
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
   

เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์-เมืองพุกาม โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS 
เยือนอาคารไม้สักทองด้วยลวดลายที่งามวจิติร ชมพระราชวงัมัณฑะเลย์ 

ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่ MANDALAY HILLS 
ชมวดัอานันดา มหาวหิารขนาดใหญ่ “เพชรน า้เอกของพุทธศิลป์สกลุช่างพุกาม” 

สักการะ เจดย์ีชเวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) 
ร่วมพธีิอนัศักดิ์สิทธ์ิในพธีิกรรมล้างพระพกัตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) 



 
11.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 6 เคาว์เตอร์N สายการบิน   

 MYANMAR AIRWAY (8M) เจ้าหน้าทีค่อยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กบัทุกท่าน  
14.00 น. บินลัดฟ้า สู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เที่ยวบินที่ 8M338 ***บริการ

 อาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง*** 
15.35 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ (เวลาที่พม่าช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

 เมือง น ำท่ำนเดินทำงสู่ตวัเมือง จำกนั้นน ำท่ำนชม วัดชเวนันดอร์ ชมอำคำรไมส้ักทองสลกัเสลำดว้ยลวดลำยท่ี
 งำม วิจิตร อำคำรน้ีเคยเป็นพระต ำหนักท่ีประทบัของพระเจำ้ มินดง เม่ือส้ินพระชนม์ลงแลว้ พระเจำ้ทีบอ 
 (กษตัริยอ์งคสุ์ดทำ้ยของพม่ำ) ไดร้ื้อมำถวำยวดัภำยในอำคำรยงัตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกัเล่ำเร่ืองมหำชำดก 10 
 ชำติ ท่ียงัคงควำมสมบูรณ์มำกท่ีสุด น ำท่ำนชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้ำงโดยพระเจำ้มินดง เป็นอำคำรไม้
 ตกแต่งดว้ยปูนป้ันมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่ำงจำกวดัอ่ืนๆต่อมำถูกไฟไหมห้มด ขณะน้ีทำงกำรพม่ำได้
 ก่อสร้ำงข้ึนมำใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระรำชวงัมณัฑะเลย ์สร้ำงข้ึนเม่ือยำ้ยรำชธำนีมำจำกอมรปุระ เป็น
 พระรำชวงัขนำดใหญ่มีประตูเขำ้ถึง 12 ประตู ตวัพระรำชวงัเป็นหมู่อำคำรไมแ้ละตึก ประกอบดว้ยทอ้งพระ
 โรงพระท่ีนัง่ และต ำหนกัต่ำงๆ ทั้งหมดถูกไฟไหมเ้ม่ือสงครำมโลกคร้ังท่ี 2 แต่ปัจจุบนัทำงกำรพม่ำไดจ้  ำลอง
 ข้ึนใหม่อีกคร้ังบนฐำนเดิม น ำท่ำนชมทศันียภำพของเมืองหลวงเก่ำของพม่ำท่ี ภูเขามัณฑะเลย์ 

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SHWEPHYR HOTEL  /  SHWEHTEE HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น ำท่ำนชม สะพานอูเบ็ง สะพำนท่ีสร้ำงดว้ยไมส้ักและยำวท่ีสุดในโลก ตวัสะพำนน้ีทอดยำวถึง 2 กิโลเมตร 

 ขำ้มทะเลสำบตองตะมำน ของเมืองอมรปุระ จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองพุกาม โดยรถโคช้ปรับอำกำศ 
 (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) ท่ำนจะไดช้มววิตลอดสองขำ้งทำงท่ีสวยงำมดว้ยธรรมชำติ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  จำกนั้นชม เจดีย์ชเวสันดอร์ เช่ือกนัวำ่ภำยในบรรจุพระเกศำของพระพุทธเจำ้และยงัมีรูปป้ันเทพเจำ้ศกัด์ิสิทธ์ิ

 ในศำสนำฮินดูตั้งอยู่บริเวณลำนของวิหำรจึงมีช่ือเรียกแบบฮินดูว่ำเจดียก์ำเนชำ จำกบริเวณน้ีท่ำนสำมำรถ
 มองเห็นพระอำทิตยต์กลบัขอบฟ้ำ และเจดียน์อ้ยใหญ่ ท่ีตั้งอยูร่ำยรอบจนไดส้มญำนำมวำ่ “ป่ำทะเลเจดีย”์ ให้
 ท่ำนเก็บภำพประทบัใจตำมอธัยำศยั 

