ร่วมพิธีลำ้ งหน้ำพระมหำมัยมุนี
มหำเจดียช์ เวสิกอง
2ใน5 สิง่ ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่ำ
** ชมสะพำนไม้สกั ที่ยำวที่สุดในโลก สะพำนอู่เป่ ง
** ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ บนเขำมัณฑะเลย์ฮิล
** นั ่งรถม้ำ ชมเมือง
** ล่องเรือชมพระอำทิตย์ตก ณ ลุ่มน้ ำอิรวดี
** ชมวิว 360 องศำ ชมทะเลเจดียบ์ นเจดียช์ เวซันดอ
บินภำยใน มัณฑะเลย์ - พุกำม - มัณฑะเลย์ 2 ขำ

กำหนดกำรเดินทำง : มกราคม - มิถุนายน
วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – สะพานไม้ อ่เู ป่ ง
12.00 น.
14.30 น.
16.05 น.

ค่า

(-/-/D)

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ แถว N
เคาเตอร์ สายการบิน Myanmar Airways พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยเทีย่ วบินที่ 8M338
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง)
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสาบต่ าวตะหมั่น ระดับน้ าในทะเลสาบจะมีน้ าขึ้นเยอะ
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น้ าจะแห้งกลายเป็ นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับทาการ
เพาะปลู ก ในช่ ว งนั้ น ชาวบ้า นจึ ง มี ก ารท าการเพาะปลู ก หลายชนิ ด เช่ น ข้า วโพด ข้า ว แม้แ ต่ ด อก
ทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดู หนาว เหนื อท้องน้ ามี ส ะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ 1.2 กิ โลเมตร เรี ยกว่า
สะพานไม้ อ่ ูเป่ ง (U-BEN) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก สร้ างขึ้นหลังจากที่ยา้ ยราชธานี มาอยู่ที่อมรปุระ
เป็ นสะพานไม้สักที่ นามาจากเมื องอิ นน์วะ โดยเสนาบดี ข องพระเจ้าโบ่ ต่อพญา ชื่ อว่า เสาอู จึ งเรี ยกชื่ อ
สะพานไม้น้ ี ตามชื่อ คือ อู่เป่ ง เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

วันทีส่ อง
เช้ า
09.05 น.
09.35 น.

 พักที่ GREATWALL HOTEL// SHWE PHYU HOTEL หรื อเทียบเท่า
มัณฑะเลย์ –พุกาม–ทะเลเจดีย์พุกาม-เจดีย์ชเวสิ กอง-วัดอนันดา-วัดสั พพัญญู-วัดมนูหะ-มหาเจดีย์ธรรมยังยีเจดีย์ชเวซันดอ-เจดีย์บูพยา
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
นาท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (BAGAN) โดยสายการบิน K7 263
เดินทางถึง เมืองพุกาม (BAGAN) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเขตที่ราบ บะกัน ในปั จจุบนั คือ
เมือง หย่าวน์อู่ สมัยกุบไลข่านยกทับมาเหยียบเมืองบะกันในปี 1287 นั้น ได้มีการสร้างวัดวาอารามและ
สถู ปเจดี ยข์ ้ ึนบนที่ราบอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ กว่า 13,000 แห่ ง แต่หลังจากที่ผ่านไป 700 ปี กลับมีมีศาสน
สถานหลงเหลืออยู่ ราว 2,000 แห่งเท่านั้น นอกนั้นก็ยงั คง หลงเหลือแค่ซากกองหิ นอิฐที่ปรักหักพังบ้าง
ถูกแม่น้ าเอยาวดีพดั หายไปบ้าง ชม เจดีย์ชเวสิ กอง (SHWEZIGON) 1 ใน 5 มหาเจดี ยสถานศักดิ์ สิทธิ์ ของ
พม่า องค์เจดียส์ ี ทองอร่ ามทรงระฆังคว่า สู ง 160 เมตร เป็ นสถานที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุและพระ
เขี้ยวแก้ว เจดี ยร์ ู ปแบบศิลปะพม่าแท้ แห่ งนี้ สร้ างขึ้ นโดยกษัตริ ยอ์ โนรธา (King Anawrahta) ด้วยทรงเชื่ อ
ว่าตนเองเป็ น “พระมหาจักรพรรดิราช ”จึงพยายามรวบรวมพระสารี ริกธาตุมาไว้ดว้ ยกัน จากนั้นทรง
ปล่อยช้างเผือกที่อญั เชิ ญมาจากลังกาออกไปเพื่อเสี่ ยงทาย พญาช้างเผือกพานักที่ตรงไหน ก็สร้างเจดียช์ เวสิ
กองที่น้ นั แต่สร้างฐานไปได้แค่สามชั้น พระเจ้าอโนรธาก็สิ้นพระชนม์ลงเสี ยก่อน พระเจ้าจันสิ ตธาจึง
สร้างต่อจนแล้วเสร็ จสมบู รณ์ ในปี 1089 จากนั้นนาท่านชม วัดอนันดา (อนันดากู่พยา) สร้างเสร็ จเมื่อปี
1091 โครงสร้ างของวัดมี ระเบี ยงทางเดิ นที่ไม่ซับซ้อน มีซุ้มประตูใหญ่สี่ซุ้มขนาดเท่ากันทุกด้าน เปิ ดจาก
แนวกึ่งกลางกาแพงไปสู่ หอ้ งคูหากลางวิหาร ด้านบนก่อเป็ นแกนทึบสี่ เหลี่ยมขึ้นไปรับกับส่ วนยอด
โครงสร้างวิหารมีผงั เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจตุรัส ในซุ ้มพระมีพระพุทธรู ปยืน สู ง 9.5 เมตร ประดิ ษฐานอยู่ท้ งั สี่
ซุ ม้ แทนองค์พระอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง 4 จากนั้นนาท่านชม วัดสั พพัญญู (ตั๊ดปยิน่ ยูพยา) จัดเป็ นวัดที่สูงที่สุด
ใน บะกัน สู งถึง 61 เมตร และถือเป็ นแม่แบบของสถาปั ตยกรรมบะหม่า จากนั้นนาท่านชม วัดมนูหะ
สร้างขึ้นโดยกษัตริ ยม์ หู หา กษัตริ ยม์ หู หาทรงมีพระประสงค์ที่จะสั่งสมบุญไว้สาหรับชาติภพหน้า จึง
นาเอาอัญมณี บางส่ วนไปขายเอาเงินมาสร้างวัดแห่งนี้ โดยสร้างพระพุทธรู ปนัง่ ขนาดใหญ่ 3 องค์ และ

