รหัสทัวร B2B2000453
ทัวรพมา เชียงใหมบน
ิ ตรง มัณฑะเลย อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน (PG)
มัณฑะเลย | พระมหามัยมุนี | พระราชวังมัณฑะเลย | ลองเรือแมนํ้าอิรวดี
สะพานไมอูเบ็ง | พุกาม | เจดียชเวสิกอง | ชมโชวหุนกระบอกเมืองพุกาม | นั่งรถมา
ชมเมืองพุกาม | ระฆังยักษมิงกุน

เสนทางการเดินทาง
วันที่ 1.

เชียงใหม (ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม) - มัณฑะเลย(ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย)
(PG725 : 16.30 - 17.30) เชียงใหม - มัณฑะเลย

วันที่ 2.

มัณฑะเลย-อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พุกาม-นั่งรถมาชมเมืองเกา-วัดอนันดา-วัดติโลมินโล-จุดชมวิวเนินNyaung
Le Phat

วันที่ 3

พุกาม-วัดสัพพัญู-วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดียชเวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-มัณฑะเลย-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลยฮิลล

วันที่ 4.

มั ณ ฑะเลย - ร ว มพิ ธี ล า งพระพั ก ตร พ ระมหามั ย มุ นี - ล อ งเรื อ แม นํ้ า อิ ร วดี - มิ ง กุ น - ระฆั ง ยั ก ษ มิ ง กุ น - เจดี ย พ ญาเธี ย รดาน พระราชวัง มัณฑะเลย - พระตําหนักไมสักชเวนันดอว มัณฑะเลย (ท า อากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย) - เชียงใหม (ทา อากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม) (PG726 : 18.00 -19.55)

วันที่ 1
14.00 น.

16.30 น.
17.30 น.

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 2
เชา

กลางวัน
บาย

เชียงใหม (ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม) - มัณฑะเลย (ทาอากาศยาน
นานาชาติมณ
ั ฑะเลย) (PG725 : 16.30 - 17.30) - มัณฑะเลย
พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น1
เคานเตอรสายการบินบางกอกแอรเวย โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวย
ความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
ออกเดินทางสู มัณฑะเลย โดยสายการบินกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG725 (มี
บริการอาหารและนํา้ ดืม
่ บนเครือ
่ ง)
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย ผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองมัณฑะเลย ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
(เวลาทองถิ่นที่พมาชากวาประเทศไทยครึง่ ชั่วโมง)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเทา
มัณฑะเลย-อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-นัง่ รถมาชมเมือง
เกา - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองอมรปุระ ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
นําทานชม สะพานไมอูเบ็ง สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใชไมสัก
ถึง 1,208 ตน ซึ่งมีอายุกวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน สะพานสรางจาก
ไม สัก ที่เหลือจากการรื้อ พระราชวัง เก ากรุง อังวะ เมื่ อครั้งยายเมืองหลวงจากอังวะ
มายังอมรปุ ระ ชื่ ออู เบ็ง นั้นเปนชื่อ ของขุ นนางที่มี นามวา “อู เบียน” ซึ่งพระเจ าปดุ ง
โปรดฯใหมาทําหนาที่เปนแมกองงานสราง สะพานถูกใชเปนทางผานสําคัญสําหรับ
คนในทองถิ่นและเปนสถานที่ทองเที่ยว ชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเปนชวงที่นํ้า
ในทะเลสาบมีระดับสูงสุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดิ นทางสู เมืองพุ ก าม โดยรถบั ส ใชเวลาประมาณ 4ชั่ วโมง ถึ งเมืองพุ ก าม
ดินแดนแหงเจดียหมื่นองค ที่มีอายุกวา 2,000 ป ของกษัตริยอนิรุทมหาราช แหง
อาณาจักรพุกาม สัมผัสแหลงโบราณสถานและประวัติศาสตรของอาณาจักรพุกาม
ชม วัด ติโลมินโล นี้เปนวัดที่สรางแบบกออิฐถือปูน บนฐานกวางดานละ 43 เมตร
องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชอ
 งบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหาร
แห งนี้ไดชื่ อว าเป นวิ ห ารองค สุด ท ายที่มี ก ารสรา งในแบบสถาป ตยกรรมพุ กามครั บ
ภายในวิหารมี พระพุท ธรูป 4 องคที่ ชั้นที่ หนึ่งและชั้ นที่สองของวิหาร ภายในมี ชอ ง
แสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน
ภายในนั้นมีความแตกตางจากที่เห็นกันโดยทั่วไป เพราะชวงนั้นเริ่มไดรับอิทธิพลมา

