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NT322
ทวัรพ์มา่ มัณฑะเลย ์พนิอลูวนิ นังรถมา้ชมเมอืง 3 วัน 2 คนื (PG) [ปีใหม]่
ทัวรพ์ม่า , 3 วัน 2 คนื ,

SUMMIT PARKVIEW HOTEL  , HOTEL YI LINK MANDALAY

มณัฑะเลย ์- พนิอูลวนิ - นงัรถมา้ชมเมอืง - ตลาดเชา้พนิอูลวนิ - วดัพระมหาอนัตูกานตาร์
ชมสวนพฤกษศาสตรก์นัดอวจ์ ี- มณัฑะเลย ์- อมรปุระ - สะพานไมอู้เบ็ง

เขา้รว่มพธิลีา้งหนา้พระมหามยัมนุ ี- พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง
วดักุโสดอ - สกายน ์- เจดยีน์มนาง - ขนึเขาสกายน ์- เจดยีเ์สวยอูปงยะฉนิ - เจดยีอ์ูมนิทงแส่

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มณัฑะเลย ์- พนิอลูวนิ - นงัรถมา้ชมเมอืง

10.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG)

12.15 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิ PG 709 (บรกิารอาหารบนเครือง)

**หมายเหต*ุ*
เนืองจากตัวเครืองบนิของคณะ เป็นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อคทนัีงได ้



ทนัีงอาจจะไม่ตดิกันและไม่สามารถเลอืกชว่งทนัีงบนเครืองบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ

13.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้

นําทา่น เดนิทางเขา้สูเ่มอืงพนิอลูวนิ (Pyin Oo Lwin) รถวงิไปบนถนนสมัยสงครามโลกครังทสีอง หรือทเีรียกกันในยุคสงครามวา่ Burma
Road มุ่งหนา้ไปทางทศิตะวันออกเฉียงเหนือราว 60 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาฯ 2.30 ชวัโมงก็มาถงึเมอืงพนิอูลวนิหรือมอีกีชอืหนงึวา่
“เมเมยีว” (Maymyo) เมอืงพักตากอากาศทมีชีอืเสยีงของประเทศพม่ามาตังแตส่มัยอาณานคิมอังกฤษ
และทแีหง่นีทา่นจะไดส้มัผัสกับอากาศทบีรสิทุธ ิเย็นสบายตลอดทังปี 

จากนันนําทา่น นงัรถมา้ ชมเมอืงพนิอลูวนิ เพอืเก็บภาพไวเ้ป็นทรีะลกึ ย่านหอนาฬกิา Purcell Tower สญัลักษณ์อันโดดเดน่ของเมอืงพนิอูลวนิ

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Royal Parkview ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
ตลาดเชา้พนิอลูวนิ - วดัพระมหาอนัตกูานตาร ์- ชมสวนพฤกษศาสตรก์นัดอวจ์ ี- มณัฑะเลย ์- อมรปุระ - สะพานไมอ้เูบ็ง 

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิเทยีวชมตลาดเชา้ท ีเมอืงพนิอลูวนิ ใหท้า่นจะไดส้มัผัสวถิชีวีติทหีลากหลายวัฒนธรรมทรีวมกันอยู่ในเมอืงนี
และเลอืกซอืและชมสนิคา้ซงึจําหน่ายทังของทรีะลกึ งานฝีมอืทอ้งถนิ และสนิคา้ตา่ง  ๆสําหรับนักทอ่งเทยีว รวมถงึจําหน่ายพชืผักผลไม ้
และของกนิ ของใชสํ้าหรับชาวพม่าในทอ้งถนิ

จากนันนําทา่นนมัสการ วดัพระมหาอนัตกูานตาร ์(Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) ซงึประดษิฐานพระพทุธรูปทคีนไทยเรียกวา่
“พระทันใจ” ซงึแกะสลักจากหนิอ่อนทังองค ์ตามประวัตกิลา่ววา่ มชีาวจนีไดม้าบชูาองคพ์ระทันใจไปไวท้ปีระเทศจนี ระหวา่งการเดนิทาง
รถเกดิอุบัตเิหต ุองคพ์ระตกจากรถ ไม่สามารถยกขนึรถไปไดอ้กีไม่วา่จะใชเ้ครนชว่ยยกก็ตาม
สดุทา้ยจงึตอ้งสรา้งวัดบรเิวณนีเพอืประดษิฐานพระพทุธรูปหยกขาวองคนี์ พรอ้มกับตังชอืวา่ “มหาอันตกูานตาร”์ ซงึแปลเป็นไทยไดว้า่
“เป็นสงิศักดสิทิธ ิมหัศจรรยท์ใีหค้วามร่ํารวย โชคดแีกผู่ก้ราบไหว”้ และเชอืกันวา่เป็นพระรักชาตอิกีดว้ย