เทีย่ ง

ค่า

วันทีส่ าม
เช้ า
08.20 น.
08.50 น.

พระพุทธรู ปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่ เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก สะท้อนออกถึงความคับแค้นใจที่
ถูกจับมาขังเป็ นเชลยได้อย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านชม มหาเจดีย์ดัมมะหยัน่ จี หรื อ "แสงสว่างแห่งธรรม” สร้างในรัชสมัยของพระเจ้านะระ
ตู่ ถึงแม้รัชสมัยจะสั่นยิง่ แต่พระองค์ก็ได้ชื่อว่า เป็ นผูท้ ี่สร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดใน บะกัน (พุกาม) ด้วยพระองค์
ทรงวิตกว่า ผลกรรมจากการกระทาในชาติน้ ี จะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า พระองค์จึงสร้างวัดนี้ข้ ึน
เพื่อล้างบาป เล่าขานกันว่า พระเจ้านะระตู่ ทรงควบคุมดูแลการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง ช่างจะต้องวาง
เรี ยงศิลาไม่ให้มีช่องแม้แต่แม้เข็มเพียง 1 เล่ม หากสอดผ่านรอยต่อไปได้ช่างก่อสร้างจะต้องถูกสั่งประหาร
ทันที แต่การก่อสร้างยังไม่ทนั แล้วเสร็ จ พระองค์ก็ถูกลอบปลงพระชนม์ลงเสี ยก่อน
จากนั้นนาท่านชม เจดีย์ชเวซันดอ หนึ่งในพระพุทธสถานสามแห่งที่ พระเจ้าอโนรธาทรงสร้างไว้ในบะกัน
สร้างขึ้นในปี 1057 และมีชื่อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า มหาเป่ งนะกู่พยา (วัดพระพิฑเนศ) เพราะแต่เดิมเคยมี
เทวรู ปพระพิฑเนศประดิษฐานอยูต่ ามมุมฐานทักษิณทั้ง 5 ชั้น ให้ท่านได้ ความงดงามของ ทะเลเจดีย ์ และ
ถือเป็ นที่ๆเหมาะที่สุดกับการเก็บภาพความประทับใจได้เกือบทัว่ เมืองพุกามเลยทีเดียว
จากนั้นให้ท่าน นัง่ รถม้า ชมความงามของเมืองทะเลเจดีย ์ ท่านจะได้ สัมผัสกับบรรยากาศ ของความศรัทธา
ในพุทธสถานที่คนบะกัน ได้ใช้สัญลักษณ์การสร้างเจดียท์ ้ งั เมืองเป็ นพันๆๆแห่ง เพื่อแสดงถึงเชื่อและแรง
ศรัทธาที่งดงาม (รถม้า1 คัน สามารถนัง่ ได้ 4 ท่าน )
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ RAZAGYO HOTEL หรื อเทียบเท่า
พุกาม-มัณฑะเลย์ - อมรปุระ-วัดมหากันดายง-พระราชวังมัณฑะเลย์ -พระตาหนักไม้ สักชเวนานจอง
-วัดกุโสดอ- Mandalay Hill
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบิน K7 262
เดินทางถึ ง สนามบินมัณฑะเลย์ นาท่านเดิ นทางสู่ นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องอมรปุระ อยู่ทางตอนใต้ของ
เมืองมัณฑะเลย์ออกไป 12 กิโลเมตร พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างเมืองอมรปุระขึ้นในปี 1782 ใกล้กบั เมือง

