
   

วิถีแห่งศรทัธาวิถีแห่งศรทัธา  

มณัฑะเลย ์มณัฑะเลย ์พกุามพกุาม  44  วนั วนั 33  คืนคืน  

เดินทางได ้ 6 มกราคม – 30 เมษายน 2561 

ออกเดินทาง 2 ท่านไดท้นัที ออกเดินทาง 2 ท่านไดท้นัที !!!!  

 
 

กราบสกัการะ 2  ใน 5 มหาบชูาสถานของพม่า 

ลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ แห่งเมืองมณัฑะเลย ์

และสกัการะเจดียช์เวสิกอง แห่งเมืองพกุาม  

ชมท ุ่งทะเลเจดียย์ามพระอาทิตยอ์ทุยั ในมมุ 360 องศา 

อ่ิมเอมกบัดินเนอรพ์รอ้มชมการแสดงห ุ่นกระบอกพม่า  

 

 
 
 
 



   

วนัแรกของการเดินทาง  กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย-์พกุาม 

10.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้

หมายเลข 3 แถว F เคานเ์ตอรส์ายการบินบางกอก แอรเ์วยส์  

12.00 น. ลดัฟ้าดว้ยสายการบินบางกอก แอรเ์วยส์ เท่ียวบินท่ี PG 709 ส ูเ่มืองมณัฑะเลย ์เมืองที่ไดข้ึน้

ชื่อว่ามีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ท่ีดีท่ีสดุในพมา่ (เวลาทอ้งถ่ินของประเทศพมา่จะชา้กวา่ประเทศไทย 

30 นาที) 

13.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติมณัฑะเลย ์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และรบัสมัภาระเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเช็คอินเพ่ือเปลี่ยนเคร่ืองเป็นเท่ียวบินภายในประเทศพมา่ 

17.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองพกุาม โดยสายการบิน Mann Yadanarpon เที่ยวบินท่ี 7Y241  

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองพกุาม รบัสมัภาระและเดินทางสู ่เมืองพกุาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า พรอ้มชมการแสดงห ุ่นกระบอก ณ รา้นอาหารนนัดา เมืองพกุาม 

 เขา้ส ูโ่รงแรมที่พกัหรือเทียบเท่า (เมืองพกุาม) 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง  มณัฑะเลย ์– พกุาม 

05.00 น. รบัคณะจากโรงแรมท่ีพกั เดินทางส ูจดุ Check In ขึน้บอลลนู (30 นาที) 

06.00 น. (ในกรณีบอลลนูสามารถ Confirm ได)้ ขิ้นบอลลนูชมทัศนียภาพ วิวทะเลเจดีย ์มมุสงู ยามเชา้ของ

เมืองพกุาม**** (ใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 – 45 นาที / การขึ้น Balloon ขึน้อยู่กบัการตรวจสอบ

สภาพอากาศเป็น) (อตัราค่าBalloonไม่รวมอย ูใ่นรายการ) หรือ ใหถ่้ายรปูกบับรรยากาศ ณ 

จดุข้ึนบอลลนูยามเชา้  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถปูดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้

สรา้งขึน้หลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจพุระบรมสารีริกธาต ุจากพระสรีระหลาย

ส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชมุสวดมนต ์และ

ศนูย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกามน าท่านเขา้ชม 

วดัอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของก าแพง

เมือง เป็นวัดสี  ขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091ซ่ึงวิหาร

แห่งนี้นับได ้ว่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ ท่ีส ุดในพุกาม มีรปูร่างเป็น

สี่เหลี่ยมจัตรุัส มีมขุเด็จย่ืนออกไปทั้ง 4 ดา้น แผนผังเหมือนไมก้างเขน

แบบกรีก ซ่ึงตอ่มาเจดียแ์ห่งนี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุ

ตน้ของพกุาม และสิ่งท่ีนา่ท่ึงของวิหารแห่งนี้ก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็น

ช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองค์พระ ใหม้ีแสงสว่างอย่างน่า

อศัจรรย ์

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Art Bagan 

Restaurant 

บ่าย  ชม วดัธรรมยางจี (Dhammayangyi Temple) สรา้งโดย

พระเจา้นะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่า  เป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสดุใน



   

เมืองพกุาม สรา้งขึ้นเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะติดตาม

พระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ย่ิงใหญ่ตระหงา่นดงัต านานท่ีโหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา น าท่าน

