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วนัแรก กรงุเทพฯ- มณัฑะเลย ์–น ัง่รถสูพ่กุาม – ทะเลเจดยี ์– จดุชมววิทะเลเจดยี ์- โชวพ์ืน้เมอืงหุน่เชดิพกุาม 

               (-/กลางวนับนเครือ่ง/เย็น) 

08.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

11.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลยโ์ดยเทีย่วบนิ FD 244 ** มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
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12.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพุกาม 

เมืองแห่งประวัตศิาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

พักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

จากน ัน้  ถงึ เมอืงพุกาม ชมเมอืงทะเลเจดยีท์ีส่วยงามและหมูบ่า้นเกา่แกเ่มอืงพุกามทีย่ังคงวถิทีีช่วีติทีเ่รยีบง่ายน าทา่น

ชมและเก็บภาพพระอาทติยล์ับขอบฟ้า ณ จดุชมววิทะเลเจดยี ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชดิหุน่กระบอก ทา่นจะไดช้มการเชดิหุน่ทีด่เูหมอืนมี

ชวีติจรงิพรอ้มลิม้รสอาหารพืน้เมอืง 
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*น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง พุกาม-วดัเจดยีช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมนิโล-วดัสญัพญัญ-ูวหิารธรรมยนั

จ ี                       น ัง่รถกลบัสูม่ณัฑะเลย ์       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.25 น. ชม พระเจดยีช์เวสกิอง(Shwezigon Pagoda)ซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มลีักษณะเป็นสทีอง

ขนาดใหญ ่สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาต ุจากพระสรรีะหลายสว่น 

มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนต ์และศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทใน

พกุาม  
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ชมวดัอนนัดา(Ananda Temple) ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกของก าแพงเมอืง เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน

สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในพุกาม มรีูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส 

มมีขุเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้นซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่นีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่

ทีน่่าทึง่ของวหิารแหง่นีก้็คอื ทีช่อ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่ง

อยา่งน่าอศัจรรย ์ 

จากนัน้ พาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ตัง้อยูท่างตอนใตข้องหมูบ่า้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระ

เจา้มนูหะกษัตรยิ์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวส้ าหรับชาตหินา้ จงึไดน้ าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวัดนี้

โครงสรา้งวหิารคอ่นขา้งแคบ มพีระนอนหนึง่องค ์กบั พระพทุธรปูอกีสามองคน่ั์งเบยีดเสยีดอยูภ่ายใน สะทอ้นถงึ

ความคับแคน้พระทัยของกษัตรยิเ์ชลยพระองคน์ีเ้ป็นอยา่งด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านแวะชมสิง่ของขึน้ชือ่ของ

พุกามก็คอื เครือ่งเขนิ(Lacquer Ware)

ซึง่ยอมรับกันว่ามชีือ่เสยีงทีส่ดุในพมา่ เชน่ 

ถว้ยน ้า จานรอง โถใสข่องตัง้แต่ขนาดเล็ก

ถงึใหญ่ หีบใส่ของต่างๆสิง่ที่ก าลังเป็นที่

นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สาน

กับโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบบีให ้

ยบุ แลว้กบัไปคนืรปูไดด้งัเดมิ พาทา่นเทีย่ว 

วดักุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel)

สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สิง่

ทีโ่ดดเดน่คอื ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงาม

ทีสุ่ดในพุกาม ทีย่ังคงเหลอือยู่ เขา้ชม วดัตโิลมนิโล(Htilominlo Temple)สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระ

บัญชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู ซ ึง่เกดิกับนางหา้มผูห้นึ่งและไดเ้สีย่ง
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ทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวัดสงู 46 เมตรยาว 43 เมตร เทา่กนัทัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรปูประดษิฐฐ์านอยูท่ัง้ 

4 ทศิ ทัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนังอนัเกา่แกก่บัลวดลายปนูปัน้ อนัประณีตสวยงามสรา้งโดยพระตโิลมนิโล

