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วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย์-พระราชวงัมณัฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง-วดักโุสดอ-วดักสิุนารา 
             (-/-/เยน็) 

08.30น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
   บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.50น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเท่ียวบิน FD 244** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอร์เอเชียมีบริการลอ็กที่น่ังและ Hot Seat บริการส าหรับลูกค้าทีม่ีความประสงค์ต้องการน่ังแถวหน้า
และน่ังติดกนัหรือเลือกทีน่ั่งได้ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถลอ็กทีน่ั่งได้ 
ทีน่ั่งอาจจะไม่ได้น่ังติดกนัในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน   

 * ในกรณต้ีองการลอ็กทีน่ั่งไปกลบัค่าใช้จ่ายในการลอ็กที่น่ังไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เที่ยว 
 * ต้องการลอ็คทีน่ั่งแถวหน้า Hot Seat  

 แถวที ่1    ค่าบริการลอ็กทีน่ั่ง ขาละ 500 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวที ่2-5  ค่าบริการลอ็กทีน่ั่ง ขาละ 400 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 แถวที ่6-8  ค่าบริการลอ็กทีน่ั่ง ขาละ 200 บาท/เทีย่ว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกคร้ังก่อนท าการจองค่ะ** 

12.20 น. ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้น าท่านเดินทางสู่เมือง 
มณัฑะเลย ์น าท่านชมพระราชวงัมัณฑะเลย์ 

(Mandalay Palace)พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่
ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 
2488 เคร่ืองบินฝ่ายสัมนธมิตรโดยกองทพั
องักฤษไดทิ้้งระเบิดจ านวนมากมายถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผล
วา่พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของ
กองทพัญ่ีปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็น
พระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของ
ดัง่เดิมอยูปั่จจุปัน พระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden 

Palace Monastry)วัง ท่ีส ร้างด้วยไม้สั กทั้ งหลัง 
งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ย
ลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลงัคา บาน
ประตูและหนา้ต่างโดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธ
ประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระ
เจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองค์ยา้ย
ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ี เมืองมัณฑะเลย์เพื่อ
เป็นต าหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากท่ี
พระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สี ป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง  
ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผ่นศิลา
จารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก” น าท่านแวะ วัดกุสินาราซ่ึงมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์น าท่านเดินทางสู่เขา Mandalay 

Hillตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของ
เมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตยล์บั
ฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์
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ค ่า  บริการอาหารค ่า พเิศษ กุ้งแม่น า้เผา 

*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่อง มณัฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออู-
หมู่บ้านทอผ้าอนิปอขอม-ชมสวนเกษตรลอยน า้-วดัแมวลอดห่วง  
      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

04.00 น. น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 
แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บ
การขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม”ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมือง
ธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรง
เคร่ืองประดบัทองปางมารวิชัย หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงได้
สร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยั
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มุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระ
ละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดย
สายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ 
ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมี
อายหุลายร้อยปี ประดิษฐาน 
พระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 
06.00 น. บริการอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 
08.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน Air Bagan เทีย่วบินที ่W9-141 

08.45 น.  เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ (Heho)จากนั้ นเดินทางต่อไปยงัเมืองหลวงเก่าของรัฐฉาน (Shan State)นั่งรถจาก
สนามบินไปราว 1 ชัว่โมงคร่ึง เพื่อไปชมทะเลสาบอนิเล(Inle Lake)มีพื้นที 158 ตร.กม. อยูสู่งกวา่ระดบัน ้าทะเล 878 
เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากล าธารหลายสายท่ีไหลมาจากเทือกเขาท่ีทอด
ขนานไปทั้งทางทิศตะวนัตกและตะวนัออก มีน ้าไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น ้าสาละวิน รอบทะเลสาบมีชุนชนชาว
อินตาอยูม่ากกวา่ 200 แห่ง น าท่านลงเรือเพื่อเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเลลงเรือยนต์(ล าละ 5-6 ท่าน) มีเส้ือชูชีพบริการ
ท่านเพ่ือความปลอดภัยชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสร้างบา้นบนทะเลสาบ
ระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอินตา น าท่าน
ชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า) ซ่ึงเป็นตลาดนดัท่ีหมุนเวยีนกนัไปโดยไม่ซ ้ ากนั  
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล  

เท่ียวชม วัดพองดออู สร้างในศตวรรษท่ี 12 
อดีต  พระพุทธ รูป  5  องค์ น้ี  (พ ระบั ว เข็ม )
ชาวบ้านจะ อัญ เชิญ ข้ึน เรือแล้วแห่ไปตาม
หมู่บา้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซ่ึงจะแห่หลงัจาก
เทศกาลออกพรรษา 15 วนั) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่
ปั จจุบันชาวบ้าน เอาทองมาปิดพระจนถึง
ปัจจุบนัพระพุทธรูปมีขนาดสูงกวา่เดิมถึง 6 เท่า 
ถือเป็นพระพุทธรูปท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่ทะเลสาบอิน
เลย ์ให้น าท่านนมสัการ พระบัวเข็ม เพื่อเป็นสิริ
มงคล จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีน าเส้นใยบวัมาทอเป็นเส้ือผา้,ผา้พนัคอ ชม วดั
แมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี น าท่านเดินทางกลบัท่ีพกั หลงัจากนั้นเดินทางไป หมู่บ้านผลิตบุหร่ีพื้นเมือง และ 
แปลงสวนผกัลอยน ้า (Floating Garden)ท่ีปลูกผกัมากมาย เช่น พริก, ผกักาด, มะเขือเทศ ในจ านวนมากพอท่ีจะเล้ียง
คนพม่าทั้งประเทศได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านไป วัดแมวลอดห่วง Nga-Phe-KyanngMonastaryเป็นส านกัสงฆท่ี์รวบรวมพระพุทธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็น
จ านวนมากเป็นวดัท่ีไดรั้บการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้ักถึง 654 ตน้ สร้างในปี ค.ศ. 1205 
สมยัพระเจา้มินดง ไดเ้วลาสมควรเขา้สู่ท่ีพกั 
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ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 พกัที ่SKY LAKE INLE  RESORT ณ ทะเลสาบอนิเล (หรือเทยีบเท่า) 
 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม เฮโฮ-มณัฑะเลย์-กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวนับนเคร่ือง/-) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
09.40 น. ออกเดินทางไปสนามบินเฮโฮ สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Baganเท่ียวบินท่ี W9-011 
10.35 น. เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลยห์ลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
12.50 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที่ FD 245 

** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
15.15น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

***************************************** 
 

**ในกรณทีี่ไฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปัญหาทางสายการบินหรือ
เหตุสุดวสัิยทางธรรมชาต ิทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลีย่นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกดิ

จากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ะค านึงถงึประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั** 

หมายเหตุ : ส าหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 12-21 เมษายน 62 

พระราชวงัมณัฑะเลย์/พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง จะปิดให้บริการค่ะ 
โดยทางผู้จัดทวัร์จะเปลีย่นเป็นสถานทีเ่ทีย่วอ่ืนทีเ่ปิดให้แทนค่ะ 

..................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทาง ราคา พม่า อนิเล อนิเลฟิ บนิ FD 3 วนั 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

2 ก.พ.62 4 ก.พ.62 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

16 ก.พ.62 18 ก.พ.62 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

23 ก.พ.62 25 ก.พ.62 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

02 มี.ค.62 04 มี.ค.62 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

16 มี.ค.62 18 มี.ค.62 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

30 มี.ค.62 01 เม.ย.62 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 25 16,900 16,500 15,900 3,500 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-เฮโฮ-มัณฑะเลย์ 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
30 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
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รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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