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วนัแรก กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย ์- พนิอลูวนิ - น ัง่รถมา้ชมเมอืง     (-/-/เย็น)                                                                                                                            

10.00 น. พรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิช ัน้ 4 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ 

Bangkok Airway (PG)  

12.15 น.    ออกเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ PG 709  ** บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่น เดนิทางเขา้สูเ่มอืงพนิอูลวนิ (Pyin Oo Lwin) รถวิง่ไปบนถนนสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง หรอืที่

เรยีกกนัในยคุสงครามวา่ Burma Road มุง่หนา้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนอืราว 60 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาฯ 2.30 ชัว่โมงก็มาถงึเมอืงพนิอลูวนิหรอืมอีกีชือ่หนึง่ว่า “เมเมี๊ยว” (Maymyo) เมอืงพัก

ตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศพมา่มาตัง้แตส่มยัอาณานคิมองักฤษ และทีแ่หง่นีท้า่นจะไดส้มัผัสกับ

อากาศทีบ่รสิทุธิ ์เย็นสบายตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่น น ัง่รถมา้ ชมเมอืงพนิอลูวนิ เพือ่เก็บภาพไวเ้ป็นที่

ระลกึ ยา่นหอนาฬกิา Purcell Tower สญัลักษณ์อนัโดดเดน่ของเมอืงพนิอลูวนิ 

ค า่              บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

*น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว **Royal Parkview หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่อง  ตลาดเชา้พนิอลูวนิ - วดัพระมหาอนัตกูานตาร ์- ชมสวนพฤกษศาสตรก์นัดอวจ์ ี- มณัฑะเลย ์–

อมรปรุะ- สะพานไมอ้เูบ็ง       (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

07.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม    

น าท่านเดนิเทีย่วชมตลาดเชา้ที ่เมอืงพนิอูลวนิ ใหท้่านจะไดส้ัมผัสวถิชีวีติทีห่ลากหลายวัฒนธรรมที่

รวมกันอยู่ในเมอืงนี้ และเลอืกซือ้และชมสนิคา้ซึง่จ าหน่ายทัง้ของทีร่ะลกึ งานฝีมอืทอ้งถิน่ และสนิคา้

ตา่งๆ ส าหรับนักทอ่งเทีย่ว รวมถงึจ าหน่ายพชืผักผลไม ้และของกนิ ของใชส้ าหรับชาวพมา่ในทอ้งถิน่ 

จากนัน้ น าท่านนมัสการ วดัพระมหาอนัตกูานตาร ์(Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) ซึง่ประดษิฐาน

พระพทุธรปูทีค่นไทยเรยีกวา่ “พระทันใจ” ซึง่แกะสลักจากหนิออ่นทัง้องค ์ตามประวัตกิล่าวว่า มชีาวจนี

ไดม้าบชูาองคพ์ระทันใจไปไวท้ีป่ระเทศจนี ระหว่างการเดนิทาง รถเกดิอบุัตเิหตุ องคพ์ระตกจากรถ ไม่

สามารถยกขึน้รถไปไดอ้กีไมว่่าจะใชเ้ครนชว่ยยกก็ตาม สดุทา้ยจงึตอ้งสรา้งวัดบรเิวณนี้เพือ่ประดษิฐาน

พระพุทธรูปหยกขาวองค์นี้ พรอ้มกับตัง้ชือ่ว่า “มหาอันตูกานตาร์” ซึง่แปลเป็นไทยไดว้่า “เป็นสิง่

ศักดิส์ทิธิ ์มหัศจรรยท์ีใ่หค้วามร ่ารวย โชคดแีกผู่ก้ราบไหว”้ และเชือ่กนัวา่เป็นพระรักชาตอิกีดว้ย 
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น าทา่น ชมความงดงามของพชืเมอืงหนาวที ่สวนพฤกษศาสตรก์นัดอวจ์ ี(National Kandawkyi Botanical 

Garden) สวนแห่งนี้ตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.