วนัแรก กรุงเทพฯ -  มณัฑะเลย์ – วหิารชเวนันดอร์ - พระราชวงัมณัฑะเลย์ - ชมววิยอดเขามณัฑะเลย์
   

วนัทีส่อง มณัฑะเลย์ – สะพานไม้อูเบง – พกุาม - ชมววิทะเลเจดีย์ทีเ่จดีย์ชเวสันดอร์ 
   



 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เทยีบเท่า 

 
 
 
 
 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ตลาดยองอู เป็นตลำดใหญ่ของเมืองพุกำม ท่ีขำยสินคำ้ทุกชนิดทั้งเคร่ืองอุปโภค บริโภค ขำ้ว

 ปลำ อำหำร ผกัสด เส้ือผำ้ ของท่ีระลึกพื้นเมือง เหมำะส ำหรับเดินชมเลือกซ้ือของฝำก โดยเฉพำะเคร่ืองเขิน
 ของเมืองพุกำม ถือว่ำเป็นหน่ึงเพรำะฝีมือท่ีประณีตและกำรออกแบบท่ีสวยงำม จำกนั้นชม วัดอานันดา เป็น
 มหำวิหำรขนำดใหญ่ท่ีข้ึนช่ือไดรั้บกำรยกย่องว่ำเป็น “เพชรน ้ ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่ำงพุกำม” เป็นท่ีรู้จกั
 เหนือวิหำรทั้งหลำย สร้ำงโดยพระเจ้ำจำนสิตำ เม่ือก่อนยอดพระเจดีย์ยงัเป็นสีขำวเหมือนกับพระเจดีย์
 องค์อ่ืนๆ ของพุกำม แต่รัฐบำลพม่ำได้มำทำสีทองทบัเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชกำรสร้ำงอำนันทวิหำร
 ครบรอบ 900 ปี ตะวนัตก ชม วหิารธรรมมายนัจี วหิำรท่ีวดัน้ีไดช่ื้อวำ่ใชค้วำมหนำแน่น ควำมละเอียดพิถีพิถนั
 ในกำรสร้ำงมำกท่ีสุดในพม่ำก็วำ่ได ้น ำท่ำนสักกำระ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้ำงเป็น
 ทรงรูปสถูป แบบดั้งเดิมของพม่ำโดยแท ้มีลกัษณ์เป็นสีทองขนำดใหญ่ สร้ำงข้ึนหลงัพระเจำ้อโนรธำข้ึน
 ครองรำชย ์เพื่อใช้บรรจุพระบรมสำรีริกำธำตุ จำกพระสรีระหลำยส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนำดใหญ่ ทั้งท่ี
 เป็นธำตุจำกไหปลำร้ำ พระนลำฎ ตลอดจนพระเข้ียวแก้วของพระเจ้ำอโนรธำ ซ่ึงเป็นกษตัริย์ท่ียิ่งใหญ่
 ท่ีสุดของอำณำจกัรพุกำม 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  พกุาม – ตลาดยองอู – วดัอนันดา – วหิารธรรมยนัจี – เจดีย์ชเวสิกอง - มณัฑะเลย์ 
 



เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
  จำกนั้นน ำท่ำนออกเดินทำงกลบัสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโคช้ปรับอำกำศ (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 ชัว่โมง) 

เยน็  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ SHWE PHYU HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
04.00 น. น ำท่ำน ร่วมพธีิอนัศักดิ์สิทธ์ิในพธีิกรรมล้างพระพกัตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) ถือ เป็น

 ตน้แบบพระพุทธรูปทองค ำขนำดใหญ่ทรงเคร่ือง เคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่ “พระพุทธรูปทองค ำ
 เน้ือน่ิม” ท่ีพระเจำ้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ยทองค ำเปลว
 หนำ 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปำงมำรวิชยั หนำ้ตกักวำ้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจำ้ปดุงไดส้ร้ำงวดัมหำ
 มุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอำระกนั หรือวดัพยำจี) เพื่อประดิษฐำนพระมหำมยัมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจำ้ 
 สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่ำให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค ำ จึงท ำให้ทองค ำเปลวท่ีปิดพระละลำย เก็บเน้ือ
 ทองได้น ้ ำหนักถึง 700 บำท ต่อมำในปี พ.ศ. 2426 ชำวพม่ำได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนำดใหญ่
 กวำ่เดิมโดยสำยกำรออกแบบของช่ำงชำวอิตำลีจึงนบัไดว้ำ่เป็นวดัท่ีสร้ำงใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐำนพระพุทธรูป
 เก่ำแก่ท่ีสุดในเมืองพม่ำ โดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบรำณวตัถุท่ีน ำไปจำกกรุงศรีอยธุยำเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 
 1 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงกลบัเขำ้สู่ท่ีพกั 

