
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

เดนิทางสู่เมืองมณัฑะเลย์ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย 
สักการะ พระมหามัยมุณ ีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

ชม เจดย์ีชเวสิกอง เมืองพุกาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
ชมทุ่งทะเลเจดย์ี พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดย์ีชเวซานดอว์ 

ชมพระอาทิตย์ตกน า้ ณ เจดย์ีบูพยา 



 

 
08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย THAI 

AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
10.50 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเทีย่วบิน FD 244  ** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

หมายเหตุ ในกรณีตอ้งการล็อกท่ีนัง่ไปกลบัค่าใชจ่้ายในการล็อกท่ีนัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน (ตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุ๊ปแบบ 
RANDOM ไม่สามารถล็อกท่ีนัง่ได ้ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน ในกรณีลอ็กท่ีนัง่ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ี ณ วนัท าการ
จองทวัร์ค่ะ 

12.20 น.    เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองพุกาม เมืองแห่งประวติัศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั จากนั้นถึง เมืองพุกาม น าท่านสักการะ เจดีย์บู
พญา (BUPAYA PAGODA) ซ่ึงตั้งโดดเด่นอยูริ่มน ้าอิรวดี เจดียอ์งคเ์ล็กๆสีทองอร่าม ทรงแปลกตา เป็นอีก
จุดชมววิท่ีสงบและสวยงามมาก น าท่านชม เมืองทะเลเจดีย์ ท่ีสวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามท่ียงัคง
วิถีท่ีชีวิตท่ีเรียบง่าย น าท่านชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์ับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ท่านสามารถ
มองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 360 องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งน้ี 

 
ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมี

ชีวติจริง พร้อมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  ณ SU TIEN SAN HOTEL (หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว ) 

 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON PAGODA) ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มี
ลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนหลงัพระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกามชม วดัอนันดา (ANANDA TEMPLE) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของ
ก าแพงเมืองเป็นวดัสีขาวมองเห็นได้ชดัเจน สร้างเสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนับไดว้่าเป็นวิหารท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้นซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็น
ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะ

วนัทีส่อง      วัดเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญู -   
วหิารธรรมยนัจี - มณัฑะเลย์ 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พุกาม – เจดีย์บูพญา –  เมืองทะเลเจดีย์ - เจดีย์ชเวซันดอว์ -โชว์
พืน้เมืองเชิดหุ่นกระบอก       



 

เป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาตอ้งองค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนั้นพาท่านชม วัด
มนุหา (MANUHA TEMPLE) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สร้างเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้มนู
หะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวส้ าหรับชาติหน้า จึงได้น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ี 
โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค์ กบั พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน 
สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน (LACQUER WARE) ซ่ึงยอมรับกนัว่ามีช่ือเสียง

ท่ีสุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมก็
คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ ่มีขนาดเบาบางและบีบให้ยบุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม 
จากนั้นพาท่านเท่ียว วัดกุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ 
ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู ่จากนั้นเขา้ชม วัดติโลมินโล 
(HTILOMINLO TEMPLE) สร้างข้ึนเม่ือปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรส
ในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางห้ามผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร 
ยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยูท่ ั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนั
เก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เม่ือปี พ.ศ.1761 ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่ง
วา่มีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพัญญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม 
ชมวิหารธรรมยันจี (DHAMMAYANGYT) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองค์ก็เช่ือว่าเป็นวดัท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตาม
พระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา ชมเมืองทะเล
เจดียท่ี์สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามท่ียงัคงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ไดเ้วลาสมควรเดินทางเขา้สู่เมือง
มัณฑะเลย์ 

 
   
 
 
 
 
ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัที ่HAZEL HOTEL ณ เมืองมัณฑะเลย์ (หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว) 



 

 
04.00 น.  น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธ 

รูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้
กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรง
เคร่ืองประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดั
ยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้สีปอ 
ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทอง
ได้น ้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่
กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธ 
รูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุง
แตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้งเชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 

 
07.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (MANDALAY PALACE) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ี
สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 
มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้ งระเบิดจ านวนมากมายถล่ม
พระราชวงัมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญ่ีปุ่น
พระราชวงัมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็นพระราชวงัไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อม
ปราการและคูน ้ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยูปั่จจุปัน พระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาล
พม่าได้จ  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมาจากนั้นน าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
(GOLDEN PALACE MONASTRY) วงัท่ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตร
ตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลงัคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด
เก่ียวกับพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ี
พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจาก
ท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ี
ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง น าท่านชม วัดกุโสดอ (KUTHODAW PAGODA)ซ่ึง
คร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้ งหมด 
84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก”  

วนัทีส่าม      มณัฑะเลย์-พธีิล้างพระพกัตร์พระมหามยัมุนี-พระราชวงัมณัฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนาน                     
                จอง-วดักโุสดอ- อมรปุระ  สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบตองตามนั-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ         



 

 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ  กุ้งแม่น า้เผา 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดย
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายุกวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบ
คองตามัน ไปสู่ วัดจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม แวะชม เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก เป็นเจดียป์ระดบัประดาดว้ยหยกทั้งภายในและภายนอก 

 
ได้เวลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินมัณฑะเลย์ 

17.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 247 ** บริการอาหารร้อนและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  

19.50 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
........................................หมายเหตุ โปรแกรมอาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม................................................. 

 

อตัราค่าบริการ 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

6 ต.ค.60 8 ต.ค.60 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 ต.ค.60 22 ต.ค.60 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ต.ค.60 23 ต.ค.60 25 15,900 15,500 14,900 3,000 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 25 12,900 12,500 11,900 3,000 



 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 25 15,900 15,500 14,900 3,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 25 15,900 15,500 14,900 3,000 

9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 25 15,900 15,500 14,900 3,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 25 15,900 15,500 14,900 3,000 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 25 15,900 15,500 14,900 3,000 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,000 

31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
✓ ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
✓ ภาษีน ้ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
✓ ค่าสัมภาระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม  
 ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไว้

ในรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 450 บาท/วัน/คน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 



 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศ
ยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่11 
สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 
1,000 บาท ** 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส     ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

• นักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 15 วนั (ช่วงเทศกาล
กรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึง
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

  กรณยีกเลกิ  
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด  เทศ วนัหยุด

นกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท ั
• ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 
• ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการเล่ือนการ  

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดต้ามความ
เป็นจริง ในกรณี เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร์ไทยร่วมเดินทางไป 
ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไปจะมีหวัหนา้ทวัร์ไทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนั      
ก่อนการเดินทาง 

 

 
 
 



 

หมายเหตุ 
• บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
• เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
• หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว 
 เท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่ 
     สามารถเดินทางได ้)  
• ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับใน
เง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

• กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

• ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือได ้

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ
จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

• กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT , EXTRA FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 
 


