วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุด
ชมวิวทะเลเจดีย ์
08.00 น. พร้อ มกัน ที่ ท่ าอากาศยานดอนเมื อง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ส ายการบิ น AIR ASIA โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
11.00 น. นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน FD244
(บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.15 น. เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองรับกระเป๋า
สัมภาระ ผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานี อนั รุ่งเรืองของพม่า เป็ นเพียงหนึ่ ง
ในไม่กี่เมืองที่ยงั คงใช้ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยูบ่ นที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทานา
ปลูกข้าวตามแนวลาน้ าเอยาวดีตอนบน

นาท่านออกเดิ นทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถโค้ฃปรับอากาศ (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
ท่านจะได้ชมวิวตลอดสองข้างทางที่สวยงามด้วยธรรมชาติ
นาท่านสู่ จุดชมวิวทะเลเจดีย ์ ที่สวยงาม และหมู่บา้ นเก่าแก่ของเมืองพุกาม ให้ท่านได้เก็บภาพ
ความประทับใจ พร้อมชมพระอาทิตย์ลอยลับขอบฟ้ า
เย็น
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร … พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
ทีพ
่ กั
GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง เมืองพุกาม - เจดียช์ เวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุ หะ - วัดกุบยางกี - เจดียต์ ิโลมินโล –
วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองพุกาม พุกามได้ชื่อว่าเป็ นเมืองแห่งทะเลเจดีย ์ หรือ ดินแดนแห่งเจดียส์ ี่พนั องค์ เพราะในสมัย
รุ่งเรืองเคยมีเจดี ยม์ ากมายถึ ง 4,446 องค์ ปั จจุบนั เหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดี ยแ์ ห่งแรกของ

พุกามคื อ เจดี ยช์ เวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริยแ์ ห่งอาณาจักรพุกาม โดย
ธรรมเนี ยมการสร้างเจดี ย ์ เจดี ยอ์ งค์ใหญ่สุดจะเป็ นเจดี ยท์ ี่กษัตริยท์ รงสร้าง และองค์ที่มีขนาดเล็ก
ถัดมาเป็ นการสร้างโดยเหล่าขุนนาง อามาตย์ ลดหลัน่ ลงมาตามบรรดาศักดิ์
นาท่านสักการะ เจดียช์ เวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์ สิทธ์ของพม่ า) สร้างเป็ นทรงรูปสถู ป แบบ
ดั้งเดิ มของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณ์เป็ นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้ นครองราชย์
เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรี ระหลายส่วน มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ ทั้งที่
เป็ นธาตุ จากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยท์ ี่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม

นาท่านชม วัดอานันดา เป็ นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่ อได้รบั การยกย่องว่าเป็ น “เพชรน้ าเอก
ของพุทธศิ ลป์ สกุลช่างพุกาม” เป็ นที่รูจ้ กั เหนื อวิหารทั้งหลาย สร้างโดยพระเจ้าจานสิตา เมื่อก่อน
ยอดพระเจดียย์ งั เป็ นสีขาวเหมือนกับพระเจดียอ์ งค์อื่นๆของพุกาม แต่รฐั บาลพม่าได้มาทาสีทองทับ
เมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก
จากนั้ นนาท่านชม วัดมนุ หะ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บา้ นยินกะบา สร้างโดยพระเจ้ามานุ หะ
เพื่อสัง่ สมบุญไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวัดนี้ ไว้ ด้วยโครงสร้างพระวิหารค่อนข้างแคบทาให้พระพุทธรูป
ถูกสร้างอย่างเบียดเสียดอยูภ่ ายใน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ านชม วัด กุ บ ยางกี สร้า งโดยพระโอรสของพรเข้า จัน สิ ท ธะ สิ่ ง ที่ โดดเด่ น คื อ ภาพ
จิตรกรรมบนฝาผนังอย่างสวยงาม เรียกได้วา่ สวยที่สุดในพุกามก็วา่ ได้
นาท่านชม เจดียต์ ิโลมิ นโล เป็ นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถื อปูน บนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์
เจดี ยส์ ูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึ้ นสู่ระเบียงชั้นบนได้ และวิหารแห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็ น
วิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปั ตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ช้นั
ที่หนึ่ งและชั้นที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่ องกระทบพระพุทธรูปแล้วงดงามมาก องค์
พระพุ ท ธรูป ที่ ป ระดิ ษ ฐานภายในนั้ น มี ค วามแตกต่ า งจากที่ เห็ น กัน โดยทัว่ ไป อย่า งไรก็ ต าม
นักปราชญ์ชาวพม่าบางรายได้ตีความว่า “ติโลมินโล” อาจเพี้ ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ
“ผูไ้ ด้รบั พรอันเป็ นมลคลจากสามโลก” นัน่ เอง

