วันแรก

ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุด
ชมวิวทะเลเจดีย์
08.00 น. พร๎อมกันที่ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA โดยมี
เจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯคอยให๎การต๎อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
11.00 น. นําทํานเหินฟ้าสูํ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพมําโดยเที่ยวบิน FD244
(บริการอาหารร้อน และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
12.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพมํา หลัง ผํานพิธีการ ตรวจคนเข๎าเมือง รับกระเป๋า
สัมภาระ ผํานขั้นตอนศุลกากรแล๎ว เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีอันรุํงเรืองของพมํา เป็นเพียงหนึ่ง
ในไมํกี่เมืองที่ยังคงใช๎ชื่อเดิมเรื่อยมาไมํมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยูํบนที่ราบอันแห๎งแล๎ งและเขตทํานา
ปลูกข๎าวตามแนวลําน้ําเอยาวดีตอนบน

นําทํานออกเดินทางสูํ เมืองพุกาม โดยรถโค๎ฃปรั บอากาศ (ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ทํานจะได๎ชมวิวตลอดสองข๎างทางที่สวยงามด๎วยธรรมชาติ
นําทํานสูํ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ ที่สวยงาม และหมูํบ๎านเกําแกํของเมืองพุกาม ให๎ทํานได๎เก็บภาพ
ความประทับใจ พร๎อมชมพระอาทิตย์ลอยลับขอบฟ้า
เย็น
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร … พร้อมชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ
ทีพ
่ กั
GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล –
วิหารธรรมมายันจี – มัณฑะเลย์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองพุกาม พุกามได๎ชื่อวําเป็นเมืองแหํงทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแหํงเจดีย์สี่พันองค์ เพราะในสมัย
รุํงเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแคํเพียง 2,217 องค์ เจดีย์แหํงแรกของ
พุกามคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร๎างโดยพระเจ๎าอโนรธามังชํอ ปฐมกษัตริย์แหํงอาณาจักรพุกาม โ ดย
ธรรมเนียมการสร๎างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญํสุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ทรงสร๎าง และองค์ที่มีขนาดเล็ก
ถัดมาเป็นการสร๎างโดยเหลําขุนนาง อํามาตย์ ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์

นําทํานสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า ) สร๎างเป็นทรงรูปสถูป แบบ
ดั้งเดิ มของพมําโดยแท๎ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญํ สร๎างขึ้นหลังพระเจ๎าอโนรธาขึ้นครองราชย์
เพื่อใช๎บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายสํวน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญํ ทั้งที่
เป็นธาตุจากไหปลาร๎า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแก๎วของพระเจ๎าอโนรธา ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่
ยิ่งใหญํที่สุดของอาณาจักรพุกาม

นําทํานชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญํที่ขึ้นชื่อได๎รับการยกยํองวําเป็น “เพชรน้ําเอก
ของพุทธศิลป์สกุลชํางพุกาม ” เป็นที่รู๎จักเหนือวิหารทั้งหลาย สร๎างโดยพระเจ๎าจานสิตา เมื่อกํอน
ยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุกาม แตํรัฐบาลพมําได๎มาทาสีทองทับ
เมื่อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร๎างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก
จากนั้นนําทํานชม วัดมนุหะ ตั้งอยูํบริเวณตอนใต๎ของหมูํบ๎านยินกะบา สร๎างโดยพระเจ๎ามานุหะ
เพื่อสั่งสมบุญไว๎ชาติหน๎าจึงได๎สร๎างวัดนี้ไว๎ ด๎วยโครงสร๎างพระวิหารคํอนข๎างแคบทําให๎พระพุทธรูป
ถูกสร๎างอยํางเบียดเสียดอยูํภายใน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทํานชม วัดกุบยางกี สร๎างโดยพระโอรส ของพรเข๎าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดํนคือภาพ
จิตรกรรมบนฝาผนังอยํางสวยงาม เรียกได๎วําสวยที่สุดในพุกามก็วําได๎
นําทํานชม เจดีย์ติโลมินโล เป็นวัดที่สร๎างแบบกํออิฐถือปูน บนฐานกว๎างด๎านละ 43 เมตร องค์
เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชํองบันไดเดินขึ้นสูํระเบียงชั้นบนได๎ และวิหารแหํงนี้ได๎ชื่อวําเป็น
วิหารองค์สุดท๎ายที่มีการสร๎างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้น
ที่หนึ่งและชั้นที่สองของวิหาร ภายในมีชํองแสงที่เมื่อสํ องกระทบพระพุทธรูปแล๎วงดงามมาก องค์
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกตํางจากที่เห็นกันโดยทั่วไป
อยํางไรก็ตาม
นักปราชญ์ชาวพมําบางรายได๎ตีความวํา “ติโลมินโล” อาจเพี้ยนเสียงมาจาก “ไตรโลกมงคล “หรือ
“ผู๎ได๎รับพรอันเป็นมลคลจากสามโลก” นั่นเอง