1915 ออกแบบให เ้หมือนกับ  สวน

พฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว  (Royal 

Botan Gardens) หรอืสวนควิ (Kew 

Garden) ในประเทศอังกฤษ ภายในสวน

แห่งนี้ประกอบดว้ยสนามหญา้สวนหยอ่ม 

สระน ้าขนาดใหญ ่และมป่ีาธรรมชาต ิเป็น

องค์ประกอบภายในสวน นอกจากจะ

ตกแต่งสวยงามแลว้ยังมีการใหค้วามรู ้

ดา้นพรรณพชืและการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มพีืน้ทีก่วา้งขวางถงึ 2,700 ไร่ ภายในสวนพฤษ

ศาสตรม์กีารปลกูพชืพันธุพ์ืน้เมอืงกว่า 514 สายพันธุ ์ตน้ไมจ้ากต่างประเทศ 74 สายพันธุ ์มกีารปลูกไผ่

กว่า 75 ชนิด กลว้ยไมพ้ันธุ์พื้นเมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนั้นยังมกีารปลูกดอกไมอ้กีจ านวน

หลากหลายสายพันธุ ์โดยเฉพาะดอกกุหลาบทีถู่กมาปลูกในสวนแห่งนี้กว่า 25 สายพันธุ ์เป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วของผูท้ีช่ ืน่ชอบธรรมชาตแิละตน้ไมอ้ยา่งแทจ้รงิ 

จากนัน้ ระหว่างทางกลับมัณฑะเลย์ แวะชมสวนกาแฟทอ้งถิน่และชมิไวน์ทอ้งถิน่ไดท้ีท่ าจาก Strawberry, 

Grape, Pineapple, Cherry และ Jam** ใหท้า่นไดเ้ลอืกเป็นของฝาก 
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12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมือง อมรปุระ 

(Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่

อยู่ทางตอนใตข้องเมืองมัณฑะเลย์ซ ึง่

เป็นราชธานีเพียง 76 ปี ท่านจะไดช้ม

ทัศนียภาพของเมอืงสกาย ลุ่มแม่น ้าอริะ

วด ีเจดยีจ์ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่

บนภเูขา และรมิฝ่ังแมน่ ้า ชมสะพานไมอู้

เบ็ง สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในโลกโดย

ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอู เสาของ

สะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายกุว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่

วัดจอกตอจซี ึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวัดอนันดาแหง่พกุาม 

ค า่              บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  **เมนพูเิศษ!! กุง้แมน่ า้เผา 

*น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม เขา้รว่มพธิลีา้งหนา้พระมหามยัมนุ ี - พระราชวงัมณัฑะเลย ์ – พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง – 

วดักโุสดอ – สกายน ์ - เจดยีน์มนาง - ข ึน้เขาสกายน ์– เจดยีเ์จดยีเ์สวยอปูงยะฉิน่ – เจดยีอ์มู ิ

นทงแส ่– กรงุเทพฯ        (เชา้/กลางวนั/ - )                                                                                                                            

07.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม    

น าทา่น  นมัสการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบ

พระพทุธรปูทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรปูทองค าเนือ้นิม่” 

ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหล่อขึน้ทีเ่มอืงธรรมวดี เมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลว

หนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้ง

วัดมหามนุ ีหรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกนั หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุี และในปี พ.ศ.2422 

สมัยพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ด

พระละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวัด
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ขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวัดที่สรา้งใหม่ที่

สดุแต่ประดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทีน่ าไป

จากกรุงศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 พรอ้มทัง้ เชญิทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกสุนิารา ซึง่มอีายุ

หลายรอ้ยปีประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลับโรงแรม 

จากน ัน้   น าทา่นเขา้ชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวังทีส่ว่นใหญก่อ่สรา้งดว้ยไมส้ัก

ทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของเอเชยีในสมัยสงครามมหาเอเชยีบรูพา หรอื สงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่20 

มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่ม

พระราชวังมณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวังนีเ้ป็นแหลง่ซอ่งสมุก าลังของกองทัพญีปุ่่ น ระราช

วังมณัฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและ

คูน ้ารอบพระราชวังทีย่ังเป็นของดั่งเดมิอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังทีรั่ฐบาลพม่าได ้

จ าลองรปูแบบของพระราชวังของเกา่ขึน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้  น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนาน

จอง Golden Palace Monastry วัง

ที่สรา้งดว้ยไมส้ักทั ้งหลัง งดงามตาม

แบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ย

ลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้

หลังคา บานประตแูละหนา้ต่าง โดยเนน้

รายละเอยีดเกีย่วกับพุทธประวัตแิละทศ

ชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้

มินดงในปี  พ.ศ.  2400 ซึ่ง เ ป็นปีที่

พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่

หลังจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัดถอืไดว้่าเป็น
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งานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแทจ้รงิ น าท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw 

Pagoda) ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 มีแผ่นศลิาจารึก

พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้า่ “หนังสอืทีใ่หญท่ีส่ดุใน

โลก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้ เดนิทางสูเ่มอืงสกายน ์ศูนยก์ลาง

