นม ัสการพระมหาม ัยมุน ี
ั ส
ิ ธิ์ 1 ใน 5 แห่งพม่า
สงิ่ ศกดิ
์ ท
ร่วมพิธล
ี า้ งหน้าพระมหาม ัยมุน ี
ชมสะพานอูเบียน
ั
สะพานไม้สกยาวที
ส
่ ด
ุ ในโลก
ชมพระราชว ังม ัณฑะเลย์
ชมวิวเมืองม ัณฑะเลย์
ิ ล์
ทีม
่ ัณฑะเลย์ฮล
ล่องเรือแม่นา้ อิระวดี
เทีย
่ วเมืองมิงกุน
ชมท ัชมาฮาลแห่งลุม
่ อิระวดี
วันแรก
12.00 น.
14.50 น.
16.25 น.

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานอูเบียน
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ N สาย
การบิ น เมียนม่าร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก
บินตรงสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ เที่ยวบิ นที่ 8M338
เดินทางถึงสนามบิ นมันฑะเลย์ หลังจากผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะทีอ่ ยูท่ างตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ เป็ นราชธานี
แห่งหนึ่งของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนทีจ่ ะย้ายมาอยู่ทเ่ี มืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 นาท่านชมสะพานอู
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เบียน สร้างขึน้ จากไม้สกั ทีย่ าวทีส่ ุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่ ง
ตรงไปสู่เจดียเ์ จ๊าต่อจี อยูอ่ กี ฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขนุ นางนามว่าอูเบียน เป็ นแม่ทพั
นายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้ โดยใช้ไม้สกั ทีร่ อ้ื จากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จานวน 1,208 ต้น ทีส่ ร้าง
ไว้เมือ่ 200 กว่าปี ทแ่ี ล้ว มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองมัณฑะเลย์
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MANDALAY SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง มิ งกุน-ล่องเรือแม่น้าอิ ระวดี-เจดียม์ ิ งกุน-ระฆังมิ งกุน-เจดียช์ ิ นพิ วมิ น-พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดช
เวนันตอ-วัดกุโสดอ-มัณฑะเลย์ฮิลล์
เช้า
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านล่องเรือแม่น้าอิ ระวดีส่เู มืองมิ งกุน ระหว่างทางจะได้เห็นหมูบ่ า้ นอิระวดีทม่ี ลี กั ษณะเป็ น “กึง่ บ้าน
กึง่ แพ” เนื่องจากระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้าหลาก ระดับน้าจะ
ขึน้ สูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึง่ แพ คือถ้าน้ าขึน้ สูงก็รว่ มแรงกันยกบ้านขึน้ ที่
ดอน ครัน้ น้ าลงมากก็ยกบ้านมาตัง้ ใกล้น้า เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้าในชีวติ ประจาวัน
นาท่านชมเจดียม์ ิ งกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะ
ไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานทีม่ ณ
ั ฑะเลย์ เป็ นผลสาเร็จ จึงทรงฮึกเหิมทีจ่ ะกระทาการ
ใหญ่ขน้ึ และยากขึน้ ด้วยการทาสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจานวนมาก
ก่อสร้างเจดียม์ งิ กุนหรือเจดียจ์ กั รพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุทไ่ี ด้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุง่ หวัง
ให้ยงิ่ ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่ กว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึง่ ในเวลานัน้
ถือเป็ นเจดียท์ ส่ี งู ทีส่ ุดในสุวรรณภูม ิ ส่งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจานวน 50,000 คน หลบหนีการ
ขดขีแ่ รงงานไปอยูใ่ นเขตเบงกอล เป็ นดินแดนในอาณัตขิ องอังกฤษ แล้วทาการซ่องสุมกาลังเป็ นกองโจรลอบ
โจมตีกองทัพพม่าอยูเ่ นืองๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษพม่าอันเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าให้พม่าเสียเมืองในที่สุด อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียม์ งิ กุนดาเนินไปได้เพียง
7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่ในพระราช
หฤทัยของพระองค์จงึ ปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดังภู
่ เขาอิฐทีม่ คี วามมันคงถึ
่ ง 50 เมตร ซึง่ หาก
สร้างเสร็จตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ใ่ี หญ่ทส่ี ุด และสูงทีส่ ุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรง
กลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
และไม่ไกลจากฐานเจดียม์ งิ กุน คือระฆังมิ งกุน ทีพ่ ระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสาเร็จ เพื่ออุทศิ ทวายแด่
มหาเจดียม์ งิ กุน จึงต้องมีขนาดใหญ่ค่คู วรกัน คือเป็ นระฆังยักษ์ทม่ี เี ส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร
น้าหนัก 87 ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ตอ้ งการให้มใี ครสร้างระฆังเลียนแบบ จึงรับสังให้
่ ประหาร
ชีวติ นายช่างทันทีทส่ี ร้างเสร็จ ปั จจุบนั ถือเป็ นระฆังยักษ์ทม่ี ขี นาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครม
ลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว ชาวพม่าจึงภาคภูมใิ จว่าระฆังมิงกุนเป็ น
ระฆังยักษ์ทย่ี งั คงส่งเสียงก้องกังวาน ทัง้ นี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัว
เล็กๆ ไปยืนรวมกันอยูใ่ ต้ระฆังได้ถงึ 100 คน และนาท่านชม เจดียช์ ิ นพิ วมิ น (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐาน
อยูเ่ หนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ช่อื ว่าเป็ นเจดียท์ ส่ี วยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2359 โดยพระเจ้า
บากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งความรักทีพ่ ระองค์มตี ่อพระมหาเทวีชนิ พิวมิน
ซึง่ ถึงแก่พริ าลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รบั สมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิ รวดี” เจดียอ์ งค์น้เี ป็ นพุทธ
ศิลป์ ทีส่ ร้างขึน้ ด้วยหลักภูมจิ กั รวาลคือมีองค์เจดียส์ ถิตอยูต่ รงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเ มรุ อันเชื่อกันว่าเป็ น
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ศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูม ิ สมควรแก่เวลาล่องเรือ
กลับตามเส้นทางเดิม
บ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง สร้างขึน้ ตามผังภูมจิ กั รวาล
แบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุตวิ ่าเป็ นจุดศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั มีกาแพง
ล้อมรอบทัง้ สีท่ ศิ ใจกลางพระราชวังเป็ นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ ด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชัน้
สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่องั กฤษ
และเทีย่ วชมวัดชเวนันตอ (Shwenuntow Temple) เคยตัง้ อยูใ่ นเขตพระราชวังหลวง สร้างขึน้ ในของสมัย
พระเจ้ามินดงด้วยไม้สกั ทองชัน้ ดี แกะสลักศิลปะช่างมัณฑะเลย์แบบเก่าทีม่ เี อกลักษณ์หลังคาทรงปราสาท 5
ชัน้ พร้อมปิ ดทองสุกสว่างทัง้ หลัง แต่ต่อมาได้ถูกยกให้เป็ นสานักสงฆ์ แม้ว่าสีเหลืองอร่ามของทองคาจะจืด
จางลงไปตามกาลเวลา แต่ภายในตัววัดด้านในก็ยงั ปรากฏสีทองสุกสว่างให้ได้ชม นอกจากนัน้ วัดแห่งนี้ยงั
ถือเป็ นพระราชวังเก่าของพม่าทีม่ ลี กั ษณะสมบูรณ์สวยงามทีส่ ุดอีกด้วย หลังจากพระองค์สน้ิ พระชนม์ พระ
เจ้าตีป่ ่ อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตัง้ ไว้ยงั ทีป่ ั จจุบนั
และยังเคยเป็ นทีป่ ระทับนัง่ สมาธิของพระเจ้ามินดงพระ
ราชบิดาของพระเจ้าตีป่ ่ อ และสิน้ พระชนม์ชพี ทีว่ หิ ารแห่งนี้ และนาท่านไปชมกรรมวิธใี นการทาทอง
เครือ่ งเงิน และงานหัตถกรรมต่างๆ ของชาวพม่า สามารถเลือกซือ้ เครือ่ งประดับเงิน และทองได้ทช่ี อ้ ปแห่งนี้
นาท่านชมวัดกุโสดอ ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นสถานทีท่ าการสังคายนาพระไตรปิ ฎกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก ครัง้ ที่ 5 มี
แผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทัง้ หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บนั ทึกไว้ว่าเป็ น
พระไตรปิ ฎกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก และเดินทางสู่ยอดเขามัณฑะเลย์ Mandalay Hill ตัง้ อยูท่ าง
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สงู 240 เมตร เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามทีส่ ุดของเมือง
มัณฑะเลย์ ซึง่ อยูบ่ นยอดเขา ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์ เกือบทัง้ เมือง
ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึก
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ MANDALAY SHWE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม วัดพระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
04.00 น. นาท่านเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึง่ แปลว่า วัดปราชญ์ผยู้ งิ่ ใหญ่ วัดมหามัยมุนี
อยูห่ ่างจากใจกลางเมืองลงมาทางใต้ราว 3 กิโลเมตร บนถนนทีต่ ดั ตรงไปสู่อมรปุระ สร้างขึน้ ในปี 1784 โดย
พระเจ้าโบ่ต่อพญา แต่รอ้ ยปี ให้หลังนัน้ เกิดไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ ทาให้ตอ้ งสร้างซ้าขึน้ ใหม่ นาท่านร่วมพิ ธีล้าง
พระพักตร์พระมหามัยมุนี และกราบนมัสการพระมหามัยมุนี ***สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า***
เล่ากันว่าถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่
ทรงเครือ่ งกษัตริยท์ ไ่ี ด้รบั การขนานนามว่า
“พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม” ทีพ่ ระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ ทีเ่ มืองธรรมวดี เมือ่ ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7
นิ้ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครือ่ งประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327
พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนีหรือวัดยะไข่ (วัดอาระกันหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนีและในปี
พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่
ปิ ดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรีย่ ไรเงินเพื่อบูรณะวัด
ขึน้ ใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็ นวัดทีส่ ร้างใหม่ทส่ี ุดแต่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองพม่า โดยรอบๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุทน่ี าไปจากกรุงศรี
อยุธยาเมือ่ ครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1 จากนัน้ กลับโรงแรมทีพ่ กั
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เช้า
11.00 น.
13.35 น.

รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทางกลับ โดยสายการเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ ยวบิ นที่ 8M337
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ

อัตราค่าบริ การ***4-6, 11-13, 18-20, 25-27 พ.ย. / 16-18 ธ.ค. 60 / 6-8, 13-15, 20-22, 27-29 ม.ค. / 35, 10-12, 17-19, 24-26 ก.พ. / 3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มี.ค. 61
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
9,999.บาท
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
9,999.บาท
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
9,999.บาท
พักเดี่ยวเพิ่ ม
2,500.บาท


อัตราค่าบริ การ***2-4, 4-6, 9-11, 23-25 ธ.ค. 60
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

10,999.10,999.10,999.3,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

11,999.11,999.11,999.3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท



อัตราค่าบริ การ***30 ธ.ค. 60- 1 ม.ค. 61
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม


อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการ
เดินทาง / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็ นเตียง
เสริม) / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
/ ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บริการตลอดการ
เดินทาง
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อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทาง 25 USD / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ อื
พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ / ค่าธรรมเนียม
กระเป๋ าเดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ /
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตัง้ แต่ทาการจองกรณีตอ้ งการใบกากับภาษี /
ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปทีว่ ดั ประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติม
อีก
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 58 เป็ นต้นไป
บุคคลที่ถือหนังสือเดิ นทางสัญชาติ ไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิ น 14 วัน
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
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