วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-มัณฑะเลย์-พุกาม-ทะเลเจดีย-์ โชว์ห่นุ เชิดพุกาม

08.30น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร1 ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย
(Air Asia)โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผูโ้ ดยสารพร้อมณประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เนื่องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบRandomไม่สามารถล็อกทีน่ งั ่ ได้ทน่ี งั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันในคณะซึง่ เป็ นไป
ตามเงือ่ นไขสายการบินถ้าหากท่านต้องการเปลีย่ นทีน่ งั ่ บนเครื่องสามารถทําการแจ้งเปลีย่ นทีน่ งั ่ ล่วงหน้ากับทางบริษทั ได้โดยมี
อัตราค่าบริการดังนี้
Hot Seat แถวที่ 1 ค่าบริการ 500 บาท ต่อท่าน ต่อเทีย่ วบิน (ไป-กลับ 1,000บาท ต่อท่าน)
Hot Seat แถวที่ 2-5 ค่าบริการ 400 บาท ต่อท่าน ต่อเทีย่ วบิน (ไป-กลับ 800บาท ต่อท่าน)
Hot Seat แถวที่ 12/14 ค่าบริการ 400 บาท ต่อท่าน ต่อเทีย่ วบิน *ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตติ ามกฏของสายการบิน
Standard Seat แถวที่ 6-8 ค่าบริการ 200 บาท ต่อท่าน ต่อเทีย่ วบิน (ไป-กลับ 400บาท ต่อท่าน)
Standard Seat แถวที่ 15-18 ค่าบริการ 100 บาท ต่อท่าน ต่อเทีย่ วบิน (ไป-กลับ 200บาท ต่อท่าน)
บินลัดฟ้ าสู่เมือง มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia)เทีย่ วบินที่FD244มีบริการอาหารบนเครื่อง
ท่านละ 1 ชุด
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์ประเทศพม่า (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย30 นาทีกรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ น
เวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย)หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านเดินทางสู่
เมืองพุกาม (Bagan)ดินแดนแห่งเจดียห์ มืน่ องค์ทม่ี อี ายุกว่า 2,000ปี ของกษัตริยอ์ นุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกามนําท่านขึ้น
ชมทะเลเจดียเ์ มืองพุกามในมุมมอง360 องศาทีเ่ จดียช์ เวสันดอว์เจดียแ์ ห่งนี้เป็ นทีบ่ รรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าซึง่ จะเห็น
วิวของเจดียน์ บั พันองค์ไกลสุดลูกหูลูกตาเจดียแ์ ห่งนี้จะแบ่งเป็ น 4 ชัน้ สามารถเลือกถ่ายรูปได้ตงั้ แต่ชนั้ แรกจนถึงชัน้ บนสุดของ
ตัวเจดียเ์ หมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพิเศษ…ชมโชว์ห่นุ เชิดพุกาม
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั Su Thein San Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า

11.10น.
12.40น.

คํา่

วันที่สอง

เจดียช์ เวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมานุ หะ-วัดกุบยางกี-เจดียต์ ิโลมินโล-วิหารธรรมยังยี-มัณฑะเลย์

เช้า

บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านชมและร่วมสักการะ เจดียช์ เวสิกอง(Shwezigon Pagoda)1 ใน 5 มหาสถานสิง่ ศักดิ์สทิ ธ์ของพม่าซึง่ เป็ นสถูป
ดัง้ เดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์เพือ่ ใช้บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมี
ลักษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็ นทัง้ ทีป่ ระชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกามจากนัน้ นํา