แห่งพระพุทธศาสนาทีส่ าคัญ ท่าน

จะได ช้มทัศนียภาพของเมือ ง

สกายน์ ลุ่มแม่น ้าอริะวดี เจดีย์

จ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่น

ภเูขา และรมิฝ่ังแมน่ ้า สกายน์เป็น

ราชธานีไดเ้พยีง 59 ปี ภายหลัง

เกดิการชงิอ านาจกัน สุดทา้ยพระ

เจา้โดะมินพญา ไดรั้บชัยชนะจึง

ยา้ยเมืองหลวงใหม่มาตั ้งที่ปาก

แมน่ ้ามดิแง ตรงทีบ่รรจบกบัแมน่ ้าอริวด ีจนเป็นทีต่ัง้ของเมอืงองัวะในเวลาตอ่มา  
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จากนัน้  ชม เจดีย ์กวงมูดอร์หรือวดัเจดีย ์

นมนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู่ เมือ่ปี 

ค.ศ.1636 ใชเ้ป็นที่ประดษิฐานพระ

เขีย้วแกว้หรอืพระทันตธาตุทีไ่ดม้าจาก

ลังกา เจดยีน์ี้เป็นเจดยีท์รงโอคว ่าแบบ

สงิหล หรอืเจดยีท์รงลังกา มตี านานเล่า

ว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได ้

ตน้แบบมาจากถัน พระชายาคนโปรด

ของพระเจา้ตา้หลู่ องคเ์จดยีม์คีวามสูง 

46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น จากนัน้ ขึน้เขา

สกายน ์เป็นภเูขาขนาดกลาง เขา้ชม จุดที ่1  Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดยีอ์ู

มนิทงแส ่ภายในมพีระพุทธรูป 45 องคป์ระดษิฐานเรยีงกันเป็นครึง่วงกลม จุดที ่2 น าท่านไปยัง เจดยี ์

เสวยอูปงยะฉิน่ หรอื ซนูอพูอนยาชนิ (Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda) บา้งก็เขยีนว่า (Soon U 

Ponya Shin Pagoda) หากแปลกนัตามภาษาพมา่แปลว่า เป็นวัดทีพ่ระพุทธเจา้มารับเสวยฉันภัตตาหาร

ทีน่ี ่ซ ึง่อยูบ่นยอดเขา Nga-pha ของเขตสะกายทีม่คีวามสงู 240 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ณ จุดนี้ มจีุด

ชมววิทีค่ณุสามารถมองเห็นเจดยีต์า่งๆ ทีว่างตัวอยูต่ามไหลเ่ขา มองเรือ่ยไปจนสดุ ถงึแมน่ ้าอริะวด ีเชญิ

ถา่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ตามอธัยาศัย 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์

19.15 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 714 

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **  

21.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต ุ: ส าหรบัลกูคา้ทีจ่องทวัรพ์มา่เดนิทางชว่งวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต ่12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบชู/ิเป็ดปกักิง่+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารคะ่  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลีย่นเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปิดใหแ้ทนคะ่ 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พมา่ พนิอลูวนิ เมอืงสดุโรแมนตกิกลางหบุเขา 3 วนั 2 คนื บนิ PG 

เร ิม่เดนิทาง 
กลบัจาก

เดนิทาง 
เทีย่วบนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 
PG709 12.15-13.40 

PG714 19.15-21.40 
12,900 12,500 11,900 2,000 

08 ก.พ.63 10 ก.พ.63 
PG709 12.15-13.40 

PG714 19.15-21.40 
13,900 13,500 12,900 2,000 

07 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 
PG709 12.15-13.40 

PG714 19.15-21.40 
11,900 11,500 10,900 2,000 

28 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 
PG709 12.15-13.40 

PG714 20.10-22.35 
11,900 11,500 10,900 2,000 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 

PG714 20.10-22.35 
13,900 13,500 12,900 2,000 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 

PG714 20.10-22.35 
13,900 13,500 12,900 2,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 

PG714 20.10-22.35 
14,900 14,500 13,900 2,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋  

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
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อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

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

รดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบั

ทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา 

ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะ

มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าปกตอิกี ทาง

ทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 6,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุา

ช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

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

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถ

ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
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 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุก

กรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง

บรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวน

สทิธิเ์ลือ่นวนัเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่น

การเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่ก

คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

และหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก

ปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่

รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 
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 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หาก

เกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง

หรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ

และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศ

หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็

ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าให้

ใบหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอื

การควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ

ใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 คา้บาทตอ่ลกู 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและงสญูหายหรอืซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทา หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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


