วันแรก

กรุ งเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้ าชมเมือง

 (-/-/เย็น)

10.00 น.
12.15 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์
ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709 ** บริการอาหารบนเครื่ อง**

13.40 น.
นาท่ าน

เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
เดินทางเข้ าสู่ เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) รถวิ่งไปบนถนนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรื อที่เรี ยกกัน ในยุค
สงครามว่า Burma Road มุ่งหน้าไปทางทิ ศตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อราว 60 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาฯ 2.30
ชัว่ โมงก็มาถึงเมืองพินอูลวินหรื อมีอีกชื่อหนึ่งว่า “เมเมี๊ยว” (Maymyo) เมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของประเทศ
พม่ามาตั้งแต่สมัยอาณานิ คมอังกฤษ และที่แห่ งนี้ ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศที่บริ สุทธิ์ เย็นสบายตลอดทั้งปี จากนั้น
นาท่าน นั่งรถม้ า ชมเมืองพินอูลวิน เพื่อเก็บภาพไว้เป็ นที่ระลึก ย่านหอนาฬิ กา Purcell Tower สัญลักษณ์ อนั โดด
เด่นของเมืองพินอูลวิน
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

คา่

*นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **Royal Parkview หรื อเทียบเท่ า

Bangkok Airway (PG)

วันทีส่ อง

ตลาดเช้ าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์ กนั ดอว์ จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระสะพานไม้ อูเบ็ง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินเที่ยวชมตลาดเช้าที่ เมืองพินอูลวิน ให้ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตที่หลากหลายวัฒนธรรมที่รวมกันอยู่ใน
เมืองนี้ และเลือกซื้อและชมสินค้าซึ่งจาหน่ายทั้งของที่ระลึก งานฝี มือท้องถิ่น และสิ นค้าต่างๆ สาหรับนักท่องเที่ยว
รวมถึงจาหน่ายพืชผักผลไม้ และของกิน ของใช้สาหรับชาวพม่าในท้องถิ่น
นาท่านนมัสการ วัดพระมหาอันตูกานตาร์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) ซึ่ งประดิษฐานพระพุทธรู ปที่ค น
ไทยเรี ยกว่า “พระทันใจ” ซึ่งแกะสลักจากหินอ่อนทั้งองค์ ตามประวัติกล่าวว่า มีชาวจีนได้มาบูชาองค์พระทันใจไป
ไว้ที่ประเทศจีน ระหว่างการเดินทาง รถเกิดอุบตั ิเหตุ องค์พระตกจากรถ ไม่สามารถยกขึ้นรถไปได้อีกไม่ว่าจะใช้
เครนช่วยยกก็ตาม สุ ดท้ายจึงต้องสร้างวัดบริ เวณนี้ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรู ปหยกขาวองค์น้ ี พร้อมกับตั้งชื่อว่า
“มหาอันตูกานตาร์ ” ซึ่งแปลเป็ นไทยได้ว่า “เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์ที่ให้ความร่ ารวย โชคดีแก่ผกู ้ ราบไหว้” และ
เชื่อกันว่าเป็ นพระรักชาติอีกด้วย

จากนั้น

นาท่าน

จากนั้น

ชมความงดงามของพืชเมืองหนาวที่ สวน
พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร์ กั น ด อ ว์ จี ( National
Kandawkyi Botanical Garden) สวนแห่ งนี้
ตั้ ง ขึ้ น ใน ปี ค .ศ .191 5 ออ ก แ บ บ ให้
เหมือนกับ สวนพฤกษศาสตร์ หลวงเมือง
คิ ว (Royal Botan Gardens) หรื อสวนคิ ว
(Kew Garden) ในประเทศอังกฤษ ภายใน
สวน แห่ งนี้ ประกอบ ด้ ว ยสน ามห ญ้ า
สวนหย่อม สระน้ าขนาดใหญ่ และมีป่ า
ธรรมชาติ เป็ นองค์ป ระกอบภายในสวน
นอกจากจะตกแต่งสวยงามแล้วยังมีการให้ความรู ้ดา้ นพรรณพืชและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่
กว้างขวางถึง 2,700 ไร่ ภายในสวนพฤษศาสตร์มีการปลูกพืชพันธุพ์ ้นื เมืองกว่า 514 สายพันธุ์ ต้นไม้จากต่างประเทศ
74 สายพัน ธุ์ มีการปลูกไผ่กว่า 75 ชนิ ด กล้วยไม้พนั ธุ์พ้ืนเมืองกว่า 300 ชนิ ด นอกจากนั้นยังมีการปลูกดอกไม้อีก
จานวนหลากหลายสายพัน ธุ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ ถูก มาปลูก ในสวนแห่ งนี้ กว่ า 25 สายพัน ธุ์ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวของผูท้ ี่ชื่นชอบธรรมชาติและต้นไม้อย่างแท้จริ ง
ระหว่างทางกลับมัณฑะเลย์ แวะชมสวนกาแฟท้องถิ่นและชิมไวน์ทอ้ งถิ่นได้ที่ทาจาก
Strawberry,Grape,Pineapple,Cherry และ Jam** ให้ท่านได้เลือกเป็ นของฝาก

