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โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG) 



 

 
 

# บริการห้องรับรอง พร้อมอาหาร ณ สนามบนิ 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพ - มัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมววิทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - 
ชมโชว์พืน้เมืองหุ่นเชดิโบราณ   ( - / L / D ) 

08.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประต ู 3  เคาน์เตอร์ F สายการบิน   

BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวก การเดนิทางแก่ท่าน 

12.15 น.   น าท่านเหินฟา้สู่ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าโดยเท่ียวบิน PG709  
 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

13.40 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง รับ
กระเป๋า สมัภาระ ผ่านขัน้ตอนศลุกากรแล้ว เมืองมณัฑะเลย์ อดีตราชธานีอนัรุ่งเรือง ของ
พม่า เป็นเพียง หนึง่ในไม่ก่ีเมืองท่ียงัคงใช้ช่ือเดิมเร่ือยมาไม่มีการเปล่ียนแปลง ตัง้อยู่บนท่ี



ราบ และเขตปลกูข้าว ตามแนวล าน า้อิระวดีตอนบน น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถ
โค้ช ปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชัว่โมง) ท่านจะได้ ชมวิวตลอดสองข้างทาง
ท่ีสวยงาม ด้วยธรรมชาติ  

 
น าท่านสกัการะ เจดีย์บูพญา ซึ่งตัง้อยู่ริม แม่น า้อิรวดี องค์เจดีย์มี สีเหลืองทองอร่าม ดู
แปลกตา และยงัเป็นอีกจุดชมวิวท่ีสวยงาม น าท่านสู่ จดุชมวิวทะเลเจดีย์ ท่ีสวยงาม และ
หมู่บ้านเก่าแก่ของเมืองพุกาม ให้ท่านได้เก็บภาพความประทบัใจ พร้อมชม พระอาทิตย์
ลอยลบัขอบฟา้ 

เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูกุ้งแม่น า้ (ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ) 
ที่พัก    YADANAR PON HOTEL เทยีบเท่า หรือระดับเดียวกัน 
 

   
 

วันที่สอง พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - 
วิหารธรรมยันจ ี- มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง   ( B / L / D ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เมืองพุกาม พกุามได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์ส่ีพนัองค์ เพราะ ใน
สมยัรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจบุนัเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์ แห่งแรก
ของพกุามคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามงัช่อ ปฐมกษัตริย์แห่ง อาณาจกัรพกุาม 
โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สดุจะเป็นเจดีย์ท่ีกษัตริย์ ทรงสร้าง และองค์ท่ีมี
ขนาดเล็กถดัมาเป็นการสร้างโดยเหล่าขนุนาง อ ามาตย์ ลดหลัน่ ลงมาตามบรรดาศกัดิ ์
น าท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบ 
ดัง้เดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึน้หลังพระเจ้าอโนรธา  ขึน้ครอง 
ราชย์ เพ่ือใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทอง ขนาด 
ใหญ่ ทัง้ท่ีเป็นธาตจุากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขีย้วแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึง่ เป็น
กษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุของอาณาจกัรพกุาม 



 

 
 
 



 
น าท่านชม วดัอานนัดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีขึน้ช่ือได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน า้เอก 
ของพทุธศิลป์สกุลช่างพกุาม” เป็นท่ีรู้จกัเหนือวิหารทัง้หลาย สร้างโดยพระเจ้า จานสิตา เม่ือ 
ก่อนยอดพระเจดีย์ยงัเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อ่ืนๆของพกุาม แต่รัฐบาล พม่า ได้มา 
ทาสีทองทบัเม่ือปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสร้างอานนัทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวนัตก 
 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูนูกุ้งแม่น า้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านชม วัดมนุหะ ตัง้อยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยนิกะบา สร้างโดย พระ
เจ้ามนุหะ เพ่ือสัง่สมบญุไว้ชาติหน้าจงึได้สร้างวดันีไ้ว้ ด้วยโครงสร้างพระวิหาร ค่อนข้างแคบ 
ท าให้ พระพทุธรูป ถกูสร้างอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน จากนัน้น าท่านชม วัดกุบยางกี สร้าง
โดย พระโอรสของพรเข้าจนัสิทธะ สิ่งท่ีโดดเด่นคือภาพจิตรกรรมบนฝาผนงั อย่างสวยงาม เรียก
ได้ว่า สวยท่ีสดุในพกุามก็ว่าได้  

 
 
 
 
 
 
 



 
น าท่านชม เจดีย์ตโิลมินโล เป็นวดัท่ีสร้างแบบก่ออิฐถือปนูบนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์
เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบนัไดเดินขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได้ และวิหารแห่งนี  ้ได้ช่ือว่า
เป็นวิหารองค์สุดท้ายท่ีมีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี  พระพทุธรูป 4 
องค์ท่ีชัน้ท่ีหนึ่งและชัน้ท่ีสองของวิหาร ภายในมีช่องแสงท่ีเม่ือส่องกระทบ พระพุทธรูป แล้ว
งดงามมาก องค์พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในนัน้มีความแตกต่าง จากท่ีเห็นกันโดยทั่วไป 
อย่างไรก็ตามนกัปราชญ์ชาวพม่าบางรายได้ตีความว่า “ติโลมินโล” อาจเพีย้นเสียงมาจาก “ไตร
โลกมงคล “หรือ “ผู้ ได้รับพรอนัเป็นมลคลจากสามโลก” นัน่เอง และน าท่านสกัการะ  เจดีย์
สัพพัญญู  ซึง่เป็นเจดีย์ท่ีสงูท่ีสดุในเมืองพกุาม จากนัน้น าท่านชม วิหารธรรมมายันจี วิหารท่ี
วัดนีไ้ด้ช่ือว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถัน ในการสร้างมากท่ีสุดในพม่าก็ว่าได้ 
จากนัน้น าท่านกลบัสู่เมือง มณัฑะเลย์ ผ่านเส้นทางเดิม 

