
 

โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG) 

# บริการห้องรับรอง พร้อมอาหาร ณ สนามบิน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



วันแรก กรุงเทพ - มัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - 
ชมโชว์พืน้เมืองหุ่นเชิดโบราณ   ( - / L / D ) 

08.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประต ู 3  เคาน์เตอร์ F สายการบนิ   
BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวก การเดนิทางแก่ท่าน 

12.15 น.   น าท่านเหินฟ้าสู ่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าโดยเท่ียวบนิ PG709  
 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

13.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง  รับ
กระเป๋า สมัภาระ ผา่นขัน้ตอนศลุกากรแล้ว เมืองมณัฑะเลย์ อดีตราชธานีอนัรุ่งเรือง  ของ
พม่า เป็นเพียง  หนึ่งในไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงใช้ช่ือเดิมเร่ือยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตัง้อยู่บนท่ี
ราบ และเขตปลกูข้าว ตามแนวล าน า้อริะวดีตอนบน น าท่านเดินทางสู ่เมืองพุกาม โดยรถ
โค้ช ปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชัว่โมง) ท่านจะได้ ชมววิตลอดสองข้างทาง
ท่ีสวยงาม ด้วยธรรมชาติ  

 

 
น าท่านสกัการะ เจดีย์บูพญา  ซึง่ตัง้อยู่ริม แม่น า้อริวดี องค์เจดีย์มี สีเหลืองทองอร่าม  ดู
แปลกตา และยงัเป็นอีกจดุชมววิท่ี สวยงาม  น าท่านสู ่จดุชมววิทะเลเจดีย์ ท่ีสวยงาม  และ
หมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพกุาม ให้ท่านได้เก็บภาพความประทบัใจ พร้อมชม พระอาทิตย์
ลอยลบัขอบฟ้า 
 



เย็น  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูกุ้งแม่น า้ (ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ) 
ที่พัก    YADANAR PON HOTEL เทยีบเท่า หรือระดับเดียวกัน 
 

   
 

 

วนัที่สอง พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วดัอนันดา - วดัมนุหา -  วดักุบยางกี - วดัติโลมินโล - 
วหิารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบง็   ( B / L / D ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เมืองพุกาม พกุามได้ช่ือวา่เป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์ส่ีพนัองค์ เพราะ  ใน
สมยัรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจบุนัเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์ แห่งแรก
ของพกุามคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามงัช่อ ปฐมกษัตริย์แห่ง  อาณาจกัรพกุาม 
โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สดุจะเป็นเจดีย์ ท่ีกษัตริย์ ทรงสร้าง และองค์ท่ีมี
ขนาดเลก็ถดัมาเป็นการสร้างโดยเหลา่ขนุนาง อ ามาตย์ ลดหลัน่ ลงมาตามบรรดาศกัดิ์ 
 

 



น าท่านสกัการะ เจดีย์ชเวสิกอง  (1 ใน 5 สิง่ศกัดิ์สทิธ์ของพม่า ) สร้างเป็นทรงรูปสถปู แบบ  
ดัง้เดิมของพม่าโดยแท้ มีลกัษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึน้หลงัพระเจ้าอโนรธา  ขึน้ครอง  
ราชย์ เพ่ือใช้บรรจพุระบรมสารีริกาธาต ุจากพระสรีระหลายสว่น มีลกัษณะเป็นสีทอง  ขนาด  
ใหญ่ ทัง้ท่ีเป็นธาตจุากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขีย้วแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึง่  เป็น
กษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของอาณาจกัรพกุาม 
 

น าท่านชม วดัอานนัดา  เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ท่ีขึน้ช่ือได้รับการยกย่องวา่เป็น “เพชรน า้เอก  
ของพทุธศิลป์สกลุช่างพกุาม ” เป็นท่ีรู้จกัเหนือวหิารทัง้หลาย สร้างโดยพระเจ้า  จานสติา เม่ือ  
ก่อนยอดพระเจดีย์ยงัเป็นสีขาวเหมือนกบัพระเจดีย์องค์อ่ืนๆของพกุาม แต่รัฐบาล  พม่า ได้มา 
ทาสีทองทบัเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสร้างอานนัทวหิารครบรอบ 900 ปี ตะวนัตก 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูนูกุ้งแม่น า้ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 จากนัน้น าท่านชม วัดมนุหะ ตัง้อยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยินกะบา สร้างโดย  พระ

เจ้ามนุหะ เพ่ือสัง่สมบญุไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวดันีไ้ว้ ด้วยโครงสร้างพระวหิาร  ค่อนข้างแคบ 
ท าให้ พระพทุธรูป ถกูสร้างอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน จากนัน้น าท่านชม วัดกุบยางกี สร้าง
โดย พระโอรสของพรเข้าจนัสทิธะ สิง่ท่ีโดดเด่นคือภาพจิตรกรรมบนฝาผนงั  อย่างสวยงาม เรียก
ได้วา่ สวยท่ีสดุในพกุามก็วา่ได้  

