วิถีแห่งศรัทธา
มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
เดินทางได้ 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561

ออกเดินทาง 2 ท่านได้ทนั ที !!

กราบสักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า
ล้างพระพักตร์พระมหามัยมนุ ี แห่งเมืองมัณฑะเลย์
และสักการะเจดียช์ เวสิกอง แห่งเมืองพุกาม
ชมทงุ่ ทะเลเจดียย์ ามพระอาทิตย์อ ุทัย ในมุม 360 องศา
อิ่มเอมกับดินเนอร์พร้อมชมการแสดงหนุ่ กระบอกพม่า

วันแรกของการเดินทาง
กร ุงเทพฯ – มัณฑะเลย์-พุกาม
10.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประต ูทางเข้า
หมายเลข 3 แถว F เคาน์เตอร์สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส
12.00 น.
ลัดฟ้ าด้วยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 709 สูเ่ มืองมัณฑะเลย์ เมืองที่ได้ขนึ้
ชื่อว่ามีนาฎศิลป์ และคีตศิลป์ ที่ดีที่สดุ ในพม่า (เวลาท้องถิ่นของประเทศพม่าจะช้ากว่าประเทศไทย
30 นาที)
13.20 น.
ถึง สนามบินนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว นาท่านเช็คอินเพื่อเปลี่ยนเครื่องเป็ นเที่ยวบินภายในประเทศพม่า
17.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยสายการบิน Mann Yadanarpon เที่ยวบินที่ 7Y241
17.10 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองพุกาม รับสัมภาระและเดินทางสู่ เมืองพุกาม
ค่า
รับประทานอาหารค่า พร้อมชมการแสดงหนุ่ กระบอก ณ ร้านอาหารนันดา เมืองพุกาม
เข้าสูโ่ รงแรมที่พกั หรือเทียบเท่า (เมืองพุกาม)
วันที่สองของการเดินทาง
มัณฑะเลย์ – พุกาม
05.00 น.
รับคณะจากโรงแรมที่พกั เดินทางสู จุด Check In ขึน้ บอลลูน (30 นาที)
06.00 น.
(ในกรณีบอลลูนสามารถ Confirm ได้) ขิ้นบอลลูนชมทัศนียภาพ วิวทะเลเจดีย์ มุมสูง ยามเช้าของ
เมืองพุกาม**** (ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 – 45 นาที / การขึ้น Balloon ขึน้ อยู่กบั การตรวจสอบ
สภาพอากาศเป็ น) (อัตราค่าBalloonไม่รวมอยูใ่ นรายการ) หรือ ให้ถ่ายรปู กับบรรยากาศ ณ
จุดขึ้นบอลล ูนยามเช้า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นชม พระเจดี ย ช์ เวสิ ก อง (Shwezigon Pagoda) ซึ่ งเป็ นสถูป ดั้งเดิ ม ของพม่า โดยแท้
สร้างขึน้ หลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลาย
ส่วน มีลัก ษณะเป็ นสีท องขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทั้งที่ ประชุมสวดมนต์ และ
ศูน ย์ก ลางของพระพุท ธศาสนานิกายเถรวาทในพุก ามน าท่ านเข้าชม
วัด อนัน ดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ท างทิ ศตะวั นออกของกาแพง
เมือง เป็ นวัดสี ขาว มองเห็นได้ชดั เจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091ซึ่งวิหาร
แห่ ง นี้ นับ ได้ว่ า เป็ นวิ ห ารที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ ส ุด ในพุก าม มี ร ปู ร่ า งเป็ น
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัส มีมขุ เด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขน
แบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุค
ต้นของพุกาม และสิ่งที่นา่ ทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ น
ช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่า
อัศจรรย์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Art Bagan

Restaurant
บ่าย

ชม วัดธรรมยางจี (Dhammayangyi Temple) สร้างโดย
พระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็ เชื่อ ว่ า เป็ นวั ด ที่ ใหญ่ ที่ สดุ ใน

เมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆาตจะติดตาม
พระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้ โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา นาท่าน
เข้าชม เจดียพ
์ พัญญู ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สงู ที่สดุ ในเมืองพุกามมีความสูงถึง 6 เมตร
ชม เจดี ย์ช เวชั น ดอ (Shwesandew Pagoda)
เจดี ย์ แ ห่ ง นี้ ส ร้า งขึ้ น โดยกษั ต ริ ย์ ที่ มี อ านาจมาก
พระองค์แห่งอาณาจักรพุกามนอกจากเจดียแ์ ห่งนี้จะ
เป็ นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้วก็
ยั ง มี ร ปู ปั้ น เทพเจ้า ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในศาสนาฮิ น ดูตั้ง อยู่
บริ เ วณลานของวิ ห ารจึ ง มี ชื่ อ เรี ย กแบบฮิ น ดูว่ า
เจ ดี ย์ ก าเน ช า (Ganesha Pagoda) เจดี ย์ ช เว
ชันดอนี้ยังเป็ นสถานที่เหมาะสาหรั บการชมทุ่งเจดีย์
อีกแห่งหนึ่งของพุกามยามอาทิตย์อัสดงจะได้เห็นภาพหมู่เจดียส์ ดุ ลูกหูลกู ตาที่ตอ้ งแสงสีแดงอ่อน
แห่งยามเย็นอย่างงดงาม
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Green Elephant Restaurant
เข้าสูโ่ รงแรมที่พกั หรือเทียบเท่า (เมืองพุกาม)
วันที่สามของการเดินทาง
พุกาม – มัณฑะเลย์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองพุกาม
08.00 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดย สายการบิน Air Mann Yadanarpon เที่ยวบินที่ 7Y131
08.30 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองมัณฑะเลย์ (Mandalay)
นาท่านเดินทางข้ามแม่นา้ อิระวดี เดินทางสู่ หมู่บา้ นมินก ุน (Mingun Village) ตัง้ อยู่ริมฝั ่งนา้
อิ ร ะว ดี ท า ง ต ะวั น ต ก เฉี ย ง เห นื อ ข อ ง
เขามัณฑะเลย์ นาท่านชม ระฆังมินก ุน หนัก
87 ตัน สูง 3.7 เมตร ปากระฆั ง กว้า ง 5
เมตร ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของโลก รองจาก
ระฆังของพระเจ้าซาร์ที่ พ ราชวั งเครมลินใน
มอสโคว์ ประเทศรั ส เซี ย ที่ แ ตกและใช้ง าน
ไม่ได้ แต่ที่นี้ ยังคงตีได้ และถือว่าเป็ นระฆังที่ตี
ได้ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกจากนัน้ นาท่านชม เจดีย ์
มิ น ก นุ (Minggung Pagoda) อยู่ห่ า งจาก
ระฆังมินกุงลงมา 100 เมตร เจดียน์ ี้สร้างในช่วงปี 1790–1797 โดยพระเจ้าโบ่ต่อพญา โอรส
องค์ที่สี่ของพระเจ้าอลองพญา ปฐมกัตริยแ์ ห่งราชวงศ์โก่งบาวน์ พระองค์ได้ครอบครองดินแดน
ตะนิ่นตายี รัฐมอญ รัฐระไคน์ และภาคกลางของพม่า ทรงแสดงแสนยานุภาพให้โลกได้รับรู้ โดย
สร้างให้สงู ถึง 152 เมตร ด้วยกาลังเฉลยศึกจากดินแดนที่ได้ทรงตีมา แต่ก็สร้างไม่สาเร็ จด้วย
ขาดแคลนเงินและแรงงาน ถึงกระนัน้ ซากเจดียก์ ็ยังใหญ่โตจนเหลือเชื่อจากนัน้ นาชม เจดียช์ ินพิว
เม เจดียส์ ร้างโดยพระเจ้าปะจีตอ พระราชนัดดาของพระเจ้าโบ่ตอ่ พญา สร้างในปี 1816 เพื่อเป็ นที่

เที่ยง
บ่าย

16.30 น.

ค่า

ระลึกถึงพระชายาพระนามว่า เจ้าหญิ งฉิ่นปหยู่-มยี สถาปั ตยกรรมของวัดนี้สร้างตามหลักภูมิ
จักรวาลทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเอายอดพระสุเมรุเป็ นศูนย์กลางของจักรวาล มีเจดียจ์ ฬุ ามณี
ตัง้ อยู่บนยอดเขาและมีเทือกเขาทัง้ เจ็ดรายล้อมไว้ ได้เวลานาท่านล่องเรือกลับสู่ มัณฑะเลย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Ko Kitchen Restaurant
นาท่านชม วัดก ุโสดอ ซึ่งครั้งหนึง่ เคยเป็ นสถานที่ทาการ สังคายนาพระไตรปิ ฎกที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก
ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้
บันทึกไว้ว่า เป็ นพระไตรปิ ฎกที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก ชม วัดชเวนันต่อ (Shwenantow Temple) เคย
ตัง้ อยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็ นสิ่งปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามินดง ที่
เหลือเพียงหลังเดียวที่ยังเหลือรอดมาได้ หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าตี่ป่อก็ได้โปรดให้
ทรงย้ายมาตัง้ ไว้ยังที่ปัจจุบัน เป็ นที่ประทับนัง่ สมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้า
ตีป่ ่ อ และสิ้นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ยอดเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือขอ
พระราชวัง เขาลูกนี้สงู 240เมตร เป็ นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามที่สดุ ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ง
อยู่บนยอดเขา ณ จุดนี้ท่านสามารถมองเห็ นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ได้โดยรอบ ให้ท่าน
บันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร Golden Duck Mandalay Restaurant
เข้าสูโ่ รงแรมที่พกั