เมือ่ปี พ.ศ.1761ซึง่ไดรั้บการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก นมัสการ เจดยีส์พัพญัญ ู

ซ ึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีสุ่ดในเมอืงพุกาม ชมวหิารธรรมยนัจ(ีDhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และ

พระองค์ก็เชือ่ว่าเป็นวัดทีใ่หญ่ที่สุดในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจากการ

กระท าปิตุฆาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเด่นยิง่ใหญต่ระหง่านดังต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่

กันมา ไดเ้วลาสมควร  เดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอากาศ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

*น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม มณัฑะเลย-์เทีย่วเมอืงมงิกนุ-หมูบ่า้นมงิกนุ-เจดยีม์งิกนุ-ลอ่งแมน่ า้อริะวด-ีระฆงัมงิกนุ-

พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง                (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.05 น. น าทา่นสู ่เมอืงมงิกนุโดยการลอ่งเรอืไปตามแมน่ ้าอริะวดสีูม่งิกนุ จากทา่เรอืใกลเ้จดยีช์เวไจยตั เขตเมอืงอมรปุ

ระ ทวนน ้าไป หมูบ่า้นมงิกนุ ซึง้เป็นสว่นหนึง่ของอมรปรุะ แตอ่ยูบ่นเกาะกลางล าน ้าอริวดแีละไปไดด้ว้ย

เสน้ทางเรอืเทา่นัน้ทวา่มอีนุสรณ์สถานทีแ่สดงความยิง่ใหญข่องพระเจา้ปดงุ ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมูบ่า้นอริวดี

ทีม่ลีักษณะเป็น “กึง่บา้นกึง่แพ” เนือ่งจากระดบัน ้าอริวดใีนแตล่ะฤดกูาลจะมคีวามแตกตา่งกนัมาก โดยเฉพาะฤดู

น ้าหลาก ระดับน ้าจะขึน้สงูกวา่ฤดแูลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพมา่จงึนยิมสรา้งบา้นกึง่แพ คอืถา้น ้าขึน้สงูก็รว่มแรงกนั

ยกบา้นขึน้ทีด่อนครัน้น ้าลงมากก็ยกบา้นมาตัง้ใกลน้ ้าเพือ่ความสะดวกสบายในการใชแ้มน่ ้าในชวีติประจ าวัน  
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น าทา่นชม เจดยีม์งิกนุ รอ่งรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลังทรงเคลือ่นทัพไปตยีะไข ่

แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมนุมีาประดษิฐานทีม่ณัฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระท าการใหญข่ึน้

และยากขึน้ ดว้ยการท าสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากกอ่สรา้งเจดยีม์งิ

กนุหรอืเจดยีจ์กัรพรรดเิพือ่ประดษิฐานพระทันตธาตทุีไ่ดจ้ากพระเจา้กรงุจนีโดยทรงมุง่หวังใหย้ิง่ใหญเ่ทยีบเทา่

มหาเจดยีใ์นสมยัพกุาม และใหญโ่ตโอฬารยิง่กวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุใน

สวุรรณภมู ิ 

สง่ผลใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รอือาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนกีารขดขีแ่รงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็น

ดนิแดนในอาณัตขิององักฤษแลว้ท าการซอ่งสมุก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทพัพมา่อยูเ่นอืงๆโดยพมา่

กลา่วหาวา่องักฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามองักฤษ-พมา่อนัเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่ าใหพ้มา่เสยีเมอืง

ในทีส่ดุอยา่งไรก็ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุด าเนนิไปไดเ้พยีง7ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพา่ย

แพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดยีอ์นัยิง่ใหญใ่นพระราชหฤทัยของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่านทวา่ใหญโ่ต

มหมึาดั่ง 

ภเูขาอฐิทีม่คีวามมัน่คงถงึ 50 เมตร ซึง่หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุและสงูทีส่ดุในโลก เพราะ

สงูถงึ 152 เมตร สว่นรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว  ระฆงัมงิกนุไมไ่กลจากฐานเจดยี์