เขา้ชม เจดียพ์พญัญ ูซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สงูที่สดุในเมืองพกุามมีความสงูถึง 6 เมตร  

 ชม เจดีย์ช เวชันดอ (Shwesandew Pagoda) 

เจดีย์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ท่ีมีอ านาจมาก  

พระองคแ์ห่งอาณาจักรพกุามนอกจากเจดียแ์ห่งนี้จะ

เป็นท่ีบรรจขุองพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้แลว้ก็

ยังมีรปูป้ันเทพเจา้ศักดิ์สิทธ์ิในศาสนาฮินดตูั้งอยู่

บริเวณลานของวิหารจึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูว่า 

เจ ดีย์กา เนชา (Ganesha Pagoda) เจดี ย์ช เว

ชนัดอนี้ยังเป็นสถานท่ีเหมาะส าหรับการชมทุ่งเจดีย์

อีกแห่งหนึ่งของพกุามยามอาทิตยอ์ัสดงจะไดเ้ห็นภาพหมู่เจดียส์ดุลกูหลูกูตาท่ีตอ้งแสงสีแดงอ่อน

แห่งยามเย็นอย่างงดงาม 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Green Elephant Restaurant 

 เขา้ส ูโ่รงแรมที่พกัหรือเทียบเท่า (เมืองพกุาม) 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  พกุาม – มณัฑะเลย ์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่สนามบินเมืองพกุาม  

08.00 น. ออกเดินทางสู ่เมืองมณัฑะเลย ์โดย สายการบิน Air Mann Yadanarpon เท่ียวบินท่ี 7Y131 

08.30 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองมณัฑะเลย ์(Mandalay) 

  น าท่านเดินทางขา้มแม่น า้อิระวดี เดินทางสู่ หมู่บา้นมินกนุ (Mingun Village) ตัง้อยู่ริมฝั่งน า้ 

อิ ร ะวดี  ท างต ะวั น ต ก เฉี ย ง เห นื อ ขอ ง

เขามัณฑะเลย ์น าท่านชม ระฆงัมินกนุ หนกั 

87 ตัน สูง 3.7 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 

เมตร ใหญ่เป็นอันดับท่ี 2 ของโลก รองจาก

ระฆังของพระเจา้ซาร์ท่ีพราชวังเครมลินใน

มอสโคว์ ประเทศรัสเซีย ท่ีแตกและใชง้าน

ไมไ่ด ้แตท่ี่นี ้ยงัคงตไีด ้และถือว่าเป็นระฆงัที่ตี

ไดท่ี้ใหญ่ท่ีสดุในโลกจากนัน้น าท่านชม เจดีย์

มินกนุ (Minggung Pagoda) อยู่ห่างจาก

ระฆงัมินกงุลงมา 100 เมตร เจดียน์ี้สรา้งในช่วงปี 1790–1797 โดยพระเจา้โบ่ต่อพญา โอรส

องคท่ี์สี่ของพระเจา้อลองพญา ปฐมกัตริยแ์ห่งราชวงศ์โก่งบาวน ์พระองคไ์ดค้รอบครองดินแดน

ตะนิ่นตายี รัฐมอญ รัฐระไคน ์และภาคกลางของพม่า ทรงแสดงแสนยานภุาพใหโ้ลกไดร้ับร ู ้โดย

สรา้งใหส้งูถึง 152 เมตร ดว้ยก าลังเฉลยศึกจากดินแดนท่ีไดท้รงตีมา แต่ก็สรา้งไม่ส าเร็จดว้ย

ขาดแคลนเงินและแรงงาน ถึงกระนัน้ซากเจดียก็์ยังใหญ่โตจนเหลือเชื่อจากนัน้น าชม เจดียชิ์นพิว

เม เจดียส์รา้งโดยพระเจา้ปะจีตอ พระราชนดัดาของพระเจา้โบ่ตอ่พญา สรา้งในปี 1816 เพื่อเป็นท่ี



   

ระลึกถึงพระชายาพระนามว่า เจา้หญิงฉ่ินปหยู่-มยี สถาปัตยกรรมของวัดนี้สรา้งตามหลักภมูิ

จกัรวาลทางพระพทุธศาสนา ซ่ึงถือเอายอดพระสเุมรเุป็นศนูยก์ลางของจักรวาล มีเจดียจ์ฬุามณี

ตัง้อยู่บนยอดเขาและมีเทือกเขาทัง้เจ็ดรายลอ้มไว ้ไดเ้วลาน าท่านล่องเรือกลบัสู ่มณัฑะเลย ์

