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วันแรก กรุงเทพ - มัณฑะเลย ์- เมืองพุกาม - จุดชมววิทะเลเจดยี ์- ชมโชว์
พืน้เมืองหุ่นเชดิโบราณ                                       ( B / L / D )  

08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3  เคาน์เตอร์ F สายการบิน   
BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจ้าหน้าทีค่อยให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวก การเดนิทางแก่ทา่น 

11.55 น.   น าท่านเหินฟา้สู่ เมืองมัณฑะเลย ์ประเทศพม่าโดยเท่ียวบิน PG709  
 (บริการอาหาร และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง) 

13.20 น.  เดินทางถึง ทา่อากาศยานมัณฑะเลย ์ประเทศพม่า หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมือง รบั
กระเป๋า สมัภาระ ผ่านขัน้ตอนศลุกากรแลว้ เมืองมณัฑะเลย ์ อดีตราชธานีอนัรุง่เรอืง ของ
พม่า เป็นเพียง หนึ่งในไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงใชช่ื้อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตัง้อยู่บนท่ี
ราบ และเขตปลกูขา้ว ตามแนวล าน า้อิระวดีตอนบน น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถ
โคช้ ปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง) ท่านจะได ้ชมวิวตลอดสองขา้งทาง
ท่ีสวยงาม ดว้ยธรรมชาติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูกุ้งแม่น า้ (ชมโชวห์ุน่เชิดโบราณ) 
ทีพ่ัก   ROYAL PALACE HOTEL/ SU TINE SAN เทยีบเทา่ หรือระดับเดยีวกัน 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่อง พุกาม - เจดียช์เวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - 
วิหารธรรมยันจ ี- มัณฑะเลย ์- อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง   ( B / L / D ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เมืองพุกาม พกุามไดช่ื้อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย ์หรอื ดินแดนแห่งเจดียส่ี์พนัองค ์ เพราะ ใน
สมยัรุง่เรอืงเคยมีเจดียม์ากมายถึง 4,446 องค ์ปัจจบุนัเหลือแค่เพียง 2,217 องค ์เจดีย ์แห่งแรก
ของพกุามคือ เจดียช์เวซีโกน สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามงัช่อ ปฐมกษัตรยิแ์ห่ง อาณาจกัรพกุาม 
โดยธรรมเนียมการสรา้งเจดีย ์ เจดียอ์งคใ์หญ่สดุจะเป็นเจดียท่ี์กษัตรยิ ์ ทรงสรา้ง และองคท่ี์มี
ขนาดเล็กถดัมาเป็นการสรา้งโดยเหล่าขนุนาง อ ามาตย ์ลดหลั่น ลงมาตามบรรดาศกัดิ ์
น าท่านสักการะ เจดียช์เวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สรา้งเป็นทรงรูปสถูป แบบ 
ดัง้เดิมของพม่าโดยแท ้มีลักษณเ์ป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธา  ขึน้ครอง 
ราชย ์เพ่ือใชบ้รรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทอง ขนาด 
ใหญ่ ทัง้ท่ีเป็นธาตจุากไหปลารา้ พระนลาฎ ตลอดจนพระเขีย้วแกว้ของพระเจา้อโนรธา ซึ่ง เป็น
กษัตรยิท่ี์ยิ่งใหญ่ท่ีสดุของอาณาจกัรพกุาม 



 
 
จากนัน้น าท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึน้ช่ือไดร้บัการยกย่องว่าเป็น “เพชร
น า้เอก ของพทุธศิลป์สกลุช่างพกุาม” เป็นท่ีรูจ้กัเหนือวิหารทัง้หลาย สรา้งโดยพระเจา้ จานสิตา 
เม่ือ ก่อนยอดพระเจดียย์ังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดียอ์งคอ่ื์นๆของพุกาม แต่รฐับาล  พม่า 
ไดม้า ทาสีทองทบัเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสรา้งอานนัทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวนัตก 
 



