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วนัแรก กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์น ัง่รถสูพ่กุาม-โชวพ์ืน้เมอืงหุน่เชดิพุกาม   (-/-/เย็น) 

09.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูชิ ัน้ 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

12.15 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ PG 709** บรกิารอาหารบนเครือ่ง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงพุกาม เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์องประเทศเมยีนมา่ร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)พักผอ่นบนรถตามอธัยาศัย 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพรอ้มชมโชวเ์ชดิหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชดิหุ่นที่ดู

เหมอืนมชีวีติจรงิพรอ้มลิม้รสอาหารพืน้เมอืง 

 

  

 

 



Page 3 of 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง พุกาม-ทะเลเจดยี-์เจดยีช์เวซานดอว-์วดัเจดยีช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักุบยางก-ีวดั

 ตโิลมนิโล- วดัสญัพญัญ ู- วหิารธรรมยนัจ-ีน ัง่รถกลบัสูม่ณัฑะเลย ์  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมจากนัน้ น าทา่นชมเมอืงทะเลเจดยีท์ีส่วยงามและหมูบ่า้น

เกา่แกเ่มอืงพกุามทีย่งัคงวถิทีีช่วีติทีเ่รยีบงา่ย ณ จดุชมววิทะเลเจดยี ์

08.25 น. น าทา่นชม พระเจดยีช์เวสกิอง(Shwezigon Pagoda)ซึง่เป็นสถปูดัง้เดมิของพมา่โดยแท ้มลีักษณะ

เป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย์ เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ จาก

พระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทัง้ที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของ

พระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม ชมวดัอนนัดา(Ananda Temple) ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกของ

ก าแพงเมอืง เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในพุกาม มรีูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส มมีขุเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้นซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้

เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแหง่นีก้็คอื ทีช่อ่งหลังคา

เจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
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จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ตัง้อยูท่างตอนใตข้องหมูบ่า้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 

1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์ห่งมอญ เพือ่สั่งสมบญุไวส้ าหรับชาตหินา้ จงึไดน้ าอัญมณีบางสว่นไป

ขายมาสรา้งวัดนี้โครงสรา้งวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์น่ัง

เบยีดเสยีดอยูภ่ายใน สะทอ้นถงึความคับแคน้พระทัยของกษัตรยิเ์ชลยพระองคน์ีเ้ป็นอยา่งด ี

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านแวะชมสิง่ของขึน้ชือ่ของพุกามก็คอื 

เครือ่งเขนิ(Lacquer Ware)ซึง่ยอมรับ

กันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้ า 

จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเล็กถงึใหญ ่

หีบใส่ของต่างๆ สิง่ที่ก าลังเป็นที่นิยมก็คือ 

โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกับโครงไม ้

ไผ่ มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บแลว้กับไป

คืนรูปไดด้ังเดมิ จากนั้น พาท่านเที่ยว วดั

กุบยางก ี(GubyaukkyiTempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคอื ภาพจติ

กรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคง

เหลืออยู่  จ าก นั้น เข า้ชมว ัดติโลมินโล

(Htilominlo Temple)สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 

โดยพระบัญชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็น

พระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซ ึง่เก ิดกับ

นางหา้มผูห้นึง่ และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็น

ราชทายาท เป็นวัดสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร 

เทา่กนัทัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรปูประดษิฐฐ์านอยู่

ทัง้ 4 ทศิ ทัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนัง

อนัเกา่แกก่บัลวดลายปนูปัน้ อนัประณีตสวยงามสรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761ซึง่ไดรั้บการยก
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ยอ่งว่ามคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก นมัสการ เจดยีส์พัพญัญูซึง่เป็นเจดยีท์ีสู่งทีสุ่ดใน

เมอืงพกุาม ชมวหิารธรรมยนัจ(ีDhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์็เชือ่ว่าเป็น

วัดทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะ

ตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญต่ระหงา่นดังต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอากาศ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 

ชัว่โมง) 

ค า่   บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

*น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม มณัฑะเลย-์เทีย่วเมอืงมงิกนุ-หมูบ่า้นมงิกนุ-เจดยีม์งิกนุ-ลอ่งแมน่ า้อริะวด-ีระฆงัมงิกนุ-

พระราชวงัมณัฑะเลย-์ พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง               (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.05 น. น าท่านสู่ เมอืงมงิกุนโดยการล่องเรอืไปตามแม่น ้าอริะวดสีู่มงิกุน จากท่าเรอืใกลเ้จดยีช์เวไจยัต เขต

เมอืงอมรปรุะ ทวนน ้าไป หมูบ่า้นมงิกนุ ซึง้เป็นสว่นหนึง่ของอมรปรุะ แตอ่ยูบ่นเกาะกลางล าน ้าอริวดแีละ

ไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรอืเทา่นัน้ทวา่มอีนุสรณ์สถานทีแ่สดงความยิง่ใหญข่องพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะได ้

