
 

 

รหัสทัวร BID1903934 
ทัวรพมา มหศัจรรย MYANMAR พุกาม มณัฑะเลย อมรปุระ 
3 วัน 2 คืน (PG) 
ชมทุงทะเลเจดีย   พุกาม   วัดเจดียชเวสิกอง   วัดอนันดา   วัดมนุหา 
วัดกุบยางกี   วัดติโลมินโล   วัดสญัพัญู   วิหารธรรมยันจ ี  มัณฑะเลย 
พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี   วดัมหากันดายงค   สะพานไมอุเบ็ง 
พระราชวังมัณฑะเลย   พระราชวังไมสักชเวนานจอง   วดักุโสดอ 

 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-พุกาม-ชมทุงทะเลเจดีย  ไ (-/-/เย็น)                                           

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

12.15 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเท่ียวบิน PG 709   
 ** บริการอาหารบนเครื่อง** 
 
 
 
 
 
 
 

13.40 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเปนที่เรียบรอยแลวนําทานเดินทางสูเมืองพุกาม เมืองแหงประวัติศาสตร
ของประเทศเมียนมาร โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 

 
 
 



 

 

 
 
 
จากน้ัน นําทานชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่

ชีวิตที่เรียบงาย นําทานชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟ�า ณ จุดชมวิวทะเล
เจดีย  ทานสามารถมองเห็นทุงทะเจดีย ไดจากจุดชมวิวแหงน้ี 

คํ่า      ไ บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก 
  ทานจะไดชมการเชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*นําทานเขาสูที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัที่สอง พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-
วัดสัญพัญู-วิหารธรรมยันจ-ีมัณฑะเลย ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

07.00 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) 
เมื อ งแห งท ะ เล เจดี ย พุ ก าม 
ประเทศเมียนมา ไดรับการขึ้น
ทะเบียนและประกาศเปนมรดก
โลกแห งใหม  ในการประชุม
คัดเลือกแหลงมรดกโลกครั้งที่ 
43 ณ  ก รุ ง บ า กู  ป ร ะ เท ศ
อาเซอรไบจาน ซึ่งตั้งอยูในเขต
แองกระทะกลางดินทราย ลงมา
ทางตอนใตของมัณฑะเลยจะพบวาเมืองที่อยูทามกลางความแหงแลงแหงน้ีมีความ
นามหัศจรรยเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะเปนที่ตั้งของทองทุงแหงวิหาร เจดีย
ที่มีมากกวา 4,000 แหงแลว พุกามยังเปนราชธานีแรกของชนชาติพมา และมี
ความยิ่งใหญมานานกวา 200 ป กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลและลมสลาย
กลายเปนเมืองรางไปในที่สุด 

 
 
 
 



 

 

 
 
จากน้ัน  ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปน

วัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จ เมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเปน
วิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไป
ทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของ
พุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสง
สวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย พาทานชม วัดมนุหา
(Manuha Temple)ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 1059 
โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญ
มณีบางสวนไปขายมาสรางวัดน้ีโครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหน่ึงองค 
กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึงความคับแคน
พระทัยของกษัตริยเชลยพระองคนี้เปนอยางดี 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  พาทานเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel)สรางโดยพระโอรสของพระ

เจาจันสิทธะ สิ่ งที่ โดดเดนคือ 
ภาพจิต 
กรรมฝาผนังที่ งดงามที่ สุดใน
พุกาม ที่ยังคงเหลืออยู  เขาชม 
วั ด ติ โ ล มิ น โ ล (Htilominlo 
Temple)สรางขึ้นเมื่อป  1211 
โ ด ย พ ร ะ บั ญ ช า ข อ ง พ ร ะ
เจานันตาว-มยา เปนพระโอรสใน
พระเจ านรปติสิทธู  ซึ่ ง เกิดกั บ
น า งห า ม ผู ห น่ึ ง แ ล ะ ได เสี่ ย ง
ทางเลือกใหเปนราชทายาท เปน
วัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร 
เทากันทั้ ง 4ดานมีพระพุทธรูป
ประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศทั้งสอง
ชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอัน
เก าแกกั บ ลวดลายปู นปم� น  อัน



 

 

ประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมินโลเมื่อป พ.ศ.1761ซึ่งไดรับการยกยองวามี
ความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ  

