วันแรก

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

08.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์
เอเชีย (Air Asia) โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เนื่องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Randomไม่สามารถล็อกทีน่ งั ่ ได้ ทีน่ งั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันในคณะ ซึง่
เป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบินถ้าหากท่านต้องการเปลีย่ นทีน่ งั ่ บนเครื่องสามารถทาการแจ้งเปลีย่ นทีน่ งั ่ ล่วงหน้ากับทางบริษทั ได้
โดยมีอตั ราค่าบริการดังนี้
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 ต่อเที่ยวบิน *ต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัติตามกฏของสายการบิน
Standard Seat แถวที่ 6-8 ค่าบริการ 200 บาท ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน (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 วบินที่ FD244 มีบริการอาหารบน
เครื่องท่านละ 1 ชุด
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์ ประเทศพม่า (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรับนาฬกิ าของท่าน
เป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดียห์ มืน่ องค์ท่มี อี ายุกว่า 2,000ปี ของกษัตริยอ์ นุ รุทมหาราชแห่งอาณาจักร
พุกาม นาท่านขึ้นชม ทะเลเจดียเ์ มืองพุกามในมุมมอง 360 องศา ทีเ่ จดียช์ เวสันดอว์เจดียแ์ ห่งนี้เป็ นที่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า ซึง่ จะเห็นวิวของเจดียน์ บั พันองค์ไกลสุดลูกหูลูกตา เจดียแ์ ห่งนี้จะแบ่งเป็ น 4 ชัน้ สามารถเลือกถ่ายรูปได้ตงั้ แต่
ชัน้ แรกจนถึงชัน้ บนสุดของตัวเจดีย ์ เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ…ชมโชว์ห่นุ เชิดพุกาม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Su Thein San Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า

11.10 น.
12.40 น.

คา่

วันที่สอง

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

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชมและร่วมสักการะ เจดียช์ เวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ ศักดิ์สทิ ธ์ของพม่าซึง่ เป็ นสถูป
ดัง้ เดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมี
ลักษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็ นทัง้ ที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม จากนัน้ นา
ท่านชม วัดอนันดา(Ananda Temple) เป็ นวัดสีขาว มองเห็นได้ชดั เจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นบั ได้ว่าเป็ น

เที่ยง
บ่าย

คา่

วิหารที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในพุกาม มีรูปร่างเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีมขุ เด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบ
กรีกซึ่งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปัตย-กรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่อง
หลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ทาให้มแี สงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนัน้ นาท่านชม วัดมานุ หะ
ตัง้ อยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บา้ นยินกะบา สร้างโดยพระเจ้ามานุ หะ เพื่อสัง่ สมบุญไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวัดนี้ไว้ ด้วยโครงสร้าง
พระวิหารค่อนข้างแคบทาให้พระพุทธรูปถูกสร้างอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์
นัง่ เบียดเสียดอยู่ภายใน คล้ายราวกับว่าเป็ นการสือ่ ถึงความคับแค้นพระทัยของท่านทีไ่ ด้ตกเป็ นเชลยในครัง้ นึง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพรเข้าจันสิทธะ ชมภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอย่างสวยงาม เรียกได้ว่า
สวยทีส่ ุดในพุกามก็ว่าได้ทย่ี งั คงหลงเหลืออยู่ นาท่านชม เจดียต์ ิโลมินโล เป็ นวัดทีส่ ร้างแบบก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ
43 เมตร องค์เจดียส์ ูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึ้นสู่ระเบียงชัน้ บนได้ และวิหารแห่งนี้ได้ช่อื ว่าเป็ นวิหารองค์
สุดท้ายทีม่ กี ารสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ทช่ี นั้ ที่หนึ่งและชัน้ ทีส่ องของวิหาร ภายในมี
ช่องแสงทีเ่ มือ่ ส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วงดงามมาก องค์พระพุทธรูปทีป่ ระดิษฐานภายในนัน้ มีความแตกต่างจากทีเ่ ห็นกัน มี
ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปัน้ อันประณีตสวยงาม นาท่านชม วิหารธรรมยังยี (Dhammayangyi
Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์กเ็ ชื่อว่าเป็ นวิหารทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพือ่ ล้างบาป ด้วยทรง
ปริวติ กว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตฆุ าตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้ โดดเด่นยิง่ ใหญ่ตระหง่านดังตานานที่
โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่เมือง มัณฑะเลย์
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Yi Link Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

