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NT464
ทวัรพ์มา่ อนิเล มัณฑะเลย ์3 วัน 2 คนื (FD)
ทัวรพ์ม่า , 3 วัน 2 คนื ,

HOTEL YI LINK MANDALAY  , SKY LAKE INLE RESORT

มณัฑะเลย ์- พระราชวังมณัฑะเลย ์- พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง - วัดกโุสดอ - วัดกสุนิารา
ทะเลสาบอนิเล - วัดพองดออ ู- ชมสวนเกษตรลอยน ้าํ - หมูบ่า้นทอผา้อนิปอ - วัดแมวลอดหว่ง

ประเพณีแหพ่ระบัวเข็ม - ตลาด 5 วัน (ตลาดเหยามา่) - พระมหามยัมนุี  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มณัฑะเลย ์- พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง - วดักุโสดอ - วดักุสนิารา

08.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 ประต ู1 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

10.50 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทยีวบนิ FD244 (มบีรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง)

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชยีมบีรกิารล็อกทนัีงและ Hot Seat
บรกิารสําหรับลกูคา้ทมีคีวามประสงคต์อ้งการนังแถวหนา้และนังตดิกันหรือเลอืกทนัีงได ้เนืองจากตัวเครืองบนิของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ



Randomไม่สามารถล็อกทนัีงได ้ทนัีงอาจจะไม่ไดนั้งตดิกันในคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ
ในกรณีตอ้งการล็อกทนัีงไปกลับคา่ใชจ้า่ยในการล็อกทนัีงไปกลับ 200 บาท/ทา่น/เทยีว
ตอ้งการล็อคทนัีงแถวหนา้ Hot Seat **กรุณาแจง้พนักงานขายทกุครังกอ่นทําการจองคะ่**
แถวท ี1 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 500 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 1,000 บาท/ทา่น
แถวท ี2-5 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 400 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 800 บาท/ทา่น
แถวท ี6-8 คา่บรกิารล็อกทนัีง ขาละ 200 บาท/เทยีว/ทา่น ไปกลับ 400 บาท/ทา่น

12.20 น.
ถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย์

บา่ย
นําทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวังทสีว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึของเอเชยี
ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบรูพาหรือสงครามโลกครังท ี2 วันท ี20 มนีาคม 2488 เครืองบนิฝ่ายสมันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ
ไดท้งิระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลวา่พระราชวังนีเป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลังของกองทัพญปีุ่ นพระราชวังมัณฑะเลยซ์งึเป็นพระราชวังไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคนํูารอบพระราชวังทยัีงเป็นของดังเดมิอยู่ปัจจปัุน
พระราชวังทเีห็นอยู่เป็นพระราชวังทรัีฐบาลพม่าไดจํ้าลองรูปแบบของพระราชวังของเกา่ขนึมา 

จากนัน นําทา่นไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังทสีรา้งดว้ยไมส้กัทังหลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ
วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทังหลังคา
บานประตแูละหนา้ตา่งโดยเนน้รายละเอยีดเกยีวกับพทุธประวัตแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400
ซงึเป็นปีทพีระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทเีมอืงมัณฑะเลยเ์พอืเป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตห่ลังจากทพีระองคส์นิพระชนม์
พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนีถวายเป็นวัด ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทปีระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ 

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

นําทา่นแวะ วดักุสนิารา ซงึมอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐาพระพทุธไสยาสน์

นําทา่นเดนิทางสูเ่ขา Mandalay Hill ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลกูนีสงู 240 เมตร
ซงึเป็นจดุชมววิทวิทัศนท์สีวยงามทสีดุของเมอืงมัณฑะเลย ์ซงึอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทังเมอืง
ชมพระอาทติยลั์บฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ พเิศษ กุง้แมน่้าํเผา

ทพีกั
HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
มณัฑะเลย ์- สนามบนิเฮโฮ - รฐัฉาน - ทะเลสาบอนิเล - วดัพองดออ ู- ชมสวนเกษตรลอยน้าํ - หมูบ่า้นทอผา้อนิปอ - วดัแมวลอดหว่ง

04.00 น.
นําทา่นนมัสการ พระมหามยัมุน ีอันเป็นสงิศักดสิทิธสิงูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคําขนาดใหญ่
ทรงเครืองกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคําเนอืนมิ” 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
โดยรอบๆระเบยีงเจดยียั์งมโีบราณวัตถุทนํีาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมอืครังกรุงแตกครังท ี1 พรอ้มทัง เชญิทกุทา่นร่วมทําบญุบรูณวัดกสุนิารา
ซงึมอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสนส์วยงามมาก

จากนันนําทา่นกลับสูโ่รงแรม

06.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม



จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ

08.05 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิเฮโฮ โดย สายการบนิ Air KBZ เทยีวบนิท ี…….