วันที่สี่ของการเดินทาง
มัณฑะเลย์ - กร ุงเทพฯ
03.30น.
นาท่านเดินทางสู่ วัด มหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึ่ งแปลว่ า วัด ปราชญ์ผยู้ ิ่ งใหญ่
สร้างขึน้ ในปี 1784โดยพระเจ้าโบ่ตอ่ พญา แต่รอ้ ยปี ให้หลังนัน้ เกิดไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ ทาให้ตอ้ งสร้าง
ซา้ ขึน้ ใหม่
น าท่ านนมัส การ พระมหามัย มุนี อัน เป็ นสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ 1 ใน 5แห่ ง ของพม่ า เล่ า กัน ว่ าถื อ เป็ น
ต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ ทรงเครื่องกษัตริยท์ ี่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูป
ทองคาเนื้อนิ่ม” พร้อมทัง้ เข้าร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี ชีวิตจะมีแต่ความสุขความ
เจริญ จากนัน้ กลับโรงแรมที่พกั
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของ
โรงแรม
07.30 น.
เดิ น ทางสู่ เมื อ งอมรปุร ะ (Amapura) เมื อ ง
แห่ ง ผู้เ ป็ นอมตะซึ่ ง อยู่ท างตอนใต้ข องเมื อ ง
มัณฑะเลย์ ซึ่งเป็ นราชธานีเพียง 76ปี แห่งหนึ่ง
ของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ใน
ปี พ.ศ. 2400 จากนั้น น าท่ า นชม สะพานอ ู
เบียน สร้างขึ้นจากไม้สกั ที่ยาวที่สดุ ในโลก ทอด
ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมือง
อมรปุระ มุ่งตรงไป สูเ่ จดียเ์ จ๊าต่อจีอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจ้าปุดงโปรดฯ ให้ขนุ นางนาม

08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
14.15 น.
16.40 น.

ว่า อูเบียนเป็ นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุง
อังวะ จานวน 1,208ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ 200 กว่าปี ที่แล้ว ยาวถึง 2 กิโลเมตร
เดินทางสู่ วัดมหากันดายง และร่วมทาบุญ ณ วัดมหากันดายง เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สดุ
ของประเทศพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน และมีพระภิกษุ
จาก ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนด้วยวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็ นสถานที่ศึกษาพระธรรม
และรักษาพระธรรมวินยั มากที่สดุ ด้วยวัตรปฏิบัติอันงดงามทาให้มีชาวพม่าจานวนมากส่งบุตร
หลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่ทาให้มีผมู้ ีจิตศรัทธาจองคิวกันนาภัตตาหารมาถวายพระไม่เว้น
แต่ละวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Tom Yam Kung Restaurant
จ า ก นั้ น น า ท่ า น เที่ ย ว ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง
หลวงมัณ ฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดย
พระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบ
พ ราห ม ณ์ ป น พุ ท ธ โด ย ส ม มุ ติ ว่ าเป็ น จุ ด
ศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็ นสี่เหลี่ยม
จั ต ุรั ส มี ก าแพ งล้อ มรอบทั้ ง สี่ ทิ ศ ใจกลาง
พระราชวั ง เป็ นห้อ งพระมหาปราสาท ยอด
ปราสาทหุม้ ด้วยแผ่นทองซ้อนกัน 7 ชัน้ สูง 78
เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่องั กฤษ นาท่านเดินทางสนามบิน มัณฑะเลย์
ออกเดินทางไปยัง สนามบินเมืองมัณฑะเลย์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
พร้อมกันที่สนามบินมัณฑะเลย์....ตรวจเช็คสัมภาระอีกครัง้ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เหินฟ้ าสูก่ รุงเทพฯ ด้วย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ์ เที่ยวบินที่ PG 710
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่าน (บาท)
โรงแรม
3 - 5 ท่าน 6 - 9 ท่าน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