12.00 น.
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ านเดิ น ทางเข้าสู่ ต ัว เมือ ง อมรปุ ระ
(Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่งอยู่
ทางตอนใต้ข องเมืองมัณ ฑะเลย์ซ่ ึ งเป็ น
ราช ธานี เพี ยง 76 ปี ท่ าน จะได้ ช ม
ทัศนี ยภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ าอิระ
วดี เจดียจ์ านวนมากมายที่ต้ งั เรี ยงรายอยู่
บนภูเขา และริ มฝั่งแม่น้ า ชมสะพานไม้ อู
เบ็ ง สะพานไม้ที่ ยาวที่ สุ ด ในโลกโดย
ข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ ชื่อว่าเสาอู เสาของ
สะพานใช้ไม้สกั ถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วดั จอกตอจีซ่ึง
มีเจดียท์ ี่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ!! กุ้งแม่นา้ เผา

*นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรื อเทียบเท่ า

ส

วันทีส่ าม

เข้ าร่ วมพิธลี ้างหน้ าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ เจดีย์นมนาง - ขึน้ เขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมนิ ทงแส่ - กรุงเทพฯ

 (เช้ า/กลางวัน/ - )
07.00 น.
นาท่าน

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
นมัส การ พระมหามัย มุนี อัน เป็ นสิ่ ง
ศั ก ดิ์สิ ท ธิ์สู ง สุ ด 1 ใน 5 แห่ ง ของพม่ า
ถื อ เป็ นต้น แบบพระพุ ท ธรู ปทองค า
ขนาดใหญ่ ท รงเครื่ องกษัต ริ ย์ที่ ได้รั บ
การขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคา
เนื้ อนิ่ ม ” ที่ พระเจ้ากรุ งยะไข่ ทรงหล่อ
ขึ้น ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สู ง
12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2
นิ้ว ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั
หน้ า ตัก กว้า ง 9 ฟุ ต ในปี พ.ศ. 2327
พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี
พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สี ปอ ก่อนจะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระ
ละลายเก็บเนื้อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาด
ใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
เก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้งที่ 1
พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่ วมทาบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก
จากนั้นกลับโรงแรม

จากนั้น

นาท่านเข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่ว นใหญ่ ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรื อ สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่ องบิน
ฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่า

พระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุมกาลังของกองทัพญี่ปุ่น ระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ึ งเป็ นพระราชวังไม้สกั ก็ถูกไฟไหม้เผา
ราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ ารอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่
เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาลองรู ปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา

จากนั้น

นาท่ านไป พระราชวัง ไม้ สัก ชเวนานจอง
Golden Palace Monastry วั ง ที่ ส ร้ าง
ด้ว ยไม้สัก ทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พม่ า แท้ ๆ วิ จิ ต รตระการด้ ว ยลวดลาย
แกะสลักประณี ตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บาน
ประตู และหน้าต่ าง โดยเน้น รายละเอีย ด
เกี่ ย วกั บ พุ ท ธประวัติ แ ละทศชาติ ข อง
พระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี
พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ยราชธานี
จากอมรปุ ร ะมาอยู่ที่ เมื องมัณ ฑะเลย์เพื่ อ
เป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรื อ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวัง
นี้ ถวายเป็ นวัด ถือได้ว่าเป็ นงานฝี มือที่ ประณี ต ของช่ างหลวงชาวมัณ ฑะเลย์อย่างแท้จ ริ ง น าท่ านชม วัด กุโสดอ
(Kuthodaw Pagoda) ซึ่ ง ครั้ งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ ท าการสั ง คายนาพระไตรปิ ฎกครั้ งที่ 5 มี แ ผ่ น ศิ ล าจารึ ก
พระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บนั ทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

12.00 น.
จากนั้น

จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดิ น ทางสู่ เมื อ งสกายน์ ศู น ย์ก ลางแห่ ง
พระพุ ท ธศาสนาที่ ส าคัญ ท่ า นจะได้ช ม
ทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ าอิระวดี
เจดียจ์ านวนมากมายที่ต้งั เรี ยงรายอยูบ่ นภูเขา
และริ มฝั่งแม่น้ า สกายน์เป็ นราชธานีได้เพียง
59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอานาจกัน สุ ดท้าย
พระเจ้าโดะมิ น พญา ได้รับ ชัยชนะจึ งย้า ย
เมื อ งหลวงใหม่ ม าตั้ง ที่ ป ากแม่ น้ ามิ ด แง
ตรงที่ บ รรจบกับแม่น้ าอิร วดี จนเป็ นที่ ต้ ัง
ของเมืองอังวะในเวลาต่อมา
ช ม เจดี ย์ ก ว งมู ด อ ร์ ห รื อ วั ด เจดี ย์
นมนาง สร้ างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่ อ ปี
ค.ศ.1636 ใช้เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยว
แก้วหรื อพระทันตธาตุที่ได้มาจากลังกา
เจดี ย น์ ้ ี เป็ นเจดี ยท์ รงโอคว่าแบบสิ งหล
หรื อเจดียท์ รงลังกา มีตานานเล่าว่าองค์
ระฆังทรงกลมผ่าครึ่ งซีกนี้ ได้ตน้ แบบมา
จากถัน พระชายาคนโปรดของพระ

19.15 น.
21.40 น.

