
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย   
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-วดักสุนิารา- (-/-/เยน็)                                                                                                                            

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

10.50 น.    ออกเดินทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ FD 244  ** มบีริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเครื่อง ** 

หมายเหตุ ในกรณีตอ้งการลอ็กทีน่ัง่ไปกลบัคา่ใชจ้า่ยในการลอ็กทีน่ัง่ไปกลบั 200 บาท/ทา่น (ต ัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นต ัว๋กรุป๊แบบ 

Random ไมส่ามารถลอ็กทีน่ัง่ได ้ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ ในกรณีลอ็กทีน่ัง่ กรุณาแจง้เจา้หน้าที ่ณ วนัท าการจอง

ทวัรค์ะ่ 

12.20 น.        ถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์

บ่าย น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ (Mandalay Palace) พระราชวงัทีส่่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ

เอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพาหรือสงครามโลกคร ัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488  

เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถลม่พระราชวงั 

มณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงันี้ เป็นแหลง่ซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ น 

พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็ 

แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงัทีย่งัเป็นของด ัง่เดิมอยู่ปจัจปุนั พระราชวงัทีเ่หน็อยู่ 

เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากน ัน้ น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทีส่รา้งดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะ 

พม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกบั 

พทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปี 

ทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปร 

พระราชฐาน แต่หลงัจากทีพ่ระองคส์ิ้นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรง 

ยกวงันี้ถวายเป็นวดั ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลย ์

อย่างแทจ้ริง น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่คร ัง้หนึ่งเคยเป็นสถานที ่

ท าการสงัคายนาพระไตรปิฎกคร ัง้ที ่5 มแีผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท ัง้หมด 84,000  

พระธรรมขนัธ ์และหนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก” 

เยน็   น าท่านแวะวดักสุนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์น าท่าน 

เดินทางสู่เขา Mandalay Hill ต ัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูก 

นี้ สูง 240 เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของ 

เมอืงมณัฑะเลยเ์กือบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย์  

ค า่  บริการอาหารค า่ พิเศษ กุง้แมน่ ้ าเผา 

 

*น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว **โรงแรมระดบั 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 



 

 
 

 
 
 

 
 

วนัทีส่อง มณัฑะเลย-์สนามบนิเฮโฮ-รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน ้ า-หมูบ่า้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดห่วง 

                     (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพมา่ ถอืเป็นตน้แบบ 

พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริยท์ี่ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระเจา้กรุง

ยะไข่ทรงหลอ่ขึ้นทีเ่มอืงธรรมวดี เมือ่ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 นิ้ ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดบั

ทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนุี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือ

วดัพยาจ)ี เพือ่ประดิษฐานพระมหามยัมนุี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษ

ไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้ อทองไดน้ า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.

2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้่า

เป็นวดัที่สรา้งใหม่ทีสุ่ดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทีสุ่ดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยงัมโีบราณวตัถุที่

น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกคร ัง้ที ่1 พรอ้มท ัง้ เชญิทกุท่านร่วมท าบญุบูรณวดักุสนิารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ย

ปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากน ัน้กลบัโรงแรม 

06.00 น.   บริการอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม 

จากน ัน้   น าท่านเดินทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

08.05 น.   ออกเดินทางสู่สนามบนิเฮโฮ โดยสายการบนิ Air Bagan เทีย่วบนิที ่W9-141 

08.45 น.   เดินทางถงึสนามบนิเฮโฮ (Heho) จากน ัน้เดินทางต่อไปยงัเมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน  

(Shan State) นัง่รถจากสนามบนิไปราว 1 ช ัว่โมงครึ่ง เพือ่ไปชมทะเลสาบอนิเล   

(Inle Lake) มพีื้นท ี158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือ 

จรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากล  าธารหลายสายทีไ่หลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปท ัง้ทางทิศตะวนัตกและ

ตะวนัออก มีน า้ไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น า้สาละวิน รอบทะเลสาบมชีุนชนชาวอนิตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง น าท่านลงเรือเพื่อ

เดินทางสู่ ทะเลสาบอนิเล ลงเรือยนต(์ล าละ 5-6 ท่าน) มเีสื้อชูชีพบริการทา่นเพื่อความปลอดภยั ชมววิทิวทศันท์ีส่วยงามและ

สภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ ระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดยีวท ัง้ชายและ

หญิงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอนิตา น าท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยามา่) ซึง่เป็นตลาดนดัทีห่มนุเวยีนกนัไปโดยไม่ซ  า้กนั ให ้

ท่านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึกลบับา้น 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล  

น าท่านเทีย่วชม วดัพองดออู สรา้งในศตวรรษที ่12 อดีต พระพทุธรูป 5 องคน์ี้  (พระบวัเข็ม) 

ชาวบา้นจะ อญัเชญิขึ้นเรือแลว้แห่ไปตามหมู่บา้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึง่จะแห่หลงัจาก 



 

เทศกาลออกพรรษา 15 วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึ 

ปจัจบุนัพระพทุธรูปมขีนาดสูงกว่าเดิมถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพทุธรูปทีศ่กัดิ์สทิธ์ิคู่ทะเล 

สาบอนิเลย ์ใหน้ าท่านนมสัการ พระบวัเข็ม เพือ่เป็นสริิมงคล จากน ัน้น าท่านชม หมูบ่า้น 

ทอผา้อนิปอขอม ซึง่เป็นหมู่บา้นทีน่  าเสน้ใยบวัมาทอเป็นเสื้อผา้, ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดั 

แมวกระโดด มอีายุ 200 กว่าปี จากน ัน้น าท่านเดินทางกลบัทีพ่กั พกัผ่อนกบับรรยากาศ 

ของ ทะเลสาบอนิเลยห์ลงัจากน ัน้เดินทางไป หมูบ่า้นผลติบหุรี่พื้ นเมอืง และ แปลงสวน 

ผกัลอยน ้ า (Floating Garden) ทีป่ลูกผกัมากมาย เช่น พริก, ผกักาด, มะเขอืเทศ ใน 

จ านวนมากพอทีจ่ะเลี้ยงคนพม่าท ัง้ประเทศได ้หลงัจากน ัน้น าท่านไป วดัแมวลอดห่วง  

Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นส านกัสงฆท์ีร่วบรวมพระพทุธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็น 

จ านวนมากเป็นวดัที่ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระ

เจา้มนิดง ไดเ้วลาสมควรเขา้สู่ทีพ่กั 

ค า่  บริการอาหารคา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

  พกัที ่SKY LAKE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเทา่) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ             (เชา้/กลางวนับนเครื่อง/-)                                                                               

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.40 น.     ออกเดินทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบนิ Air Bagan เทีย่วบนิที ่W9-011 

10.35 น.     เดินทางถงึเมอืงมณัฑะเลย ์หลงัผ่านพธิีตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

12.50 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที ่FD 245 

** มบีริการอาหารรอ้นและเครื่องดืม่บนเครื่อง ** 

15.15 น. เดินทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดปีใหม่ กรุณาเช็คราคาก่อนท าการจองทกุคร ัง้ เน่ืองจากทางโรงแรมอาจจะมี

การจดังานกาล่าดินเนอรโ์ดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ลูกคา้จะตอ้งเสยีคา่อาหารกาล่าดินเนอรป์ระมาณทา่นละ 1,000-1,500 

บาทต่อทา่น ข้ึนอยูก่บัโรงแรมทีพ่กัในแตล่ะทีแ่ละแตล่ะปี (ท ัง้น้ีทางผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบกอ่นท าการจองทกุคร ัง้คะ่เพือ่

ผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั) 



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

 

วนัเดินทาง ราคา พม่า อนิเล อนิเลฟิ บิน FD 3 วนั 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

3 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

19 ม.ค.61 21 ม.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

 



 

อตัราคา่บริการรวม 

- ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

- ต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเสน้ทางมณัฑะเลย -์เฮโฮ-มณัฑะเลย ์

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บริการไมร่วม  

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%  

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ450บาท/ทริป/ลูกทวัร1์ทา่น(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิปคะ่) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผ่านทา่อากาศยาน

นานาชาต ิและจะมสีทิธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซ่ึงจะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บคา่วซ่ีาเพิ่มอีกทา่นละ 1,000 บาท **  

 
 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไมน่้อย 

  กวา่15 วนั มฉิะนั้นถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

   2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษัทฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

           วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มเีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

    2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

     3. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ 



 

       เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทุกกรณี 

     4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม 

       จ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ 

        เดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

     5. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที่มผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่นไม่มหีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นข้ึนไปจะมหีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไปดว้ย โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

     6.กรณีที่ทา่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุคร ัง้ 

       กอ่นท าการออกต ัว๋  เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น (หนังสอืเดนิทาง

ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่ึงและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเที่ยว

(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง

หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได ้ 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไมม่ีการคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง ** 

 