นําทา่นชมความงดงามของพชืเมอืงหนาวท ีสวนพฤกษศาสตรก์นัดอวจ์ ี(National Kandawkyi Botanical Garden) สวนแหง่นีตังขนึในปี
ค.ศ.1915 ออกแบบใหเ้หมอืนกับ สวนพฤกษศาสตรห์ลวงเมอืงควิ (Royal Botan Gardens) หรือสวนควิ (Kew Garden) ในประเทศอังกฤษ
ภายในสวนแหง่นีประกอบดว้ยสนามหญา้สวนหย่อม สระน ้าํขนาดใหญ่ และมป่ีาธรรมชาต ิเป็นองคป์ระกอบภายในสวน
นอกจากจะตกแตง่สวยงามแลว้ยังมกีารใหค้วามรูด้า้นพรรณพชืและการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้ม มพีนืทกีวา้งขวางถงึ 2,700 ไร่
ภายในสวนพฤษศาสตรม์กีารปลกูพชืพันธุพ์นืเมอืงกวา่ 514 สายพันธุ ์ตน้ไมจ้ากตา่งประเทศ 74 สายพันธุ ์มกีารปลกูไผก่วา่ 75 ชนดิ
กลว้ยไมพั้นธุพ์นืเมอืงกวา่ 300 ชนดิ นอกจากนันยังมกีารปลกูดอกไมอ้กีจํานวนหลากหลายสายพันธุ์
โดยเฉพาะดอกกหุลาบทถีูกมาปลกูในสวนแหง่นีกวา่ 25 สายพันธุ ์เป็นสถานททีอ่งเทยีวของผูท้ชีนืชอบธรรมชาตแิละตน้ไมอ้ย่างแทจ้รงิ

ระหวา่งทางกลับมัณฑะเลย ์แวะชม สวนกาแฟทอ้งถนิและชมิไวนท์อ้งถนิ ททํีาจาก Strawberry,Grape,Pineapple,Cherry และ Jam
ใหท้า่นไดเ้ลอืกเป็นของฝาก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงอมรปุระ (Amrapura) เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะซงึอยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลยซ์งึเป็นราชธานีเพยีง 76 ปี
ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงสกาย ลุม่แม่นําอริะวด ีเจดยีจํ์านวนมากมายทตัีงเรียงรายอยู่บนภเูขา และรมิฝังแม่นํา 

ชม สะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมท้ยีาวทสีดุในโลกโดยขา้ราชการชนัผูใ้หญ่ชอืวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซงึมอีายุกวา่ 200
ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูวั่ดจอกตอจซีงึมเีจดยีท์สีรา้งตามแบบวัดอนันดาแหง่พกุาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! กุง้แมน่้าํเผา



ทพีกั
HOTEL YI LINK MANDALAY ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เขา้รว่มพธิลีา้งหนา้พระมหามยัมุน ี- พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง - วดักุโสดอ - สกายน ์- เจดยีน์มนาง -
ขนึเขาสกายน ์- เจดยีเ์จดยีเ์สวยอปูงยะฉนิ - เจดยีอ์มูนิทงแส ่- กรุงเทพฯ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่น นมสัการพระมหามยัมุน ีอันเป็นสงิศักดสิทิธสิงูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพม่า
ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครืองกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคําเนือนมิ”
ทพีระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรมวด ีเมอืปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นวิ หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นวิ ทรงเครืองประดับทองปางมารวชิยั
หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรือวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรือวัดพยาจ)ี เพอืประดษิฐานพระมหามัยมุนี
และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอั้งกฤษไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองคํา
จงึทําใหท้องคําเปลวทปิีดพระละลายเก็บเนือทองไดนํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426
ชาวพม่าไดเ้รียไรเงนิเพอืบรูณะวัดขนึใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดทสีรา้งใหม่ทสีดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเกา่แกท่สีดุในเมอืงพม่า
โดยรอบ  ๆระเบยีงเจดยียั์งมโีบราณวัตถุทนํีาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมอืครังกรุงแตกครังท ี1 พรอ้มทัง เชญิทกุทา่นร่วมทําบญุบรูณวัดกสุนิารา
ซงึมอีายุหลายรอ้ยปีประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนันกลับโรงแรม

จากนันนําทา่นเขา้ชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)
พระราชวังทสีว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึของเอเชยีในสมัยสงครามมหาเอเชยีบรูพา หรือ สงครามโลกครังท ี2 วันท ี20
มนีาคม 2488
เครืองบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดท้งิระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลวา่พระราชวังนีเป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลังของกองทัพญปีุ่ น
ระราชวังมัณฑะเลยซ์งึเป็นพระราชวังไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคนํูารอบพระราชวังทยัีงเป็นของดังเดมิอยู่ปัจจปัุนพระราชวังทเีห็นอยู่เป็นพระราชวังทรัีฐบาลพม่าไดจํ้าลองรูปแบบของพระราชวังของเกา่ขนึมา