 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูกุ้งแม่น า้เผา 

จากนัน้น าท่านชม วัดมนุหะ ตัง้อยู่บริเวณตอนใตข้องหมู่บา้นยินกะบา สรา้งโดย พระเจา้มนุ
หะ เพ่ือสั่งสมบุญไวช้าติหนา้จึงไดส้รา้งวัดนีไ้ว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวิหาร ค่อนขา้งแคบ ท าให ้
พระพทุธรูป ถกูสรา้งอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากนัน้น าท่านชม วัดกุบยางกี สรา้งโดย พระโอรสของพรเขา้จนัสิทธะ สิ่งท่ีโดดเด่นคือภาพ
จิตรกรรมบนฝาผนงั อย่างสวยงาม เรยีกไดว้่า สวยท่ีสดุในพกุามก็ว่าได ้ 

 
 



น าท่านชม เจดยีต์โิลมินโล เป็นวดัท่ีสรา้งแบบก่ออิฐถือปนูบนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องค์
เจดียส์ูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบนัไดเดินขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได ้และวิหารแห่งนี ้  ไดช่ื้อว่า
เป็นวิหารองคส์ุดทา้ยท่ีมีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี  พระพทุธรูป 4 
องคท่ี์ชั้นท่ีหนึ่งและชั้นท่ีสองของวิหาร ภายในมีช่องแสงท่ีเม่ือส่องกระทบ พระพุทธรูป แลว้
งดงามมาก องคพ์ระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกต่าง จากท่ีเห็นกันโดยทั่วไป 
อย่างไรก็ตามนกัปราชญช์าวพม่าบางรายไดตี้ความว่า “ติโลมินโล” อาจเพีย้นเสียงมาจาก “ไตร
โลกมงคล “หรอื “ผูไ้ดร้บัพรอนัเป็นมลคลจากสามโลก” นั่นเอง  

 

 
ของฝากเมืองพุกาม 

      

 
 
 
 

 



และน าท่านผ่านชม  เจดียสั์พพัญญู  ซึ่งเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพกุาม จากนัน้น าท่านชม 
วิหารธรรมมายันจี วิหารท่ีวดันีไ้ดช่ื้อว่าใชค้วามหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถนั ในการสรา้ง
มากท่ีสดุในพม่าก็ว่าได ้จากนัน้น าท่านกลบัสู่เมือง มณัฑะเลย ์ผ่านเสน้ทางเดิม 

  

 
 

น าท่านชม สะพานไม้สักอูเบง็ สะพานท่ีสรา้งดว้ยไมส้กั และยากท่ีสดุในโลก ตวัสะพานนีท้อด 
ยาวถึง 2 กิโลเมตร ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปรุะ 

 
เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 ทีพั่ก  SHWEINNGYIN HOTEL / YI LINK HOTEL หรือระดับเทยีบเทา่ 



 

วันทีส่าม มัณฑะเลย ์- พธีิล้างพระพกัตรพ์ระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย ์- 
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - กรุงเทพ   ( B / L / - ) 

04.00 น. น าท่านร่วมพิธีอนัศกัดิ์สิทธ์ิใน พิธีกรรมล้างพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี ( 1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิส์ิทธิสู์งสุดของพม่า ) ถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตรยิ ์ท่ี
ได ้การขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อ ขึน้ท่ีเมืองธรรม
วดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรง เครื่องประดบัทอง ปาง
มารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดงุ ไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดั
อาระกนั หรอืวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สีปอ 
ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิด พระละลาย 
เก็บเนือ้ทองไดน้  า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงิน  เพ่ือบรูณะวดั
ขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ ของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่า เป็นวัดท่ี
สรา้งใหม่ท่ีสดุแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ท่ีสดุ ในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียง เจดียย์งัมี
โบราณวตัถท่ีุน าไปจากกรุงศรีอยธุยา เม่ือครัง้กรุงแตก ครัง้ท่ี 1 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง
กลบัเขา้สู่ท่ีพกั 

 
 

เช้า บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  



น าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สรา้งโดยพระเจา้มินดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ยปูนป้ัน มี
ระเบียงรอบถึง 5 ชัน้ แตกต่างจากวดัอ่ืน ต่อมาถกูไฟไหมห้มด ทางการพม่า ไดก่้อสรา้งขึน้มา
ใหม่ พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งขึน้เม่ือยา้ยราชธานีจากอมรปรุะ เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มี
ประตเูขา้ถึง 12 ประต ูตวัพระราชวงัเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตึก ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระท่ีนั่ง 
และต าหนกัต่างๆ ทัง้หมดถกูไฟไหม ้เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 แต่ปัจจบุนัทางการพม่าไดจ้  าลอง
ขึน้ใหม่อีกครัง้บนฐานเดิม น าท่าน ชมทศันียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่า 
 

