รห ัสโปรแกรม : 17401

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เชียงใหม่บนิ ตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ
พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน

1

เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

[GQ1CNXMDL-PG002]

เดินทาง กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563
มัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี | พระราชวังมัณฑะเลย์ | ล่องเรือแม่นา้ อิรวดี | สะพานไม้อเู บ็ง
พุกาม | เจดียช์ เวสิกอง | ชมโชว์ห่นุ กระบอกเมืองพุกาม | นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม | ระฆังยักษ์มิงกุน

เริ่มต้นเพียง

18,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์)
(PG725 : 16.30 - 17.30) เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์
วันที่ 2. มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อเู บ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พุกาม-นั่งรถม้าชมเมืองเก่า-วัดอนันดา-วัดติโลมินโล-จุดชมวิวเนิน
Nyaung Le Phat
วันที่ 3 พุกาม-วัดสัพพัญญู-วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดียช์ เวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ฮิลล์
วันที่ 4.

มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่นา้ อิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดียพ์ ญาเธี ยรดาน พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตาหนักไม้สกั ชเวนันดอว์ มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่) (PG726 : 18.00 -19.55)

วันที่ 1 เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย์) (PG725 : 16.30 - 17.30) - มัณฑะเลย์
14.00 น.
16.30 น.
17.30 น.
ค่า
ที่พกั

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 1 เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบินกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG725 (มีบริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมือง
มัณฑะเลย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึง่ ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2

มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-นั่งรถม้าชมเมืองเก่า วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
นาท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สกั ที่ยาวที่สดุ ในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอด
ข้าม ทะเลสาบคองตามัน สะพานสร้างจากไม้สกั ที่เหลือจากการรือ้ พระราชวังเก่ากรุงอังวะ เมื่อครัง้ ย้ายเมืองหลวงจากอังวะ
มายังอมรปุระ ชื่ออูเบ็งนัน้ เป็ นชื่อของขุนนางที่มีนามว่า “อูเบียน” ซึง่ พระเจ้าปดุงโปรดฯให้มาทาหน้าที่เป็ นแม่กองงานสร้าง
สะพานถูกใช้เป็ นทางผ่านสาคัญสาหรับคนในท้องถิ่นและเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยว ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็ นช่วงที่
นา้ ในทะเลสาบมีระดับสูงสุด

2

เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถบัส ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง ถึงเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดียห์ มื่นองค์ ที่มีอายุกว่า
2,000 ปี ของกษัตริยอ์ นิรุทมหาราช แห่งอาณาจักรพุกาม สัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม
ชม วัดติโลมินโล นีเ้ ป็ นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูน บนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดียส์ งู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่อง
บันได เดินขึน้ สูร่ ะเบียงชัน้ บนได้ และวิหารแห่งนีไ้ ด้ชื่อว่าเป็ นวิหารองค์สดุ ท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปั ตยกรรมพุกามครับ
ภายในวิหารมีพระพุทธรู ป 4 องค์ที่ชนั้ ที่หนึ่งและชัน้ ที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรู ปแล้ว
งดงามมากมาย ตัวพระพุทธรู ปที่ประดิษฐานภายในนัน้ มีความแตกต่างจากที่เห็ นกันโดยทั่วไป เพราะช่วงนัน้ เริ่มได้รบั
อิทธิพลมาจากจีน

นาท่านชม วัดอนั นดา เป็ นวัดสีขาว มองเห็นได้ชดั เจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนีน้ บั ได้ว่าเป็ นวิหารที่มีขนาด
ใหญ่ที่สดุ ในพุกาม มีรูปร่างเป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ สั มีมขุ เด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมา
เจดียแ์ ห่งนีเ้ ป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิง่ ที่นา่ ทึง่ ของวิหารแห่งนีก้ ็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ น
ช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระอย่างน่าอัศจรรย์

นาท่านนั่งรถม้า สัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม เมืองทะเลเจดียท์ ี่สวยงาม และหมู่บา้ น
เก่าแก่ของเมืองพุกามที่ยงั คงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสูจ่ ุดชมวิว ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์อสั ดงอัน
งดงาม

ค่า
ที่พกั
3

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
Su Tine San Hotel หรือระดับเทียบเท่า
เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
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วันที่ 3