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Ko Kitchen Restaurant  

บ่าย น าท่านชม วดักโุสดอ ซ่ึงครั้งหนึง่เคยเป็นสถานท่ีท าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 

ครั้งท่ี 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสือกินเนสบุ๊คได ้

บนัทึกไวว่้า เป็นพระไตรปิฎกท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก ชม วดัชเวนนัต่อ (Shwenantow Temple) เคย

ตัง้อยู่ในเขตพระราชวังหลวง สรา้งดว้ยไมส้ักทั้งหลัง เป็นสิ่งปลกูสรา้งในสมัยพระเจา้มินดง ท่ี

เหลือเพียงหลังเดียวท่ียังเหลือรอดมาได ้หลังจากพระองคส์ิ้นพระชนม ์พระเจา้ตี่ป่อก็ไดโ้ปรดให้

ทรงยา้ยมาตัง้ไวย้ังท่ีปัจจบุัน เป็นท่ีประทับนัง่สมาธิของพระเจา้มินดงพระราชบิดาของพระเจา้

ตีป่่อ และสิ้นพระชนมช์ีพท่ีวิหารแห่งนี้ 

16.30 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ ยอดเขามณัฑะเลย ์(Mandalay Hill) ตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือขอ

พระราชวัง เขาลกูนี้สงู 240เมตร เป็นจดุชมวิว ทิวทัศน ์ท่ีสวยงามท่ีสดุของเมืองมัณฑะเลย ์ซ่ึง

อยู่บนยอดเขา ณ จดุนี้ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ เมืองมัณฑะเลย์ไดโ้ดยรอบ ใหท้่าน

บนัทึกภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Golden Duck Mandalay Restaurant  

 เขา้ส ูโ่รงแรมที่พกั  

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  มณัฑะเลย ์ - กรงุเทพฯ 

03.30น. น าท่านเดินทางสู่ วดัมหามยัมนีุ (Mahamaimuni Temple) ซ่ึงแปลว่า วัดปราชญ์ผูย่ิ้งใหญ่ 

สรา้งขึน้ในปี 1784โดยพระเจา้โบ่ตอ่พญา แตร่อ้ยปีใหห้ลงันัน้เกิดไฟไหมค้รัง้ใหญ่ ท าใหต้อ้งสรา้ง

ซ า้ขึน้ใหม ่  

 น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5แห่งของพม่า เล่ากันว่าถือเป็น

ตน้แบบพระพทุธรปูทองค าขนาดใหญ่ ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดร้ับการขนานนามว่า “พระพทุธรปู

ทองค าเนื้อนิ่ม” พรอ้มทัง้เขา้ร่วมพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ ชีวิตจะมีแตค่วามสขุความ

เจริญ จากนัน้กลบัโรงแรมที่พกั   

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม 

07.30 น. เดินทางสู่ เมืองอมรปุระ (Amapura) เมือง

แห่งผู้เป็นอมตะซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของเมือง

มณัฑะเลย ์ซ่ึงเป็นราชธานีเพียง 76ปี แห่งหนึ่ง

ของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมาอยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลยใ์น

ปี พ.ศ. 2400 จากนั้นน าท่านชม สะพานอ ู

เบียน สรา้งขึ้นจากไมส้กัท่ียาวท่ีสดุในโลก ทอด

ขา้มทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใตข้องเมือง

อมรปุระ มุ่งตรงไป สูเ่จดียเ์จ๊าตอ่จีอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจา้ปุดงโปรดฯ ใหข้นุนางนาม



   

ว่า อเูบียนเป็นแม่ทัพนายกองงานสรา้งสะพานแห่งนี้โดยใชไ้มส้ักท่ีร้ือจากพระราชวังเก่าแห่งกรงุ

องัวะ จ านวน 1,208ตน้ ท่ีสรา้งไวเ้มื่อ 200 กว่าปีท่ีแลว้ ยาวถึง 2 กิโลเมตร   

08.00 น. เดินทางสู่ วดัมหากนัดายง และร่วมท าบญุ ณ วดัมหากนัดายง เป็นวิทยาลยัสงฆท่ี์ใหญ่ท่ีสดุ

ของประเทศพม่า มีภิกษแุละสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน และมีพระภิกษุ

จาก ยโุรป อเมริกา ญ่ีปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนดว้ยวิทยาลยัสงฆแ์ห่งนี้เป็นสถานท่ีศึกษาพระธรรม

