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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
วันแรก
08.30 น.
10.50 น.
หมายเหตุ

12.20 น.
บ่าย

จากนัน้

เย็น

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสนิ ารา- (-/-/เย็น)
พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244 ** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
ในกรณี ตอ้ งการล็อกที่นงั ่ ไปกลับค่าใช้จา่ ยในการล็อกที่นงั ่ ไปกลับ 200 บาท/ท่าน (ตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ แบบ
Random ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ
่ นไขสายการบิน ในกรณี ลอ็ กที่นงั ่ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ ณ วันทาการจอง
ทัวร์ค่ะ
ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
นาท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สกั ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของ
เอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488
เครื่องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ท้งิ ระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวัง
มัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุ มกาลังของกองทัพญี่ป่ นุ
พระราชวังมัณฑะเลย์ซง่ึ เป็ นพระราชวังไม้สกั ก็ถกู ไฟไหม้เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็
แต่ป้อมปราการและคูนา้ รอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิมอยู่ปจั จุปนั พระราชวังทีเ่ ห็นอยู่
เป็ นพระราชวังทีร่ ฐั บาลพม่าได้จาลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
นาท่านไป พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังทีส่ ร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พม่าแท้ๆ วิจติ รตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทัง้ หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัตแิ ละทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่ เป็ นปี
ทีพ่ ระองค์ยา้ ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทเ่ี มืองมัณฑะเลย์เพือ่ เป็ นตาหนักยามแปร
พระราชฐาน แต่หลังจากทีพ่ ระองค์ส้นิ พระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรง
ยกวังนี้ถวายเป็ นวัด ถือได้ว่าเป็ นงานฝี มอื ทีป่ ระณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์
อย่างแท้จริง นาท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นสถานที่
ทาการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทัง้ หมด 84,000
พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้ว่า “หนังสือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก”
นาท่านแวะวัดกุสนิ ารา ซึง่ มีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์นาท่าน
เดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูก
นี้สูง 240 เมตร ซึง่ เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามทีส่ ุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ อยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
เมืองมัณฑะเลย์เกือบทัง้ เมือง ชมพระอาทิตย์ลบั ฟ้ าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
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 บริการอาหารคา่ พิเศษ กุง้ แม่น้ าเผา

คา่

*นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรม HAZEL MANDALAY HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ า-หมู่บา้ นทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

04.00

นาท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็ นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ ่ไี ด้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม” ที่พระเจ้ากรุง
ยะไข่ทรงหล่อขึ้นทีเ่ มืองธรรมวดี เมือ่ ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับ
ทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ
วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน จะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษ
ได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นา้ หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.
2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่า
เป็ นวัดที่สร้างใหม่ท่สี ุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่สี ุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ ังมีโบราณวัตถุท่ี
นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ ครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1 พร้อมทัง้ เชิญทุกท่านร่วมทาบุญบูรณวัดกุสนิ ารา ซึ่งมีอายุหลายร้อย
ปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนัน้ กลับโรงแรม
 บริการอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน Air Bagan เที่ยวบินที่ W9-141
เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ (Heho) จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเมืองหลวงเก่าของรัฐฉาน
(Shan State) นัง่ รถจากสนามบินไปราว 1 ชัว่ โมงครึ่ง เพือ่ ไปชมทะเลสาบอินเล
(Inle Lake) มีพ้นื ที 158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือ
จรดใต้ประมาณ 32 กม. กว้าง 5 กม. เกิดจากลาธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทัง้ ทางทิศตะวันตกและ
ตะวันออก มีนา้ ไหลจากทะเลสาบไปลงแม่นา้ สาละวิ น รอบทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง นาท่านลงเรือเพื่อ
เดินทางสู่ ทะเลสาบอินเล ลงเรือยนต์(ลาละ 5-6 ท่าน) มีเสื้อชูชีพบริการท่านเพื่อความปลอดภัย ชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามและ
สภาพความเป็ นอยู่ของชาวบ้าน การสร้างบ้านบนทะเลสาบ ระหว่างทาง ท่านจะได้พบการพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทัง้ ชายและ

น.