นําทํานชม วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วัดนี้ได๎ชื่อวําใช๎ความหนาแนํน ความละเอียดพิถีพิถันใน
การสร๎างมากที่สุดในพมําก็วําได๎ จากนั้นนําทํานกลับสูํเมือง มัณฑะเลย์ ผํานเส๎นทางเดิม
เย็น
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พักที่
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดช
เวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเข๎า สูํ เมืองมิงกุน เป็นหมูํบ๎านริมแมํน้ําอิ รวดีฝั่งตะวันตก หําง จากมัณฑะเลย์ประมาณ 11
กิโลเมตร เมื่อเดินทางมาถึง

นําทํานชม เจดีย์มิ งกุน ซึ่งมีความหมายวําเจดีย์ที่สร๎างไมํเสร็จ พระเจ๎าปดุงมีพระราชดําริจะสร๎าง
เจดีย์มิงกุน หรือ “เจดีย์จักรพรรดิ ” ที่ใหญํที่สุดและสูงกวําเจดีย์ใดๆในสุวรรณภู มิประดิษฐานพระ
ทันตธาตุที่ได๎จากพระเจ๎ากรุงจีน โดยทรงมุํ งหวังให๎ยิ่งใหญํเทียบเทํามหา เจดีย์ในสมัยพุกามและ
ใหญํโตโอฬารยิ่งกวําพระปฐมเจดีย์ในสยาม
จากนั้น นําทําน ชม ระฆังมิง กุน ซึ่งพระเจ๎าปะดุงทรงสร๎างไว๎ เป็ นระฆังสัมฤทธิ์ที่ให ญํที่สุดใน
ประเทศพมํา น้ําหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเส๎นผําศูนย์กลางที่ปากกว๎าง ราว 5
เมตร นับวําเป็นระฆังที่แขวนอยูํซึ่งใหญํที่สุดในโลก
นําทํานชม เจดีย์ชินพิวเม ที่เป็นอนุสรณ์สถานแหํงความรักอันยิ่ งใหญํไมํแพ๎กัน โดยพระเจ๎าบากะ
ยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ๎าปดุง ทรงสร๎างไว๎แดํพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกํพิราลัยกํอนเวลา

อันควร จนเป็นที่กลําวขานวําเป็น “ทัชมาฮาลแหํงลุํมอิรวดี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทํานชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม๎สักทองสลักเสลาด๎วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็น
พระตําหนักที่ประทับของพระเจ๎า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล๎ว พระเจ๎าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท๎าย
ของพมํา) ได๎รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตํงด๎วยไม๎แกะสลักเลํา

เย็น
พักที่

เรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด นําทํานชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร๎าง
โดยพระเจ๎ามินดง เป็นอาคารไม๎ตกแตํงด๎วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกตํางจากวัดอื่นๆ
ตํอมาถูกไฟไหม๎หมด ขณะนี้ทางการพมําได๎กํอสร๎างขึ้นมาใหมํในรูปแบบเดิม ชม
พระราชวังมัณฑะเลย์ สร๎างขึ้นเมื่อย๎ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญํมีประตู
เข๎าถึง 12 ประตู ตั วพระราชวังเป็นหมูํอาคารไม๎และตึก ประกอบด๎วยท๎องพระโรงพระที่นั่ง และ
ตําหนักตํางๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม๎เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แตํปัจจุบันทางการพมําได๎จําลองขึ้นใหมํ
อีกครั้งบนฐานเดิม นําทํานชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเกําของพมําที่
นําทํานชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึงเคย เป้นที่ทํา การสังคานราพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผํนศิลา
จารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และได๎ลงกินเนสบุ๏ควํา “เป็นหนังสือที่ใหญํ
ที่สุดในโลก”
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

04.00 น.