เห็นหมู่บา้นอริวดีที่มลีักษณะเป็น “กึง่บา้นกึง่

แพ” เนือ่งจากระดับน ้าอริวดใีนแต่ละฤดูกาลจะ

มคีวามแตกตา่งกนัมาก โดยเฉพาะฤดูน ้าหลาก 

ระดับน ้าจะขึน้สงูกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาว

พม่าจงึนิยมสรา้งบา้นกึง่แพ คือถา้น ้าขึน้สูงก็

รว่มแรงกันยกบา้นขึน้ทีด่อนครัน้น ้าลงมากก็ยก

บา้นมาตัง้ใกลน้ ้าเพือ่ความสะดวกสบายในการ

ใชแ้มน่ ้าในชวีติประจ าวัน  

น าท่านชม เจดยีม์งิกุน ร่องรอยแห่งความ

ทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลัง

ทรงเคลือ่นทัพไปตยีะไข่ แลว้สามารถชะลอ

พระมหามัยมุนีมาประดษิฐานที่มัณฑะเลย์

เป็นผลส าเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระท าการ

ใหญ่ขึน้และยากขึน้ ดว้ยการท าสงครามแผ่

ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้

ทาสจ านวนมากก่อสรา้งเจดีย์ม ิงกุนหรือ

เจดยีจ์ักรพรรดเิพือ่ประดษิฐานพระทันตธาตุ

ทีไ่ดจ้ากพระเจา้กรงุจนีโดยทรงมุง่หวังใหย้ิง่ใหญเ่ทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมยัพกุาม และใหญโ่ตโอฬารยิง่

กว่าพระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในสวุรรณภมู ิสง่ผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่

หรอือาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนกีารขดขีแ่รงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดนิแดนในอาณัตขิอง

องักฤษแลว้ท าการซอ่งสมุก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทัพพมา่อยูเ่นอืงๆโดยพมา่กล่าวหาว่าอังกฤษ

หนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหนึง่ทีท่ าใหพ้ม่าเสยีเมอืงในทีสุ่ด

อยา่งไรก็ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุด าเนนิไปไดเ้พยีง7ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่าย

แพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดยีอ์นัยิง่ใหญใ่นพระราชหฤทัยของพระองคจ์งึปรากฏเพียงแค่ฐานทว่า

ใหญโ่ตมหมึาดั่งภเูขาอฐิทีม่คีวามมั่นคงถงึ 50 เมตร ซึง่หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุ

และสงูทีส่ดุในโลก เพราะสงูถงึ 152 เมตร สว่นรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหว
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ในปีระฆงัมงิกนุไมไ่กลจากฐานเจดยีม์งิกนุคอืระฆงัมงิกนุพระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพือ่อทุศิ

ทวายแด่มหาเจดยีม์งิกุน จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คู่ควรกัน คอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สูง 

3.70 เมตร น ้าหนัก87ตัน เลา่ขานกนัวา่ พระเจา้ปดงุทรงไมต่อ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีนแบบจงึรับสั่ง

ใหป้ระหารชวีตินายชา่งทันททีีส่รา้งเสร็จ ปัจจุบันถอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่ขีนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึง่แห่ง

พระราชวังเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดยีวทว่าระฆังเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ชาวพมา่จงึภาคภมูใิจว่า

ระฆงัมงิกนุเป็นระฆงัยกัษ์ทีย่งัคงสง่เสยีงกอ้งกังวานทัง้นี้เคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบนี ้

โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆไปยนืรวมกันอยูใ่ตร้ะฆังไดถ้งึ100คน เจดยีช์นิพวิมนิ(เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐาน

อยูเ่หนอืระฆงัมงิกนุไมไ่กล ไดช้ือ่วา่เป็นเจดยีท์ีส่วยสงา่มากแหง่หนึง่สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้

บากะยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักทีพ่ระองคม์ตี่อพระมหาเทวชีนิพิ

วมนิ ซึง่ถงึแก่พริาลัยก่อนเวลาอันควร ไดรั้บสมญานามว่า “ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ีเจดยีอ์งคน์ี้เป็น

พทุธศลิป์ทีส่รา้งขึน้ดว้ยภมูจัิกรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสเุมรุอันเชือ่กันว่าเป็น

ศนูยก์ลางและโลกและจักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมทุรตามหลักไตรภมู ิหลังจากนัน้เดนิทาง

กลับมายงัมณัฑะเลย ์

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)พระราชวังทีส่่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้ักที่

สวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเอเชยี ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบูรพาหรือสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่20 

มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่ม
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พระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าดว้ยเหตุผลว่า

พระราชวังนีเ้ป็นแหลง่ซอ่งสมุก าลังของกองทพั

ญีปุ่่ นพระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไม ้

สกัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอื

ก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวังที่ยัง

เป็นของดั่งเดมิอยู่ปัจจุปัน พระราชวังทีเ่ห็นอยู่

เป็นพระราชวังทีรั่ฐบาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบ

ของพระราชวังของเกา่ขึน้มา 

จากนัน้ น าท่านไป พระราชวงัไม้สกัชเวนานจอง 

(Golden Palace Monastry)วังทีส่รา้งดว้ย

ไมส้ักทัง้หลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  

วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตออ่น

ชอ้ย ทัง้หลังคา บานประตูและหนา้ต่าง โดย

เนน้รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศ

ชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดง

ในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่พระองค์ยา้ยราช

ธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อ

เป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็

ทรงยกวังนีถ้วายเป็นวัด ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ ชม วดั

กุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มี

แผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนังสอืกนิเนสบุ๊คไดบ้ันทกึไวว้่า“หนังสอื

ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก” 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่เมนพูเิศษ  กุง้เผา 

*น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

  ส 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่ รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบ็ง-มณัฑะเลย-์กรงุเทพฯ  

  (เชา้/-/-) 

04.00 น. น าท่านนมัสการ พระมหามยัมุน ีอนัเป็นสิง่

ศกัด ิส์ทิธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือ

เป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่

ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ไดรั้บการขนานนามว่า 

“พระพุทธรูปทองค าเนือ้นิม่”ทีพ่ระเจา้กรุงยะ

ไขท่รงหล่อขึน้ทีเ่มอืงธรรมวดี เมือ่ปี พ.ศ. 689 

สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ 

ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตักกวา้ง 

9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัด

มหามนุ ีหรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกนั หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุี และในปี พ.ศ.2422 สมัย

พระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระ

ละลายเก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บูรณะวัดขึน้

ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวัดทีส่รา้งใหม่ทีสุ่ดแต่

ประดษิฐานพระพทุธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวัตถทุีน่ าไปจากกรงุศรี

อยุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 พรอ้มทัง้ เชญิทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี 

ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลับโรงแรม 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้สูต่ัวเมอืง อมรปุระ(Amrapura)เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยูท่างตอนใตข้องเมอืง

มณัฑะเลยซ์ ึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึง่ของพมา่กอ่นทีจ่ะยา้ยมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ.

2400 จากนัน้น าทา่นผา่นชมภเูขาสกายศนูยก์ลางแหง่พระพทุธศาสนาทีส่ าคัญ ท่านจะไดช้มทัศนียภาพ
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ของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอ ิระวดีเจดีย์

จ านวนมากมายที่ตัง้เรียงรายอยู่บนภูเขา 

และรมิฝ่ังแม่น ้า ชม สะพานไมอู้เบ็ง(U-

Ben)สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในโลกโดย

ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอู เสาของ

สะพานใชไ้มส้ักถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายกุว่า

200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั 

ไปสู่วดัจอกตอจ  ีซ ึง่มีเจดีย์ที่สรา้งตาม

แบบวัดอนันดาแหง่พกุาม 

10.30 น. น าชม "วดัมหากนัดายงค"์(MahagandaryonMonastry) ซึง่เป็นวัดใหญท่ีส่ดุของพมา่ทีเ่มอืงอมร

ปุระ ซึง่ในชว่งเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูปเดนิเรยีงแถวดว้ยอาการส ารวมเพือ่รับอาหาร วทิยาลัยสงฆ์

แหง่นีเ้ป็นสถานทีศ่กึษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวนัิยมากทีส่ดุ ดว้ยวัตรปฏบิตัอินังดงามของภกิษุสงฆ์

ในวัดมหากนัดายงคท์ าใหม้ชีาวพมา่จ านวนมากสง่บตุรหลานมาศกึษาพทุธศาสนากนัทีน่ี ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 710 

** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

16.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 
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หมายเหต ุ: ส าหรบัลกูคา้ทีจ่องทวัรพ์มา่เดนิทางชว่งวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต ่12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบชู/ิเป็ดปกักิง่+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารคะ่  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลีย่นเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปิดใหแ้ทนคะ่ 

 

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

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา พมา่ พกุาม มณัฑะเลย ์มงิกนุ บนิ PG 4 วนั น ัง่รถภายใน 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง กรุป๊ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

04 ม.ค.63 07 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

18 ม.ค.63 21 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 

21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

28 ก.พ.63 02 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

06 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

20 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

27 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

03 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 

04 เม.ย.63 07 เม.ย.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 

12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้ง

เดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  

เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  คา่ประกนัอุบตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บั

อุบตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวั

ของผูเ้ดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกั

รดีทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การ

นดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์ 1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรม

เนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบั

ทปิคะ่) 

 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา 

ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะ

มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าปกตอิกี ทาง

ทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 6,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ

เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุา

ช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะหกัคา่ใชจ้า่ย 1,000บาท/ทา่น ยกเวน้ในกรณี

วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์60% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิ

หรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุก

กรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมด กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทาง

บรษิทัฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจาก

การยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่น ไมม่หีวัหนา้

ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยโดยทางบรษิทัจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่ก

คร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้

ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบ

และหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูก

ปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ 

ท ัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
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 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงค์

เดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไม่

รบัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การ

ประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่

ตรวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีที่

เกดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่

ไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตทุี่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 

 ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ

และไมส่ามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศ

หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า

หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็

ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าให้

ใบหนา้เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 
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 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นญุาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่ ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอื

การควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ

ใดๆท ัง้ส ิน้ 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

   ดังนัน้ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกล่าว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบุคคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
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9. การอนุญาตใหเ้ขา้  ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลูกคา้สมัครใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/

กรณีลูกคา้ (ยกเวน้คา่วซีา่) คา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวนบรษัิทฯยนิดคีนื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ล่าชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์่างๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