พุกาม-วัดสัพพัญญู -วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดียช์ เวสิกอง-วิหารธรรมยังยีมัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ฮลิ ล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ชมวัดสัพพัญญู เป็ นเจดียท์ ี่มีความสูงที่สดุ ในเมืองพุกามความสูงทัง้ สิน้ ประมาณ 61 เมตร สร้างขึน้ ตามศิลปะแบบปาละ
ของอินเดีย ก่อสร้างขึน้ ในช่วงปี พ.ศ.1687 โดยกษัตริยอ์ ลองสิตธู ซึง่ เป็ นทัง้ วิหารและเจดีย ์ ถือเป็ นเจตีวิหารสองชัน้ แห่งแรก
ในศิลปะพุกาม โดยปรากฏกการซ้อนกันของเรือนธาตุชนั้ ล่างกับชัน้ บน ชัน้ ล่างเป็ นแกนกลางขนาดใหญ่รบั นา้ หนักเจตีย
วิหารในผังแบบครรถคฤหะ-มณฑปด้านบน เจตียวิหารสองชัน้ นีจ้ ะได้รบั ความนิยมต่อมาในศิลปะพุกามตอนปลาย โดย
เจดียส์ าคัญที่ใช้เจดียส์ พั พัญญูเป็ นต้นแบบ ได้แก่เจดียส์ ลู ามณีและเจดียต์ ิโลมินโล
นาทุกท่านชม วิหารมนู หะ หรือวิหารพระอึดอัด สร้างขึน้ โดยพระเจ้ามนุหา กษัตริยข์ องชาวมอญ เมื่อพระองค์ตกเป็ น
เชลยของพระเจ้าอโนรธา เมื่อครัง้ ที่เข้าตีเมืองสุธรรมวดี หรือเมืองสะเทิม แล้วกวาดต้อนผูค้ นมาที่พกุ าม พระเจ้ามนุหาและ
พระอัครมเหสีถกู คุมขังไว้ที่ มยินกาบา ทางใต้ของพุกามและ ณ ที่นนั้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจ้าอโนรธาทรงมีพระราชานุญาติ
ให้พระเจ้ามนุหา สร้างวัดมนุหาขึน้ เพื่อทรงใช้เป็ นที่บาเพ็ญพระราชกุศล กษัตริยม์ อญทรงระบายความรู ส้ กึ อึดอัดคับแค้นใจ
ในพระราชหฤทัยของพระองค์ ในระหว่างที่ทรงถูกคุมขังด้วยการให้สร้างพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่โตมากจนคับ
วิหาร ขนาบข้างด้วยพุทธสาวก และถูกเรียกขานว่า "พระอึดอัด" มาจนถึงทุกวันนี ้

กลางวัน
บ่าย

4

นาทุกท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โดเด่นและงดงามที่สดุ ในพุกาม ณ วัดกุบยางกี อายุราว 2,000 ปี สร้างโดยพระโอรส
ของพระเจ้าจันสิทธะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สักการะ เจดียช์ เวสิกอง มีความหมายว่า “เจดียท์ องแห่งชัยชนะ” สร้างโดย พระเจ้าอโนรธา มหาราชองค์แรก ผูร้ วบรวมชน
ชาติพม่าเป็ นปึ กแผ่น ทรงส่งราชสาส์นไปขอพระไตรปิ ฎก 30 คัมภีรจ์ ากเมืองสะเทิมของพวกมอญ แต่พระเจ้ามอญพระนาม
ว่ามนุหาไม่ทรงยินยอม เป็ นเหตุให้พระเจ้าอโนรธายกกองทัพไปรบตีชนะเมืองมอญ ทรงอัญเชิญพระไตรปิ ฎกมายังเมือง
พุกาม และได้กวาดต้อนชาวบ้านรวมทัง้ กษัตริมอญให้มาเป็ นเชลยศึกที่พกุ าม เจดียช์ เวสิกองสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยของ
พระเจ้าจันสิทธา เมื่อปี พ.ศ. 1656 ลักษณะของเจดีย ์ เป็ นเจดียท์ รงระฆังคว่าแบบมอญ ประดับลายงดงามด้วยเฟื่ องอุบะ
และแถบคาดรอบองค์ระฆังที่เรียกว่า “รัดอก” แซมลวดลายประดับทัง้ ขอบล่างและขอบบน องค์เจดียห์ มุ้ ด้วยแผ่นทอง

เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
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นาท่านชม วิหารธรรมยังยี สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สดุ ในเมืองพุกาม สร้างขึน้ เพื่อ
ล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตฆุ าตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้ โดดเด่นยิ่งใหญ่
ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา

จากนัน้ เดินทาง สู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัส ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง
เดินทางถึงมัณฑะเลย์ นาท่านชม วัดกุโสดอ พระเจ้ามินดงโปรดให้จดั การสังคายนาพระไตรปิ ฎกขึน้ ณ เมืองมัณฑะเลย์
ครัง้ ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทัง้ หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ หลังจากนัน้ โปรดให้สลักพระไตรปิ ฎกลงบนแผ่นหิน
แล้วสร้างเจดียท์ รงปราสาทสาหรับประดิษฐานแผ่นจารึก แต่ละแผ่น วัดกุโสดอจึงถื อเป็ นหนังสื อ เล่มใหญ่ ที่ สุดในโลก
ลักษณะทางศิลปกรรม วัดกุโสดอ ประกอบด้วยเจดียป์ ระธานซึ่งจาลองแบบมาจากเจดียช์ เวสิกองเมืองพุกาม แวดล้อมไป
ด้ว ยเจดี ย ์ท รงปราสาทขนาดเล็ก ซึ่ง ประดิ ษ ฐานแผ่ น จารึก พระไตรปิ ฎ ก เจดี ย ์เ หล่า นี ม้ ี ก ารแบ่ ง กลุ่ม ตามหมวดของ
พระไตรปิ ฎกตัง้ แต่พระวินยั พระสูตรและพระอภิธรรม

นาทุกท่านชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์ ณ เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ตัง้ อยูท่ าง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนีส้ งู 240
เมตร ซึง่ เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สดุ ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ อยูบ่ นยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง
มัณฑะเลย์เกือบทัง้ เมือง

ค่า
ที่พกั
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า
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[GQ1CNXMDL-PG002]

วันที่ 4

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่นา้ อิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน เจดียพ์ ญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตาหนักไม้สักชเวนันดอว์ - (ท่า
อากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่)
(PG726 : 18.00 -19.55)

เช้าตรู่

นาท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้าง พระพักตร์พระมหามัยมุนี ซึ่งถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรู ปทองคาขนาด
ใหญ่ทรงเครือ่ งกษัตริยท์ ี่ได้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคาเนือ้ นิ่ม” ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อขึน้ ที่เมืองธรรมวดี
เมื่อปี พ.ศ. 689 ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึน้ ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ
ของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สดุ แต่ประดิษฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียง
เจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ท่าเรือริมแม่น้าอิรวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
นาทุกท่านล่องเรือข้ามฟาก สู่ ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุง เมืองมิงกุน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
จากนัน้ ชมมหาเจดียย์ กั ษ์ มิงกุน ถึงท่าเรือนั่งรถชมซากเจดียข์ นาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าปดุง
ที่ใช้แรงงานทาส และนักโทษนับพันคนในการก่อสร้าง โดยตัง้ พระทัยว่าจะสร้องให้สงู ใหญ่กว่าพระปฐมเจดียแ์ ห่งสยาม
และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝ่ ั งตรงข้ามแม่นา้ อิรวดี แต่ดว้ ยงบประมาณที่บานปลาย
ประกอบกับปั ญหาขาดแคลนแรงงาน จาทาให้การก่อสร้างล่าช้า และในที่สดุ พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ.
2363 หลังพ่ายแพ้ไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดียอ์ งค์นี ้ จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนัน้ องค์เจดียก์ ็ถกู ทิง้ ร้างเรื่อยมา แต่เพียง
ฐานก็นบั ว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสูงที่สดุ ในโลก
นาทุกท่านชม ระฆังยักษ์มิงกุน สร้างเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดียม์ ิงกุน มีนา้ หนัก 90 ตัน สูง 4
เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร ในอดีตระฆังองค์นีใ้ หญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวัง แครมลิน ในกรุ งมอวโก
ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปั จจุบนั ระฆัง
หลังจากนัน้ ชมเจดียส์ ีขาวบริสทุ ธิ์ ที่สร้างบนฐาน 7 ชัน้ รู ปเกลียวคลื่นงดงาม เจดียพ์ ญาเธียรดาน สร้างขึน้ เมืองปี พ.ศ.
2329 เพื่อให้เปรียบเสมืองเจดียจ์ ฬุ ามณี ที่ตงั้ อยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพทุ ธศาสนาที่ว่า คือแกนกลาง
จักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพนั ธ์ และมหานทีสีทนั ดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดียแ์ ห่งนีย้ งั ถุกสร้างให้เป็ นสักขีพยานรักของ
ราชนิกลุ อังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สนิ ้ พระชนม์ไปก่อนที่
พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึน้ ครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รบั สมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุม่ อิรวดี
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กลางวัน