เทีย่ ง

มัณฑะเลย์ ซึ่ งเป็ นราชธานี ที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง 76 ปี โดยย้ายจากเมืองอินน์วะ ตามคาแนะนาของเหล่า
ปุโรหิ ตโหราจารย์ ที่หวัน่ วิตกกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระเจ้าโบ่ต่อพญา ทรงขึ้นครองราชย์
การชิ งอานาจในช่ วงนั้น เริ่ มจากการสังหารหมู่ การใช้ไฟกวาดล้างโจมตีหมู่บา้ นป่ างคะ ในละแวกเมือง
สกายน์ คนในหมู่บา้ นถูกไฟครอกตายอย้างน่าสยดสยอง เหล่าพารหมณ์จึงเห็นพ้องว่า ควรย้ายราชธานีไป
อยูท่ ี่อมรปุระ ให้เป็ นราชธานี แห่ งใหม่แทน จึงมีการบันทึกเรื่ องราวของเมืองหลวงใหม่กบั ประชากรกว่า
200,000 คนเอาไว้ จากนั้นเดิ นทางต่ อไปยัง วัด มหากันดายง ซึ่ ง ตั้ง อยู ่ริ ม ทะเลสาบตองตะมาน ใกล้
สะพานอูเบ็ง และเป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่ามีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรี ยนทางธรรม
กว่า 1,200รู ป และมีพ ระภิก ษุจ ากยุโ รปอเมริ ก า ญี ่ป่ ุ น ฯลฯ มาบวชเรี ย นด้ว ยวิท ยาลัย สงฆ์แ ห่ ง นี้ เป็ น
สถานที่ศึก ษาพระธรรมและรัก ษาพระธรรมวินยั มากที่สุ ดด้วยวัตรปฏิ บ ตั ิพ ระวินยั อย่า งเคร่ งครัดของ
ภิกษุสงฆ์ในวัดมหากันดายงทาให้มีชาวพม่าจานวนมากส่ งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่และ
ทาให้มีผู ม้ ีจิตศรัท ธาจองคิวกัน นาภัตตาหารมาถวายพระทั้ง 1,200 รู ป ไม่เว้น แต่ล ะวัน ทาให้วิท ยาลัย
สงฆ์แห่ งนี้ ดารงค์อยู่ได้แม้จะได้รับงบประมาณจากรัฐบาลพม่าไม่มากนัก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านสู่ พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) ก่อสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้ามินดง ระหว่าง
ปี ค.ศ.1857-1859 หลังการย้ายเมืองหลวงจากอมระปุระมายังมัณฑะเลย์ เพื่อหนีทหารของจักรวรรดิ
อังกฤษ ระหว่างสงครามพม่า-อังกฤษ ตามความเชื่ อเป็ นพระราชวังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังได้ชื่อว่ามี
ความงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งในทวีปเอเชีย มีคูน้ ารอบพระราชวังและประตูที่ยงิ่ ใหญ่ และเป็ นพระราชวัง
ที่สุดท้ายของพระเจ้าธี บอกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์คองบองและในประวัติศาสตร์ พม่า เมื่ออังกฤษ
เข้ายึดครองพม่าในสงครามโลกครั้งที่สอง ทางอังกฤษคิดว่าพระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุ มของทหาร
ญี่ปุ่น จึงได้ทาลายพระราชวังเสี ยด้วยการทิ้งระเบิดจากเครื่ องบินในวันที่20 มีนาคม ค.ศ. 1945 พระราชวัง
ตกอยูใ่ นความเสี ยหายมาโดยตลอดจนปัจจุบนั ได้รับการบูรณะโดยรัฐบาลพม่า โดยการลอกแบบ
โครงสร้างเดิม และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย์ ที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิมอยู่ ปัจจุปัน
พระราชวังที่เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาลองรู ปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
จากนั้นนาท่านชม พระตาหนักไม้ สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระตาหนักนี้สร้างด้วยไม้
สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณี ตอ่อนช้อย ทั้ง
หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี
พ.ศ.2400 ซึ่ งเป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ยราชธานีจาก อมรปุระมาอยูท่ ี่เมือง
มัณฑะเลย์เพื่อเป็ นพระตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่
พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธี บอ หรื อ สี ป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระ

ค่า
วันทีส่ ี่
04.00 น.