เช้า

เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธี ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - สะพานไม้สักอูเบ็ง – ท่าอากาศ
ยานมัณฑะเลย์ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

นาท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
สูงสุดของพม่า ) ถือเป็นต๎นแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญํทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ได๎รับ
การขนานนามวํา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม ” ที่พระเจ๎ากรุงยะไขํทรงหลํอขึ้นที่เมืองธรรมวดี
เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ๎มด๎วยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปาง
มารวิชัย หน๎าตักกว๎ าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ๎าปดุงได๎สร๎างวัดมหามุนี หรือวัดยะไขํ (วัด
อาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ๎า สีปอ
กํอนจะเสียเมืองพมําให๎อังกฤษได๎เกิดไฟไหม๎วัดทองคํา จึงทําให๎ทองคําเปลวที่ปิดพระละลาย
เก็บเนื้อทองได๎น้ํา หนักถึง 700 บาท ตํอมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพมําได๎เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัด
ขึ้นใหมํมีขนาดใหญํกวําเดิมโดยสายการออกแบบของชํางชาวอิตาลีจึงนับได๎วําเป็นวัดที่สร๎างใหมํ
ที่สุดแตํประดิษฐานพระพุทธรูปเกําแกํที่สุดในเมืองพมํา โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุ
ที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางกลับเข๎าสูํที่พัก
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานชม สะพานไม้สัก อูเบ็ง สะพานที่สร๎างด๎วยไม๎สักและยาวที่สุดในโลก ตัวสะพานนี้ทอด
ยาวถึง 2 กิโลเมตร ข๎ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ

ได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินสูํ ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับสูํประเทศไทย
12.45 น. นําทํานเหินฟ้ากลับสูํ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD245
15.00 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมิองกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร๎อมความประทับใจ
*************************************************************

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทํา
การออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท
หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

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

ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
11,888
11,888
11,888
12,888
14,888
11,888
11,888
11,888
13,888
12,888
12,888

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่ เด็ก
มีเตียง
11,888
11,888
11,888
12,888
14,888
11,888
11,888
11,888
13,888
12,888
12,888

1 เด็ก 2
ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
11,888
11,888
11,888
12,888
14,888
11,888
11,888
11,888
13,888
12,888
12,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั๋ว

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

8,888
8,888
8,888
9,888
11,888
8,888
8,888
8,888
10,888
9,888
9,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน**ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้
ทําการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความ
ให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมัด
จําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย
ยกเว้นค่าภาษีน้ํามันที่ยังมิได้ชําระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร๎อมคณะ
 คําภาษีสนามบินทุกแหํงที่มี
 คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทํานละไมํเกิน 20 กก.  คํารถรับ-สํง และนําเที่ยวตามรายการ
 คําที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห๎องละ 2 ทํานหรือ 3 ทําน
 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ
 คําอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คําจ๎างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชํน คําทําหนังสือเดินทาง คําโทรศัพท์ คําโทรศัพท์
ทางไกล คําอินเตอร์เน็ต คําซักรีด มินิบาร์ในห๎อง ร วมถึงคําอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500บาท/ทริป/ต่อท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตํอทํานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องชําระเงินคําบริการสํวนที่เหลือทั้งหมดกํอนวันเดินทางอยํางน๎อย 21 วัน
กรณีนักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมํชําระเงิน หรือชําระเงินไมํครบภายในกําหนด รวม ถึงกรณีเช็คของทําน
ถูกปฏิเสธการจํายเงินไมํวํากรณีใดๆให๎ถือวํานักทํองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
3. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํน แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักทํองเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผู๎มีชื่อในเอกสารการจอง ) จะต๎องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท
อยํางใดอยํางหนึ่งเพื่อแจ๎งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไมํรับยกเลิกการ
จองผํานทางโทรศัพท์ไมํวํากรณีใดๆ
กรณีนักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต๎องการขอรั บเงินคําบริการคืน นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู๎มีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต๎องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยํางใดอยําง
หนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคําบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร๎อมหลักฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชําระเงิ นคําบริการตํางๆ และหน๎าสมุดบัญชีธนาคารที่ต๎องการให๎นําเงินเข๎าให๎
ครบถ๎วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคําบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 30 วัน คืนเงินคําบริการร๎อยละ 100 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว
2.1.2 ยกเลิกกํอนวันเดินทางไมํน๎อยกวํา 15 วัน คืนเงินคําบริการร๎อยละ 50 ของคําบริการที่ชําระแล๎ว
2.1.3 ยกเลิกกํอนวันเดินทางน๎อยกวํา 15 วัน ไมํคืนเงินคําบริการที่ชําระแล๎วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคําใช๎จํายที่ได๎จํายจริงจากคําบริการที่ชําระแล๎วเนื่องในการเตรียมการจัดการนํา
เที่ยวให๎แกํนักทํองเที่ยว เชํน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต๎องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คําบริการทั้งหมด
4. การติดตํอใดๆ กับทางบริษัทเชํ น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต๎องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจาก
วันเวลาดังกลําวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวําเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทํองเที่ยวเดินทางไมํถึง 15 คน
2.