08.45 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเฮโฮ (Heho) จากนันเดนิทางตอ่ไปยังเมอืงหลวงเกา่ของรัฐฉาน (Shan State) นังรถจากสนามบนิไปราว 1 ชวัโมงครงึ
เพอืไปชมทะเลสาบอนิเล (Inle Lake) มพีนืท ี158 ตร.กม.อยู่สงูกวา่ระดับนําทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5
กม. เกดิจากลําธารหลายสายทไีหลมาจากเทอืกเขาททีอดขนานไปทังทางทศิตะวันตกและตะวันออก มนี ้าํไหลจากทะเลสาบไปลงแม่นําสาละวนิ
รอบทะเลสาบมชีนุชนชาวอนิตาอยู่มากกวา่ 200 แหง่ 

นําทา่นลงเรือเพอืเดนิทางสู ่ทะเลสาบอนิเลลงเรอืยนต ์(ลําละ 5-6 ทา่น)
มเีสอืชชูพีบรกิารทา่นเพอืความปลอดภัยชมววิทวิทัศนท์สีวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบระหวา่งทาง
ทา่นจะไดพ้บการพายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดยีวทังชายและหญงิอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอนิตา 

นําทา่นชม ตลาด 5 วนั (ตลาดเหยามา่) ซงึเป็นตลาดนัดทหีมุนเวยีนกันไปโดยไม่ซ ้าํกัน ใหท้า่นเลอืกซอืของทรีะลกึกลับบา้น

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม วดัพองดออ ูสรา้งในศตวรรษท ี12 อดตี พระพทุธรูป 5 องคนี์ (พระบัวเข็ม)
ชาวบา้นจะอัญเชญิขนึเรือแลว้แหไ่ปตามหมู่บา้นตา่งๆรอบทะเลสาบ (ซงึจะแหห่ลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มขีนาด 5 ซ.ม.
แตปั่จจบัุนชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึปัจจบัุนพระพทุธรูปมขีนาดสงูกวา่เดมิถงึ 6 เทา่ ถอืเป็นพระพทุธรูปทศัีกดสิทิธคิูท่ะเลสาบอนิเลย์
ใหนํ้าทา่นนมัสการ พระบัวเข็ม เพอืเป็นสริมิงคล

นําทา่น ชมประเพณีแหพ่ระบวัเข็ม จะจัดขนึทกุปี กอ่นออกพรรษา 14 วัน โดยจะอัญเชญิพระบัวเข็ม 4 องค์
ลงขบวนเรือการเวกทตีกแตง่อย่างงดงาม แลว้แหไ่ปตามชมุชนรอบทะเลสาบใหช้าวบา้นกราบไหว ้เรมิตังแตวั่ดผอ่งตองอู จนกลับมาบรรจบทเีดมิ
ใชเ้วลาแห ่18 วัน เชอืวา่จะชว่ยคุม้ครองป้องภัยและบันดาลความสขุสมบรูณ์
**เฉพาะวนัท ี4 และ 5 ต.ค. ทา่นจะไดร้ว่มชมพธิแีหพ่ระบวัเข็ม**

จากนันนําทา่นชม หมูบ่า้นทอผา้อนิปอขอม ซงึเป็นหมู่บา้นทนํีาเสน้ใยบัวมาทอเป็นเสอืผา้,ผา้พันคอ ชม วัดแมวกระโดด มอีายุ 200 กวา่ปี
นําทา่นเดนิทางกลับทพัีก หลังจากนันเดนิทางไป หมู่บา้นผลติบหุรีพนืเมอืง และ แปลงสวนผักลอยน ้าํ (Floating Garden) ทปีลกูผักมากมาย เชน่
พรกิ, ผักกาด, มะเขอืเทศ ในจํานวนมากพอทจีะเลยีงคนพม่าทังประเทศได ้

นําทา่นไป วดัแมวลอดหว่ง Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสํานักสงฆท์รีวบรวมพระพทุธรูปสําคัญ ๆ
ไวเ้ป็นจํานวนมากเป็นวัดทไีดรั้บการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจา้มนิดง

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเขา้สูท่พัีก

ค่าํ
บรกิารอาหารคา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

ทพีกั
SKY LAKE INLE RESORT ณ ทะเลสาบอนิเล หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
เฮโฮ - มณัฑะเลย ์- กรุงเทพฯ

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

09.40 น.
ออกเดนิทางไป สนามบนิเฮโฮ สูเ่มอืงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิ Air KBZ เทยีวบนิท ี…..

10.35 น.
เดนิทางถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์หลังผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้



12.50 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิแอรเ์อเชยี เทยีวบนิท ีFD 245 (มบีรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง)

15.15 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 16:04 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ตวัเครอืงบนิภายในประเทศเสน้ทางมณัฑะเลย-์เฮโฮ-มณัฑะเลย์

• 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)์

• 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)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่น (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถ แตไ่มบ่งัคบัทปิ)

** ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิ
และจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซงึจะมผีลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท  ี11 สงิหาคม 2558 ทงัน ี
หากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพมิอกีทา่นละ 1,000 บาท **

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ย กวา่ 15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• เงอืนไขอนืๆ
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม จํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15



ท่านขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะ เดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ทา่นขอสงวนสทิธเิลอืนวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

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

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

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

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• 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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