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มัน่ใจทกุการเดนิทาง ประสบการณม์ากกวา่ 20  ป ี

(MM052 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 3D2N ธ.ค.-ม.ค.63 FD) 

เทีย่วพมา่ มหศัจรรยแ์ห่งพกุาม ดนิแดนแห่งมรดกโลก 3 วัน 2 คนื 

ขอพร สกัการะ 2 มหาบชูาสถาน มหาเจดยีช์เวสกิอง 

พเิศษ ร่วมพธิลีา้งพระพกัตร์พระมหามยัมนุี 

อิม่อรอ่ยเมนเูดด็ กุง้แม่น า้เผา 
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ชว่งวนัเดนิทาง ตลอดเดอืน พ.ย. 62 – ม.ค. 63 ราคาพเิศษเริม่ตน้ที ่10,900 บาท 

 

 

บริษทั เอฟวนีิว อินเตอร ์แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเท่ียวเลขท่ี 11/01967 
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อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

วนัเดนิทาง ราคา มหศัจรรย.์...พกุาม ดนิแดนแหง่มรดกโลก 

 บนิแอรเ์อเชยี  3 วนั 

เริม่เดนิทาง กลับจากเดนิทาง กรุป๊ ผูใ้หญ ่ เดก็มเีตยีง เดก็ไม่มเีตยีง พักเดีย่ว 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 24+1เตม็ 10,900 10,500 9,900 3,000 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24+1เตม็ 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24+1เตม็ 12,900 12,500 11,900 3,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24+1เตม็ 13,900 13,500 12,900 3,000 

17 ม.ค. 63 19 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

31 ม.ค. 63 02ก.พ.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื นเมืองเชิดหุ่นกระบอก          (/-/เย็น)  

08.30 น. พร้อมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั น 2 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย Thai Air 

Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ้านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

11.00 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244  ** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 
191 Silom Complex Building, 22 th.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว น้าท่านเดินทางสู่

เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 

ชั่วโมง)พกัผ่อนบนรถตามอัธยาศยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น้าท่านแวะ สักการะ เจดีย์บูพญา (Bupaya Pagoda)ซึ่งตั ง

โดดเด่นอยู่ริมน ้าอิรวดี เจดีย์องค์เล็กๆสีทองอร่าม ทรงแปลก

ตา เป็นอีกจุดชมวิวที่สงบและสวยงามมาก  

จากนั น น้าท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมือง

พุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย น้าท่านชมและเก็บภาพพระ

อาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์   ท่านสามารถ

มองเห็นทุ่งทะเจดีย์ ได้จากจุดชมวิวแห่งนี  

ค่้า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่น

กระบอก ท่านจะได้ชมการชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ ม

รสอาหารพื นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น *น้าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันที่สอง พุกาม-วดัเจดยี์ชเวสกิอง-วัดอนนัดา-วดัมนหุา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมนิโล-วดัสญัพญัญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ 

อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง          (เช้า/กลางวัน/เย็น)  

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น้าท่านแวะชมสิ่งของขึ นชื่อของพุกามก็คือ เครื่อง

เขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียง

ที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน ้า จานรอง โถใส่ของตั งแต่

ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่ก้าลังเป็นที่

นิยมก็คือ โถใส่ของท้าจากขนหางม้าสานกับโครงไม้

ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้

ดั ง เ ดิ ม  จ า กนั น พ าท่ าน เ ที่ ย ว  วั ด กุ บ ย า ง กี 

(Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระ

เจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่

งดงามที่สุดในพุกาม ท่ียังคงเหลืออยู่   เข้าชม วัดติโล

มินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ นเมื่อปี 1211 โดย

พระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสใน

พระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้

เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร

ยาว 43 เมตร เท่ากันทั ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์

ฐานอยู่ทั ง 4 ทิศ ทั งสองชั น มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง

อันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม

สร้างโดยพระติโลมินโลเมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการ

ยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั งภายในและภายนอก  

จากนั น นมัสการ เจดีย์สพัพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระ

เจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่า 
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 เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ นเพ่ือล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท้าปิตุฆาตจะ

ติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั งโดดเด่นย่ิงใหญ่ตระหง่านดังต้านานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา ชมเมืองทะเล

เจดีย์ที่สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่วิตที่เรียบง่าย ได้เวลาสมควรเดินทางเข้าสู่เมือง

มัณฑะเลย์ 

จากนั น เดินทางสู่เมือง อมรปุระ ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั นผู้ใหญ่ชื่อว่า

เสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายกุว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสูว่ัดจอกตอจี ซึ่งมี

เจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาพุกาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่้า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ  กุ้งแม่น ้าเผา 

จากนั น *น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม   มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ-

กรุงเทพฯ                                      (เช้า/กลางวันบนเครื่อง/-)  

04.00 น. นมัสการ พระมหามยัมนุ ีอันเปน็สิง่ศักดิส์ทิธิส์ูงสดุ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค้าขนาด

ใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค้าเนื อนิ่ม” เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ

ประเทศพม่า ค้าว่า มหามยัมุนี แปลว่า "ผู้รู้อนัประเสริฐ ด้วยความเชื่อว่าพระพุทธมหามัยมุนีนี เป็นพระพุทธรูปที่

มีชีวิต ด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร หรือบางต้านานก็กล่าวว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้าจึงมี

ประเพณล้ีางพระพักตร์ถวายโดยทุกวนัตอนเช้าในเวลาประมาณ  04.00 น.จากนั นกลับโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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07.00 น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั น น้าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace 

Monastry) วังที่สร้างด้วยไม้สักทั งหลัง งดงามตามแบบศิลปะ

พม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย 

ทั งหลงัคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับ

พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดง

ในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุ

ระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพ่ือเป็นต้าหนักยามแปรพระราชฐาน 

แต่หลังจากที่พระองค์สิ นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ 

พระโอรสก็ทรงยกวังนี ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่

ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง 

จากนั น น้าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั งหนึ่งเคย

เป็นสถานที่ท้าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั งที่ 5 มีแผ่นศิลา

จารึกพระไตรปิฎกทั งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือ

กินเนสบุ๊คได้บนัทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”  

12.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

เที่ยวบินที่ FD 245 ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบน

เครื่อง **  

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชั นทัศนาจรไป -กลับพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ต้องเสยีคา่เปลี่ยนแปลงตั๋ว  

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธใินการสลบัมื อหรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ระวางน า้หนกักระเปา๋ไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 คา่ไกด์ทอ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์า้เที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เปน็ไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ้าตัวของผู้เดินทาง  

 ภาษนี า้มนัและภาษตีัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัขึ นกอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท้าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสา้หรับผูถ้ือพาสปอรต์ตา่งชาติ 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั อาท ิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์นต็,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกู

ปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทั งทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่

อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิัทฯ 

 คา่ทิปไกดท์้องถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทัวร์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

 คา่ทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกด์ทอ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไมบ่งัคับทปิค่ะ) 

** ขณะนี รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสือเดนิทางธรรมดา ผา่น

ท่าอากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธิพา้นกัในดนิแดนของอกีฝา่ยหนึง่ เปน็ระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีล

บงัคับใชต้ั งแตว่นัที่ 11 สงิหาคม 2558 ทั งนี  หากมกีารเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลับมายืน่วซีา่ปกตอิกี ทางทวัร์จะต้อง

เรียกเกบ็คา่วซีา่เพิ่มอกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

 

เงือ่นไขการสา้รองทีน่ัง่และการยกเลกิทัวร์ 

 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้ม

ชา้ระมดัจา้ 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชา้ระทนัที

กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะนั นถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ชว่ง

เทศกาลกรุณาชา้ระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
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กรณีช้าระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ท้าการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่าน