จากจีน

นําท านชม วัด อนั นดา เปนวัดสีขาว มองเห็ นไดชั ดเจน สรางเสร็ จเมื่อ ป 1091 ซึ่ง
วิหารแหงนี้นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส
มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดาน แผนผังเหมือนไมกางเขนแบบกรีก ซึ่งตอมาเจดียแหงนี้
เปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหง
นี้ก็คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระอยางนา
อัศจรรย

นําทานนั่ งรถมา สัมผัสแหลงโบราณสถานและประวัติศาสตรของอาณาจักรพุกาม
เมืองทะเลเจดียที่สวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพุ กามที่ยังคงวิถีชีวิตที่เรียบ
งาย จากนั้นนําทุกทานเดินทางสูจุดชมวิว ใหทานไดชมพระอาทิตยอัสดงอันงดงาม

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 3
เชา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
Su Tine San Hotel หรือระดับเทียบเทา
พุกาม-วัดสัพพัญู -วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดียช
 เวสิกอง-วิหารธรรมยังยีมัณฑะเลย-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลยฮล
ิ ล
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม

ชมวัดสัพพัญู เปนเจดียที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกามความสูงทั้งสิ้นประมาณ 61
เมตร สรางขึ้นตามศิลปะแบบปาละของอินเดีย กอสรางขึ้นในชวงป พ.ศ.1687 โดย
กษัตริยอลองสิตธู ซึ่งเปนทั้งวิหารและเจดีย ถือเปนเจตีวิหารสองชั้นแหงแรกในศิลปะ
พุกาม โดยปรากฏกการซอนกันของเรือนธาตุชั้นลางกับชั้นบน ชั้นลางเปนแกนกลาง
ขนาดใหญรั บนํ้าหนักเจตียวิหารในผั งแบบครรถคฤหะ-มณฑปดานบน เจตี ยวิหาร
สองชั้นนี้จะไดรับความนิยมตอมาในศิลปะพุกามตอนปลาย โดยเจดียสําคัญที่ใชเจดีย
สัพพัญูเปนตนแบบ ไดแกเจดียสูลามณีและเจดียติโลมินโล
นําทุกทานชม วิหารมนูหะ หรือวิหารพระอึดอัด สรางขึ้นโดยพระเจามนุหา กษัตริย
ของชาวมอญ เมื่ อพระองคต กเปนเชลยของพระเจาอโนรธา เมื่อครั้งที่เขาตีเมืองสุ
ธรรมวดี หรือเมืองสะเทิม แลวกวาดตอนผูคนมาที่พุกาม พระเจามนุหาและพระอัคร
มเหสีถูกคุม ขังไวที่ มยินกาบา ทางใตของพุกามและ ณ ที่นั้น ในป พ.ศ. 1602 พระ
เจาอโนรธาทรงมีพระราชานุญาติใหพระเจามนุหา สรางวัดมนุหาขึ้นเพื่อทรงใชเปนที่
บําเพ็ญพระราชกุศล กษัตริยมอญทรงระบายความรูสึกอึดอัดคับแคนใจในพระราช
หฤทัยของพระองค ในระหวางที่ทรงถูกคุมขังดวยการใหสรางพระพุทธรูปปางมาร
วิชั ย ขนาดใหญ โตมากจนคั บ วิ ห าร ขนาบข า งด ว ยพุ ท ธสาวก และถูก เรี ยกขานว า
"พระอึดอัด" มาจนถึงทุกวันนี้