จากนันนําทา่นไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังทสีรา้งดว้ยไมส้กัทังหลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ
วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทังหลังคา บานประตแูละหนา้ตา่ง
โดยเนน้รายละเอยีดเกยีวกับพทุธประวัตแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400
ซงึเป็นปีทพีระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทเีมอืงมัณฑะเลยเ์พอืเป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตห่ลังจากทพีระองคส์นิพระชนม์
พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนีถวายเป็นวัดถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทปีระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ 

นําทา่นชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซงึครังหนงึเคยเป็นสถานททํีาการสงัคายนาพระไตรปิฎกครังท ี5
มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทังหมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบั้นทกึไวว้า่ “หนังสอืทใีหญ่ทสีดุในโลก”

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์ศนูยก์ลางแหง่พระพทุธศาสนาทสํีาคัญ ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงสกายน ์ลุม่แม่น ้าํอริะวดี
เจดยีจํ์านวนมากมายทตัีงเรียงรายอยู่บนภเูขา และรมิฝังแม่น ้าํ สกายนเ์ป็นราชธานีไดเ้พยีง 59 ปี ภายหลังเกดิการชงิอํานาจกัน
สดุทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดรั้บชยัชนะจงึยา้นเมอืงหลวงใหม่มาตังทปีากแม่น ้าํมดิแง ตรงทบีรรจบกับแม่น ้าํอริวดี
จนเป็นทตัีงของเมอืงอังวะในเวลาตอ่มา 

ชม เจดยีก์วงมูดอร ์หรือ วดัเจดยีน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่เมอืปี ค.ศ.1636
ใชเ้ป็นทปีระดษิฐานพระเขยีวแกว้หรือพระทันตธาตทุไีดม้าจากลังกา เจดยีนี์เป็นเจดยีท์รงโอคว่าํแบบสงิหล หรือเจดยีท์รงลังกา
มตํีานานเลา่วา่องคร์ะฆังทรงกลมผา่ครงึซกีนี ไดต้น้แบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู ่องคเ์จดยีม์คีวามสงู 46 เมตร
เสน้รอบวงวัดได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น 

จากนัน ขนึเขาสกายน ์เป็นภเูขาขนาดกลาง เขา้ชม จดุท ี1 Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดยีอ์มูนิทงแส่
ภายในมพีระพทุธรูป 45 องคป์ระดษิฐานเรียงกันเป็นครงึวงกลม จดุท ี2 นําทา่นไปยัง เจดยีเ์สวยอปูงยะฉนิ หรือ ซูนอพูอนยาชนิ (Sone Oo
Pone Nya Shin Pagoda) บา้งก็เขยีนวา่ (Soon U Ponya Shin Pagoda) หากแปลกันตามภาษาพม่าแปลวา่
เป็นวัดทพีระพทุธเจา้มารับเสวยฉันภัตตาหารทนีี ซงึอยู่บนยอดเขา Nga-pha ของเขตสะกายทมีคีวามสงู 240 เมตรเหนือระดับน ้าํทะเล ณ จดุนี
มจีดุชมววิทคีณุสามารถมองเห็นเจดยีต์า่ง  ๆทวีางตัวอยู่ตามไหลเ่ขา มองเรือยไปจนสดุ ถงึแม่น ้าํอริะวด ีเชญิถ่ายภาพไวเ้ป็นทรีะลกึตามอัธยาศัย



สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนิมณัฑะเลย์

19.15 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG 714 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

21.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 13:44 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศ)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวรต์ามสนิน ้าํใจของทุกท่าน (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่ังคบัทปิ)

** ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นท่าอากาศยานนานาชาต ิ
และจะมสีทิธพิาํนักในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วัน ซงึจะมผีลบังคบัใชต้งัแตว่ันท  ี11 สงิหาคม 2558 ทังนี
หากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่ปกตอิกี ทางทัวรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็คา่วซีา่เพมิอกีท่านละ 1,000 บาท **

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์

การจองทวัร ์
• กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล, วันหยดุนักขตัฤกษ์ ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีด ๆ ทังสนิ

กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะทําการเลอืน การเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี



เงอืนไขอนืๆ
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด กรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯ กาํหนดไว ้(15
ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆ
ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจํานวน 15 ท่านขนึไป จงึออกเดนิทาง ในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ท่าน ขอสงวนสทิธเิลอืนวันเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง
โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 10 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ, ตวัรถทัวร,์ ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณี
ถา้ท่านออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั
ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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