 
 
 



น าท่านชม เจดีย์ตโิลมนิโล เป็นวดัท่ีสร้างแบบก่ออฐิถือปนูบนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์
เจดีย์สงู 46 เมตร ภายในวหิารมีช่องบนัไดเดินขึน้สูร่ะเบียงชัน้บนได้ และวหิารแห่งนี ้  ได้ช่ือวา่
เป็นวหิารองค์สดุท้ายท่ีมีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมี  พระพทุธรูป 4 
องค์ท่ีชัน้ท่ีหนึ่งและชั ้ นท่ีสองของวหิาร ภายในมีช่องแสงท่ีเม่ือสอ่งกระทบ  พระพทุธรูป  แล้ว
งดงามมาก องค์พระพทุธรูปท่ีประดิษฐานภายในนัน้มีความแตกต่าง  จากท่ีเห็นกนัโดยทัว่ไป 
อย่างไรก็ตามนกัปราชญ์ชาวพม่าบางรายได้ตีความวา่ “ติโลมินโล” อาจเพีย้นเสียงมาจาก “ไตร
โลกมงคล “หรือ “ผู้ได้รับพรอนัเป็นมลคลจากสามโลก ” นัน่เอง  และน าท่านสกัการะ   เจดีย์
สัพพัญญู  ซึง่เป็นเจดีย์ท่ีสงูท่ีสดุในเมืองพกุาม จากนัน้น าท่านชม  วิหารธรรมมายันจี  วหิารท่ี
วดันีไ้ด้ช่ือวา่ใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถนั  ในการสร้างมากท่ีสดุในพม่าก็วา่ได้ 
จากนัน้น าท่านกลบัสูเ่มือง มณัฑะเลย์ ผา่นเส้นทางเดิม 

 น าท่านชม สะพานไม้สักอูเบง็ สะพานท่ีสร้างด้วยไม้สกั และยากท่ีสดุในโลก ตวัสะพานนีท้อด 

ยาวถึง 2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปรุะ 
เย็น  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูกุ้งแม่น า้  
 ที่พัก  SHWEINNGYIN HOTEL / YI LINK HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่สาม มัณฑะเลย์ - พธีิล้างพระพกัตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวงัมัณฑะเลย์ - 
พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง - วดักุโสดอ - กรุงเทพ   ( B / L / - ) 

 

 
 
04.00 น. น าท่านร่วมพธีิอันศักดิ์สิทธิ์ใน พธีิกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์ 
 สิทธิ์สูงสุดของพม่า ) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ ทรงเคร่ืองกษัตริย์ 

ที่ได้ การขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหลอ่ ขึน้ท่ีเมืองธรรม
วดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟุต 7 นิว้ หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรง เคร่ืองประดบัทอง ปาง
มารวชิยั หน้าตกักว้าง 9 ฟุต ในปี พ .ศ.2327 พระเจ้าปดงุ ได้สร้างวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดั
อาระกนั หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ .ศ. 2422 สมยัพระเจ้า สีปอ 
ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องักฤษได้เกิดไฟไหม้วดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิด  พระละลาย 
เก็บเนือ้ทองได้น า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ .ศ. 2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงิน เพ่ือบรูณะวดั
ขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบ ของช่างชาวอติาลีจึงนบัได้วา่ เป็นวดัท่ี
สร้างใหม่ท่ีสดุแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ท่ีสดุ ในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียง  เจดีย์ยงัมี
โบราณวตัถท่ีุน าไปจากกรุงศรีอยธุยา เม่ือครัง้กรุงแตก ครัง้ท่ี 1 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง
กลบัเข้าสูท่ี่พกั 

 
เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 
 

น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปนูปัน้  มี
ระเบียงรอบถึง 5 ชัน้ แตกต่างจากวดัอ่ืนๆต่อมาถกูไฟไหม้หมด ขณะนีท้างการพม่า  ได้ก่อสร้าง
ขึน้มาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวงัมณัฑะเลย์ สร้างขึน้เม่ือย้ายราชธานี  มาจากอมรปรุะ 
เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มีประตเูข้าถึง 12 ประต ูตวัพระราชวงัเป็นหมู่อาคาร  ไม้และตึก 
ประกอบด้วยท้องพระโรงพระท่ีนัง่ และต าหนกัต่างๆ ทัง้หมดถกูไฟไหม้  เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
แต่ปัจจบุนัทางการพม่าได้จ าลองขึน้ใหม่อีกครัง้บนฐานเดิม น าท่าน  ชมทศันียภาพของเมือง
หลวงเก่าของพม่า 