 
 
น าท่านชม วัดชเวนันดอร ์ชมอาคารไมส้กัทองสลกัเสลาดว้ยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารนี ้เคย
เป็นพระต าหนกัท่ีประทบัของพระเจา้ มินดง เม่ือสิน้พระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทีบอ (กษัตรยิอ์งค์
สดุทา้ยของพม่า) ไดร้ือ้มาถวายวดัภายในอาคารยงัตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลกั เล่าเรื่องมหาชาดก 
10 ชาติท่ียงัคง ความสมบรูณม์ากท่ีสดุ 



 
 
น าท่านชม วัดกุโสดอ  ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นท่ีท าการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 5 มีแผ่นศิลา 
จารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และไดล้งกินเนสบุ๊คว่า “เป็นหนงัสือท่ีใหญ่ 
ท่ีสดุในโลก”  
 

 
 
 
 



เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองสกาย เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในระยะเวลาสัน้ๆ เพียง59ปี 

เดินทางสู่วัด กวงมูดอร ์หรือ วัดเจดียน์มสาว รูปทรงของเจดียค์ลา้ยกับนมสาว เพ่ือใชเ้ป็นท่ี
ประดิษฐานของพระเขีย้วแกว้ หรือพระทันตธาตุท่ีไดม้าจากลังกา สักการะเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน พกัผ่อน ณ หอ้งรบัรองของสายการบิน 

19.15 น.  น าท่านเหินฟา้กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี PG714 
(บริการอาหาร และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง ) 

21.40 น.  ถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 
โปรแกรมท่องเทีย่วอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องนักท่องเที่ยว เป็น
ส าคัญ ในกรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง 

มิฉะน้ันทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน้ 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 

พักเดีย่ว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง 

8 – 10 ธันวาคม 62  
*วันรัฐธรรมนูญ* 

12,997  11,997 12,997 12,997 3,900 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 
คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป้ ) กรุงเทพ – มณัฑะเลย ์- กรุงเทพ 
คา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบไุวใ้นรายการ   
คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ 2 คืน 
คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   
คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามรายการ  
คา่รถบสัน าเท่ียว พรอ้มมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชีวิต  
 

…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 
 คา่อาหารและเครื่องดื่มท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน า้หนกัเกิน 20 กก.   



 คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาติ เก็บคา่ VISA 2,500 บาท )พาสปอรต์ไทยไดร้บัการยกเวน้วีซ่า(   
 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกดท้์องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร ์แล้วแต่ความ
พงึพอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่
อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั ซึ่ง จะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าเข้าออก ปกตอิีกทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่อีกท่านละ 2,100 บาท** 
…………………………………..………...……เงือ่นไขการให้บริการ…………………………………………… 

1.กรุณาจองลว่งหนา้ พรอ้มช าระคา่มดัจ า ทา่นละ่ 5,000 บาท 
 สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดนิทาง  30 วนั 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 40 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 
2.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15-39 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000บาท 
2.2 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
**********วั น ท า ก า ร  จั น ท ร์  อ า ทิ ต ย์  แ ล ะ  วั น ห ยุ ด  นั ก ขั ต ิ ก ษ์ -ศุ ก ร ์  ไ ม่ นั บ เ ส า ร์   -************ 
2.3 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการ  ยกเลิก
การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3. กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือน
การเดินทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่นคา่ตั๋ว  เครื่องบิน คา่
หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได ้
5 . เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวันท่ีท่ีระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง  การ
เดินทางใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือบางส่วน
ใหก้บัทา่น 
6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทาง  พรอ้มคณะถือว่า
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ 
7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 
……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………… 

1. บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์เ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอก เหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 



3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการ
ท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4 . บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5 . รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6 . ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรบัสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบนิ ตามสถานการณด์งักลา่ว 
7 . กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์น
ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน  ท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

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

 



 
 