เที่ยง
บ่าย

คํา่

ท่านชมวัดอนันดา(Ananda Temple)เป็ นวัดสีขาวมองเห็นได้ชดั เจนสร้างเสร็จเมือ่ ปี 1091 ซึง่ วิหารแห่งนี้นบั ได้ว่าเป็ นวิหารที่
มีขนาดใหญ่ทส่ี ุดในพุกามมีรูปร่างเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มีมขุ เด็จยืน่ ออกไปทัง้ 4 ด้านแผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีกซึง่ ต่อมา
เจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปัตย -กรรมพม่าในยุคต้นของพุกามและสิง่ ทีน่ ่าทึง่ ของวิหารแห่งนี้กค็ ือทีช่ ่องหลังคาเจาะเป็ น
ช่องเล็กๆให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระทําให้มแี สงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์จากนัน้ นําท่านชมวัดมานุ หะตัง้ อยู่บริเวณตอนใต้
ของหมูบ่ า้ นยินกะบาสร้างโดยพระเจ้ามานุหะเพือ่ สัง่ สมบุญไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวัดนี้ไว้ดว้ ยโครงสร้างพระวิหารค่อนข้างแคบ
ทําให้พระพุทธรูปถูกสร้างอย่างเบียดเสียดอยู่ภายในมีพระนอนหนึ่งองค์กบั พระพุทธรูปอีกสามองค์นงั ่ เบียดเสียดอยู่ภายใน
คล้ายราวกับว่าเป็ นการสือ่ ถึงความคับแค้นพระทัยของท่านทีไ่ ด้ตกเป็ นเชลยในครัง้ นึง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านชมวัดกุบยางกีสร้างโดยพระโอรสของพรเข้าจันสิทธะชมภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอย่างสวยงามเรียกได้ว่าสวย
ทีส่ ุดในพุกามก็ว่าได้ทย่ี งั คงหลงเหลืออยู่นาํ ท่านชมเจดียต์ โิ ลมินโลเป็ นวัดทีส่ ร้างแบบก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ43 เมตร
องค์เจดียส์ ูง46 เมตรภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึ้นสู่ระเบียงชัน้ บนได้และวิหารแห่งนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นวิหารองค์สุดท้ายทีม่ กี าร
สร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกามภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ทช่ี นั้ ทีห่ นึ่งและชัน้ ทีส่ องของวิหารภายในมีช่องแสงทีเ่ มือ่
ส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วงดงามมากองค์พระพุทธรูปทีป่ ระดิษฐานภายในนัน้ มีความแตกต่างจากทีเ่ ห็นกันมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปัน้ อันประณีตสวยงามนําท่านชมวิหารธรรมยังยี (Dhammayangyi Temple)สร้างโดยพระ
เจ้านะระตู่และพระองค์กเ็ ชื่อว่าเป็ นวิหารทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเมืองพุกามสร้างขึ้นเพือ่ ล้างบาปด้วยทรงปริวติ กว่าผลกรรมจากการ
กระทําปิ ตฆุ าตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้าตัง้ โดดเด่นยิง่ ใหญ่ตระหง่านดังตํานานทีโ่ หดร้ายได้เล่าต่อกันมาจากนัน้ นํา
ท่านเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั Yi Link Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

มัณฑะเลย์–มิงกุน-เจดียม์ ิงกุน-ระฆังมินกุน-เจดียช์ ินพิวเม-วัดชเวนันดอร์–พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สกั ชเวนา
จอง-วัดกุโสดอ

เช้า

บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองมิงกุนเป็ นหมูบ่ า้ นริมแม่นาํ้ อิรวดีฝงั ่ ตะวันตกห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 11 กิโลเมตรนําท่านชม เจดียม์ ิง
กุนซึง่ มีความหมายว่าเจดียท์ ส่ี ร้างไม่เสร็จพระเจ้าปดุงมีพระราชดําริจะสร้างเจดียม์ งิ กุนหรือ “เจดียจ์ กั รพรรดิ ”ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและ
สูงกว่าเจดียใ์ ดๆในสุวรรณภูมปิ ระดิษฐานพระทันตธาตุทไ่ี ด้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุง่ หวังให้ยง่ิ ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ น
สมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิง่ กว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยามจากนัน้ นําท่านชมระฆังมิงกุน ซึง่ พระเจ้าปะดุงทรงสร้างไว้เป็ นระฆัง
สัมฤทธิ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในประเทศพม่านํา้ หนักประมาณ 90 ตันระฆังนี้สูง 4 เมตรมีเส้นผ่าศูนย์กลางทีป่ ากกว้างราว 5 เมตรนับว่า
เป็ นระฆังทีแ่ ขวนอยู่ซง่ึ ใหญ่ทส่ี ุดในโลกนําท่านชม เจดียช์ ินพิวเมทีเ่ ป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิง่ ใหญ่ไม่แพ้กนั ได้ช่อื ว่า
เป็ นเจดียท์ ส่ี วยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ .ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุงเพือ่ เป็ นอนุสรณ์

