
 

 

รหัสทัวร BID1902256 
ทัวพมา มหัศจรรย....พมา พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา  
3 วัน 2 คืน (PG) 
มัณฑะเลย   พินอูลวิน   นั่งรถมาชมเมือง   ตลาดเชาพินอูลวิน 
วัดพระมหาอันตูกานตาร   ชมสวนพฤกษศาสตรกันดอวจี   มัณฑะเลย 
อมรปุระ   สะพานไมอูเบ็งเขารวมพิธีลางหนาพระมหามัยมุนี 
พระราชวังมัณฑะเลย   พระราชวังไมสักชเวนานจอง   วัดกุโสดอ 
สกายน   เจดียนมนาง   เจดียเจดียเสวยอูปงยะฉ่ิน   เจดียอูมินทงแส 

 



 

 

 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย - พินอูลวิน – น่ังรถมาชมเมือง 
ไ (-/-/เย็น)                                                                                                                           

10.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบิน
บางกอกแอรเวย  Bangkok Airway (PG)  

12.15 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน PG 709  ** บริการอาหารบน
เคร่ือง** 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.40 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเปนที่เรียบรอยแลว 
นําทาน เดินทางเขาสูเมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) รถว่ิงไปบนถนนสมัยสงครามโลก

คร้ังท่ีสอง หรือท่ีเรียกกันในยุคสงครามวา Burma Road มุงหนาไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาฯ 2.30 ช่ัวโมงก็
มาถึงเมืองพินอูลวินหรือมีอีกช่ือหน่ึงวา “เมเมี๊ยว” (Maymyo) เมืองพักตาก



 

 

อากาศที่มีช่ือเสียงของประเทศพมามาต้ังแตสมัยอาณานิคมอังกฤษ และที่แหงน้ี
ทานจะไดสัมผัสกับอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เย็นสบายตลอดท้ังป จากน้ันนําทาน น่ังรถมา 
ชมเมืองพินอูลวิน เพ่ือเก็บภาพไวเปนที่ระลึก ยานหอนาฬิกา Purcell Tower 
สัญลักษณอันโดดเดนของเมืองพินอูลวิน 

ค่ํา             ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
*นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **Royal Parkview หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสอง  ตลาดเชาพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร - ชมสวนพฤกษศาสตรกันดอว

จี - มัณฑะเลย –อมรปุระ- สะพานไมอูเบ็ง 
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           
07.00 น.        รับประทานอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม    

นําทานเดินเท่ียวชมตลาดเชาท่ี เมืองพินอูลวิน ใหทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตท่ี
หลากหลายวัฒนธรรมที่รวมกันอยูในเมืองน้ี และเลือกซ้ือและชมสินคาซ่ึงจําหนาย
ท้ังของท่ีระลึก งานฝมือทองถ่ิน และสินคาตางๆ สําหรับนักทองเที่ยว รวมถึง
จําหนายพืชผักผลไม และของกิน ของใชสําหรับชาวพมาในทองถ่ิน 



 

 