นาท่านชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วดั นี้ ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่ น ความละเอี ยดพิถีพิถันใน
การสร้างมากที่สุดในพม่าก็วา่ ได้ จากนั้นนาท่านกลับสู่เมือง มัณฑะเลย์ ผ่านเส้นทางเดิม
เย็น
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมื อ งมั ณ ฑะเลย์ – เมื อ งมิ น กุ น - เจดี ย ์มิ ง กุ น - ระฆั ง มิ น กุ น - เจดี ย ์ชิ น พิ ว เม - วั ด ช
เวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ เมืองมิงกุน เป็ นหมู่บา้ นริมแม่น้ าอิ รวดี ฝั่งตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 11
กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึง

นาท่านชม เจดียม์ ิงกุน ซึ่งมีความหมายว่าเจดี ยท์ ี่สร้างไม่เสร็จ พระเจ้าปดุ งมีพระราชดาริจะสร้าง
เจดี ยม์ ิงกุน หรือ “เจดี ยจ์ กั รพรรดิ ” ที่ใหญ่ที่สุดและสู งกว่าเจดี ยใ์ ดๆในสุ วรรณภู มิประดิ ษฐานพระ
ทันตธาตุ ที่ได้จากพระเจ้ากรุ งจีน โดยทรงมุ่ งหวังให้ยิ่งใหญ่เที ยบเท่ามหาเจดี ยใ์ นสมัยพุกามและ
ใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม
จากนั้ น น าท่ านชม ระฆั ง มิ ง กุ น ซึ่ งพระเจ้า ปะดุ งทรงสร้า งไว้ เป็ นระฆัง สัม ฤทธิ์ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ใน
ประเทศพม่า น้ าหนั กประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้ สูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศู นย์กลางที่ ปากกว้าง ราว 5
เมตร นับว่าเป็ นระฆังที่แขวนอยูซ่ ึ่งใหญ่ที่สุดในโลก
นาท่านชม เจดียช์ ินพิวเม ที่เป็ นอนุ สรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่ งใหญ่ไม่แพ้กนั โดยพระเจ้าบากะ
ยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุ ง ทรงสร้างไว้แด่พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลา
อันควร จนเป็ นที่กล่าวขานว่าเป็ น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สกั ทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้ เคยเป็ น
พระตาหนั กที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้ นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริยอ์ งค์สุดท้าย
ของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่า

เรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยงั คงความสมบูรณ์มากที่สุด นาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้าง
โดยพระเจ้ามินดง เป็ นอาคารไม้ตกแต่ งด้วยปูนปั้ นมีระเบียงรอบถึ ง 5 ชั้น แตกต่างจากวัดอื่ นๆ
ต่ อมาถู กไฟ ไห ม้ ห มด ขณ ะนี้ ท างการพม่ า ได้ ก่ อ สร้ า งขึ้ น ม าให ม่ ใ น รู ป แบ บ เดิ ม ชม

เย็น
พักที่
วันที่สี่

04.00 น.

พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้ นเมื่อย้ายราชธานี มาจากอมรปุระ เป็ นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตู
เข้าถึ ง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็ นหมู่อาคารไม้และตึ ก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่ นั่ง และ
ตาหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบนั ทางการพม่าได้จาลองขึ้ นใหม่
อีกครั้งบนฐานเดิม นาท่านชมทัศนี ยภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่
นาท่านชม วัดกุ โสดอ ซึ่ งครั้งหนึ งเคยเป้ นที่ ทาการสังคานราพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิ ลา
จารึ กพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า “เป็ นหนั งสื อที่ใหญ่
ที่สุดในโลก”
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สกั อูเบ็ง – ท่าอากาศ
ยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

