โปรแกรม 2 วัน 1 คืน : เดินทางโดยสายการบินแอร์ เอเชีย
วันแรก
08.30 น.
10.50 น.
หมายเหตุ

12.20 น.

จากนัน้

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ -พระราชวังมัณฑะเลย์ -พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
 (-/กลางวันบนเครื่อง/เย็น)
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาท์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสูเ่ มืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244
** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
สายการบินแอร์ เอเชียมีบริการล็อกที่น่ ังและ Hot Seat บริการสาหรับลูกค้ าที่มีความประสงค์ ต้องการนั่งแถวหน้ าและนั่ง
ติดกันหรือเลือกที่น่ ังได้ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่ สามารถล็อกที่น่ ังได้ ที่น่ ังอาจจะ
ไม่ ได้ น่ ังติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณีต้องการล็อกที่น่ ังไปกลับค่ าใช้ จ่ายในการล็อกที่น่ ังไปกลับ 200 บาท/ท่ าน/เที่ยว
* ต้ องการล็อคที่น่ ั งแถวหน้ า Hot Seat
แถวที่ 1 ค่ าบริการล็อกที่น่ ัง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่ าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่ าน
แถวที่ 2-5 ค่ าบริการล็อกที่น่ ัง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่ าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน
แถวที่ 6-8 ค่ าบริการล็อกที่น่ ัง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่ าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้ งพนักงานขายทุกครัง้ ก่ อนทาการจองค่ ะ**
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์
นาท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่สว่ นใหญ่
ก่อสร้ างด้ วยไม้ สกั ที่สวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรื อ
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ
ได้ ทิ ้งระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้ วยเหตุผลว่าพระราชวัง
นี ้เป็ นแหล่งซ่องสุมกาลังของกองทัพญี่ปนุ่ พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็ นพระราชวังไม้ สกั ก็ถกู
ไฟไหม้ เผาราบเป็ นหน้ ากลองหลงเหลือก็แต่ปอ้ มปราการและคูน ้ารอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่
เป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้ จาลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึน้ มา
นาท่านไป พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สร้ างด้ วย
ไม้ สกั ทังหลั
้ ง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ วิจิตรตระการด้ วยลวดลายแกะสลักประณีต
อ่อนช้ อย ทังหลั
้ งคา บานประตูและหน้ าต่าง โดยเน้ นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัตแิ ละ
ทศชาติของพระพุทธเจ้ า สร้ างโดยพระเจ้ ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็ นปี ที่พระองค์ย้าย
ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่
หลังจากที่พระองค์สิ ้นพระชนม์ พระเจ้ าธีบอ หรื อ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี ้ถวายเป็ น
วัดถือได้ วา่ เป็ นงานฝี มือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้ จริง
นาท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครัง้ หนึ่งเคยเป็ นสถานที่ทาการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทังหมด
้
84,000

19.00 น.

พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้ บนั ทึกไว้ วา่ “หนังสือที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก”
เดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตังอยู
้ ่ทางตะวันออกเฉี ยงเหนือ ของพระราชวัง เขาลูก นีส้ ูง 240 เมตร ซึ่งเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ ที่
สวยงามที่สดุ ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทังเมื
้ อง ชมพระอาทิตย์
ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผา
*นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่ า

ส

วันที่สอง
04.00 น.

07.00 น.

ร่ วมพิธีล้างหน้ าพระพักตร์ พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ-สะพานไม้ อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวันบนเครื่อง/-)
นาท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่ งของพม่ า ถือเป็ นต้ นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาด
ใหญ่
ทรงเครื่ องกษัตริย์ที่ได้ รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนือ้ นิ่ม” ที่พระเจ้ ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ ้นที่เมืองธรรมวดี
เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ ้ว หุ้มด้ วยทองคาเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชัย หน้ าตักกว้ าง 9 ฟุต
ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้ าปดุงได้ สร้ างวัดมหามุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี
และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้ า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้ องั กฤษได้ เกิดไฟไหม้ วดั ทองคา จึงทาให้ ทองคาเปลวที่ปิด
พระละลายเก็บเนื ้อทองได้ น ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้ เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ ้นใหม่มีขนาด
ใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ วา่ เป็ นวัดที่สร้ างใหม่ที่สดุ แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่
ที่สดุ ในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยงั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุงศรี
อยุธยาเมื่อ ครั ง้ กรุงแตกครั ง้ ที่ 1 พร้ อ มทัง้ เชิญ ทุกท่านร่ วมทาบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอ ายุหลายร้ อ ยปี ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ สวยงามมากจากนันกลั
้ บโรงแรม
รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสูต่ วั เมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็ นอมตะซึ่งอยู่ทางตอน
ใต้ ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ ายมาย
อยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนันน
้ าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่ง
พระพุทธศาสนาที่สาคัญ ท่านจะได้ ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุม่ แม่น ้าอิระวดี เจดีย์
จานวนมากมายที่ตงเรี
ั ้ ยงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น ้า ชมสะพานไม้ อูเบ็ง สะพานไม้

ระหว่างทาง
12.50 น.
15.15 น.

ที่ยาวที่สดุ ในโลกโดยข้ าราชการชันผู
้ ้ ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ ไม้ สกั ถึง1,208 ต้ น
ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูว่ ดั จอกตอจี
ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้ างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
แวะสักการะ เจดีย์หยก ซึ่งเป็ นเจดีย์หยกที่ใหญ่ ท่ ีสุดในโลก เป็ นเจดีย์ประดับประดาด้ วย
หยกทังภายในและภายนอกรวมทั
้
งหยกก้
้
อนใหญ่ที่สดุ อยู่ใต้ ยอดฉัตร เป็ นเจดีย์ที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองมัณฑะเลย์
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245
** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.....................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตาราง วันเดินทาง ราคา SUPER SHOCK พม่ า มัณฑะเลย์ 2 วัน บิน FD
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

2 มิ.ย.61

3 มิ.ย.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

8 มิ.ย.61

9 มิ.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

15 มิ.ย.61

16 มิ.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

22 มิ.ย.61

23 มิ.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

29 มิ.ย.61

30 มิ.ย.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

7 ก.ค.61

8 ก.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

13 ก.ค.61

14 ก.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

21 ก.ค.61

22 ก.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

28 ก.ค.61

29 ก.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

4 ส.ค.61

5 ส.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

11 ส.ค.61

12 ส.ค.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

17 ส.ค.61

18 ส.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

1,000

24 ส.ค.61

25 ส.ค.61

25

8,900

8,900

7,900

1,000

1 ก.ย.61

2 ก.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

8 ก.ย.61

9 ก.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

15 ก.ย.61

16 ก.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

22 ก.ย.61

23 ก.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000

29 ก.ย.61

30 ก.ย.61

25

7,900

7,900

6,900

1,000


















อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนา้ มันและภาษีต๋ วั ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
ค่ าทาหนังสือเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรั บผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ าอากาศ
ยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 11
สิงหาคม 2558 ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มอีกท่ านละ
1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองที่น่ ังและการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า15 วัน
มิฉะนัน้ ถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ทัง้ หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิน้
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไป
ยังคณะต่ อไปแต่ ทัง้ นีท้ ่านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อน
ล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระ
ค่ าเสียหายต่ างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
5.คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
6.กรณีท่ ีท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการออกตั๋ว เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่ าน
ออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
7.กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้









รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
(หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,
การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จาก
ไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัตเิ หตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบางมือ้ ,
เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ น
การชาระเหมาขาด

 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุท่ เี กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีท่ ีการตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ ีท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
 กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