มงิกนุ 
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คอืระฆงัมงิกนุพระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพือ่อทุศิทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ จงึตอ้งมขีนาดใหญคู่ค่วร

กนั คอืเป็นระฆงัยกัษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สงู 3.70 เมตร น ้าหนัก87ตัน เลา่ขานกนัวา่ พระเจา้ปดงุทรงไม่

ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีนแบบจงึรับสัง่ใหป้ระหารชวีตินายชา่งทันททีีส่รา้งเสร็จ ปัจจบุนัถอืเป็นระฆงัยกัษ์

ทีม่ขีนาดเล็กกวา่ระฆงัแหง่หนึง่แหง่พระราชวังเครมลนิในกรงุมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆงัเครมลนิแตกรา้วไป

แลว้ชาวพมา่จงึภาคภมูใิจวา่ระฆงัมงิกนุเป็นระฆงัยกัษ์ทีย่งัคงสง่เสยีงกอ้งกงัวานทัง้นีเ้คยมกีารทดสอบความ

กวา้งใหญข่องระฆงัใบนี ้ โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถ้งึ100 คน เจดยีช์นิพวิมนิ(เมยีะเต็ง

ดาน) ประดษิฐานอยูเ่หนอืระฆงัมงิกนุไมไ่กล ไดช้ือ่วา่เป็นเจดยีท์ีส่วยสงา่มากแหง่หนึง่สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359

โดยพระเจา้บากะยดีอว ์ พระราชนัดดาในพระเจา้ปดงุ เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ความรักทีพ่ระองคม์ตีอ่พระมหาเทวี

ชนิพวิมนิ ซึง่ถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอนัควร จงึไดรั้บสมญานามวา่  “ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี เจดยีอ์งคน์ีเ้ป็น

พทุธศลิป์ทีส่รา้งขึน้ดว้ยภมูจัิกรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสเุมรอุนัเชือ่กนัวา่เป็น

ศนูยก์ลางและโลกและจักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมทุรตามหลักไตรภมู ิ หลังจากนัน้เดนิทางกลับมา

ยงัมณัฑะเลย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)พระราชวังทีส่ว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้ักทีส่วยงาม

ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัย

สงครามมหา เอ เชียบู รพาหรือ

สงครามโลกค รั้งที่  2  วั นที่  20 

มีน าคม  2488  เ ค รื่ อ งบิน ฝ่ า ย

สัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ ได ้

ทิ้ง ร ะ เบิดจ านวนมากมายถล่ม

พระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่าดว้ย

เหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่ง

ซ่องสุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่ น

พ ร ะ ร า ช วั ง มัณฑะ เ ลย์ซ ึ่ง เ ป็ น

พระราชวังไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบ

เป็นหนา้กลองหลงเหลอืกแ็ตป้่อมปราการและคนู ้ารอบพระราชวังทีย่งัเป็นของดั่งเดมิอยูปั่จจุปันพระราชวังทีเ่ห็น

อยูเ่ป็นพระราชวังทีรั่ฐบาลพมา่ไดจ้ าลองรปูแบบของพระราชวังของเกา่ขึน้มา 

จากนัน้ น าทา่นไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังทีส่รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงาม

ตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วิจิตร

ตระการดว้ยลวดลายแกะสลัก

ประณีตออ่นชอ้ย ทัง้หลังคา บาน

ประตูและหน ้าต่ า ง  โดยเน ้น

รายละเอยีดเกีย่วกับพุทธประวัติ

และทศชาติของพระพุทธเจา้ 

สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 

2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราช

ธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมือง

มัณฑะเลย์เพื่อเป็นต าหนักยาม

แปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่

พระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ 

หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนีถ้วายเป็นวัด ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่ง

แทจ้ริง น าท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั ้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการสังคายนา

พระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิเนสบุ๊คได ้

บนัทกึไวว้า่ “หนังสอืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่เมนพูเิศษ  กุง้เผาเลศิรส 

