รหัสทัวร ZET1903990
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม มิงกุน [เลทสโก บุหลันดั้นเมฆ EP.2] 4วัน 3คืน (PG)
เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตยตก – ทะเลเจดีย
เจดียชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี
เจดียติโลมินโล– วิหารธรรมมายันจี-เมืองอมรปุระ
สะพานไมอูเบง – มัณฑะเลย – เมืองมินกุน
ลองเรือแมนาํ้ อิระวดี – เจดียมงิ กุน – ระฆังมินกุนรวม
พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี – เมืองสกายน –
เจดียกวงมูดอ – วัดชเวนันดอร (วัดไมสก
ั )
พระราชวังมัณฑะเลย – วัดกุโสดอร – สนามบินมัณฑะเลย

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมา – เมือง
พุกาม – ชมวิวพระอาทิตยตก – ทะเลเจดีย

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร C สายการบิน
BANGKOK AIEWAYS โดยมีเจาหนาทีข่ องบริษท
ั ฯคอยใหการตอนรับและอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน
ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดกอนเวลา
BOADING TIME
12.15 นําทานเดินทางสู เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน PG709 บริการอาหาร
และเครื่องดื่มบนเครื่อง
09.00

13.40

เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับ
กระเปาสัมภาระ ผานขั้นตอนศุลกากรแลว เมืองมัณฑะเลย อดีตราชธานีอันรุงเรืองของ
พมา เปนเพียงหนึง่ ในไมกี่เมืองที่ยงั คงใชชื่อเดิมเรื่อยมาไมมีการเปลี่ยนแปลง ตัง้ อยูบนที่
ราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลํานํ้าเอยาวดีตอนบน

นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถโคชปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4
ชั่วโมง) ทานจะไดชมวิวตลอดสองขางทางที่สวยงามดวยธรรมชาติ
นําทานสู จุดชมวิวทะเลเจดีย ที่สวยงาม และหมูบา นเกาแกของเมืองพุกาม ใหทานได
เก็บภาพความประทับใจ พรอมชมพระอาทิตยลอยลับขอบฟา
เย็น
ที่พก
ั

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! พรอมชมโชวหุนเชิดโบราณ
GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเทา หรือระดับเดียวกัน

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
เมืองพุกาม พุกามไดชื่อวาเปนเมืองแหงทะเลเจดีย หรือ ดินแดนแหงเจดียสี่พันองค
เพราะในสมัยรุง เรืองเคยมีเจดียมากมายถึง 4,446 องค ปจจุบันเหลือแคเพียง 2,217
องค เจดียแหงแรกของพุกามคือ เจดียช เวซีโกน สรางโดยพระเจาอโนรธามังชอ ปฐม
กษัตริยแหงอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรางเจดีย เจดียองคใหญสด
ุ จะเปนเจดีย
ที่กษัตริยทรงสราง และองคทม
ี่ ขี นาดเล็กถัดมาเปนการสรางโดยเหลาขุนนาง อํามาตย
ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์

วันทีส
่ อง เมืองพุกาม – เจดียช
 เวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดียต
 ิโลมิน
โล – วิหารธรรมมายันจี

นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 สิง่ ศักดิส
์ ิทธของพมา) สรางเปนทรงรูปสถูป
แบบดั้งเดิมของพมาโดยแท มีลักษณเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้น
ครองราชย เพือ
่ ใชบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลก
ั ษณะเปนสี
ทองขนาดใหญ ทัง้ ที่เปนธาตุจากไหปลารา พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแกวของพระ
เจาอโนรธา ซึ่งเปนกษัตริยท
 ี่ยิ่งใหญที่สด
ุ ของอาณาจักรพุกาม
นําทานชม วัดอานันดา เปนมหาวิหารขนาดใหญที่ขึ้นชื่อไดรับการยกยองวาเปน “เพชร
นํ้าเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” เปนที่รูจก
ั เหนือวิหารทัง้ หลาย สรางโดยพระเจาจาน
สิตา เมื่อกอนยอดพระเจดียยงั เปนสีขาวเหมือนกับพระเจดียองคอื่นๆของพุกาม แต
รัฐบาลพมาไดมาทาสีทองทับเมื่อป พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสรางอานันทวิหาร
ครบรอบ 900 ป ตะวันตก

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกงุ แมนํ้าเผาทานละ 1 ตัว
จากนั้นนําทานชม วัดมนุหะ ตั้งอยูบริเวณตอนใตของหมูบ
 านยินกะบา สรางโดยพระเจา
มานุหะ เพือ
่ สั่งสมบุญไวชาติหนาจึงไดสรางวัดนี้ไว ดวยโครงสรางพระวิหารคอนขางแคบ
ทําใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภ
 ายใน