นำท่ำนร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้ำงพระพักตร์พระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สูงสุดของพม่ำ) ถื อเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริยท์ ี่ได้รบั
การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม ” ที่ พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นที่เมืองธรรมวดี
เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุ ต 7 นิ้ ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ ว ทรงเครื่องประดับทองปาง
มารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุ งได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัด
อาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ
ก่อนจะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ ปิดพระละลาย
เก็บเนื้ อทองได้น้ าหนักถึ ง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัด
ขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิ มโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่

เช้า

ที่สุดแต่ประดิ ษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียงเจดี ยย์ งั มีโบราณวัตถุ
ที่นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม สะพานไม้สกั อูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สกั และยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ ทอด
ยาวถึง 2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
12.45 น. นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD245
15.00 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมิอง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุ กครั้งก่อนทา
การออกตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท
หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
07 – 10 มิถุนายน 2561
14 – 17 มิถุนายน 2561
21 – 24 มิถุนายน 2561
12 – 15 กรกฎาคม 2561
09 – 12 สิงหาคม 2561
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
9,888
9,888
11,888
12,888
14,888
11,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็ก
มีเตียง
9,888
9,888
11,888
12,888
14,888
11,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
9,888
9,888
11,888
12,888
14,888
11,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั ๋ว

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

8,888
8,888
8,888
9,888
11,888
8,888

13 – 16 กันยายน 2561
27 – 30 กันยายน 2561
11 – 14 ตุลาคม 2561
19 – 22 ตุลาคม 2561
26 – 29 ตุลาคม 2561

11,888
11,888
13,888
12,888
12,888

11,888
11,888
13,888
12,888
12,888

11,888
11,888
13,888
12,888
12,888

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

8,888
8,888
10,888
9,888
9,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน**ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้
ทาการจ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความ
ให้ถี่ถว้ นก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมัด
จาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 25 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่า ใช้จ่า ยส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่ าท าหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอิน เตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500บาท/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่องเที่ย วหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวัน เดิ นทางอย่างน้อย 25 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่าน
ถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั กขัต ฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ด ทาการของทาง
บริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่ บริษัท
อย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการ
จองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ต ้องการขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่ อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่ งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคื น โดยแนบหนั งสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบ

อานาจ หลักฐานการชาระเงิน ค่าบริ การต่ างๆ และหน้าสมุ ดบัญ ชี ธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงิน เข้าให้
ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนา
เที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ น ทางที่ ตอ้ งการัน ตี มดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรื อเที่ ยวบิ น เหมาลา Charter Flight หรื อ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4. การติ ดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษั ท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึ งศุ กร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วัน เวลาดังกล่ าวและวัน หยุ ดนั กขัต ฤกษ์ที่ รัฐบาลประกาศในปี นั้ น ๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ด ทาการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรื อถู กปฏิ เสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริ ษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้ง ให้ก ับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อ เอเจนซี่ ท ราบล่ วงหน้ า อย่างน้ อ ย 7 วัน ก่อ นการเดิ น ทางส าหรับ
ประเทศที่ ไม่ มี วี ซ่ า และอย่ างน้ อ ย 10 วัน ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรับ ประเทศที่ มี วีซ่ า แต่ ห ากทาง
นั กท่องเที่ ยวทุ กท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่ มีนักท่องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่าที่ ทาง
บริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดิ นทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้
ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่ มิ ได้เกิ ด จากความผิ ด ของทางบริ ษั ท เช่ น ภัย ธรรมชาติ การจลาจล การนั ด หยุ ด งาน การปฏิ วัติ
อุ บัติ เหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญ หายหรื อเสี ย หายของสัม ภาระ ความล่าช้า เปลี่ ยนแปลง หรื อการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้ น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงิ น ตราต่ างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ อ งบิ น ค่ า ภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่ าประกัน ภัย สายการบิ น ก ารเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่ อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิ ลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่ งมีซิปล็ อคปิ ดสนิ ท และ
สามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น
ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้
ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
4.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่องได
ไม่มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่องได้
ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทาง โหลดใต้เครื่องในทุกกรณี ให้นาติดตัวขึ้ นเครื่องเท่านั้น !!