เที่ยง
บ่าย

คํา่

แห่งความรักทีพ่ ระองค์มตี ่อพระมหาเทวีชนิ พิวมินซึง่ ถึงแก่พริ าลัยก่อนเวลาอันควรจนเป็ นทีก่ ล่าวขานว่าเป็ น “ทัชมาฮาลแห่ง
ลุม่ อิรวดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมวัดชเวนันดอร์ชมอาคารไม้สกั ทองสลักเสลาด้วยลวดลายทีง่ ามวิจติ รอาคารนี้เคยเป็ นพระตําหนักทีป่ ระทับของพระ
เจ้ามินดงเมือ่ สิ้นพระชนม์ลงแล้วพระเจ้าทีบอ (กษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของพม่า ) ได้ร้ อื มาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้
แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติทย่ี งั คงความสมบูรณ์มากทีส่ ุดนําท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดงเป็ น
อาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปัน้ มีระเบียงรอบถึง 5 ชัน้ แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมดขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้าง
ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิมชมพระราชวังมัณฑะเลย์สร้างขึ้นเมือ่ ย้ายราชธานีมาจากอมรปุระเป็ นพระราชวังขนาดใหญ่มปี ระตู
เข้าถึง 12 ประตูตวั พระราชวังเป็ นหมูอ่ าคารไม้และตึกประกอบด้วยท้องพระโรงพระทีน่ งั ่ และตําหนักต่างๆทัง้ หมดถูกไฟไหม้
เมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 แต่ปจั จุบนั ทางการพม่าได้จาํ ลองขึ้นใหม่อกี ครัง้ บนฐานเดิมชมพระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง วังทีส่ ร้าง
ด้วยไม้สกั ทัง้ หลังงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆวิจติ รตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตโดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัตแิ ละทศชาติของพระพุทธเจ้าสร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่ เป็ นปี ทพ่ี ระองค์ยา้ ยราชธานีจากอมรปุระมา
อยู่ทเ่ี มืองมัณฑะเลย์เพือ่ เป็ นตําหนักยามแปรพระราชฐานนําท่านชม
วัดกุโสดอ ซึง่ ครัง้ หนึงเคยเป้ นทีท่ าํ การสังคานรา
พระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทัง้ หมด 84,000 พระธรรมขันธ์และกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้ว่า “เป็ นหนังสือ
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก”
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าทีพ่ กั Yi Link Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี-สะพานไม้สกั อูเบ็ง–สนามบินมัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

04.00น.

นําท่านร่วมพิธกี รรมอันศักดิ์สทิ ธิ์ใน พิธีลา้ งหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1ใน5
สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า ) ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ ไ่ี ด้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูป
ทองคําเนื้อนิ่ม ”ทีพ่ ระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นทีเ่ มืองธรรมวดีเมือ่ ปี พ .ศ. 689สูง 12ฟุต 7นิ้วหุม้ ด้วยทองคําเปลวหนา 2นิ้ว
ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9ฟุตในปี พ .ศ. 2327พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนีหรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน
หรือวัดพยาจี ) เพือ่ ประดิษฐานพระมหามัยมุนีและในปี พ .ศ.2422สมัยพระเจ้าสีปอก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟ
ไหม้วดั ทองคําจึงทําให้ทองคําเปลวทีป่ ิ ดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นาํ้ หนักถึง 700บาทต่อมาในปี พ .ศ.2426ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงิน
เพือ่ บูรณะวัดขึ้นใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจงึ นับได้ว่าเป็ นวัดทีส่ ร้างใหม่ทส่ี ุดแต่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุทน่ี าํ ไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ ครัง้ กรุง
แตกครัง้ ที1่ จากนัน้ นําท่านกลับเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้า

12.55น.
15.20น.

จากนัน้ นําท่านชม สะพานไม้อเู บ็ง (U-Ben)สะพานไม้ทย่ี าวทีส่ ุดในโลกเสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง 1,208ต้นซึง่ มีอายุกว่า 200ปี
ทอดข้ามทะเลสาบตองตามันของเมืองอมรปุระสมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์เพือ่ นําท่านเดินทางกลับสู่
ประเทศไทย
บินลัดฟ้ าสู่ดอนเมืองโดยสายการบินAir Asiaเทีย่ วบินทีF่ D245ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชัว่ โมง15นาที
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการบริการ

มัณฑะเลย์-พุกามเที่ยวฟิ น สุขใจ 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Air Asia
กําหนดการเดินทาง

17-20 ม.ค.62
31 ม.ค.-03ก.พ.62
09-12 ก.พ.62
21-24 ก.พ.62
09-12มี.ค.62
14-17มี.ค.62
21-24 มี.ค.62
23-26 มี.ค.62

