
 

 

รหัสทัวร BID1903327 
ทัวรพมา บากัน น่ังบอลลูนชมเมอืงพุกาม 3 วัน 2 คืน (FD) 
-มัณฑะเลย –พุกาม –จุดชมวิวทะเลเจดีย –เจดียบูพญา –โชวพื้นเมืองเชิดหุนกระบอก 
-น่ังบอลลูนชมทะเลเจดียพุกาม -วัดเจดียชเวสิกอง –วัดอนันดา –วัดมนุหา –วัดกุบยางกี  
–วัดติโลมินโล -วัดสัญพัญู –วิหารธรรมยันจี –อมรปุระ -สะพานไมอูเบ็ง -วัดกุโสดอ 
-พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี –พระราชวังมัณฑะเลย –พระราชวังไมสักชเวนานจอง 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย – พุกาม – จุดชมวิวทะเลเจดีย – เจดียบูพญา  

- โชวพ้ืนเมืองเชิดหุนกระบอก         ไ (/-/เย็น)                                                                                                                        
08.30 น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาทเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

11.00 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน FD 244  ** มีบริการอาหารรอน
และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา 

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลวนําทา
เดินทางสู เมืองพุกามเมืองแหงประวัติศาสตรของ



 

 

ประเทศเมียนมารโดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 

จากน้ัน ถึง เมืองพุกาม นําทาน สักการะ เจดียบู
พญา (Bupaya Pagoda)ซึ่งตั้ งโดดเดน
อยูริมน้ําอิรวดี เจดียองคเล็กๆสีทองอราม 
ทรงแปลกตา เปนอีกจุดชมวิวที่สงบและ
สวยงามมาก นําทานชมเมืองทะเลเจดียที่
สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่
ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบงาย นําทานชมและเก็บ
ภาพพระอาทิตยลับขอบฟ�า ณ จุดชมวิว
ทะเลเจดีย  ทานสามารถมองเห็นทุงทะเจดีย ไดจากจุดชมวิวแหงน้ี 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชม
การเชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 
*นําทานเขาสูที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 

 
วนัที่สอง นั่งบอลลูนชมทะเลเจดียพุกาม – วัดเจดียชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา 

– วัดกุบยางก ี– วัดติโลมินโล -วัดสัญพัญ ู– วิหารธรรมยันจ ี– มัณฑะเลย – 
อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง     ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                             

05.00 น.  นําทุกทานออกเดินทางไปจุดขึ้นชม
บอลลูน จากนั้น นําทานขึ้นบอลลูน
ชมทัศนียภาพ แ ล ะ ช ม พ ร ะ
อาทิตยขึ้นอันงดงามของทุงทะเล
เจดีย 4,000องคแหงพุกามในเขต
อุทยาน ประวัติศาสตรเมืองหลวง
เกา การนั่งบอลลูนในพุกามถือเปน
จุด ไฮ ไลท ที่ สุ ดและเป นอี กหนึ่ ง



 

 

กิจกรรมที่มาเที่ยวพุกามไมควรพลาดการขึ้นบอลลูนเพราะทานจะไดชมความ
สวยงามของเมืองพุกามในมุมสูง ซึ่งถือวาเปนการชมเมืองพุกามที่สวยที่สุด
และแพงที่สุด(ใชเวลานั่งบอลลูน 1 ช่ัวโมง)  

** หมายเหตุ ในกรณีที่สภาพอากาศไมเอื้ออํานวยทําใหไมสามารถนั่งบอลลูนได ทาง
บริษัทฯจะคืนเงินคาบอลลูนใหทานละ 250 USD ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นํ า ท า น ช ม  พ ร ะ เจ ดี ย ช เว สิ ก อ ง 

(Shwezigon Pagoda) ซึ่ ง เป น ส ถู ป
ดั้งเดิมของพมาโดยแท มีลักษณะเปนสี
ท อ งข น าด ให ญ  ส ร า ง ขึ้ น ห ลั งพ ร ะ
เจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มี
ลักษณะเปนสีทองขนาดใหญใชเปนทั้งที่
ป ระชุมสวดมนต  และศูนยกลางของ



 

 

พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) 
ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัดสีขาวมองเห็นไดชัดเจน สรางเสร็จ
เม่ือป 1091 ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปราง
เปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเปนตนแบบ
ของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็คือ ที่
ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวาง
อยางนาอัศจรรย จากน้ันพาทานชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยูทาง
ตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหง
มอญ เพ่ือส่ังสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดน้ี 
โครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหน่ึงองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ัง
เบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองคน้ี
เปนอยางดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของ
พุกามก็คือ  เครื่องเขิน  (Lacquer 
Ware)ซึ่งยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุด
ในพมาเชน ถวยน้ํา จานรอง โถใสของ
ตั้ งแตขนาดเล็กถึงใหญ  หีบใสของ
ตางๆ สิ่งที่กําลังเปนที่นิยมก็คือ โถใส
ของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ 
มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับ

ไปคืนรูปไดดังเดิม จากน้ันพาทานเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) 
สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่
งด งาม ที่ สุ ด ใน พุ ก าม  ที่ ยั งค ง
เหลืออยูจากน้ันเขาชม วัดติโลมิน
โล (Htilominlo Temple)สราง
ขึ้นเมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของ
พระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรส
ในพระเจานรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับ
น า งห า ม ผู ห น่ึ ง  แ ล ะ ได เสี่ ย ง
ทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวัด
สูง 46 เมตรยาว 43 เมตร เทากัน



 

 

ทั้ง 4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝา
ผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปم�น อันประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมินโลเม่ือป 
พ.ศ.1761ซึ่งไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก 
นมัสการ เจดียสัพพัญู ซึ่งเปนเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี 
(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปนวัดที่ใหญ
ที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพื่อลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการ
กระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดงั
ตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา ชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงาม และหมูบานเกาแก
เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่วิตทีเ่รียบงาย 
 ไดเวลาสมควรเดินทางเขาสูเมืองมัณฑะเลย 

จากน้ัน เดินทางสูเมือง อมรปุระ ชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมที่ยาวที่สุดใน
โลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอูเสาของสะพานใชไมสักถึง 1,208 ตนซึ่งมี
อายุกวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดียที่
สรางตามแบบวัดอนันดาพุกาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คํ่า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  กุงแมนํ้าเผา 
*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม มัณฑะเลย – พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี – พระราชวังมัณฑะเลย  

– พระราชวังไมสักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ - กรุงเทพฯ                        
ไ (เชา/กลางวันบนเครื่อง)                                                                              

04.00 น.      นําทานนมัสการ พระมหา
มัยมุนี  อัน เปนสิ่ งศั กดิ์ สิทธิ์
สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือ
เปนตนแบบพระพุทธรูปทองคํา
ขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่
ไ ด รั บ ก า ร ข น า น น า ม ว า 
“พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่
พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่
เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 
สู ง  12  ฟุ ต  7  น้ิ ว  หุ ม ด ว ย
ทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต 
ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือ
วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ 
กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่
ปดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาว
พมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบ

ของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่
ส ร า ง ใ ห ม ที่ สุ ด แ ต ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น
พระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา 
โด ย ร อ บ  ๆ  ร ะ เบี ย ง เจ ดี ย ยั ง มี
โบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยา
เม่ือครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พรอมท้ัง เชิญ
ทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่ง
มีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน  สวยงามมากจากน้ันกลับ
โรงแรม 



 

 

07.00 น.        บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังที่สวนใหญ
กอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชีย
บูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่  2 วันที่  20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ�าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะ
เลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ�น
พระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลอง
หลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังที่ยังเปนของดั่งเดิมอยู ปจจุปน 
พระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวัง
ของเกาขึ้นมา 

จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่
สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงาม
ตามแบ บ ศิ ลป ะพ ม าแท ๆ 
วิจิตรตระการดวยลวดลาย
แกะสลักประณีตออนชอย ทั้ง
ห ลั ง ค า  บ า น ป ร ะ ตู แ ล ะ
หนาตาง โดยเนนรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวัติและทศ
ชาติของพระพุทธเจาสรางโดย
พ ร ะ เจ า มิ น ด ง ใน ป  พ .ศ . 
2400 ซ่ึงเปนปที่พระองคยาย
ราชธานี จากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพ่ือเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน 
แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวังน้ี
ถวายเปนวัด ถือไดวาเปนงานฝมือท่ีประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยาง 
แทจริง นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปนสถานที่
ทําการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 
84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือที่ใหญที่สุด
ในโลก”  

12.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 
** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเคร่ือง **  

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
................................................................................................................................................................. 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทาง ราคา พมา หลงรัก พุกาม บิน FD 3 วัน 

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับ กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

18 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 
25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 24+1 21,900 21,500 20,900 3,000 
01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 
15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 
22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 
29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 
20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 
17 ม.ค.63 19 ม.ค.63  24+1 23,900 23,500 22,900 3,000 
31 ม.ค.63 02 ก.พ.63 24+1 22,900 22,500 21,900 3,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาบอลลูนน่ังชมเมืองพุกาม 1 ช่ัวโมง 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  



 

 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ

หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาต ิและจะมีสิทธิพํานักในดนิแดนของ
อีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บ
คาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือ 
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก  
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ  
     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยัง 
คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตาม
ความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนา 
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 
(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที ่
เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอ
สงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 



 

 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํา้เงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรงุเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบรษัิทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 
 


