชายและหญงิอันเปนเอกลกัษณของ
ชาวอินตา นําทานชม ตลาด 5 วัน(ตลาดเหยามา) ซึ่งเปนตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดย
ไมซํ้ากัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอินเล 



 

 

เที่ยวชม วดัพองดออ ูสรางในศตวรรษที่ 12 
อดตี พระพทุธรูป 5 องคน้ี (พระบัวเข็ม)
ชาวบานจะ อัญเชิญขึ้นเรือแลวแหไปตาม
หมูบานตางๆรอบทะเลสาบ (ซึง่จะแห
หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มขีนาด 
5 ซ.ม. แตปจจุบันชาวบานเอาทองมาปดพระ
จนถึงปจจุบันพระพทุธรูปมขีนาดสูงกวาเดิม
ถึง 6 เทา ถอืเปนพระพุทธรูปที่ศักด์ิสิทธิคู์
ทะเลสาบอินเลย ใหนําทานนมัสการ พระบัว

เข็ม เพื่อเปนสิริมงคล จากน้ันนําทานชม หมูบานทอผาอินปอขอม ซึง่เปนหมูบานที่นํา
เสนใยบัวมาทอเปนเสื้อผา,ผาพันคอ ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กวาป นําทาน
เดินทางกลับที่พกั หลังจากน้ันเดินทางไป หมูบานผลิตบหุรี่พ้ืนเมือง และ แปลงสวนผัก
ลอยน้ํา (Floating Garden)ที่ปลกูผกัมากมาย เชน พริก, ผกักาด, มะเขือเทศ ใน
จํานวนมากพอที่จะเล้ียงคนพมาทัง้ประเทศได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานไป วัดแมวลอดหวง Nga-Phe-KyanngMonastaryเปนสํานักสงฆที่รวบรวม
พระพทุธรูปสาํคญั ๆ ไวเปนจํานวนมากเปนวดัที่ไดรับการประกาศใหเปนโบราณสถาน 
ประกอบดวยเสาไมสกัถึง 654 ตน สรางในป ค.ศ. 1205 สมัยพระเจามินดง ไดเวลา
สมควรเขาสูที่พกั 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ หองอาหารโรงแรม 
 พักที่ SKY LAKE INLE  RESORT ณ ทะเลสาบอนิเล (หรือเทียบเทา) 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่าม เฮโฮ-มัณฑะเลย-กรงุเทพฯ ไ (เชา/กลางวันบนเครื่อง/-) 

07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
09.40 น. ออกเดินทางไปสนามบินเฮโฮ สูเมืองมัณฑะเลย  
 โดยสายการบิน Air Baganเที่ยวบินที่ W9-011 
10.35 น. เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลยหลงัผานพิธตีรวจคนเขาเมอืงเปนที่เรียบรอยแลว 
12.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครือ่ง ** 
15.15น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 
**ในกรณีทีไ่ฟลทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิเน่ืองจากปญหาทางสายการ
บินหรือเหตุสดุวสิัยทางธรรมชาติ ทางผูจัดขอสงวนสทิธิป์รบัเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบ
ของเวลาที่เกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานงึถึงประโยชนของลกูคาเปน
สําคญั** 
 
 



 

 

หมายเหต ุ: สําหรบัลกูคาที่จองทัวรพมาเดนิทางชวงวนัหยุดสงกรานตตัง้แต 12-21 เมษายน 62 
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการคะ 
โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
วันเดินทาง ราคา พมา อินเล อินเลิฟ บิน FD 3 วัน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
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 
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 
 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศเสนทางมัณฑะเลย-เฮโฮ-มัณฑะเลย 
  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 อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 



 

 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสทิธพํิานักในดินแดนของ
อีกฝ�ายหนึง่ เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวนัที่ 11 สงิหาคม 
2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทวัรจะตองเรียกเกบ็
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 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 

  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
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
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** 

 
 
 
 
 