จากน้ัน นําทานนมัสการ วัดพระมหาอันตูกานตาร (Maha Ant Htoo Kan Thar 
Pagoda) ซ่ึงประดิษฐานพระพุทธรูปที่คนไทยเรียกวา “พระทันใจ” ซ่ึงแกะสลัก
จากหินออนท้ังองค ตามประวัติกลาววา มีชาวจีนไดมาบูชาองคพระทันใจไปไวที่
ประเทศจีน ระหวางการเดินทาง รถเกิดอุบัติเหตุ องคพระตกจากรถ ไมสามารถ
ยกข้ึนรถไปไดอีกไมวาจะใชเครนชวยยกก็ตาม สุดทายจึงตองสรางวัดบริเวณน้ีเพ่ือ
ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวองคน้ี พรอมกับต้ังช่ือวา “มหาอันตูกานตาร” ซ่ึง
แปลเปนไทยไดวา “เปนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ มหัศจรรยท่ีใหความร่ํารวย โชคดีแกผูกราบ
ไหว” และเช่ือกันวาเปนพระรักชาติอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทาน ชมความงดงามของพืชเมืองหนาวที่ สวนพฤกษศาสตรกันดอวจี (National 
Kandawkyi Botanical Garden) สวนแหงน้ีต้ังข้ึนในป ค.ศ.1915 ออกแบบให
เหมือนกับ สวนพฤกษศาสตรหลวงเมืองคิว (Royal Botan Gardens) หรือสวน
คิว (Kew Garden) ในประเทศอังกฤษ ภายในสวนแหงน้ีประกอบดวยสนามหญา
สวนหยอม สระน้ําขนาดใหญ และมีป�าธรรมชาติ เปนองคประกอบภายในสวน 
นอกจากจะตกแตงสวยงามแลวยังมีการใหความรูดานพรรณพืชและการอนุรักษ
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีพ้ืนท่ีกวางขวางถึง 2,700 ไร ภายในสวนพฤษศาสตร
มีการปลูกพืชพันธุพ้ืนเมืองกวา 514 สายพันธุ ตนไมจากตางประเทศ 74 สาย
พันธุ  มีการปลูกไผกวา 75 
ชนิด กลวยไมพันธุ พ้ืนเมือง
กวา 300 ชนิด นอกจากน้ัน
ยังมีการปลูกดอกไมอีกจํานวน
ห ล า ก ห ล า ย ส า ย พั น ธุ  
โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ถูกมา
ปลูกในสวนแห ง น้ีกว า 25 
ส า ย พั น ธุ  เป น ส ถ า น ที่
ท อ งเที่ ย วของผู ท่ี ช่ื นชอบ
ธรรมชาติและตนไมอยางแทจริง 

จากน้ัน ระหวางทางกลับมัณฑะเลย แวะชมสวนกาแฟทองถ่ินและชิมไวนทองถ่ินไดที่ทํา
จาก Strawberry,Grape,Pineapple,Cherry และ Jam** ใหทานไดเลือก
เปนของฝาก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซ่ึงอยู

ทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย ซ่ึงเปนราชธานีเพียง 76 ป  ท านจะไดชม
ทัศนียภาพของเมืองสกาย 
ลุ ม แม น้ํ า อิ ร ะว ดี  เจ ดี ย
จํานวนมากมายที่ ต้ังเรียง
รายอยูบนภูเขา และริมฝم�ง
แม น้ํา ชมสะพานไมอูเบ็ง 
สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลก
โดยขาราชการช้ันผูใหญช่ือ
วาเสาอู เสาของสะพานใช
ไมสักถึง1,208 ตนซ่ึงมีอายุ
กวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูวัดจอกตอจีซึ่ง
มีเจดียท่ีสรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 



 

 

ค่ํา             ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  **เมนูพิเศษ!! กุงแมน้ําเผา 
*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY 

หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
วันท่ีสาม เขารวมพิธีลางหนาพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย – พระราชวังไม

สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน - เจดียนมนาง - ข้ึนเขาสกายน – เจดีย
เจดียเสวยอูปงยะฉ่ิน – เจดียอูมินทงแส – กรุงเทพฯ 

ไ (เชา/กลางวัน/ - )                                                                                                                           
07.00 น.        รับประทานอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม 
 
นําทาน  นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนส่ิงศักด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือ

เปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนาม
วา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอข้ึนที่เมืองธรรมวดี 
เมื่อป  พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรง
เคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุง
ไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระ
มหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสียเมืองพมาให
อังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวท่ีปดพระละลายเก็บเน้ือทอง
ไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวัด
ข้ึนใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปน
วัดที่สรางใหมท่ีสุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ 
ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุท่ีนําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 



 

 

พรอมทั้ง เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยปประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 

 
จากน้ัน   นําทานเขาชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังที่สวน

ใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชียในสมัยสงครามมหา
เอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วันท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ�าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิงระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะ
เลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญ่ีปุ�น ระ
ราชวังมัณฑะเลย ซ่ึงเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลอง
หลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังท่ียังเปนของด่ังเดิมอยูปจจุปน
พระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวัง
ของเกาข้ึนมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ัน  นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง Golden Palace Monastry วังที่

สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลาย
แกะสลักประณีตออนชอย ท้ังหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียด
เก่ียวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 
2400 ซึ่งเปนปที่พระองค
ยายราชธานีจากอมรปุระมา
อยูท่ีเมืองมัณฑะเลยเพ่ือเปน
ตําหนักยามแปรพระราชฐาน 
แ ต ห ลั ง จ า ก ที่ พ ร ะ อ งค
ส้ินพระชนม  พระเจาธีบอ 
หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรง
ยกวังน้ีถวายเปนวัดถือไดวา
เปนงานฝมือท่ีประณีตของ



 

 

ชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง นําทานชม วัดกุ โสดอ (Kuthodaw 
Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเปนสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มี
แผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกิน
เนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือท่ีใหญที่สุดในโลก” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสูเมืองสกายน   ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชม

ทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายท่ีต้ังเรียงรายอยู
บนภู เขา และริมฝم� งแม น้ํ า 
สกายนเปนราชธานีไดเพียง 
59 ป  ภายหลั งเกิดการชิง
อํานาจกัน สุดทายพระเจาโดะ
มินพญา ไดรับชัยชนะจึงยา
นเมืองหลวงใหมมาต้ังท่ีปาก
แมน้ํามิดแง ตรงท่ีบรรจบกับ
แมน้ําอิรวดี จนเปนที่ ต้ังของ



 

 

เมืองอังวะในเวลาตอมา  
จากน้ัน  ชม เจดียกวงมูดอรหรือวัด

เจดียนมนาง สรางโดยพระ
เจาตาหลู เม่ือป ค.ศ.1636 ใช
เปนที่ประดิษฐานพระเข้ียวแกว
หรือพระทันตธาตุที่ไดมาจาก
ลังกา เจดีย น้ีเปนเจดียทรงโอ
คว่ําแบบสิงหล หรือเจดียทรง
ลังกา มีตํานานเลาวาองคระฆัง
ทรงกลมผาคร่ึงซีกน้ี ไดตนแบบ
มาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสน
รอบวงวัดได 274 เมตร และใชอิฐในการกอสรางมากถึง 10,126,552 กอน 
จากน้ัน ข้ึนเขาสกายน เปนภูเขาขนาดกลาง เขาชม จุดที่ 1  Umin Thonse` 
Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอูมินทงแส ภายในมีพระพุทธรูป 45 
องคประดิษฐานเรียงกันเปนคร่ึงวงกลม จุดที่ 2 นําทานไปยัง เจดียเสวยอูปงยะ
ฉ่ิน หรือ ซูนอูพอนยาชิน  (Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda) บางก็เขียน
วา (Soon U Ponya Shin Pagoda) หากแปลกันตามภาษาพมาแปลวา เปนวัด
ที่พระพุทธเจามารับเสวยฉันภัตตาหารที่น่ี ซ่ึงอยูบนยอดเขา Nga-pha ของเขต
สะกายท่ีมีความสูง 240 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ณ จุดน้ี มีจุดชมวิวที่ คุณ
สามารถมองเห็นเจดียตางๆ ที่วางตัวอยูตามไหลเขา มองเร่ือยไปจนสุด ถึงแมน้ําอิ
ระวดี เชิญถายภาพไวเปนที่ระลกึ ตามอัธยาศัย  

 สมควรเวลาเดินสู สนามบินมัณฑะเลย 
19.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย 

เที่ยวบินท่ี PG 714 
** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  

21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
............................................................................... 

 



 

 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเท่ียว 
      ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา มัณฑะเลย  มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG 

เร่ิมเดินทาง กลับจาก
เดินทาง เท่ียวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 PG709/PG714 14,900 14,500 13,900 2,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 PG709/PG714 15,900 15,500 14,900 2,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 PG709/PG714 16,900 16,500 15,900 2,000 

31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 PG709/PG714 16,900 16,500 15,900 2,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงต๋ัว  
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 



 

 

 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีน้ํามันและภาษีต๋ัวทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนกอนวัน
เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ี
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู
ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหน่ึง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติ
อีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ี

เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานข้ึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 



 

 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกต๋ัวภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ัง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเท่ียว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลว ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม
และหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ี
กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆท่ี
ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 



 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 