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12 เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่
ไม่เอาตัวเครื
๋ อ่ งบิน
ละ2-3ท่าน
ปี เสริมเตียง
เสริมเตียง

12,881
13,881
13,881
13,881
13,881
13,881
13,881
13,881

12,881
13,881
13,881
13,881
13,881
13,881
13,881
13,881

12,881
13,881
13,881
13,881
13,881
13,881
13,881
13,881

7,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881
8,881

อัตราค่าข้างต้นนี้ รวม





ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ํ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน
ที่พกั โรงแรมตามรายการ3 คืน พักห้องละ 2ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)

พักเดี่ยว

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900







ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ ํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
 ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ํ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน ในกรณี ท่สี ายการบินปรับเพิม่ ขึ้น
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ ค่าทําใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ (Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุเช่นค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ตฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับสําหรับนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้20กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทางอย่างน้อย45 วันทําการหรือก่อนหน้านั้นโดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชําระมัดจําท่านละ10,000 บาท
2.ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือบริษทั ฯจะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด15 วันก่อนการเดินทางมิเช่นนั้นบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของ
ท่านและการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คนื เงินมัดจําโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย100% ของราคาทัวร์ต่อท่าน
4.สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทยและทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตํา่ 20ท่านรวมในคณะตามทีก่ าํ หนดไว้เท่านัน้ หากมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางรวม
แล้วน้อยกว่าทีก่ าํ หนดไว้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกําหนดการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14ท่านต้องเพิม่ เงิน
ท่านละ1,000บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง15-19ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ500บาท
2.ในกรณีทท่ี างประเทศพม่าสัง่ ให้มกี ารระงับใช้วซี ่า หรือท่านไม่ได้รบั ผลการอนุ มตั วิ ซี ่าเข้าประเทศพม่าทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิม่ เติมท่านละ 900 บาทเพือ่ ดําเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รบั ยืน่ วีซ่าประจํา
ประเทศไทย
3.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆของบริษทั ฯให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯและตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ขอ้ จํากัดด้าน
ภูมอิ ากาศและเวลาณวันทีเ่ ดินทางจริงทัง้ นี้ทางบริษทั ฯจะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็ น
สําคัญ
5.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเทีย่ วแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่ นและราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบินค่าประกันภัยสายการบินค่าธรรมเนียมนํา้ มันหรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบินขากลับซึง่ ยังไม่ได้ใช้ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการทีท่ ่านชําระกับทางบริษทั ฯเป็ นการชําระแบบเหมาขาดและทางบริษทั ฯได้ชาํ ระให้กบั บริษทั ฯตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน
ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจนมีการยกเลิกล่าช้าเปลีย่ นแปลงการบริการจากสายการบินบริษทั ขนส่งหรือ
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการบริษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน้ ๆ

11.มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของบริษทั ฯไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจของ
บริษทั ฯกํากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่นๆเช่นการไปค้า
แรงงานการค้าประเวณีการค้ามนุษย์การขนส่งสินค้าหนีภาษีการขนยาเสพติดการโจรกรรมการขนอาวุธสงครามการก่อการร้ายและอื่นๆทีเ่ ข้า
ข่ายผิดกฏหมายผิดศีลธรรมอันดีบริษทั ฯมิได้มสี ่วนรูเ้ ห็นเกี่ยวข้องหรือมีส่วนต้องรับผิดชอบใดๆกับการกระทําดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆก็ตามถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออํานาจและความรับผิดชอบของบริษทั ฯทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัวท่าน
เองบริษทั ฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัวของมีค่าต่างๆอย่างระมัดระวังบริษทั ฯจะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆหาก
เกิดการสูญหายของทรัพย์สนิ ส่วนตัวของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วอันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และสัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบินสายการบินบริษทั ขนส่ง
โรงแรมหรือการโจรกรรมแต่จะทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบินภัยธรรมชาติการนัด
หยุดงานการจลาจลการปฏิวตั ริ ฐั ประหารทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อมเช่น
การเจ็บป่ วยการถูกทําร้ายการสูญหายความล่าช้าหรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวังและความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทางทีเ่ กี่ยวข้องกับสภาพ
ธรรมชาติภมู อิ ากาศฤดูกาลทัศนียภาพวัฒนธรรมวิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นหากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัวซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์ )
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ กุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว แล้ว
22.หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า6เดือนและบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6เดือนบริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