32,500

31,500

30,500

5,900

34,900

33,900

32,800

7,000

35,500

34,500

33,500

8,500

2 ท่าน
มัณฑะเลย์
พักที่



Mandalay Shwe Phyu หรือเทียบเท่า
พุกาม 

พักที่

Bagan Hotel
มัณฑะเลย์

พักที่



Best Western Plus หรือเทียบเท่า
พุกาม

พักที่

หรือ เทียบเท่า



Myanmar Treasure BAGAN หรือ เทียบเท่า
มัณฑะเลย์

พักที่



Mandalay Hill Resort หรือเทียบเท่า
พุกาม 

พักที่

Myanmar Treasure BAGAN หรือ เทียบเท่า
เด็กอาย ุ 2-11 ปี มีเตียง ลด 1,000 บาท / ไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท
หากไม่ใช้ตวั๋ เครือ่ งบิน หัก 6,000 บาท
**ราคานี้ไม่สามารถเดินทางตรงกับวันที่ 11-16 เม.ย. 61 กร ุณาเช็คราคาอีกครัง้ **

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูก่ บั ที่นงั่ ว่าง และราคาแพคเกจ เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทาการ
ยืนยันการจองใดๆ ทางเราสามารถจะแจ้งยืนยันราคาแพคเกจได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่
แน่นอนและจองแล้วเรียบร้อยแล้วเท่านัน้
หมายเหต ุ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึน้ อยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่
คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่านา้ มันเพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้

ราคาดังกล่าวรวม
• บัตรโดยสารไป-กลับชัน้ ประหยัด และภาษีกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
• ค่าที่พกั 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ค่ายานพาหนะ ตามรายการที่ระบุ
• ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นภาษาไทยดูแลตลอดรายการที่ระบุ ( รอรับสนามบินมัณฑะเลย์ )
• ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ราคาดังกล่าวไม่รวม
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มเติมจากรายการอาหาร
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนดไว้ (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่ามินบิ าร์ภายในห้อง ฯลฯ
ค่านากล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าทิป สาหรับไกด์ และคนขับรถท้องถิ่น ตามมาตรฐานประเทศพม่า ค่าของทาบุญวัดมหากันดายง
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม

เงือ่ นไขการให้บริการและข้อควรทราบ
1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับ ตัง
้ แต่ 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561 เท่านัน้
2. หากชาระผ่านบัครเครดิต จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 2 % และบัตร American Express
ค่าธรรมเนียม 3.5% จากราคาสุทธิ
3. บริษท
ั ฯ สงวนสิทธิ์ในการ กาหนดผูเ้ ดินทางอย่างต่า 2 ท่าน และสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหากมีผโู้ ดยสารไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
4. รายการและราคาข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านัน
้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดย
มิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และยังมิได้ดาเนินการจองใดๆทัง้ สิ้น จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
การเดินทางจากผูเ้ ดินทาง
5. หลังจากทาการจองแล้ว บริษท
ั ฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
และผูเ้ ดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึน้ กับทางบริษทั ฯ ทัง้ หมด
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว
ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจา และค่าบัตรโดยสารคืน
ได้ไม่ว่ากรณีๆ ทัง้ สิ้น
7. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อานวย และไม่ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการเดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบ
ต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด*

8.

ธรรมเนียมปฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ห้บริการทัง้ พนักงานบริการในโรงแรม พนักงานขับรถ หรือ
มัคคุเทศก์นนั้ คงเป็ นการให้สินนา้ ใจ หากแต่สินนา้ ใจยังคงเป็ นไปตามความพึงพอใจของ
ท่านผูเ้ ดินทางที่รบั บริการจากบุคคลดังกล่าวโดยตรง ในกรณีนที้ างบริษทั ฯมิได้มีสว่ นได้
ส่วนเสียแต่อย่างใด
9. การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็ นไปตามรายการที่กาหนดไว้ หากมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ
และมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติมผูเ้ ดินทางจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ๆในทันทีที่เกิด
รายการ ทางบริษทั ฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสาหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนัน้ ๆ
10. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน ท่านผูเ้ ดินทาง
ทัง้ คณะจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
11. ทางบริษท
ั ฯได้จดั ทาประกันภัยอุบตั เิ หตุสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวให้ทกุ ท่าน ในวงเงิน
สูงสุด 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขเป็ นไปตามกรมธรรม์)
12. ผูเ้ ดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสาหรับการเดินทาง ทัง
้ ในด้าน เครื่องใช้สว่ นตัว
และ ยารักษาโรค