กลางวัน
บาย

นําทุกทานชมภาพจิตรกรรมฝาผนังทีโ่ ดเดนและงดงามที่สด
ุ ในพุกาม ณ วัดกุบยางกี
อายุราว 2,000 ป สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สักการะ เจดี ยชเวสิก อง มีค วามหมายว า “เจดี ยท องแหงชั ยชนะ” สรางโดย พระ
เจาอโนรธา มหาราชองคแรก ผูรวบรวมชนชาติพมาเปนปกแผน ทรงสงราชสาสนไป
ขอพระไตรปฎก 30 คัมภีรจากเมืองสะเทิมของพวกมอญ แตพระเจามอญพระนาม
วามนุหาไมทรงยินยอม เปนเหตุใหพระเจาอโนรธายกกองทัพไปรบตีชนะเมืองมอญ
ทรงอัญเชิญพระไตรปฎกมายังเมื องพุ กาม และไดกวาดตอนชาวบานรวมทั้งกษัต ริ
มอญใหมาเปนเชลยศึกที่พุกาม เจดียชเวสิกองสรางแลวเสร็จในรัชสมัยของพระเจา
จันสิท ธา เมื่ อ ป พ.ศ. 1656 ลัก ษณะของเจดี ย เป นเจดี ยท รงระฆั งควํ่ าแบบมอญ
ประดับลายงดงามดวยเฟﻤองอุบะและแถบคาดรอบองคระฆังที่เรียกวา “รัดอก” แซม
ลวดลายประดับทั้งขอบลางและขอบบน องคเจดียหุมดวยแผนทอง

นําทานชม วิหารธรรมยังยี สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปนวิหารที่
ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพือ
่ ลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการ
กระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตัง้ โดดเดนยิง่ ใหญตระหงานดัง
ตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา

จากนั้นเดินทาง สู เมืองมัณฑะเลย โดยรถบัส ใชเวลาประมาณ 4ชัว่ โมง
เดินทางถึงมัณฑะเลย นําทานชม วัดกุโสดอ พระเจามินดงโปรดใหจัดการสังคายนา
พระไตรปฎกขึ้น ณ เมืองมัณฑะเลย ครั้งที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด
84,000 พระธรรมขั นธ หลังจากนั้นโปรดให สลักพระไตรป ฎ กลงบนแผ นหินแลว
สรางเจดียทรงปราสาทสําหรับประดิษฐานแผนจารึกแตละแผน วัดกุโสดอจึงถือเปน
หนังสือ เล มใหญที่ สุดในโลก ลักษณะทางศิลปกรรม วัดกุ โสดอ ประกอบด วยเจดีย
ประธานซึ่งจําลองแบบมาจากเจดียชเวสิกองเมืองพุกาม แวดลอมไปดวยเจดี ยทรง
ปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผนจารึกพระไตรปฎก เจดียเหลานี้มีการแบงกลุม
ตามหมวดของพระไตรปฎกตั้งแตพระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม

นําทุกทานชมวิวของเมืองมัณฑะเลย ณ เขามัณฑะเลยฮิลล ตัง้ อยูทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สงู 240 เมตร ซึง่ เปนจุดชมวิวทิวทัศน

ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย ซึ่งอยูบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของเมืองมัณฑะเลยเกือบทัง้ เมือง