เครื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดในพมา เชน ถวยน้ํา 
จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆสิ่งที่กําลังเปนที่นิยมก็
คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลว
กับไปคืนรูปไดดังเดิมนมัสการ เจดียสัพพัญู ซึ่งเปนเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม 
ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็
เช่ือวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผล
กรรมจากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดน
ยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา ไดเวลาสมควร  เดินทางสู
เมืองมัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

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

เทียบเทา 
วันที่สาม   มัณฑะเลย-พิธีลางพระพกัตรพระมหามัยมุนี-วัดมหากันดายงค-สะพานไม

อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ                         
ไ (เชา/กลางวัน/เย็นบนเครื่อง)                                                                              

04.00 น.      นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของ
พมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการ
ขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของ
ประเทศพมา คําวา มหามัยมุนี แปลวา "ผูรูอันประเสริฐ ดวยความเชื่อวาพระพุทธ
มหามัยมุนีน้ีเปนพระพุทธรูปที่มีชีวิต ดวยเหตุที่ไดรับประทานพร หรือบางตํานานก็
กลาววาไดรับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจาจึงมีประเพณีลางพระพักตรถวาย
โดยทุกวันตอนเชาในเวลาประมาณ  04.00 น.จากน้ันกลับโรงแรม 



 

 

 
 
07.00 น.       ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

เดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทาง
ตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป ทานจะไดชมทัศนียภาพ
ของเมืองสกาย ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา 
และริมฝم�งแมน้ํา ชมสะพานไมอูเบ็ง สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้น
ผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 200 ปทอด
ขาม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูวัดจอกตอจีซึ่งมีเจดียที่สราง
ตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 

จากน้ัน นําทานชมการตักบาตรพระสงฆ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค ซึ่งเปนวัด
ใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียง
แถวดวยอาการสํารวม ในทุกๆวันเวลา 10.30 น.จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก 
มารวมชื่นชมการจัดเตรียมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลใหแกพระสงฆ และเณร



 

 

ที่มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดมหากันดายน ในเมืองมัณฑะเลย ที่น่ีมีพระสงฆ และ
เณรจําวัดอยูเกือบ 1,400 รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace)พระราชวังที่สวนใหญ

ก อ ส ร า ง ด ว ย ไม สั ก ที่
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของ
เอเชีย ในสมัยสงครามมหา
เ อ เ ชี ย บู ร พ า ห รื อ
สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 
2 0  มี น า ค ม  2 4 8 8 
เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมิตร
โดยกองทัพอังกฤษ ไดทิ้ง
ระเบิดจํานวนมากมายถลม
พระราชวังมัณฑะเลยของ
พมาดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ี เปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ ปุ� น
พระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลอง
หลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังที่ยังเปนของดั่งเดิมอยูปจจุปน
พระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวัง
ของเกาขึ้นมา 



 

 

จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่
สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงาม
ตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตร
ตระการดวยลวดลายแกะสลัก
ประณีตออนชอย ทั้งหลังคา 
บานประตูและหนาตาง โดย
เนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ
ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ท ศ ช า ติ ข อ ง
พระพุทธเจา สรางโดยพระเจา
มินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปน
ปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยาม
แปรพระราชฐาน แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ 
พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเปนวัด ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวง
ชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง  

นําทานชม  วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปนสถานที่ทําการสังคายนา
พระไตรปฎกครั้งที่  5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ไดเวลาสมควร นําทุกทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย 
19.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย 
 เที่ยวบินที่ PG 714 

** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง **  
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
      ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา พุกาม มัณฑะเลย อมรปุระ 3 วัน บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 PG709/PG714 15,900 15,500 14,900 2,000 
06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 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 15,900 15,500 14,900 2,000 
31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 PG709/PG714 15,900 15,500 14,900 2,000 
07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
08 ก.พ.63 10 ก.พ.63 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 
07 มี.ค.63 09 มี.ค.63 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 
28 มี.ค.63 30 มี.ค.63 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 
04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 
13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 PG709/PG714 14,900 14,500 14,900 2,000 



 

 

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

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

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

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,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
คนขับรถนะคะแตไมบังคบัทิปคะ) 
 
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู
ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืนวีซาปกติ
อีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วนั มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงนิมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 



 

 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ

ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดนิทาง
ได ) 



 

 

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

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึง่ไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลว ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม
และหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเทีย่วเองหรือในกรณีที่
กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 



 

 

ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