และรักษาพระธรรมวินยัมากท่ีสดุดว้ยวัตรปฏิบัติอันงดงามท าใหม้ีชาวพม่าจ านวนมากส่งบตุร

หลานมาศึกษาพทุธศาสนากนัท่ีนี่ท าใหม้ีผูม้ีจิตศรัทธาจองคิวกนัน าภตัตาหารมาถวายพระไม่เวน้

แตล่ะวัน  

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Tom Yam Kung  Restaurant  

 จ า ก นั้ น น า ท่ า น เท่ี ย ว ช ม  พ ร ะร า ช วั ง

หลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดย

พระเจา้มินดง สรา้งขึ้นตามผังภมูิจักรวาลแบบ

พราหมณ์ ปนพุทธ  โดยสมมุติ ว่ า เป็ น จุด

ศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมร)ุ เป็นสี่เหลี่ยม

จัต ุรัสมีก าแพงล้อมรอบทั้ งสี่ ทิ ศ  ใจกลาง

พระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท ยอด

ปราสาทหุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั 7 ชัน้ สงู 78 

เมตร รอยอดีตสดุทา้ยกอ่นพมา่เสียเมืองใหแ้กอ่งักฤษ น าท่านเดินทางสนามบิน มณัฑะเลย ์

12.00 น. ออกเดินทางไปยงั สนามบินเมืองมณัฑะเลย ์ (ใชเ้วลาประมาณ 1 ช่ัวโมง) 

13.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินมณัฑะเลย.์...ตรวจเช็คสมัภาระอีกครัง้กอ่นเดินทางกลบักรงุเทพฯ 

14.15 น. เหินฟ้าสูก่รงุเทพฯ ดว้ย สายการบินบางกอกแอรเ์วยส์ ์เท่ียวบินท่ี PG 710 

16.40 น. ถึงสนามบินสวุรรณภมูิโดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

อตัราค่าบรกิาร 

โรงแรม 

ราคาต่อท่าน (บาท) 

2 ท่าน 3 - 5 ท่าน 6 - 9 ท่าน 
พกัเด่ียว

จ่ายเพ่ิม 

มณัฑะเลย ์  

พกัท่ี  Mandalay Shwe Phyu หรอืเทียบเท่า  

พกุาม         

พกัท่ี  Bagan Hotel  หรอื เทียบเท่า  

32,500 31,500 30,500 5,900 

มณัฑะเลย ์  

พกัท่ี  Best Western Plus หรอืเทียบเท่า  

พกุาม         

พกัท่ี  Myanmar Treasure BAGAN หรอื เทียบเท่า 

34,900 33,900 32,800 7,000 

มณัฑะเลย ์  

พกัท่ี  Mandalay Hill Resort หรอืเทียบเท่า  

พกุาม         

พกัท่ี  Myanmar Treasure BAGAN หรอื เทียบเท่า 

35,500 34,500 33,500 8,500 

เด็กอาย ุ2-11 ปี มีเตียง ลด 1,000 บาท / ไม่มีเตียง ลด 2,000 บาท 

หากไม่ใชต้ัว๋เครือ่งบิน หกั 6,000 บาท 

**ราคาน้ีไม่สามารถเดินทางตรงกบัวนัท่ี 11-16 เม.ย. 61 กรณุาเช็คราคาอีกครัง้** 

***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ข้ึนอย ูก่บัท่ีนัง่ว่าง และราคาแพคเกจ เป็นการเสนอราคายงัไม่ไดท้ าการ

ยนืยนัการจองใดๆ ทางเราสามารถจะแจง้ยนืยนัราคาแพคเกจไดห้ลงัจากท่ีไดท้ราบวนัเดินทางท่ี

แน่นอนและจองแลว้เรยีบรอ้ยแลว้เท่านัน้ 

หมายเหต ุ  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยู่กบัการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน 

สภาพทางการเมือง ภยัธรรมชาต ิแตย่งัคงจะรกัษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั (ราคาดงักลา่วขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะคา่เงนิบาทท่ีไม่

คงที่และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บคา่น า้มนัเพ่ิมเตมิจากราคาท่ีก าหนดไว ้



   

ราคาดงักลา่วรวม 

• บตัรโดยสารไป-กลบัชัน้ประหยดั และภาษีกรงุเทพฯ-มณัฑะเลย ์โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วยส์  