คํ่า
ที่พก
ั
วันที่ 4

เชาตรู

เชา

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเทา
รวมพิธีลา งพระพักตรพระมหามัยมุนี - ลองเรือแมนํ้าอิรวดี - มิงกุน - ระฆัง
ยักษมิงกุน - เจดียพญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย - พระตําหนักไมสก
ั ช
เวนันดอว - (ทาอากาศยานนานาชาติมณ
ั ฑะเลย) - เชียงใหม (ทาอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม) (PG726 : 18.00 -19.55)
นําทานรวมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมลาง พระพักตรพระมหามัยมุนี ซึ่งถือ
เปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาด ใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนาม
วา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน
้ ที่เมืองธรรมวดี เมื่อป
พ.ศ. 689 ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาด
ใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่
สุดแตประดิษฐานพระพุ ทธรูปเกา แกที่ สุดในเมืองพม าโดยรอบๆระเบียงเจดียยังมี
โบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู ทาเรือริมแมนํ้าอิรวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
นําทุกทานลองเรือขามฟาก สู ราชธานีเกาของพระเจาปดุง เมืองมิงกุน ใชเวลา
ประมาณ 45 นาที
จากนั้น ชมมหาเจดียยักษ มิงกุน ถึงทาเรือนั่งรถชมซากเจดียข นาดใหญ รองรอย
แหงความทะเยอทยานของพระเจาปดุง ที่ใชแรงงานทาส และนักโทษนับพั นคนใน
การกอสราง โดยตั้งพระทัยวาจะสรองใหสูงใหญกวาพระปฐมเจดียแหงสยาม และ

ใหพระองคสามารถทอดพระเนตร ไดจากเมืองอังวะที่อยูฝﻤงตรงขามแมนํ้าอิรวดี แต
ด วยงบประมาณที่ บ านปลาย ประกอบกั บ ป ญ หาขาดแคลนแรงงาน จําทํ าให ก าร
กอสรางล าชา และในที่สุดพระองค ก็เสด็จสวรรคตเสียกอน ในป พ.ศ. 2363 หลัง
พายแพไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดียองคนี้ จึงสรางไดแคฐาน หลังจากนั้นองคเจดียก็
ถูกทิ้งรางเรื่อยมา แตเพียงฐานก็นบ
ั วาใหญโตมาก หากสรางเสร็จจะมีขนาดใหญและ
สูงที่สุดในโลก
นําทุกทานชม ระฆังยักษมิงกุน สรางเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจาปดุง สรางถวายแด
เจดียมิงกุน มีนํ้าหนัก 90 ตัน สูง 4 เมตร ปากระฆังกวาง 5 เมตร ในอดีตระฆังองค
นี้ใหญเปนอันดั บ 2 รองจากระฆังแหงพระราชวังแครมลิน ในกรุงมอวโก ประเทศ
รัสเซีย แตระฆังเครมลินแตกไปแลว ปจจุบันระฆัง
หลังจากนั้นชมเจดียสีขาวบริสุทธิ์ ที่สรางบนฐาน 7 ชั้น รูปเกลียวคลื่นงดงาม เจดีย
พญาเธียรดาน สรางขึ้นเมืองป พ.ศ. 2329 เพื่อใหเปรียบเสมืองเจดียจุฬามณี ที่ตั้ง
อยูเหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่วา คือแกนกลางจักรวาล
ซึ่งถูกลอมรอบดวยสัตตบริพันธ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดียแหงนี้ยังถุกส
รางใหเปนสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจาบากะยีดอว เพื่อเปนอนุสรณ
สถานแห งความรัก ที่มี ต อพระมเหสีชิ นพิ ว เม ที่ สิ้นพระชนม ไปกอ นที่ พ ระเจาบากะ
ยีดอวจะขึ้นครองราชย แมจะไมใชหินอนเหมือนทัชมาฮาล แตก็ไดรับสมญานามวา
ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี

กลางวัน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกทานรองเรือกลับ ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
จากนั้นเดินทางกลับสู เมืองมัณฑะเลย ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
จากนั้นนําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่
สวยงาม ที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลก
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได