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านร่องเรือกลับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
จากนัน้ เดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่สว่ นใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สกั ที่สวยงาม ที่สดุ แห่งหนึ่งของเอเชีย ใน
สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพ
อังกฤษ ได้ทงิ ้ ระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่า พระราชวังนีเ้ ป็ นแหล่งซ่องสุมกาลัง
ของกองทัพญี่ ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็ นพระราชวังไม้สกั ก็ ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็ นหน้ากลอง หลงเหลือก็ แต่ป้อม
ปราการและคูนา้ รอบพระราชวัง ที่ยงั เป็ นของดั่งเดิมอยู่ ปั จจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็ นพระราชวังที่รฐั บาลพม่าได้จาลอง
รูปแบบของ พระราชวังของเก่าขึน้ มา

นาท่านชม พระตาหนักไม้สักชเวนั นดอว์ พระตาหนักนีส้ ร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตร
ตระการด้วยลวดลายแกะ สลักประณีตอ่อนช้อย ทัง้ หลังคา,บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ ยวกับพุทธ
ประวัติ และทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่ เป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ยราชธานีจากอมรปุระมา
อยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อ เป็ นพระตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สนิ ้ พระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ
พระโอรสก็ทรงยกพระตาหนักนีถ้ วายเป็ นวัด ถือได้วา่ เป็ นงานฝี มือที่ประณีตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างแท้จริง

18.00 น.
19.55 น.
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สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์
ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG726
(มีบริการอาหารและนา้ ดืม่ บนเครือ่ ง)
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิ ตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4วัน 3 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

วันที่: 07-10 ก.พ.63
วันที่: 14-17 ก.พ.63
วันที่: 21-24 ก.พ.63
วันที่: 28 ก.พ.- 02มี.ค.63
วันที่: 06-09 มี.ค.63
วันที่: 13-16 มี.ค.63
วันที่: 20-23 มี.ค.63
วันที่: 27-30 มี.ค.63
วันที่: 03-06 เม.ย. 63
วันที่: 12-15 เม.ย. 63
วันที่: 24-27 เม.ย. 63
วันที่: 01-04 พ.ค. 63
วันที่: 15-18 พ.ค. 63
วันที่: 22-25 พ.ค. 63
วันที่: 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63
วันที่: 05-08 มิ.ย. 63
วันที่: 12-15 มิ.ย. 63
วันที่: 19-22 มิ.ย. 63
วันที่: 26-29 มิ.ย. 63
วันที่: 03-06 ก.ค 63
วันที่: 10-13 ก.ค 63
วันที่: 17-20 ก.ค 63
วันที่: 24-27 ก.ค 63
วันที่: 07-10 ส.ค. 63
วันที่: 14-17 ส.ค. 63
วันที่: 21-24 ส.ค. 63
วันที่: 28-31ส.ค. 63

20,900.20,900.20,900.19,900.19,900.20,900.20,900.19,900.20,900.20,900.19,900.20,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.20,900.19,900.19,900.20,900.20,900.19,900.19,900.19,900.-
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เด็กอายุไม่เกิน
เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี (เสริมเตียง) 12 ปี (ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
ท่านละ

20,900.20,900.20,900.19,900.19,900.20,900.20,900.19,900.20,900.20,900.19,900.20,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.20,900.19,900.19,900.20,900.20,900.19,900.19,900.19,900.-

20,900.20,900.20,900.19,900.19,900.20,900.20,900.19,900.20,900.20,900.19,900.20,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.20,900.19,900.19,900.20,900.20,900.19,900.19,900.19,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

15,900.15,900.15,900.14,900.14,900.15,900.15,900.14,900.15,900.15,900.14,900.15,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.15,900.14,900.14,900.15,900.15,900.14,900.14,900.14,900.-
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** รายการทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และคนขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) **
** ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) **
**โปรแกรมทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก**