จากนั้นนําทานชม วัดกุบยางกี สรางโดยพระโอรสของพรเขาจันสิทธะ สิง่ ที่โดดเดนคือ
ภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอยางสวยงาม เรียกไดวา สวยที่สุดในพุกามก็วาได

นําทานชม เจดียติโลมินโล เปนวัดที่สรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 เมตร
องคเจดียสงู 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันไดเดินขึ้นสูระเบียงชัน
้ บนได และวิหารแหงนี้
ไดชื่อวาเปนวิหารองคสุดทายทีม
่ ก
ี ารสรางในแบบสถาปตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป 4 องคที่ชั้นที่หนึง่ และชั้นที่สองของวิหาร ภายในมีชองแสงที่เมือ
่ สองกระทบ
พระพุทธรูปแลวงดงามมาก องคพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกตางจาก
ที่เห็นกันโดยทั่วไป อยางไรก็ตามนักปราชญชาวพมาบางรายไดตค
ี วามวา “ติโลมินโล”
อาจเพี้ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ “ผูไดรบ
ั พรอันเปนมลคลจากสามโลก”
นั่นเอง
นําทานชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วด
ั นี้ไดชื่อวาใชความหนาแนน ความละเอียด
พิถีพถ
ิ ันในการสรางมากที่สุดในพมาก็วา ได
เย็น
ที่พก
ั

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเทา หรือระดับเดียวกัน

วันทีส
่ าม พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไมอูเบง – มัณฑะเลย – เมืองมินกุน – ลองเรือ
แมนํ้าอิระวดี – เจดียมิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดียชน
ิ พิวเ
เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานสู อมรปุระ เปนอีกหนึง่ เมืองของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปจจุบัน ซึง่
สามารถสัมผัสไดจากวิถีชวี ต
ิ ความเปนอยู รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมืองที่
สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ตงั้ เรียงรายอยูร อบ ๆ ตัวเมืองนําทานชม
สะพานไมสก
ั อูเบ็ง สะพานที่สรางดวยไมสก
ั และยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอดยาวถึง
2 กิโลเมตร ขามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําทานกลับสู เมืองมัณฑะเลย และนําทานลองเรือเขาสู เมืองมิงกุน เปน
หมูบา นริมแมนํ้าอิรวดีฝﻤงตะวันตก หางจากมัณฑะเลยประมาณ 11 กิโลเมตร นําทานชม
เจดียมิงกุน ซึง่ มีความหมายวาเจดียท
 ี่สรางไมเสร็จ พระเจาปดุงมีพระราชดําริจะสราง
เจดียมงิ กุน หรือ “เจดียจก
ั รพรรดิ” ที่ใหญที่สด
ุ และสูงกวาเจดียใดๆในสุวรรณภูมิ
ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีน โดยทรงมุง หวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหา
เจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม

จากนั้นนําทานชม ระฆังมิงกุน ซึ่งพระเจาปะดุงทรงสรางไว เปนระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญที่สด
ุ
ในประเทศพมา นํ้าหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเสนผาศูนยกลางที่
ปากกวาง ราว 5 เมตร นับวาเปนระฆังที่แขวนอยูซึ่งใหญที่สุดในโลก

นําทานชม เจดียชินพิวเม ที่เปนอนุสรณสถานแหงความรักอันยิง่ ใหญไมแพกัน โดยพระ

เจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง ทรงสรางไวแดพระมหาเทวีชน
ิ พิวมิน ซึ่งถึง

แกพริ าลัยกอนเวลาอันควร จนเปนทีก
่ ลาวขานวาเปน “ทัชมาฮาลแหงลุม
 อิรวดี

เย็น
พักที่

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกุงแมนํ้าเผาทานละ 1 ตัว
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันทีส
่ ี่

รวมพิธีลา งพระพักตรพระมหามัยมุนี – เมืองสกายน – เจดียก
 วงมูดอ – วัดช
เวนันดอร (วัดไมสัก) – พระราชวังมัณฑะเลย – วัดกุโสดอร – สนามบินมัณฑะเลย –
สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

04.00 น. นําทานรวมพิธีอันศักดิ์สท
ิ ธิ์ในพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิส
์ ิทธิ์สงู สุดของพมา) ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง

เครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนือ
้ นิม
่ ” ที่พระเจากรุงยะไข

ทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิว้ หุมดวยทองคําเปลวหนา

2 นิ้ว ทรงเครือ
่ งประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ.2327 พระเจาป
ดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหา

มัยมุนี และในป พ.ศ. 2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสียเมืองพมาใหองั กฤษไดเกิดไฟ

ไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปด
 พระละลาย เก็บเนื้อทองไดนํ้าหนักถึง 700 บาท
ตอมาในป พ.ศ. 2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึน
้ ใหมมขี นาดใหญกวาเดิม

โดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวา เปนวัดที่สรางใหมที่สด
ุ แตประดิษฐาน
พระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบๆระเบียงเจดียยงั มีโบราณวัตถุที่นาํ ไปจาก
กรุงศรีอยุธยาเมื่อครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1 สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูทพ
ี่ ัก

เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองสกายน นําทานผาน ชมภูเขาสกายน ศูนยกลางแหง
พระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุมแมนํ้าอิระวดี เจดีย
จํานวนมากมายทีต
่ งั้ เรียงรายอยูบ
 นภูเขา
จากนั้นนําทานชม เจดียกวงมูดอร หรือวัดเจดียนมนางสรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อป
ค.ศ.1636 เพื่อใชเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว หรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา องค
เจดียมค
ี วามสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได 274 เมตร และใชอฐิ ในการกอสรางมากถึง
10,126,552 กอน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชม วัดชเวนันดอร ชมอาคารไมสักทองสลักเสลาดวยลวดลายทีง่ ามวิจิตร อาคาร
นี้เคยเปนพระตําหนักทีป
่ ระทับของพระเจา มินดง เมือ
่ สิ้นพระชนมลงแลว พระเจาทีบอ
(กษัตริยองคสด
ุ ทายของพมา) ไดรื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตงดวยไมแกะสลัก
เลาเรื่องมหาชาดก 10 ชาติที่ยังคงความสมบูรณมากที่สด
ุ

นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เปนอาคารไมตกแตงดวยปูน
ปﻤนมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกตางจากวัดอื่นๆตอมาถูกไฟไหมหมด ขณะนีท
้ างการพมา
ไดกอ
 สรางขึ้นมาใหมในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย สรางขึ้นเมือ
่ ยายราชธานีมา
จากอมรปุระ เปนพระราชวังขนาดใหญมีประตูเขาถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเปนหมู
อาคารไมและตึก ประกอบดวยทองพระโรงพระที่นงั่ และตําหนักตางๆ ทัง้ หมดถูกไฟไหม
เมื่อสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แตปจจุบันทางการพมาไดจําลองขึน
้ ใหมอก
ี ครั้งบนฐานเดิม นํา
ทานชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเกาของพมา

นําทานชม วัดกุโสดอ ซึ่งครัง้ หนึงเคยเปนที่ทาํ การสังคานราพระไตรปฎกครัง้ ที่ 5 มีแผน
ศิลาจารึกพระไตรปฎกทัง้ หมด 84,000 พระธรรมขันธ และไดลงกินเนสบุค
 วา “เปน
หนังสือที่ใหญที่สด
ุ ในโลก” ไดเวลอันสมคสรนําทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย

19.15
21.40

นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG714
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

*รายการทัวรอาจมีการปรับเปลี่ยน เพือ
่ ใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง
ทั้งนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก*
** หากทานทีต
่ องออกตั๋วภายใน (เครือ
่ งบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทก
ุ ครั้งกอน
ทําการ
ออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา
**
** ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ **

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563
05 – 08 มีนาคม 2563
12 – 15 มีนาคม 2563

26 – 29 มีนาคม 2563

23 – 26 เมษายน 2563
24 – 27 เมษายน 2563

30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563
(วันแรงงาน)

ผูใหญ หองละ
2-3 ทาน

พักเดี่ยวเพิ่ม

14,999

3,000

14,999

3,000

14,999

3,000

14,999
14,999
14,999

3,000
3,000
3,000

ราคาไมรวมตั๋ว
เครื่องบิน
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999
10,999

16,999

3,000

11,999

07 – 10 พฤษภาคม 2563

14,999

3,000

10,999

21 – 24 พฤษภาคม 2563

14,999

3,000

10,999

14 – 17 พฤษภาคม 2563

28 – 31 พฤษภาคม 2563
29 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2563
05 – 08 มิถุนายน 2563
12 – 15 มิถน
ุ ายน 2563

19 – 22 มิถุนายน 2563

26 – 29 มิถุนายน 2563

14,999
14,999
14,999
12,999
13,999
13,999

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

10,999
10,999
10,999
7,999
8,999
8,999

3,000

10,999

16,999

3,000

11,999

09 – 12 กรกฎาคม 2563

12,999

3,000

7,999

23 – 26 กรกฎาคม 2563

13,999

3,000

8,999

03 – 06 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬหบูชา)
17 – 20 กรกฎาคม 2563
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2563
21 – 24 สิงหาคม 2563

14,999

3,000

13,999
13,999
14,999

3,000
3,000
3,000

8,999
8,999

10,999

04 – 07 กันยายน 2563

14,999

3,000

10,999

25 – 28 กันยายน 2563

14,999

3,000

10,999

18 – 21 กันยายน 2563
08 – 11 ตุลาคม 2563

09 – 12 ตุลาคม 2563
15 – 18 ตุลาคม 2563

16 – 19 ตุลาคม 2563

14,999
15,999
15,999
15,999
15,999

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

10,999
10,999

10,999
10,999
10,999

23 – 26 ตุลาคม 2563
(วันปยมหาราช)