น าท่านชม สะพานไม้สักอูเบง็ สะพานท่ีสร้างด้วยไม้สกั และยากท่ีสดุในโลก ตวัสะพานนีท้อด 
ยาวถึง 2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปรุะ 

เยน็  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูกุ้งแม่น า้  
 ที่พัก  SHWEINNGYIN HOTEL / YI LINK HOTEL หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 



 
 

วันที่สาม มัณฑะเลย์ - พธีิล้างพระพกัตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - 
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - กรุงเทพ   ( B / L / - ) 

 

 
 
04.00 น. น าท่านร่วมพธีิอันศักดิ์สิทธ์ิใน พธีิกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ( 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์ 
 สิทธ์ิสูงสุดของพม่า ) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ ทรงเคร่ืองกษัตริย์ 

ที่ได้ การขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อ ขึน้ท่ีเมืองธรรม
วดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรง เคร่ืองประดบัทอง ปาง
มารวิชยั หน้าตกักว้าง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดงุ ได้สร้างวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดั
อาระกนั หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจ้า สีปอ 
ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องักฤษได้เกิดไฟไหม้วดัทองค า จงึท าให้ทองค าเปลวท่ีปิด พระละลาย 
เก็บเนือ้ทองได้น า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงิน เพ่ือบรูณะวดั
ขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ ของช่างชาวอิตาลีจงึนบัได้ว่า เป็นวดัท่ี
สร้างใหม่ท่ีสดุแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ท่ีสดุ ในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียง เจดีย์ยงัมี
โบราณวตัถท่ีุน าไปจากกรุงศรีอยธุยา เม่ือครัง้กรุงแตก ครัง้ท่ี 1 สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทาง
กลบัเข้าสู่ท่ีพกั 

 



เช้า  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 

น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปนูปัน้ มี
ระเบียงรอบถึง 5 ชัน้ แตกต่างจากวดัอ่ืนๆต่อมาถกูไฟไหม้หมด ขณะนีท้างการพม่า ได้ก่อสร้าง
ขึน้มาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวงัมณัฑะเลย์ สร้างขึน้เม่ือย้ายราชธานี มาจากอมรปรุะ 
เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มีประตเูข้าถึง 12 ประต ู ตวัพระราชวงัเป็นหมู่อาคาร ไม้และตกึ 
ประกอบด้วยท้องพระโรงพระท่ีนัง่ และต าหนกัต่างๆ ทัง้หมดถกูไฟไหม้ เม่ือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
แต่ปัจจบุนัทางการพม่าได้จ าลองขึน้ใหม่อีกครัง้บนฐานเดิม น าท่าน ชมทศันียภาพของเมือง
หลวงเก่าของพม่า 

 
 



น าท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สกัทองสลกัเสลาด้วยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารนี ้เคย
เป็นพระต าหนกัท่ีประทบัของพระเจ้า มินดง เม่ือสิน้พระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์
สดุท้ายของพม่า) ได้รือ้มาถวายวดัภายในอาคารยงัตกแต่งด้วยไม้แกะสลกั เล่าเร่ืองมหาชาดก 
10 ชาติท่ียงัคง ความสมบรูณ์มากท่ีสดุ 
 

 
 

น าท่านชม วัดกุโสดอ  ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นท่ีท าการสงัคานราพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 5 มีแผ่นศิลา 
จารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า “เป็นหนงัสือท่ีใหญ่ 
ท่ีสดุในโลก” ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินสู่ ท่าอากาศยานมณัฑะเลย์ เพ่ือเดินทางกลบั สู่
ประเทศไทย 

19.15  น าท่านเหินฟา้กลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี PG714  
  (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ) 

21.40  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 
โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยว เป็น
ส าคัญ ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 



อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 

พักเดี่ยว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

10 - 12 สิงหาคม 2562 12,997 12,997 12,997 3,900 





 

………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ้ป ) กรุงเทพ – มณัฑะเลย์ 
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบไุว้ในรายการ   
คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ 2 คืน 
คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   
คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามรายการ  
คา่รถบสัน าเท่ียว พร้อมมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 
…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน า้หนกัเกิน 20 กก.   
 คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาติ เก็บคา่ VISA 2,500 บาท )พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า(   



 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความ
พงึพอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ ถือหนงัสือเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่
อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั ซึง่ จะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออก ปกตอีิกทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 2,100 บาท** 
 
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้บริการ…………………………………………… 
1.กรุณาจองลว่งหน้า พร้อมช าระคา่มดัจ า ท่านละ่ 5,000 บาท 
 สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง  20 วนั 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วนั คืนคา่ใช้จ่ายตามจริง 
2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 15-39 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทา่นละ 5,000บาท 
2.2 แจ้งยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
**********วนัท าการ จนัทร์ อาทิตย์ และ วนัหยดุ นกัขตัิกษ์-ศกุร์ ไมน่บัเสาร์ -************ 
2.3 ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผา่นแล้วมีการ ยกเลิก
การเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3. กรณีผู้ เดนิทางไมถ่ึง 15 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดนิทางโดยไมมี่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเ ล่ือน
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้ เชน่คา่ตัว๋ เคร่ืองบิน คา่
ห้อง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได้ 
5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวนัท่ีท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง การ
เดนิทางใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือบางสว่น
ให้กบัท่าน 

6. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไมเ่ดนิทาง พร้อมคณะถือวา่
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืนได้ไมว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุ
ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

 
……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………… 
1. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีเ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอก เหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคา่บริการ
ท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4 . บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 



5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7 . กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน  ท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 

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