ทิ้ ง ระเบิ ด จํ า นวนมากมายถล ม พระราชวั ง มั ณ ฑะเลย ข องพม า ด ว ยเหตุ ผ ลว า
พระราชวังนี้เปนแหลงซองสุมกําลังของกองทั พญี่ปุน พระราชวังมั ณฑะเลยซึ่งเป น
พระราชวังไมสักก็ถก
ู ไฟไหม เผาราบเปนหนากลอง หลงเหลือก็แตปอมปราการและคู
นํ้ารอบพระราชวัง ที่ยังเปนของดั่งเดิมอยู ปจจุปนพระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวัง
ที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของ พระราชวังของเกาขึ้นมา

นํา ท า นชม พระตํ าหนั ก ไม สั ก ชเวนั น ดอว พระตํ า หนั ก นี้ สร า งด ว ยไม สัก ทั้ ง หลั ง
งดงามตามแบบศิ ลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะ สลัก ประณีตออ น
ชอ ย ทั้ งหลังคา,บานประตู แ ละหนาต าง โดยเนนรายละเอียดเกี่ ยวกั บ พุ ทธประวั ติ
และทศชาติ ข องพระพุ ท ธเจา สร างโดยพระเจามิ นดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่ง เปนป ที่
พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อ เปนพระตําหนักยาม
แปรพระราชฐาน แต ห ลั ง จากที่ พ ระองค สิ้ น พระชนม พระเจ า ธี บ อ หรื อ สี ป อ
พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนี้ถวายเปนวัด ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชาง
หลวงชาว มัณฑะเลยอยางแทจริง

18.00 น.
19.55 น.

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติมณ
ั ฑะเลย
ออกเดินทางกลับ เชียงใหม โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG726
(มีบริการอาหารและนํ้าดืม
่ บนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความ
ประทับใจ

อัตราคาบริการ : เชียงใหมบน
ิ ตรง พมา มัณฑะเลย อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอรเวย (PG)
ผูใหญพก
ั
เด็กอายุไมเกิน
เด็กอายุไมเกิน
พักเดี่ยวเพิม
่
ไมรวมตั๋ว
กําหนดการเดินทาง
2-3 ทาน
12 ป (เสริมเตียง)
12 ป(ไมเสริมเตียง)
ทานละ
ทานละ
ทานละ
ทานละ
ทานละ
วันที:่ 07-10 ก.พ.63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 14-17 ก.พ.63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 21-24 ก.พ.63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 28 ก.พ.- 02มี.ค.63
19,900.19,900.19,900.3,500.14,900.วันที่: 06-09 มี.ค.63
19,900.19,900.19,900.3,500.14,900.วันที่: 13-16 มี.ค.63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 20-23 มี.ค.63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 27-30 มี.ค.63
19,900.19,900.19,900.3,500.14,900.วันที่: 03-06 เม.ย. 63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 12-15 เม.ย. 63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 24-27 เม.ย. 63
19,900.19,900.19,900.3,500.14,900.วันที่: 01-04 พ.ค. 63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 15-18 พ.ค. 63
18,900.18,900.18,900.3,500.13,900.วันที่: 22-25 พ.ค. 63
18,900.18,900.18,900.3,500.13,900.วันที่: 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63
18,900.18,900.18,900.3,500.13,900.วันที่: 05-08 มิ.ย. 63
18,900.18,900.18,900.3,500.13,900.วันที่: 12-15 มิ.ย. 63
18,900.18,900.18,900.3,500.13,900.วันที่: 19-22 มิ.ย. 63
18,900.18,900.18,900.3,500.13,900.วันที่: 26-29 มิ.ย. 63
18,900.18,900.18,900.3,500.13,900.วันที่: 03-06 ก.ค 63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 10-13 ก.ค 63
19,900.19,900.19,900.3,500.14,900.วันที่: 17-20 ก.ค 63
19,900.19,900.19,900.3,500.14,900.วันที่: 24-27 ก.ค 63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 07-10 ส.ค. 63
20,900.20,900.20,900.3,500.15,900.วันที่: 14-17 ส.ค. 63
19,900.19,900.19,900.3,500.14,900.วันที่: 21-24 ส.ค. 63
19,900.19,900.19,900.3,500.14,900.วันที่: 28-31ส.ค. 63
19,900.19,900.19,900.3,500.14,900.-

** รายการทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ (รวม 500 บาท/
ทาน/ทริป) **
** ทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) **
**โปรแกรมทัวรนไี้ มมีราคาเด็ก**
เงื่อนไขการใหบริการ
1. การชําระคาบริการ
1.1 ชํา ระเงินมั ดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดย
โอนเขาบั ญชี และสงหลักฐานการโอนเงินให เจาหนาที่ที่ดู แลเสนทาง การจองจะ
ยืนยันหลังจากไดรับแจงวาชําระเงินมัดจําแลวเทานั้น

1.2 สงสํา เนาหนาพาสปอรต ของผู ที่ เดิ นทาง ที่ มี อ ายุการใช งานไม นอ ยกว า 6
เดือน
1.3 การชํา ระเงินสวนที่ เหลือ ลูก คา ตอ งชํา ระก อนเดินทาง 15 วั น หากหากไม
ชําระตามเวลาที่กาํ หนด ทางบริษัทขออนุญาตยึดมัดจําทั้งหมดและยกเลิกการจอง
ทั ว ร โดยอั ต โนมั ติ **ชํ าระก อ นเดิ น ทาง 30 วั น สํ าหรั บ วั น สงการนต แ ละ
วันหยุดชวงวันขึ้นปใหม**
2. กรณีคณะออกเดินทางได
2.1 คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทานออกเดินทาง (มีหัวหนาทัวร)
2.2 คณะจองไมถึงจํานวนผูใหญ 10 ทาน ไมออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนคาทัวรหลังจากมีการจายเงินมัดจํา
3.1 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน ไมนับวันเดินทาง
คื น ค า ใช จ า ยทั้ ง หมด
**45 วัน สําหรับวันสงการนตและวันหยุดชวงวันขึ้นปใหม**
3.2 แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15 วัน ไมนับวันเดินทาง
เก็ บ ค า ใช จ า ยท า นละ
10,000 บาท
3.3 แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บ
คาใชจายทั้งหมด
3.4 สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซา
ให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
คามัดจําทั้งหมด
3.5 บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเก็ บ ค าใช จายทั้ งหมดกรณี ท านยกเลิ ก การ
เดิน ทางและมีผลทําใหค ณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัท ฯกําหนดไว
(10ท านขึ้น ไป) เนื่อ งจากเกิ ด ความเสีย หายต อ ทางบริ ษัท และผู เดิ น ทางอื่ น ที่
เดิ นทางในคณะเดี ยวกั นบริ ษั ท ต อ งนํา ไปชํ า ระค าเสียหายต า งๆที่ เกิ ด จากการ
ยกเลิกของทาน
3.6 กรณี เจ็ บ ป ว ยจนไม ส ามารถเดิ น ทางได ซึ่ ง จะต อ งมี ใบรั บ รองแพทย จ าก
โรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป
แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คา
หอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่เกิ ดขึ้ น
ตามจริง ในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได
3.7 กรณี ที่ ท า นได ชํ า ระค า ทั ว ร ห รื อ มั ด จํ า มาแล ว และทางบริ ษั ท ฯ มี ค วาม
จําเปนตอ งคืนคาทั วรห รือมั ด จําให กับ ลูกค า (ตามเงื่ อนไข ขอ1-ข อ3) ทั้งนี้ทาง
บริ ษัท ขอสงวนสิท ธิ์ ในการเก็ บ ค า ใช จา ยจริ งที่ เกิ ด ขึ้ นแล ว กั บ ท า นเป นกรณี ไป
(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางตางประเทศ

เชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) โดยใชเวลาดําเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทําการ
นับจากวันที่ไดรับเรื่อง
3.8 กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
3.9 กรณีวีซาผานแลว แตกรุปออกเดินทางไมได เนื่อ งจากผูเดินทางทานอื่นใน
กลุมโดนปฏิเสธวีซา หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป
3.10 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการ
หามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืน
คาทัวรทั้งหมด
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให
ทานติ ดตอ เจ าหนาที่ กอนออกบัต รโดยสารทุ กครั้ง หากออกบั ตรโดยสารโดยมิ
แจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจา ยที่เกิดขึ้น
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไข และหมายเหตุที่ระบุทก
ุ ขอแลว
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตัว๋ เครือ
่ งบินชั้นนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ
พรอมคณะ
- ในกรณีมีความประสงคอยูตอ
 จะตองไมเกินจํานวนวัน, จํานวนคนและมี
คาใชจา ยตามที่ทางสายการบินกําหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครือ
่ งเนือ
่ งจากตองเปนไปตามระบบของสาย
การบิน ซึ่งระบบการจองที่นงั่ เปนแบบสุม
 ที่นงั่
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คานํา้ หนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน 20 กก.
4. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
6. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. คาเขาชมสถานที่ทอ
 งเที่ยวตามรายการ
8. คาหัวหนาทัวรจากเมืองไทย และ มัคคุเทศกทอ
 งถิ่นคอยดูแลตลอดการเดินทาง
(ไมรวมคาทิป)
9. คาภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

10.
คาประกันอุบต
ั ิเหตุคม
ุ ครองในระหวางการเดินทาง
คุม
 ครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
** กรณีทต
ี่ องการซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริม
่ ตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
- ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
- [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
- ความครอบคลุมผูเอาประกันทีม
่ ีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
- [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจาก
อุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
่ งดืม
่ ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร, นํ้าดื่ม, บุหรี่,
2. คาใชจา ยสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครือ
เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา
นํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด, คารักษาพยาบาลกรณี
เกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทางเปนตน
3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถ
 ือ
เอกสารตางดาวตองยื่นวีซา เขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน
และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทํา
การ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไม
ตองยื่นวีซา
4. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณา
ตรวจสอบกับเจาหนาที่
5. คาหองพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไวขางตน
6. คานํากลองถายรูป และกลองวีดโี อเขาวัด
7. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึง่ ทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัว
ทานเอง
้ ราคา
8. คาธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน

9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ทาน/ทริป)
10. คาทิปหัวหนาทัวร (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิตอง
แจงลวงหนาทั้งนี้ขึ้นอยูกบ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลว งหนา และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรว มเดินทางเปนสําคัญ**
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางทีอ
่ ายุไมถงึ 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา
ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพมาไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนั งสื อเดิ น ทางธรรมดา ผานท าอากาศยานนานาชาติ แ ละจะมีสิ ท ธิ พํ านั ก ใน
ดินแดนของอีกฝายหนึ่งเปนระยะเวลาไมเกิ น 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาเขา
ออกปกติอีก ทานจะตองทําการยื่นวีซา สําหรับการยื่นวีซาทีเ่ ชียงใหม ลูกคาตอง
ไปแสดงตนดวยพรอมกับชําระคาวีซาตรงกับสถานกงสุล ทานละ 1,600 บาท
**
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยืน
่ วีซาและการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่
ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับ
ทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา
ของทาน ซึ่งบางสถานทูต ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่ คอนขางนานและอาจไม
สามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางทีศ
่ ึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซา
ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนัง สือ เดิ นทางต อ งมี อ ายุไม ตํ่ า กว า 6 เดื อ น โดยนั บ วั นเริ่ ม เดิ นทางออกนอก
ประเทศ หากนับ แลว ตํ่า กว า 6 เดือ น ผู เดินทางต อ งไปยื่นคํ ารอ งขอทํ าหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย
เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอ

วีซา และจํานวนหนาหนัง สือ เดิ นทาง ตอ งเหลือว างสําหรั บติ ด วีซาไม ตํ่ ากวา 3
หนา
5. ท านที่ ใสป กหนัง สือ เดิ นทางกรุ ณาถอดออก หากมี ก ารสูญ หาย บริษั ท ฯ จะไม
รับ ผิ ด ชอบต อ ปกหนัง สือเดิ นทางนั้นๆ และพาสปอร ต ถื อ เป นหนัง สือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
เอกสารการขอวีซา พมา (สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติทไี่ มไดรับการยกเวน)
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต เนื่องจากสถานกงสุลมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการอยูเรื่อยๆ**
1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6
เดือน นับจากวันเดินทาง หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 4 หนา ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญ
หาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางของทาน และพาสปอรต
ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ
แตงเติมใดๆ ในเลม
2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทานั้น ถายไว
ไมเกิน 6 เดือน , รูปที่เปนสติ๊กเกอรใชไมได)
3. ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอรตตางชาติทเี่ ดินทางเขา
ประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแนบ
มาในเลมพาสปอรตดวย
**โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ
**เกี่ยวกับเอกสารยื่นวีซา หากทางสถานกงสุลแจงวามีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบใน
การยืน
่ วีซา สถานกงสุลจะขอเอกสารเพิ่มเติมไดทุกเวลา

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดิ น ทางเป น หมู ค ณะ ผู โ ดยสารจะต อ งเดิ น ทางไป-กลั บ พร อ มกั น หาก
ตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน
และบริ ษัท ทั ว รเรี ยกเก็ บ และการจัด ที่ นั่ง ของกรุ ป เป นไปโดยสายการบิ นเป นผู
กํา หนด ซึ่งทางบริ ษัท ฯ ไม สามารถเข าไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิก การ
เดินทาง และไดดําเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตั๋ว REFUNDได) ผู
เดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น

2. ทางบริ ษั ท ได สํ า รองที่ นั่ง พร อ มชํ า ระเงิ น มั ด จํ า ค า ตั๋ ว เครื่ อ งบิ นแลว หากท า น
ยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัด จํา
ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบิน
และชวงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋ วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัท ขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึน
้ จริง และรอ Refund จากทางสายการ
บิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอ ยูบ ริเวณทางออกประตู ฉุก เฉิน และผูที่ จะนั่ง ตอ งมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ช ว ยเหลื อ ผู อื่ นได อ ย างรวดเร็ว ในกรณี ที่ เครื่ อ งบิ นมี ป ญ หา เช น สามารถเป ด
ประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพ
และรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอิน
สายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบห อ งเดี่ยว (Single) ,หอ งคู (Twin/Double) และห อ งพั กแบบ 3 ท าน/3
เตี ย ง (Triple Room) ห อ งพั ก ต า งประเภทอาจจะไม ติ ด กั น และบางโรงแรม
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. กรณีช วงเทศกาลหรือ ประชุม นานาชาติ เป นสาเหตุทํ าให หอ งที่ ทานไดทํ าการรี
เควสไว มีไมเพียงพอ ทางโรงแรมอาจจะสลับจากที่รีเควสหอง Twin Room เปน
Double Room หรือ จากหอง Double Room เปน Twin Room
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดออกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไม
ถึง 10 ทาน โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย7 วันกอนการเดินทาง
2. บริษัท ฯสงวนสิท ธิ์ที่จะไมรับ ผิดชอบตอ คาชดเชยความเสียหายไม วากรณีที่กอง
ตรวจคนเขา เมื องของไทยไมอ นุญาตใหเดินทางออกหรือ กองตรวจคนเขาเมือ ง
ของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรบ
ั ผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสย
ั ที่ทาง บริษัทฯไมสามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจง
ให ท ราบล ว งหน า (โปรแกรมและรายละเอี ย ดของการเดิ น ทางอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภั ย
ของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ)
5. บริ ษัท ฯสงวนสิท ธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอั ต ราค า บริก ารโดยไม ต อ งแจง ให ท ราบ
ลวงหนา
6. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก,
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ชัว่ โมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเปนหมูค
 ณะ หัวหนาทัวรมค
ี วาม
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทงั้ หมด