เช้ า
10.40 น.
13.20 น.

ตาหนักนี้ถวายเป็ นวัด ถือได้วา่ เป็ นงานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างแท้จริ ง จากนั้นนา
ท่านสู่ วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่ งครั้งหนึ่งเคยเป็ นสถานที่ทาการ สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5
มีแผ่นศิลาจารึ กพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสื อกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้วา่
“หนังสื อที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เขา Mandalay Hill ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ งอยูบ่ น
ยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ GREATWALL HOTEL// SHWE PHYU HOTEL หรื อเทียบเท่า
ร่ วมพิธีล้างหน้ าพระมหามัยมุนี - มัณฑะเลย์ -กรุ งเทพฯ

(B/-/-)

นาท่านสู่ เจดีย์มหามุนี (Mahamuni Pagoda) เพื่อเข้าร่ วม พิธีลา้ งหน้าพระ มหามุนี ซึ่ งที่นี่จะทาการเป็ น
ประจาทุกวัน เป็ นพิธีการที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มากหากท่านใดที่ได้เข้าร่ วมในพิธี จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแรง
ศรัทธาที่ชาวมัณฑะเลย์ได้ปฏิบตั ิทุกวัน มีบรรเลงดนตรี ขณะทาพีธีลา้ งหน้าพระมหามุนี (แนะนาไม่ควร
พลาด) พระพุทธรู ปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคาเนื้อ
นิ่ม” ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ ม้ ด้วย ทองคาเปลว
หนา 2 นิ้ว ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัด
มหามุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัย
พระเจ้า สี ปอ ก่อน จะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระ
ละลายเก็บเนื้อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่
มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้วา่ เป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่
ประดิษฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า สมควรแก่เวลา นาคณะกลับสู่ โรงแรมที่พกั
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางกลับ โดยสายการเมียนม่ าร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ 8M337
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 ขอบพระคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ 

กาหนดการเดินทาง

มกราคม : 10-13
กุมภาพันธ์ : 21-24
มีนาคม : 28-31
เมษายน : 11-14
พฤษภาคม : 23-26
มิถุนายน : 13-16
พักโรงแรม 3 ดาว

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ 2 ท่าน

เด็กเสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2ท่ าน

เด็กไม่ เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

พักเดี่ยว
เพิม่

18,900.18,900.18,900.19,900.17,900.17,900.-

18,900.18,900.18,900.19,900.17,900.17,900.-

17,900.17,900.16,900.18,900.16,900.16,900.-

5,000.5,000.5,000.6,000.5,000.5,000.-

อัตราค่ าบริการรวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน กรุ งเทพฯ-มัณฑะเลย์-กรุ งเทพฯ ชั้นประหยัด (ตัว๋ กรุ๊ ป)
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินภายใน มัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์
- ค่าโรงแรมที่พกั 3 คืนตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยว
- ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง (วงเงิน เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนือจากรายการ
- ค่าบริ การวีซ่าพม่า

การจองทัวร์ และการชาระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท สาหรับการจองทัวร์ พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทางเพื่อสารองที่นงั่
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลื อชาระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสื อเดิ นทางเล่มจริ งที่มีอายุเหลื อก่อนวันเดินทาง
อย่างน้อย 6 เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการยกเลิก
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณี ทาการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาระค่ามัดจาตามวันเวลาที่บริ ษทั ฯ
กาหนดให้ตอ้ งชาระ เนื่องจากจะทาให้เสี ยโอกาสในการจองทัวร์ ของท่านอื่น
• กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาการ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาเนิ นการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ท่าน ไม่
ว่าจะในกรณี ไดก็ตาม เนื่องจากเป็ นระบบการออกแบบหมู่คณะ
• บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
• 1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษทั คืนเงินให้ท้ งั หมด
• 2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯจะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งครับ
(ในกรณี ที่บริ ษทั ฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริ ษทั ฯคืนเงินให้ท้ งั หมดหรื อหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งครับ)

หมายเหตุ
• บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
• ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• การไม่ รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ ยวตามรายการ ไม่ส ามารถขอหักค่าบริ การคื นได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
• ความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิ ดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การล่าช้าของเที่ยวบิ น การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล และความเสี ยหายที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านออกเดินทางไม่ มีหวั หน้ าทัวร์
ผู้เดินทางจานวน15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้ าทัวร์ ไทยร่ วม
เดินทางไปด้ วย