 
 



น าท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สกัทองสลกัเสลาด้วยลวดลายท่ีงามวจิิตร อาคารนี  ้เคย
เป็นพระต าหนกัท่ีประทบัของพระเจ้า มินดง เม่ือสิน้พระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์
สดุท้ายของพม่า) ได้รือ้มาถวายวดัภายในอาคารยงัตกแต่งด้วยไม้แกะสลกั เลา่เร่ืองมหาชาดก 
10 ชาติท่ียงัคง ความสมบรูณ์มากท่ีสดุ 
 

 
 

น าท่านชม วัดกุโสดอ  ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นท่ีท าการสงัคานราพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 5 มีแผน่ศิลา 
จารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊ควา่ “เป็นหนงัสือท่ีใหญ่ 
ท่ีสดุในโลก” ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินสู ่ท่าอากาศยานมณัฑะเลย์ เพ่ือเดินทางกลบั  สู่
ประเทศไทย 

14.30  น าท่านเหินฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี PG710  
  (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ) 

16.55  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 
โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยว เป็น
ส าคัญ ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 

พักเด่ียว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

12 - 14 มกราคม 2562  10,997 10,997 10,997 3,900 

26 - 28 มกราคม 2562  10,997 10,997 10,997 3,900 

05 - 07 กุมภาพันธ์ 2562 *
ตรุษจีน 

12,997 12,997 12,997 3,900 

16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562  10,997 11,997 11,997 3,900 

17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 *
มาฆะบูชา  

12,997 12,997 12,997 3,900 

22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562  11,997 11,997 11,997 3,900 

09 - 11 มีนาคม 2562  11,997 11,997 11,997 3,900 

15 - 17 มีนาคม 2562  11,997 11,997 11,997 3,900 

22 - 24 มีนาคม 2562  11,997 11,997 11,997 3,900 

06 - 08 เมษายน 2562 
*จักรี 

12,997 12,997 12,997 3,900 

13 - 15 เมษายน 2562 
*สงกรานต์ 

12,997 12,997 12,997 3,900 

14 - 16 เมษายน 2562 
*สงกรานต์ 

12,997 12,997 12,997 3,900 

27 - 29 เมษายน 2562 
*สงกรานต์ 

11,997 11,997 11,997 3,900 

 

………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 
คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ้ป ) กรุงเทพ – มณัฑะเลย์ 
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไว้ในรายการ   
คา่ที่พกัตามท่ีระบุในรายการ 2 คืน 
คา่นํา้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไม่เกิน 20 กก.   
คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆตามรายการ  
คา่รถบสันําเท่ียว พร้อมมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
ประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทาง ทา่นละไม่เกิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในข้อจํากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 



…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 คา่ทําหนงัสอืเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่นํา้หนกัเกิน 20 กก.   
 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาต ิเก็บคา่ VISA 2,500 บาท (พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซา่)   
 ค่าทิปสินน า้ใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความ
พึงพอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ ถือหนงัสอืเดินทางธรรมดา ผา่นทา่
อากาศยานนานาชาติและจะมีสทิธิพํานกัในดินแดนของอีกฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึง่ จะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 11 สงิหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออก ปกติอีกทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 2,100 บาท** 
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้บริการ…………………………………………… 
1.กรุณาจองลว่งหน้า พร้อมชําระคา่มดัจํา ทา่นละ่ 5,000 บาท 
 สว่นท่ีเหลอืชําระก่อนการเดินทาง  20 วนั 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 40 วนั คืนคา่ใช้จ่ายตามจริง 
2.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-39 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทา่นละ 5,000บาท 
2.2 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
**********วนัทําการ จนัทร์ - ศกุร์ ไม่นบัเสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยดุ นกัขตัฤกษ์ ************ 
2.3 สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผา่นแล้วมีการ ยกเลกิ
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจําทัง้หมด 
3. กรณีผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ทา่น ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการออกเดินทางโดยไม่มีหวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเ ลือ่น
การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นคา่ตัว๋  เคร่ืองบิน คา่
ห้อง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 
5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เทา่นัน้จึงไม่สามารถยกเลกิหรือเปลีย่นแปลง การ

เดินทางใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือบางสว่น
ให้กบัทา่น 

6. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่
ทา่นสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืนได้ไม่วา่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนคา่บริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

 
 
 
 



……………………………………………..………หมายเหต…ุ…………………………………………………… 
1. บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีเ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อก  เหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิ ดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทําร้าย การสญู
หาย ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคา่บริการ
ท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สาํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให้ แตจ่ะไม่คืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า แล ะ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน  ท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสทิธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 

********************************************************************** 
 
 

 
 
 

 
 
 