  
เชำ้ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 ให้ทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย จากน้ันน าคณะเดินทางสู่สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ 
10.40 น. บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYเที่ยวบินที่ 8M337 **บริการอาหารและ

 เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง*** 
13.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม** 
 

 
** หากท่านทีต้่องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทหรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 

 
 

วนัทีส่ี่  มณัฑะเลย์ – ร่วมพธีิศักดิ์สิทธ์ิล้างพระพกัตร์พระมหามยัมุนี - กรุงเทพฯ 
 



อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ  

2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่ เด็ก

มีเตยีง 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

รำคำไม่

รวมตัว๋ 

04 – 07 ตลุำคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

11 – 14 ตลุำคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

08 – 11 พฤศจกิำยน 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

15 – 18 พฤศจกิำยน 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

06 – 09 ธนัวำคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

13 – 16 ธนัวำคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

20 – 23 ธนัวำคม 2560 13,888 13,888 13,888 4,000 10,888 

27 – 30 ธนัวำคม 2560 14,888 14,888 14,888 4,500 11,888 

** ราคาเด็กอายไุม่เกนิ 2 ปี 3,900 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

ในกรณียกเลกิการเดินทาง ต้องยกเลกิ 30 วนัก่อนการเดินทางเท่าน้ัน ไม่เช่นน้ันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆทั้งส้ิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กบัการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อน

การจองทวัร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

หมายเหตุ 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยกำรตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักำรเปล่ียนแปลงรำยกำร  ตำมควำม
 เหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบักำรเปล่ียนแปลงของสำยกำรบิน สภำพทำงกำรเมือง  ภยัทำงธรรมชำติ แต่ยงัคงรักษำ
 มำตรฐำนกำรบริกำรและยดึถือผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
• โรงแรมท่ีพกัท่ีอำจะมีกำรสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยู่กบัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ลูกคำ้เป็น
 หลกั 
• ตัว๋เม่ือออกแลว้ ไม่สำมำรถรีฟันดไ์ด ้อนัเน่ืองจำกเง่ือนไขของสำยกำรบิน 
• กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไป ถำ้ผูโ้ดยสำรไม่ครบจ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอ
 สงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงรำคำ 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     
✓ ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี 
✓ ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กก.  
✓ ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร 
✓ ค่ำท่ีพกัตำมท่ีระบุในรำยกำรพกัหอ้งละ 2 ท่ำนหรือ 3 ท่ำน  



✓ ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
✓ ค่ำอำหำรตำมม้ือท่ีระบุในรำยกำร   
✓ ค่ำจำ้งมคัคุเทศกค์อยบริกำรตลอดกำรเดินทำง  
✓ ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเขำ้ประเทศพม่ำ (เพรำะรัฐบำลประกำศยกเวน้วีซ่ำเขำ้ประเทศพม่ำให้กบัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะ

พ ำนกัระยะสั้นในประเทศพม่ำไม่เกิน 14 วนั) **ถ้ากรณทีีท่างรัฐบาลประกาศให้กลบัมาใช้วซ่ีา ผู้เดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าวซ่ีาเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท** 

 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำท ำหนังสือเดินทำง ค่ำโทรศพัท์ ค่ำโทรศพัท์ทำงไกล ค่ำ
อินเตอร์เน็ต ค่ำซกัรีด มินิบำร์ในห้อง รวมถึงค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทปิคนขับรถ หัวหน้าทวัร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
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  

• ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำน
เหลือไม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือนกรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณี
เช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่วำ่กรณีใดๆ ใหถื้อวำ่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิกำรเดินทำงในทวัร์นั้นๆ 

• กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่
เป็นวนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 

• กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเล่ือนกำรเดินทำง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือ
ในเอกสำรกำรจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลิกท่ีบริษทัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อแจง้
ยกเลิกกำรจองกบัทำงบริษทัเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทำงบริษทัไม่รับยกเลิกกำรจองผำ่นทำงโทรศพัทไ์ม่วำ่กรณีใดๆ 

• กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งกำรขอรับเงินค่ำบริกำรคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงเพื่อท ำเร่ืองขอรับเงิน



ค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ ำนำจพร้อมหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำบริกำร
ต่ำงๆ และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรท่ีตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำรดงัน้ี 

• ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 30 วนั คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 100 ของค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้ 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงไม่นอ้ยกวำ่ 15 วนั คืนเงินค่ำบริกำรร้อยละ 50 ของค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้ 
• ยกเลิกก่อนวนัเดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่ำบริกำรท่ีช ำระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทำงบริษทัจะหกัค่ำใชจ่้ำยท่ีไดจ่้ำย

จริงจำกค่ำบริกำรท่ีช ำระแล้วเน่ืองในกำรเตรียมกำรจดักำรน ำเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น กำรส ำรองท่ีนั่งตั๋ว
เคร่ืองบิน กำรจองท่ีพกั ฯลฯ 

• กำรเดินทำงท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำหรือซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมำล ำ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำรทั้งหมด   

• กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือวำ่เป็น
วนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

• ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทำงไม่ถึง 15 คน  
 

เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
• ทวัร์น้ีส ำหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อกำรท่องเท่ียวเท่ำนั้น 

• ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ไดร่้วมเดินทำงหรือใชบ้ริกำรตำมท่ีระบุไวใ้นรำยกำรไม่วำ่บำงส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทำงบริษทัจะไม่คืนเงินค่ำบริกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่ำน 

• ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทำงนอ้ยกวำ่ 15 ท่ำน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทรำบล่วงหนำ้อยำ่งน้อย 7 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่ำ  และอยำ่ง
นอ้ย 10 วนัก่อนกำรเดินทำงส ำหรับประเทศท่ีมีวซ่ีำ  แต่หำกทำงนกัท่องเท่ียวทุกท่ำนยนิดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพิ่มจำก
กำรท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทำงนอ้ยกวำ่ท่ีทำงบริษทัก ำหนดเพื่อใหค้ณะเดินทำงได ้ ทำงเรำยนิดีท่ีจะใหบ้ริกำรต่อไป 

• ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหน้ำช่ือ เลขท่ี
หนังสือเดินทำงและอ่ืนๆ เพื่อใช้ในกำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิได้ส่งหน้ำหนังสือ
เดินทำงใหก้บัทำงบริษทัพร้อมกำรช ำระเงินมดัจ ำ 

• ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ 
ภูมิอำกำศ และเวลำ ณ วนัท่ีเดินทำงจริงของประเทศท่ีเดินทำง ทั้งน้ีบริษทัจะค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 

• ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิได้เกิด
จำกควำมผิดของทำงบริษทั เช่น ภยัธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนดัหยุดงำน กำรปฏิวติั  อุบติัเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำม
สูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำชำ้ เปล่ียนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 



• อตัรำค่ำบริกำรน้ีค ำนวณจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ีทำงบริษทัเสนอรำคำ ดงันั้น ทำงบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ ค่ำตัว๋
เคร่ืองบิน ค่ำภำษีเช้ือเพลิง ค่ำประกนัภยัสำยกำรบิน กำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

• มคัคุเทศก์ พนกังำน หรือตวัแทนของทำงบริษทั ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสำรลง
นำมโดยผูมี้อ  ำนำจของบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น  
 

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
• กรุณำแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน ำติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนำดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลำสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสำมำรถน ำออกมำให้
เจำ้หนำ้ท่ีตรวจไดอ้ยำ่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญำตให้ถือไดท้่ำนละ 1 ใบเท่ำนั้น ถำ้ส่ิงของดงักล่ำวมีขนำดบรรจุ
ภณัฑม์ำกกวำ่ท่ีก ำหนดจะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำกเจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำนั้น  

• ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลำ้ยกบัอำวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬำฯ จะตอ้งใส่กระเป๋ำใบใหญ่และฝำก
เจำ้หนำ้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่ำนั้น  

 
 
 
 
 

 
 