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผู๎มีวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากทํานไมํได๎รํวมเดินทางหรือใช๎บริการตามที่ระบุไว๎ในรายการไมํวําบางสํวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข๎า- ออกเมืองด๎วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมํคืนเงินคําบริการไมํวํา
บางสํวนหรือทั้งหมดให๎แกํทําน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวํา 15 ทําน
โดยจะแจ๎งให๎กับนักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบ ลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วันกํอนการเดินทางสําหรับ
ประเทศที่ไมํมีวีซํา และอยํางน๎อย 10 วันกํอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซํา แตํหากทาง
นักทํองเที่ยวทุกทํานยินดีที่จะชําระคําบริการเพิ่มจากการที่มีนักทํองเที่ยวรํวมเดินทางน๎อยกวําที่ทาง
บริษัทกําหนดเพื่อให๎คณะเดินทางได๎ ทางเรายินดีที่จะให๎บริการตํอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน๎า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช๎ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทํองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได๎
สํงหน๎าหนังสือเดินทางให๎กับทางบริษัทพร๎อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของนักทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบใดๆ ตํอความเสียหายหรือคําใช๎จํายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทํองเที่ยว
ที่มิได๎เกิดจากความผิดของทางบริษัท เชํน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ
อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลําช๎า เปลี่ยนแ ปลง หรือการ
บริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต๎น
7. อัตราคําบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคําบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตํางประเท ศ คําตั๋วเครื่องบิน คําภาษีเชื้อเพลิง คําประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมํมีอํานาจในการให๎คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว๎นแตํ
มีเอกสารลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทกํากับเทํานั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต๎องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไมํเกิน 100 มิลลิลิตร
ตํอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมํเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสํถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถนําออกมาให๎เจ๎าหน๎าที่ตรวจได๎อยํางสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให๎ถือ ได๎ทํานละ 1 ใบเทํานั้น
ถ๎าสิ่งของดังกลําวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกวําที่กําหนดจะต๎องใสํกระเป๋าใบใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎
ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคล๎ายกับอาวุธ เชํน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต๎องใสํกระเป๋าใบ
ใหญํและฝากเจ๎าหน๎าที่โหลดใต๎ท๎องเครื่องบินเทํานั้น
3. IATA ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสํกระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได๎ในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ได๎แกํ
4.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้าน๎อยกวํา 20,000 mAh หรือน๎อ ยกวํา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได
ไมํมีการจํากัดจํานวน
4.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องได๎
ไมํเกินคนละ 2 ก๎อน
4.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกวํา 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห๎ามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. ห๎ามนําแบตเตอรี่สํารองใสํกระเป๋าเดินทาง โหลดใต๎เครื่องในทุกกรณี ให๎นําติดตัวขึ้นเครื่องเทํานั้น !!