• คา่ท่ีพกั 2 คืน (2 ทา่น/หอ้ง) ตามรายการ พรอ้มอาหารเชา้  

• คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ คา่ยานพาหนะ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินภาษาไทยดแูลตลอดรายการที่ระบ ุ( รอรบัสนามบินมณัฑะเลย ์) 

• คา่อาหารตามที่รายการระบ ุ  

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคาดงักลา่วไม่รวม 

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่เพ่ิมเตมิจากรายการอาหาร 

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนดไว ้(20 กิโลกรมัตอ่ท่าน) 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการขา้งตน้ อาทิ คา่โทรศัพท ์คา่มินบิารภ์ายในหอ้ง ฯลฯ 

• คา่น ากลอ้งถ่ายรปูและกลอ้งวีดีโอเขา้สถานท่ีท่องเที่ยว 

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง     

• คา่ทิป ส าหรบัไกด ์และคนขบัรถทอ้งถ่ิน ตามมาตรฐานประเทศพมา่ คา่ของท าบญุวัดมหากนัดายง 

• ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• คา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการและขอ้ควรทราบ 

1. รายการขา้งตน้จะตอ้งเดินทางไป-กลบั ตัง้แต ่6 มกราคม – 30 เมษายน 2561 เท่านัน้  

2. หากช าระผา่นบคัรเครดิต จะมีการเก็บคา่ธรรมเนียมเพ่ิม 2 % และบตัร American Express 

คา่ธรรมเนียม 3.5% จากราคาสทุธิ 

3. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการ ก าหนดผ ูเ้ดินทางอยา่งต ่า 2 ท่าน และสงวนสิทธ์ิในการ

เปลี่ยนแปลงราคาหากมีผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

4. รายการและราคาขา้งตน้เป็นเพียงตวัอย่างการเดินทางเท่านัน้ อาจมีการปรบัเปลี่ยนไดโ้ดย

มิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และยงัมิไดด้ าเนนิการจองใดๆทัง้สิ้น จนกว่าจะไดร้บัการยืนยนั

การเดินทางจากผูเ้ดินทาง 

5. หลงัจากท าการจองแลว้ บริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือคืนเงนิไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

และผูเ้ดินทางจะตอ้งรบัผิดชอบคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดขึน้กบัทางบริษทัฯ ทัง้หมด 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะถือว่าทา่นสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้งคา่มดัจ า และคา่บตัรโดยสารคืน

ไดไ้มว่่ากรณีๆ ทัง้สิ้น 

7. กรณีท่ีสภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไมอ่ านวย และไมป่ลอดภยัตอ่การเดินทาง ทาง

บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะงดการเดินทาง, งดการคืนคา่ใชจ้่าย, งดการชดเชยในรปูแบบ

ตา่งๆ หากแตจ่ะพยายามทกุวิถีทางใหท้่านไดร้บัความพึงพอใจสงูสดุ* 



   

8. ธรรมเนยีมปฏิบตัติอ่ผูใ้หบ้ริการทัง้ พนกังานบริการในโรงแรม พนกังานขบัรถ หรือ

มคัคเุทศกน์ัน้คงเป็นการใหส้ินน า้ใจ หากแต่สินน า้ใจยงัคงเป็นไปตามความพึงพอใจของ

ท่านผูเ้ดินทางที่รบับริการจากบคุคลดงักลา่วโดยตรง ในกรณีนีท้างบริษทัฯมิไดม้ีสว่นได ้

สว่นเสียแตอ่ย่างใด 

9. การเดินทางท่องเท่ียวจะเป็นไปตามรายการที่ก าหนดไว ้ หากมีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลงใดๆ 

และมีคา่ใชจ้่ายเพ่ิมเตมิผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่ายนัน้ๆในทนัทีท่ีเกิด

รายการ ทางบริษทัฯสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บยอ้นหลงัส าหรบัคา่ใชจ่้ายพิเศษนัน้ๆ  

10. การเปลี่ยนแปลงรายการเดินทาง อาจกระทบเวลาของรายการมาตรฐาน ท่านผูเ้ดินทาง

ทัง้คณะจะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

11. ทางบริษทัฯไดจ้ดัท าประกนัภยัอบุตัเิหตสุ าหรบัการเดินทางท่องเที่ยวใหท้กุท่าน ในวงเงนิ

สงูสดุ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรม)์  

12. ผูเ้ดินทางทกุท่านควรเตรียมความพรอ้มส าหรบัการเดินทาง ทัง้ในดา้น เคร่ืองใชส้ว่นตวั 

และ ยารกัษาโรค  

 


