พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน Air Asia
วันแรก
08.30 น.

11.10 น.
12.25 น.

ค่ํา
วันที่สอง
เช้า

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
แถมฟรี ชุดอิ่มบุญ(กระเป๋า - หมอนรองคอ - ผ้ารองนั่ง)
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-มัณฑะเลย์-พุกาม-ทะเลเจดีย์-โชว์หุ่นเชิดพุกาม
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 3 ประตูทางเข้า 2-3 เคาน์เตอร์ 1-2 สายการบิน
Air Asia โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ
ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้าสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD244 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15
นาที (บริการอาหารและเครื่องดื่มท่านละ 1 ชุด)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ที่มีอายุกว่า 2,000ปี
ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม นําท่านขึ้นไปชมทะเลเจดีย์เมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา ที่
เจดีย์ชเวสันดอว์เจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะเห็นวิวของเจดีย์นับพันองค์ไกลสุด
ลูกหูลูกตา เจดีย์แห่งนี้จะแบ่งเป็น 4 ชั้น สามารถเลือกถ่ายรูปได้ตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นบนสุดของตัวเจดีย์
เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์หุ่นเชิดพุกาม
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก Su Thein San Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า
เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมานุหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ติโลมินโล-วิหารธรรมยังยี-มัณฑะเลย์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมและร่วมสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์
ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลาง
ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม จากนั้นนําท่านชม วัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว
มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่าง
เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีกซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็น
ต้นแบบของสถาปัตย-กรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็น
ช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ทําให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นนําท่านชม วัดมานุหะ
ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยินกะบา สร้างโดยพระเจ้ามานุหะ เพื่อสั่งสมบุญไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวัดนี้ไว้
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เที่ยง
บ่าย

ด้วยโครงสร้างพระวิหารค่อนข้างแคบทําให้พระพุทธรูปถูกสร้างอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน มีพระนอนหนึ่งองค์
กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน คล้ายราวกับว่าเป็นการสื่อถึงความคับแค้นพระทัยของ
ท่านที่ได้ตกเป็นเชลยในครั้งนึง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพรเข้าจันสิทธะ ชมภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอย่าง
สวยงาม เรียกได้ว่าสวยที่สุดในพุกามก็ว่าได้ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ นําท่านชม เจดีย์ติโลมินโล เป็นวัดที่สร้างแบบ
ก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึ้นสู่ระเบียงชั้น
บนได้ และวิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้ว
งดงามมาก องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกต่างจากที่เห็นกัน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอัน
เก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม นําท่านชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple)
สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วย
ทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่าน
ดังตํานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่เมือง มัณฑะเลย์
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก Yi Link Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า
มัณฑะเลย์–มิงกุน-เจดียม์ ิงกุน-ระฆังมินกุน-เจดีย์ชินพิวเม-วัดชเวนันดอร์–พระราชวังมัณฑะเลย์–
พระราชวังไม้สักชเวนาจอง-วัดกุโสดอ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมิงกุน เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ําอิรวดีฝั่งตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 11
กิโลเมตร นําท่านชม เจดีย์มิงกุน ซึ่งมีความหมายว่าเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ พระเจ้าปดุงมีพระราชดําริจะสร้าง
เจดีย์มิงกุน หรือ “เจดีย์จักรพรรดิ” ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดีย์ใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้
จากพระเจ้ากรุงจีน โดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระ
ปฐมเจดีย์ในสยาม จากนั้นนําท่านชม ระฆังมิงกุน ซึ่งพระเจ้าปะดุงทรงสร้างไว้ เป็นระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศพม่า น้ําหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปากกว้าง ราว 5 เมตร นับว่า
เป็นระฆังที่แขวนอยู่ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก นําท่านชม เจดีย์ชินพิวเม ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่
ไม่แพ้กัน ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราช
นัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อน
เวลาอันควรจนเป็นที่กล่าวขานว่าเป็น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตําหนัก
ที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวาย
วัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด นําท่าน
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04.00 น.

เช้า

12.55 น.
15.20 น.

ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น
แตกต่างจากวัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชม
พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12
ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่นั่ง และตําหนักต่างๆ ทั้งหมดถูก
ไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จําลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม นําท่านไป
พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วย
ลวดลายแกะสลักประณีต โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระ
เจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นตําหนัก
ยามแปรพระราชฐาน นําท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึงเคยเป้นที่ทําการสังคานราพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่น
ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “เป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก”
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานําท่านเข้าที่พัก Yi Link Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-สะพานไม้สักอูเบ็ง–สนามบินมัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ(สนามบินดอน
เมือง)นําท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใน พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระ
มหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่
ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี
พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง9
ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐาน
พระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคํา
จึงทําให้ทองคําเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ําหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้
เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่
สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นําไป
จากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นนําท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น
ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน ของเมืองอมรปุระ สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่
สนามบินมัณฑะเลย์เพื่อนําท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
บินลัดฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD245 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15
นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
........................................................................................
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กําหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ
ผู้ใหญ่พักห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว

10-13 พ.ย.61
10,900
10,900
10,900
9,900
3,900
22-25 ธ.ค.61
13,900
13,900
13,900
9,900
3,900
19-22 ม.ค.62
13,900
13,900
13,900
9,900
3,900
09-12 ก.พ.62
13,900
13,900
13,900
9,900
3,900
คําแนะนํา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ/ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านใน
ภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายังสนามบิน
ที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราค่าข้างต้นนี้รวม
✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.
✓ ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
✓ ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า
รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม
× ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
× ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น
× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าทําใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน
ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทําเอง)
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุเช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร
และเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS101118

www.etravelway.com/+

Page 4 of 7

Emergency call only : 0853642449

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
× ค่าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้ 20 กก.
× ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ําใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป)
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ (ทัวร์ไฟไหม้)
* โปรดชําระค่าทัวร์ยอดเต็มจํานวน หลังจากที่ได้รับการยื่นยันที่นั่งว่างจากเจ้าหน้าที่แล้วทันที พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือ
เดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอน
เงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423 (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด
ใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกบริการ (ทัวร์ไฟไหม้)
1.เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาโปรโมชั่น เมื่อชําระค่าบริการยอดเต็มจํานวนแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อผู้เดินทาง หรือ
ยกเลิก ขอคืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
เงื่อนไขการให้บริการ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ข้อจํากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความ
ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสําคัญ
3.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
4.อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ํามัน หรือมี
การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
7.ค่าบริการที่ท่านชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชําระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่
ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทําให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่าน
จะขอคืนค่าบริการไม่ได้
8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
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9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจํานวนผู้เดินทางขั้นต่ํา 20 ท่านรวมในคณะตามที่กําหนดไว้เท่านั้น
หากมีจํานวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กําหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการ
เดินทาง และราคาได้
11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝง
อื่น ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม
การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น
เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล่าวทั้งสิ้น
12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ
เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิน
ทั้งหมด
13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทาง
ได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี
สาเหตุมาจากผู้เดินทาง
15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน
สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน
ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก
อุบัติเหตุต่างๆ
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้
เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนใน
ประเทศที่เดินทางไป
18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์)
19.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
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20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและ
ไม่สามารถเดินทางได้ )
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