วันแรก
08.30 น.
11.00 น.

12.15 น.

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ -พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พนื้ เมืองเชิดหุ่นกระบอก
เย็น)

 (/-/

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244 ** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **

เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นาท่ านเดินทางสู่
เมืองพุกาม เมืองแห่ งประวัติศาสตร์ ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชัว่ โมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

จากนั้น

ค่า

นาท่านแวะ สักการะ เจดีย์บูพญา (Bupaya
Pagoda)ซึง่ ตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ าอิรวดี เจดีย ์
องค์เล็กๆสี ทองอร่ าม ทรงแปลกตา เป็ นอีก
จุดชมวิวที่สงบและสวยงามมาก
น าท่ า นชมเมื อ งทะเลเจดี ย์ ที่ ส วยงามและ
หมู่บา้ นเก่าแก่เมืองพุกามที่ยงั คงวิถีที่ชีวิตที่
เรี ยบง่าย นาท่านชมและเก็บภาพพระอาทิตย์
ลับ ขอบฟ้ า ณ จุ ด ชมวิ ว ทะเลเจดี ย์ ท่ า น
สามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย ์ ได้จากจุดชมวิว
แห่งนี้
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้ อมชมโชว์ เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการ
เชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริ ง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

วันที่สอง
07.00 น.

*นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสั ญพัญญู-วิหารธรรมยันจีมัณฑะเลย์ อมรปุระ- สะพานไม้ อูเบ็ง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นแวะชมสิ่ ง ของขึ้ น ชื่ อ ของพุ ก ามก็ คื อ
เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามี
ชื่อเสี ยงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่
ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หี บใส่ ของต่างๆ สิ่ ง
ที่กาลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถใส่ ของทาจากขนหาง
ม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้
ยุบ แล้วกับไปคืนรู ปได้ดังเดิ ม จากนั้นพาท่า น
เที่ ย ว วั ด กุ บ ยางกี (Gubyaukkyi Tempel)
สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิ ทธะ สิ่ งที่
โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่ สุ ด
ในพุกาม ที่ยงั คงเหลืออยู่ เข้าชม วัดติโลมินโล
(Htilominlo Temple) สร้ า งขึ้ นเมื่ อ ปี 1211
โดยพระบัญ ชาของพระเจ้า นัน ต่ า ว-มยา เป็ น
พระโอรสในพระเจ้า นรปติ สิ ท ธู ซึ่ งเกิ ด กับ
นางห้ามผูห้ นึ่ง และได้เสี่ ยงทางเลือกให้เป็ นราช
ทายาท เป็ นวัดสู ง 46 เมตรยาว 43 เมตร เท่ากัน
ทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรู ปประดิษฐ์ฐานอยูท่ ้ งั 4 ทิศ
ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั
ลวดลายปูนปั้ น อันประณี ตสวยงามสร้ างโดยพระติ โลมิ นโลเมื่ อปี พ.ศ.1761 ซึ่ งได้รับการยกย่อ งว่ามีความ
สวยงามมากทั้งภายในและภายนอก

จากนั้น

นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดย
พระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่า

จากนั้น

ค่า

เป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริ วิตกว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆาตจะ
ติดตาม
พระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา ชมเมืองทะเลเจดีย ์
ที่สวยงาม และหมู่บา้ นเก่าแก่เมืองพุกามที่ยงั คงวิถีที่วิตที่เรี ยบง่าย ได้ เวลาสมควรเดินทางเข้ าสู่ เมืองมัณฑะเลย์
เดินทางสู่เมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้ อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ชื่อ
ว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่ วัดจอกตอจี
ซึ่งมีเจดียท์ ี่สร้างตามแบบวัดอนันดาพุกาม

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ น้าเผา

*นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว ** HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์ -พระราชวังไม้สักชเวนานจอง
วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวันบนเครื่อง/-)

04.00 น.

นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์สูงสุ ด 1 ใน 5 แห่ งของพม่ า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรู ปทองคาขนาด
ใหญ่ทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคาเนื้อนิ่ม” เป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมืองของ
ประเทศพม่า คาว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผูร้ ู้อนั ประเสริ ฐ ด้วยความเชื่อว่าพระพุทธมหามัยมุนีน้ ีเป็ นพระพุทธรู ปที่มี
ชีวิต ด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร หรื อบางตานานก็กล่าวว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้าจึงมีประเพณี
ล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกวันตอนเช้าในเวลาประมาณ 04.00 น.จากนั้นกลับโรงแรม

07.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

จากนั้น

นาท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตาม
แบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณี ตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง
โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่ง
เป็ นปี ที่ พ ระองค์ยา้ ยราชธานี จากอมรปุระมาอยู่ที่ เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่
หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธี บอ หรื อ สี ป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ ถวายเป็ นวัด ถือได้ว่าเป็ นงาน
ฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริ ง นาท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่ งครั้ ง
หนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทาการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึ กพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ และหนังสื อกินเนสบุ๊คได้บนั ทึกไว้วา่ “หนังสื อที่ใหญ่ ที่สุดในโลก”

12.45 น.
15.00 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245
** บริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
……………………………………………………………….

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

วันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ ....พุกาม ดินแดนแห่ งมรดกโลก
บินแอร์ เอเชีย 3 วัน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

17 ม.ค.62

19 ม.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

31 ม.ค.62

02 ก.พ.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้องเรียกเก็บค่าวี
ซ่ าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :
• บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านขอสงวนสิ ทธิ์เลือ่ นวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง หากท่านที่ออกตั๋วภายใน(ตั๋วเครื่อง
บิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ)โดยไม่ แจ้ งทางบริษัทฯ แล้ วกรุ๊ปไม่ คอนเฟิ ร์ มเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบทุกกรณี เนื่อง
จากลูกค้ าได้ ยอมรับเงื่อนไขดังกล่ าวแล้ ว
• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะ
ถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริ ษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพือ่ ท่ องเที่ยวเท่ านั้น หนังสื อเดินทางห้ ามขาด ห้ ามชารุด ห้ ามเปี ยก
น้า ห้ ามสแตมป์ ตัวการ์ ตูนหรือสแตมป์ อย่ างอื่นที่ไม่ ใช่ สแตมป์ จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็ นเอกสารราชการ สาคัญ
อย่างยิ่ง ไม่เช่ นนั้นพาสปอร์ ตของท่านจะไม่ สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์ จะไม่ สามารถรับผิดชอบใดๆได้
ทุกกรณี
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