16,999

3,000

11,999

29 ต.ค. – 01 พ.ย. 2563

30 ต.ค. – 02 พ.ย. 2563

15,999

10,999

05 – 08 พฤศจิกายน 2563

15,999

3,000

15,999

3,000

10,999

06 – 09 พฤศจิกายน 2563
12 – 15 พฤศจิกายน 2563

13 – 16 พฤศจิกายน 2563

15,999
15,999
15,999

3,000
3,000
3,000
3,000

10,999
10,999
10,999
10,999

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น
ทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษท
ั จะ
ไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษท
ั ไดทําการจายคาตัว๋ ไปใหกบ
ั การสาย
การบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทก
ุ ครั้ง เพื่อประโยชนแกตัว
ทานเอง
โรงแรมทีพ
่ ักอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนลูกคาเปนหลัก
สําหรับอัตราคาบริการนี้ จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กาํ หนด ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง
หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ เพื่อใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการของผูเดินทาง

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟน
 ดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พก
ั ตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินบ
ิ ารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มทีส
่ ั่งเพิม
่
นอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
่ ทานละ 1,200บาท/ทริป/ตอทาน
 คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิน
 คาภาษีมล
ู คาเพิ่ม 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1.
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ
 งชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองทีน
่ ั่ง
2.
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ
 งชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทัง้ หมดกอนวันเดินทางอยางนอย
21 วัน กรณีนก
ั ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวา กรณีใดๆใหถอ
ื วานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรนั้นๆ
3.
การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. –
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษท
ั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นก
ั ทองเที่ยวหรือเอเจนซีต
่ องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม
 ีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็น

2.

3.

4.

5.

เอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษท
ั เปนลาย
ลักษณอก
ั ษรทางบริษัทไมรบ
ั ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวา กรณีใดๆ
กรณีนก
ั ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ
 งการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม
 ีชอ
ื่
ในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษท
ั
อยางใดอยางหนึง่ เพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชี
ธนาคารทีต
่ องการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงือ
่ นไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการ
ที่ชําระแลว
2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคน
ื เงินคาบริการที่ชาํ ระแลวทัง้ หมด
ทั้งนี้ ทางบริษท
ั จะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชาํ ระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตัว๋ เครือ
่ งบิน การจองที่พก
ั ฯลฯ
การเดินทางที่ตอ
 งการันตีมด
ั จําหรือซือ
้ ขาดแบบมีเงือ
่ นไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศจะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
การติดตอใดๆ กับทางบริษท
ั เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. –
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษท
ั
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนก
ั ทองเที่ยวเดินทางไมถงึ 15 คน

เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูม
 ีวต
ั ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น
2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรว มเดินทางหรือใชบริการตามทีร่ ะบุไวในรายการไมวา
บางสวนหรือทัง้ หมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงิน
คาบริการไมวา บางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มน
ี ักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา
15 ทาน โดยจะแจงใหกบ
ั นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศทีม
่ ีวี

4.
5.
6.

7.

8.

ซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการทีม
่ ีนก
ั ทองเที่ยวรวม
เดินทางนอยกวาทีท
่ างบริษท
ั กําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตัว๋ เครือ
่ งบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสง หนาหนังสือเดินทางใหกบ
ั ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้ นี้
บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจา ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวทีม
่ ิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวต
ั ิ อุบต
ั ิเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสด
ุ วิสัยอื่น เปนตน
อัตราคาบริการนีค
้ ํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนัน
้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิม
่ ขึ้น ในกรณีทม
ี่ ีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋ เครือ
่ งบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษท
ั ไมมีอาํ นาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท
เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมอ
ี ํานาจของบริษท
ั กํากับเทานั้น

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครือ
่ งบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100
มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซป
ิ
ล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาต
ใหถือไดทา นละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาทีก
่ ําหนดจะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น
2. สิง่ ของทีม
่ ีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใส
กระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทอ
 งเครื่องบินเทานั้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน
้ ไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สาํ รองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จาํ กัด
ไดแก
4.1 แบตเตอรี่สํารองทีม
่ ีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมก
ี ารจํากัดจํานวน

4.2 แบตเตอรี่สาํ รองทีม
่ ค
ี วามจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
4.3 แบตเตอรี่สาํ รองทีม
่ ค
ี วามจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น
เครื่องในทุกกรณี
4. หามนําแบตเตอรี่สาํ รองใสกระเปาเดินทาง โหลดใตเครื่องในทุกกรณี ใหนําติดตัวขึ้นเครือ
่ ง
เทานั้น !!

