
 

 
 

 
 

 

 

 
มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 



 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์                                                             (-/-/เย็น)                                                                                                                            

10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์  Bangkok Airway 

(PG)  

12.15 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709  ** บริการอาหารบนเครื่อง** 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน

และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

13.40 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วน าท่านเดินทาง

สู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชั่วโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

 

 



 

 
 

 

จากนั้น น าท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย น าท่านชมและ

เกบ็ภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์  ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ ได้จากจุดชมวิวแห่งนี้ 

ค่ า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการ 

เชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

*น าท่านเขา้สู่ที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-

มัณฑะเลย์                                                                                  (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) เมืองแห่งทะเลเจดีย์

พุกาม ประเทศเมียนมา ได้รับการขึ้นทะเบียนและ

ประกาศเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ ในการประชุม

คัดเลือกแหล่งมรดกโลกครั้ งที่  43 ณ กรุงบากู  

ประเทศอาเซอร์ไบจาน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตแอ่งกระทะ

กลางดินทราย ลงมาทางตอนใต้ของมัณฑะเลย์จะ

พบว่าเมอืงที่อยู่ท่ามกลางความแห้งแล้งแห่งนี้มีความ

น่ามหัศจรรย์เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นที่ตั้งของท้องทุ่งแห่งวิหาร เจดีย์ที่มีมากกว่า 4,000 แห่งแล้ว  



 

 
 

 

พุกามยังเป็นราชธานีแรกของชนชาติพม่า และมีความยิ่งใหญ่มานานกว่า 200 ปี ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมอง

โกลและล่มสลายกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด 

 

 

 

 

จากนั้น ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน

สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่ง

ที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่ าง

อย่างน่าอัศจรรย์  

พาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระ

เจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพ่ือสั่งสมบุญไว้ส าหรับชาติหน้า จึงได้น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ 



 

 
 

 

โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อน

ถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้น พาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi 

Tempel)สร้างโดยพระโอรสของพระ

เจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิต

กรรมฝาผนังที่งดงามท่ีสุดในพุกาม ที่

ยังคงเหลืออยู่ เข้าชม วัดติโลมินโล

(Htilominlo Temple)สร้างข้ึนเมื่อปี 

1211 โดยพระบัญชาของพระ

เจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระ

เจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง

และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูป

ประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ 

ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเมื่อ

ปี พ.ศ.1761ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากท้ังภายในและภายนอก 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 
 

 

บ่าย  น าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือเครื่อง 

เขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียง

ที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่

ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆสิ่งที่ก าลังเป็นที่

นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสานกับโครง

ไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืน

รูปได้ดังเดิมนมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่

สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่า

เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะ

ติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานที่โหดร้ายได้เล่า 

ต่อกันมา ได้เวลาสมควร  เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่ า       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  กุ้งแม่น้ าเผา 

*น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม   มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อุเบ็ง-พระราชวังมัณฑะเลย์ 

                       พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ                         (เช้า/กลางวัน/เย็นบนเครื่อง)                                                                               

04.00 น.      นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 

ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูป

ทองค าขนาดใหญท่รงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนาน

นามว่ า  “พระพุทธรู ปทองค า เนื้ อนิ่ ม ”  เป็ น

พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า ค าว่า 

มหามัยมุนี แปลว่า "ผู้รู้อันประเสริฐ ด้วยความเชื่อว่า

พระพุทธมหามัยมุนีนี้เป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต ด้วย

เหตุที่ได้รับประทานพร หรือบางต านานก็กล่าวว่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2


 

 
 

 

ได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้าจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกวันตอนเช้าในเวลาประมาณ  

04.00 น.จากนั้นกลับโรงแรม 

07.00 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็น 

ราชธานีเพียง 76 ปี ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้าอิระวดี เจดีย์จ านวนมากมายที่ตั้งเรียง

รายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น ้า ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่า

เสาอ ูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) 

ไปสู่วัดจอกตอจีซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม 

จากนั้น น าท่านชมการตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ 

ซ่ึงในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการส ารวม ในทุกๆวันเวลา 10.30 น.จะมี

นักท่องเที่ยวจ านวนมาก มาร่วมชื่นชมการจัดเตรียมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระสงฆ์ และเณรที่มา

ศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดมหากันดายน ในเมืองมัณฑะเลย์ ที่นี่มีพระสงฆ์ และเณรจ าวัดอยู่เกือบ 1,400 รูป 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)

พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่ง

หนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ 



 

 
 

 

สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจ านวน

มากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่น

พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและ

คูน า้รอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จ าลอง

รูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden 

Palace Monastry) วั งที่ ส ร้ างด้ วยไม้สักทั้ งหลั ง 

งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วย

ลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บาน

ประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับ

พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดย

พระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์

ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพ่ือเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์

สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของ

ช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง  

น าท่านชม  วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลา

จารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดใน

โลก” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ได้เวลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์ 
19.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 714 

** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

      ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ  3 วัน บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดีย่ว 

06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 PG709/PG714 15,900 15,500 14,900 2,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 PG709/PG714 15,900 15,500 14,900 2,000 

31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 PG709/PG714 15,900 15,500 14,900 2,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียคา่เปลี่ยนแปลงตั๋ว  
2. ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
5. ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
6. ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการระบุ 



 

 
 

 
7. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
8. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
ไม่คุ้มครองถงึการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

9. ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. ภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
2. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ทา่น(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงัคับทิปค่ะ) 
 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่า
วีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 



 

 
 

 

1. ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักคา่ทัวร์ 50% และรบิเงนิมัดจ าทั้งหมด 
3. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

1. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

2. ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

2. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

3. กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าทา่นยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

4. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 



 

 
 

 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด

หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทัทัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรยีบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

7. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

8. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้ 

9. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

10. กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

11. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

12. กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

13. กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