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. การชาระค่าบริการ
1.1 ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ที่ดแู ลเส้นทาง การจองจะยืนยันหลังจากได้รบั แจ้งว่าชาระเงินมัดจาแล้วเท่านัน้
1.2 ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.3 การชาระเงินส่วนที่เหลือ ลูกค้าต้องชาระก่อนเดินทาง 30 วัน หากหากไม่ชาระตามเวลาที่กาหนด ทางบริษัทขอ
อนุญาตยึดมัดจาทัง้ หมดและยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ **ชาระก่อนเดินทาง 35 วัน สาหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ ปี ใหม่**
2. กรณีคณะออกเดินทางได้
2.1 คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
2.2 คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่า ใช้จ่ ายทั้งหมด **45 วัน สาหรับวัน สงการนต์และ
วันหยุดช่วงวันขึน้ ปี ใหม่**
3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
3.4 สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะ
เดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (10ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
3.6 กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ ตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้
3.7 กรณีที่ทา่ นได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องคืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้กบั ลูกค้า
(ตามเงื่อนไข ข้อ1-ข้อ3) ทัง้ นีท้ างบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้ว กับท่านเป็ นกรณีไป (อาทิ
กรณี ออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้เวลา
ดาเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทาการ นับจากวันที่ได้รบั เรือ่ ง
3.8 กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุม่ โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป
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3.10 กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
5. เมื่อท่านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และหมายเหตุที่ระบุทกุ ข้อแล้ว
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครือ่ งบินชัน้ นักท่องเทีย่ ว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
- ในกรณีมคี วามประสงค์อยูต่ อ่ จะต้องไม่เกินจานวนวัน, จานวนคนและมีคา่ ใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินกาหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่งั บนเครือ่ งเนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน ซึง่ ระบบการจองที่น่งั เป็ น
แบบสุม่ ที่น่งั
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ านาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
8. ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** กรณีทตี่ ้องการซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
- ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้านบาท]
- ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครือ่ งดืม่ ที่ส่งั พิเศษ(มินิบาร์, นา้ ดื่ม, บุหรี,่ เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ ,
ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด, ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการ
เดินทางเป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข้าประเทศพม่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผูถ้ ือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซา่ เข้าประเทศ
พม่ามีคา่ ธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซา่ 5-7 วัน
ทาการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ต้องยืน่ วีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสาหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
5. ค่าห้องพักเดีย่ วตามอัตราที่ระบุไว้ขา้ งต้น
6. ค่านากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดโี อเข้าวัด
7. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
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9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และทิปพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป)
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
11. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
้ นึ้ อยูก่ บั ภาวะ
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนีข
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยูก่ ับอัตราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ**
หมายเหตุ : สาหรับผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพานั กในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่าน
จะต้องทาการยื่นวีซ่า สาหรับการยื่นวีซ่าที่เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับชาระค่าวีซ่าตรงกับ
สถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท **

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1. การพิจารณาวีซา่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา
ของสถานทูตง่ายขึน้
2. กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่คอ่ นข้างนานและอาจ
ไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศกึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานัก
หรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือ
เดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทไี่ ม่ได้รับการยกเว้น)
**ลูกค้ากรุ ณาอย่ายึดติดกับการยืน่ ขอวีซ่าในอดีต เนื่องจากสถานกงสุลมีการเปลี่ยนแปลงกฎและ
เอกสารการอยู่เรื่อยๆ**
1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หนังสือ
เดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน้อย 4 หน้า ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมี
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การสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิด ชอบต่อปกหนังสือเดินทางของท่าน และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทาง
ราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด2 นิว้ จานวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพนื ้ หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , รูปที่เป็ นสติก๊ เกอร์
ใช้ไม่ได้)
3. ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคน
เข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย
**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทาการ
**เกี่ยวกับเอกสารยื่นวีซา่ หากทางสถานกงสุลแจ้งว่ามีการปรับเปลีย่ นกฎระเบียบในการยื่นวีซา่ สถานกงสุลจะขอเอกสาร
เพิ่มเติมได้ทกุ เวลา

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่งั ของกรุ ๊ป เป็ นไปโดยสายการบิน
เป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ ออก
ตั๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต๋วั REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้
2. ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้อ งเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็ง แรง และช่ว ยเหลือ ผูอ้ ื่น ได้อ ย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่อ งบิ นมีปัญ หา เช่ น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็ นสาเหตุทาให้หอ้ งที่ท่านได้ทาการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลับจากที่รเี ควสห้อง Twin Room เป็ น Double Room หรือ จากห้อง Double Room เป็ น Twin Room
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หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดออกหรือเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต
ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษัทฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสาคัญ)
5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
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