ช้าระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารส่วนบคุคล  ทั งนี เพื่อความปลอดภัยในการช้าระเงินของท่านเป็นส้าคัญ  

หมายเหตุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนั นทางบริษัท ฯ ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ้าให้ทั งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ้าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั งสิ น  

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ้าทั งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น 

 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท้าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้

ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท้าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี  

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ้านวนที่บริษัทฯ ก้าหนดไว้ (15 ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 คณะผู้เดินทางจ้านวน 15 ท่านขึ นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวัน

เดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง  

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท้า

การออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน

เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใชห้นงัสือเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดินทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 

ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น  
 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

 บรษิัทฯมสีิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคา้นงึถงึผลประโยชนข์องผู้
เดนิทางเปน็สา้คญั 

 หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่
ท่องเที่ยวเทา่นั น (หนงัสอืเดนิทางต้องมอีายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่ึง

และไมส่ามารถเดนิทางได้ ) 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั งสิ น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การ
นดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื 

เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทั งจากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิัทฯหรอืเหตภุัยพิบตัทิาง
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ธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี ในกรณทีีเ่กดิเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั งสิ น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจา้ตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจาก
อุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเที่ยว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนี ในกรณทีีเ่กดิเหตุสดุวสิัย ซึง่อยูน่อกเหนอืความ

รับผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั งสิ น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบริษทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื อ,เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่งทางบริษทัฯไดช้า้ระคา่ใช้จา่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่น

เดนิทางเรียบรอ้ยแล้วเปน็การชา้ระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั งสิ น หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเองหรอืในกรณทีีก่ระเปา๋เกดิสญูหายหรอืชา้รดุจากสายการบนิ 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทั งทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบุไวใ้น

รายการเดนิทาง บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทั งสิ น 

 ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ทา่นไมเ่ดนิทางพร้อมคณะไมส่ามารถนา้มาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถ

เปลี่ยนชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงชา้ระเงนิไมว่า่ทั งหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรอืชา้ระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ ทางบริษทัฯ
จะถอืวา่ทา่นได้ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นี แลว้ทั งหมด 

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีัดจา้กบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ 
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจา้หรอืคา่ทวัร์ทั งหมด 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั งสิ น หากพาสปอรต์ไมต่รงกับใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยงัไมห่มดอายกุต็าม อาจทา้ให้
ท่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได้ เชน่ ศัลยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที่ทา้ใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันั น ทา่นตอ้ง

ท้าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทา้การจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นญุาตใิห้ทา่นเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทา้การตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่น

สามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่เปน็สิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิัทฯ ทาง

บรษิัทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆทั งสิ น 

 กรณ ี“หญงิตั งครรภ”์ ทา่นจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึ

รายละเอียดอายคุรรภ์ทีช่ดัเจน สิง่นี อยูเ่หนอืการควบคุมของบริษทัฯ ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั งสิ น 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจา้เพื่อประโยชนข์องทา่นเอง** 
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษัท เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

 

รายการทวัร์        วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ     โทร     แฟกซ์      
ท่ีอยูเ่พ่ือติดต่อรับเอกสาร            
               
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  ( ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี   ท่าน)  
จ านวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู ่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

 
รำยช่ือผู้เดนิทำง (กรุณำจดัเรียงตำมห้องพกั และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และ ภำษำองักฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดนิทำง 

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกลุ (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกลุ(ภำษำองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมำยเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
       อำหำร    ไม่ทานเน้ือววั                 ไม่ทานเน้ือหมู             ไม่ทานสตัวปี์ก        ทานมงัสาวรัิต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
                    
ยนืยนัรำคำ ผูใ้หญ่     เด็ก     ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด     
 
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 
                                         (     ) 
                       วนัท่ี        
 

 
 

เอฟวนีิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่ำนทีใ่ห้เกยีรตใิช้บริกำรของเรำ 