*น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรอื

เทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่   รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ - อมรปรุะ- สะพานไมอ้เูบ็ง – มณัฑะเลย ์- กรงุเทพฯ  

                                     (เชา้/-/) 

04.00 น. น าทา่นนมสัการ พระมหามยัมนุ ีอนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่ ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรปู

ทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรปูทองค าเนือ้นิม่”ทีพ่ระเจา้กรุงยะไข่

ทรงหล่อขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปีพ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับ

ทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามนุ ีหรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกนั 

หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่น     จะเสยีเมอืงพมา่

ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท 

ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวัดขึน้ใหมม่ขีนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการออกแบบของ

ชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวัดทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ 
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ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวัตถทุีน่ าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้ เชญิทกุทา่นรว่มท าบญุ

บรูณวัดกสุนิารา ซึง่มอีายหุลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลับโรงแรมทีพ่ัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมือง

มัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึง่ของพมา่ก่อนทีจ่ะยา้ยมาอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 

จากนัน้น าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาทีส่ าคัญ ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืง

สกาย ลุม่แมน่ ้าอริะวดเีจดยี ์

จ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขา และรมิฝ่ังแมน่ ้า ชม สะพานไมอ้เูบ็ง(U-Ben)สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุใน

โลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายุกว่า200 ปีทอดขา้ม 

ทะเลสาบคองตามนั ไปสูว่ดัจอกตอจ ีซ ึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวัดอนันดาแหง่พกุาม 
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12.45 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 245 

15.00น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา พมา่ พกุาม มณัฑะเลย ์มงิกนุ บนิ FD 4 วนั น ัง่รถภายใน 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

08 ก.ย.62 11 ก.ย.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

12 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

15 ก.ย.62 18 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

19 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

22 ก.ย.62 25 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

26 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 
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03 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

17 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

31 ต.ค.62 03 พ.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

14 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

21 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

28 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

12 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

19 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24 19,900 19,500 18,900 3,500 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24 19,900 19,500 18,900 3,500 

30 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

16 ม.ค.63 19 ม.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

30 ม.ค.63 02 ก.พ.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ

ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทาง

ธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 

14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่

ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 6,000 บาทสว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่15 วนั มฉิะน ัน้ถอื 

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯจะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุ

เทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้ส ิน้ 

2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์60%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้าม

ความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
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5.คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวนัเดนิทาง

หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ต ัว๋รถทวัร,์ต ัว๋รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท า

การออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทาง

บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลา

บนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

7.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-

ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ

จากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย

ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้
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 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมห่มดอายก็ุตาม อาจ

ท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป 

ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระค่ามัดจ าทัวรแ์ละเงนิส่วนทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลูกคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่

ลูกคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัติเพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ที่รอควิอยู่ โดยถือว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนท าใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน 
ทัง้นี้ ลูกคา้ทราบและเขา้ใจดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิัย และเชือ่มั่นว่าบรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสุด
ความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิ
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถาน
ฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกันปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็ว
กอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเครง่ครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่
ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทุกขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑูตโดยจะไม่มกีารชีแ้จงเหตุผลและจะไม่คนืค่าวซีา่ในทุก



Page 18 of 18 

 

 

กรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถือว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิการ

เดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หากลูกคา้

ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการใช ้

บรกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื 

ดว้ยเหตสุุดวสิัยใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืค่าใชจ้่ายทีลู่กคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณีลูกคา้ช าระดว้ย
บตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจบุัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความเสีย่งโดย
แบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้ง
ปฏบิัตติามเงื่อนไขที่สายการบนิก าหนด) และ/หรือ ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสูญหายหรือล่าชา้ หากกระเป๋า
เดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลูกคา้อาจไม่
สามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทุก
กรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทาง
ไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันที 

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการ
ทัวร์โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิที่บรษัิทไดรั้บจรงิตาม
หลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