เจ้าต้าหลู่ องค์เจดียม์ ีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน
จากนั้น ขึน้ เขาสกายน์ เป็ นภูเขาขนาดกลาง เข้าชม จุดที่ 1 Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมนิ ทง
แส่ ภายในมีพระพุทธรู ป 45 องค์ประดิษฐานเรี ยงกันเป็ นครึ่ งวงกลม จุดที่ 2 นาท่านไปยัง เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น หรื อ
ซูนอูพอนยาชิน (Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda) บ้างก็เขียนว่า (Soon U Ponya Shin Pagoda) หากแปลกัน ตาม
ภาษาพม่าแปลว่า เป็ นวัดที่พระพุทธเจ้ามารับเสวยฉันภัตตาหารที่นี่ ซึ่งอยู่บนยอดเขา Nga-pha ของเขตสะกายที่มี
ความสู ง 240 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ณ จุดนี้ มีจุดชมวิวที่ คุณสามารถมองเห็นเจดียต์ ่างๆ ที่วางตัวอยูต่ ามไหล่เขา
มองเรื่ อยไปจนสุด ถึงแม่น้ าอิระวดี เชิญถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก ตามอัธยาศัย
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG 714
** บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ

...............................................................................

หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตง้ั แต่ 12-21 เมษายน 2563

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ ดปักกิ่ง+กุง้ มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิ ดให้บริการค่ะ
พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง จะปิ ดให้บริการ
โดยทางผูจ้ ดั ทัวร์จะเปลี่ยนเป็ นร้านอาหารอืน่ และสถานที่เที่ยวอืน่ ที่เปิ ดให้แทนค่ะ

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่ า พินอูลวิน เมืองสุ ดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

เที่ยวบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

01 พ.ย.62

03 พ.ย.62

PG709/PG714

12,900

12,500

11,900

2,000

22 พ.ย.62

24 พ.ย.62

PG709/PG714

12,900

12,500

11,900

2,000

29 พ.ย.62

01 ธ.ค.62

PG709/PG714

12,900

12,500

11,900

2,000

06 ธ.ค.62

08 ธ.ค.62

PG709/PG714

13,900

13,500

12,900

2,000

08 ธ.ค.62

10 ธ.ค.62

PG709/PG714

14,900

14,500

13,900

2,000

13 ธ.ค.62

15 ธ.ค.62

PG709/PG714

12,900

12,500

11,900

2,000

20 ธ.ค.62

22 ธ.ค.62

PG709/PG714

12,900

12,500

11,900

2,000

28 ธ.ค.62

30 ธ.ค.62

PG709/PG714

15,900

15,500

14,900

2,000

30 ธ.ค.62

01 ม.ค.63

PG709/PG714

16,900

16,500

15,900

2,000

31 ธ.ค.62

02 ม.ค.63

PG709/PG714

16,900

16,500

15,900

2,000

07 ก.พ.63

09 ก.พ.63

PG709/PG714

12,900

12,500

11,900

2,000

08 ก.พ.63

10 ก.พ.63

PG709/PG714

13,900

13,500

12,900

2,000

07 มี.ค.63

09 มี.ค.63

PG709/PG714

11,900

11,500

10,900

2,000

28 มี.ค.63

30 มี.ค.63

PG709/PG714

11,900

11,500

10,900

2,000

03 เม.ย.63

05 เม.ย.63

PG709/PG714

13,900

13,500

12,900

2,000

04 เม.ย.63

06 เม.ย.63

PG709/PG714

13,900

13,500

12,900

2,000

13 เม.ย.63

15 เม.ย.63

PG709/PG714

14,900

14,500

13,900

2,000

อัตราค่าบริการรวม









ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่ อนไขประกัน การเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้มุ ครองถึงการสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนา้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินบิ าร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่ านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิน ทางได้ ซึ่ งจะต้ อ งมีใบรั บ รองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่ อ น
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท้ ่ านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ในการเก็บ ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดิน ทางและมีผ ลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มผี ้เู ดินทางไม่ถงึ 15 ท่ าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋
เนื่ องจากสายการบิน อาจมีก ารปรั บ เปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ไ ด้ แจ้ ง ให้ ทราบ ล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่ อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดิน ทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภยั พิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัตเิ หตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่ อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะ
ถือว่าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