06.00 น.
จากนัน้
08.05 น.
08.45 น.
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เที่ยง

คา่

หญิงอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาวอินตา นาท่านชม ตลาด 5 วัน(ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็ นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซา้ กัน ให้
ท่านเลือกซื้อของทีร่ ะลึกกลับบ้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอินเล
นาท่านเทีย่ วชม วัดพองดออู สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพุทธรูป 5 องค์น้ ี (พระบัวเข็ม)
ชาวบ้านจะ อัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บา้ นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึง่ จะแห่หลังจาก
เทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปจั จุบนั ชาวบ้านเอาทองมาปิ ดพระจนถึง
ปัจจุบนั พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็ นพระพุทธรูปทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์คู่ทะเล
สาบอินเลย์ ให้นาท่านนมัสการ พระบัวเข็ม เพือ่ เป็ นสิรมิ งคล จากนัน้ นาท่านชม หมู่บา้ น
ทอผ้าอินปอขอม ซึง่ เป็ นหมูบ่ า้ นทีน่ าเส้นใยบัวมาทอเป็ นเสื้อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ชม วัด
แมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับทีพ่ กั พักผ่อนกับบรรยากาศ
ของ ทะเลสาบอินเลย์หลังจากนัน้ เดินทางไป หมู่บา้ นผลิตบุหรี่พ้ นื เมือง และ แปลงสวน
ผักลอยน้ า (Floating Garden) ทีป่ ลูกผักมากมาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ใน
จานวนมากพอทีจ่ ะเลี้ยงคนพม่าทัง้ ประเทศได้ หลังจากนัน้ นาท่านไป วัดแมวลอดห่วง
Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็ นสานักสงฆ์ทร่ี วบรวมพระพุทธรูปสาคัญ ๆ ไว้เป็ น
จานวนมากเป็ นวัดที่ได้รบั การประกาศให้เป็ นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สกั ถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระ
เจ้ามินดง ได้เวลาสมควรเข้าสู่ทพ่ี กั
 บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 พักที่ SKY LAKE INLE RESORT ณ ทะเลสาบอินเล (หรือเทียบเท่า)

 (เช้า/กลางวันบนเครื่อง/-)

วันที่สาม

เฮโฮ-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ

07.00 น.
09.40 น.
10.35 น.
12.50 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางไปสนามบินเฮโฮ สู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Bagan เทีย่ วบินที่ W9-011
เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245
** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

15.15 น.
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...........................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่เดินทางช่วงวันหยุดปี ใหม่ กรุณาเช็คราคาก่อนทาการจองทุกครัง้
เนื่ องจากทางโรงแรมอาจจะมีการจัดงานกาล่าดินเนอร์โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องเสีย
ค่าอาหารกาล่าดินเนอร์ประมาณท่านละ 1,000-1,500 บาทต่อท่าน ขึ้นอยู่กบั โรงแรมที่พกั ในแต่ละที่และ
แต่ละปี (ทัง้ นี้ ทางผูจ้ ดั จะแจ้งให้ทราบก่อนทาการจองทุกครัง้ ค่ะเพือ่ ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ)
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา พม่า อินเล อินเลิฟ บิน FD 3 วัน
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุป๊

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

1 ธ.ค.60

3 ธ.ค.60

25

19,900

19,500

18,900

3,500

3 ธ.ค.60

5 ธ.ค.60

25

21,900

21,500

20,900

3,500

8 ธ.ค.60

10 ธ.ค.60

25

21,900

21,500

20,900

3,500

9 ธ.ค.60

11 ธ.ค.60

25

21,900

21,500

20,900

3,500

15 ธ.ค.60

17 ธ.ค.60

25

19,900

19,500

18,900

3,500

22 ธ.ค.60

24 ธ.ค.60

25

21,900

21,500

20,900

3,500

29 ธ.ค.60

31 ธ.ค.60

25

21,900

21,500

20,900

3,500

30 ธ.ค.60

1 ม.ค.61

25

21,900

21,500

20,900

3,500

31 ธ.ค.60

2 ม.ค.61

25

21,900

21,500

20,900

3,500

12 ม.ค.61

14 ม.ค.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

19 ม.ค.61

21 ม.ค.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

2 ก.พ.61

4 ก.พ.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

9 ก.พ.61

11 ก.พ.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500
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16 ก.พ.61

18 ก.พ.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

2 มี.ค.61

4 มี.ค.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

16 มี.ค.61

18 มี.ค.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

30 มี.ค.61

1 เม.ย.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

6 เม.ย.61

8 เม.ย.61

25

21,900

21,500

20,900

3,500

20 เม.ย.61

22 เม.ย.61

25

19,900

19,500

18,900

3,500

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ตัวเครื
๋ ่องบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-เฮโฮ-มัณฑะเลย์
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
- ** ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสทิ ธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม
2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **
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เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยถ้าผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้นไปจะมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ อ่ งบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้
ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเที่ยว
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
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- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง **