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

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมิงกุน เป็ นหมู่บา้ นริมแม่นา้ อิรวดีฝงั ่ ตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 11 กิโลเมตร นาท่านชม
เจดียม์ ิงกุน ซึ่งมีความหมายว่าเจดียท์ ่สี ร้างไม่เสร็จ พระเจ้าปดุงมีพระราชดาริจะสร้างเจดียม์ งิ กุน หรือ “เจดียจ์ กั รพรรดิ” ที่
ใหญ่ ท่ีสุดและสู งกว่าเจดียใ์ ดๆในสุ วรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีได้จากพระเจ้ากรุงจีน โดยทรงมุ่งหวังให้ย่ิงใหญ่
เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม จากนัน้ นาท่านชม ระฆังมิงกุน ซึง่ พระเจ้าปะ
ดุงทรงสร้างไว้ เป็ นระฆังสัมฤทธิ์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในประเทศพม่า นา้ หนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่
ปากกว้าง ราว 5 เมตร นับว่าเป็ นระฆังที่แขวนอยู่ซง่ึ ใหญ่ท่สี ุดในโลก นาท่านชม เจดียช์ ินพิวเม ทีเ่ ป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความ
รักอันยิ่งใหญ่ ไม่แพ้กนั ได้ช่ือว่าเป็ นเจดียท์ ่ีสวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราช
นัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งความรักทีพ่ ระองค์มตี ่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พริ าลัยก่อนเวลาอันควรจน
เป็ นทีก่ ล่าวขานว่าเป็ น “ทัชมาฮาลแห่งลุม่ อิรวดี

เที่ยง
บ่าย

คา่

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สกั ทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็ นพระตาหนักที่ประทับของ
พระเจ้า มินดง เมือ่ สิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของพม่า) ได้ร้ อื มาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่ง
ด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยงั คงความสมบูรณ์มากที่สุด นาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระ
เจ้ามินดง เป็ นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปัน้ มีระเบียงรอบถึง 5 ชัน้ แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ทางการ
พม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็ นพระราชวัง
ขนาดใหญ่มปี ระตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็ นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่นงั ่ และตาหนัก
ต่างๆ ทัง้ หมดถูกไฟไหม้เมือ่ สงครามโลกครัง้ ที่ 2 แต่ปจั จุบนั ทางการพม่าได้จาลองขึ้นใหม่อีกครัง้ บนฐานเดิม ชมพระราชวัง
ไม้สกั ชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณี ต
โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็ นปี ท่ี
พระองค์ยา้ ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่เี มืองมัณฑะเลย์เพื่อ เป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐาน นาท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครัง้
หนึงเคยเป้ นที่ทาการสังคานราพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทัง้ หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และกิน
เนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้ว่า “เป็ นหนังสือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก”
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Yi Link Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

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

04.00 น.

นาท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สทิ ธิ์ใน พิธีลา้ งหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน
5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า) ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ ่ไี ด้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูป
ทองคาเนื้อนิ่ม” ทีพ่ ระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมือ่ ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2
นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัด
อาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้
อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นา้ หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.
2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัด
ที่สร้างใหม่ท่สี ุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่สี ุดในเมืองพม่ าโดยรอบๆระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุท่นี าไปจากกรุงศรี
อยุธยาเมือ่ ครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1 จากนัน้ นาท่านกลับเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ท่ยี าวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า
200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน ของเมืองอมรปุระ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์เพื่อนาท่าน
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
บินลัดฟ้ าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia เทีย่ วบินที่ FD245 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 15 นาที

เช้า

12.55 น.

15.20 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการบริการ

มัณฑะเลย์-พุกาม เที่ยวฟิ น สุขใจ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Air Asia
กาหนดการเดินทาง

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

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12 เด็กอายุไม่เกิน12ปี ไม่
ไม่เอาตัว๋ เครือ่ 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

พักเดี่ยว

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

อัตราค่าข้างต้นนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ อ่ งบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน ในกรณี ท่สี ายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14 ท่าน ต้อง
เพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 500 บาท
2.ในกรณีท่ที างประเทศพม่าสัง่ ให้มกี ารระงับใช้วซี ่า หรือท่านไม่ได้รบั ผลการอนุ มตั วิ ซี ่าเข้าประเทศพม่าทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิม่ เติมท่านละ 900 บาท เพือ่ ดาเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทางศูนย์รบั ยื่นวีซ่าประจา
ประเทศไทย
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์
4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น
ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่ อยู่
นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้

15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ท ราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

