โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
วันแรก

09.00 น.
11.40 น.
หมายเหตุ

12.25 น.
จากนัน้

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดียโ์ บตะทาวน์ เทพทันใจ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง
 (-/กลางวันบนเครื่อง/เย็น)
พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเทีย่ วบิน FD 255** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นัง่ และ Hot Seatบริการสําหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ตอ้ งการนัง่ แถวหน้าและนัง่
ติดกันหรือเลือกที่นงั ่ ได้ เนื่องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้
นัง่ ติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณี ตอ้ งการล็อกที่นงั ่ ไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกที่นงั ่ ไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว
* ต้องการล็อคที่นงั ่ แถวหน้า Hot Seat
แถวที่ 1 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน
แถวที่ 2-5 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน
แถวที่ 6-8 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครัง้ ก่อนทําการจองค่ะ**
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอน
ตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ คี วามยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระ
ทีม่ คี วามพระทีม่ คี วามสวยทีส่ ุดมีขนตาทีง่ ดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม
ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้น
โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ งั เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้ าทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มี
หลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ทีม่ ศี ิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้า
สาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณี ท่มี ีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย
ทุกครัง้ เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศลุ กากรตรวจ)
นาท่านเดินทางสู่ เจดียโ์ บตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพือ่ บรรจุพระบรมธาตุทพ่ี ระสงฆ์อนิ เดีย

8

รูป ได้นามาเมือ่ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข ้ากลาง
องค์จงึ พบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน
สาริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อนิ เดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า
ภายในเจดียท์ ป่ี ระดับด้วยกระเบื้องสีสนั งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์
จากนัน้ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธี
การสักการะรูปปัน้ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพือ่ ขอสิง่ ใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อน่ื ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็
ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย)
แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้น
ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นนํา
ท่านขา้ มฝัง่ ไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพือ่ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตาม
ตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ทีเ่ กิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล ้า รักษาศีล ไม่ยอม
กินเนื้อสัตว์จนเมือ่ สิ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล ้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบ
เบาๆ ห้ามคนอืน่ ได้ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์น้ ีกนั มากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ้านม ข้าวตอก
ดอกไม้ และผลไม้

เย็น

นาท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ่ใี หญ่ท่สี ุด
ในพม่า สถานที่แห่งนี้ มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนํ าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพือ่
ขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอก
จากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใคร
เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้ าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิรมิ งคลแก่ชีวิต พระเจดียน์ ้ ไี ด้
รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดีย ์
ห่อหุม้ ด้วยแผ่นทองคาทัง้ หมดนา้ หนักยีส่ บิ สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้น
และเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทัง้ สามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ
จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ทศิ ซึ่งทาเป็ นศาลาโถง
ครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็ นชัน้ ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย ์
ล้วนมีตานานและภูมหิ ลังความเป็ นมาทัง้ สิ้น ชมระฆังใบใหญ่ท่อี งั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นา้ ย่างกุง้
เสียก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่กไ็ ม่ข้นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู ข้ ้นึ มาแขวนไว้ท่เี ดิมได้ จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความ

สามัคคีซ่งึ ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สทิ ธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครัง้ แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั ่ ต้องการจากนัน้ ให้ท่านชม
แสงของอัญมณีท่ปี ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีนา้ เงิน, สี
ส้ม, สีแดง เป็ นต้น
คําไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิอตุ ตมะ ชมพูวระฐาเนสิง กุตตะเรมะโนลัมเม สัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสนั ธังสุวรรณะตันตัง ธาตุโยธัสสะติทตุ ยิ งั โกนาคะ มะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตรุ ะโต อหังวันทามิธาตุโย อหังวันทามิสพั พะทา อหังวันทามิสริ ะสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่แี ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

วันเกิด
อาทิตย์
สัตว์สญั ลักษณ์ ครุฑ
19.00น.
จากนั้น

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนู หางยาว

ศุกร์
หนู หางสัน้

เสาร์
พญานาค

 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารชาบูชิบฟุ เฟ่ ต์ อร่อยเต็มอิม่ กับชาชูชิ สุก้ หี ม้อไฟและซูชิ ข้าวปัน้ สารพัดหน้าในเครือโออิชิ
นําท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมระดับ 4 ดาวที่ย่างกุง้
โรงแรมระด ับ 4 ดาว SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่าระด ับ 4 ดาว

วันที่สอง

ย่างกุง้ -พุกาม-วัดเจดียช์ เวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุ หา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญํู-วิหารธรรมยันจี-เจดียช์ เว
ชานดอร์-โชว์พ้ นื เมืองเชิดหุน่ กระบอก
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.
05.30 น.
06.30 น.
07.45 น.

รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ ดยสายภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่เมืองประวัติศาสตร์พกุ าม โดยสายการบิน Air KTZ เที่ยวบินที่ .................
เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) นาท่านนาท่านชม พระเจดียช์ เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็ นสถูป
ดัง้ เดิมของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธา
ขึ้นครองราชย์ เพือ่ ใช้บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกั ษณะ
เป็ นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทัง้ ที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา

นิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออก
ของกาแพงเมือง เป็ นวัดสีขาว มองเห็นได้ชดั เจน สร้างเสร็จเมือ่ ปี 1091 ซึ่งวิหารแห่ง
นี้นบั ได้ว่าเป็ นวิหารที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในพุกาม มีรูปร่างเป็ นสี่เหลีย่ มจัตุรสั มีมขุ เด็จ
ยืน่ ออกไปทัง้ 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุค
ต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้กค็ ือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้
แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มแี สงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนัน้ พาท่านชม
วัดมนุ หา(ManuhaTemple) ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บา้ นมยินกะบา สร้างเมือ่ ปี 1059 โดยพระเจ้ามนู หะกษัตริยแ์ ห่ง
มอญ เพือ่ สัง่ สมบุญไว้สาหรับชาติหน้า จึงได้นาอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระ
นอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นงั ่ เบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริยเ์ ชลย
พระองค์น้ เี ป็ นอย่างดี
เที่ยง
บ่าย

คํา่

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกัน
ว่ามีช่อื เสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยนา้ จานรอง โถใส่ของตัง้ แต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่
ของต่างๆ สิ่งที่กาลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทาจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาด
เบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดงั เดิม จากนัน้ พาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดย
พระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงั คงเหลืออยู่ จากนัน้ เข้า
ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมือ่ ปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านั นต่าว-มยา เป็ นพระโอรส
ในพระเจ้านรปติสทิ ธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผูห้ นึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท เป็ นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43
เมตร เท่ากันทัง้ 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทงั้ 4 ทิศ ทัง้ สองชัน้ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลาย
ปูนปัน้ อันประณี ตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมือ่ ปี พ .ศ.1761 ซึ่งได้รบั การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทัง้
ภายในและภายนอก นมัสการ เจดียส์ พั พัญํู
ซึ่งเป็ นเจดียท์ ่สี ูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี
(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์กเ็ ชื่อว่าเป็ นวัดที่ใหญ่ท่ี สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพือ
่ ล้าง
บาป ด้วยทรงปริวติ กว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้ โดดเด่นยิง่ ใหญ่
ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนัน้ นาท่านเดินทางชมและเก็บภาพ
พระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ า ณ เจดียช์ เวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่าน
สามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์ นมุม 360 องศา ได้จากเจดียแ์ ห่งนี้
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชม
การเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชวี ติ จริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

**นํ าท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว**โรงแรมระด ับ 4 ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อเู บ็งเขามัณฑะเลย์
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

06.30 น.
08.05 น.
08.35 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air KTZ เที่ยวบินที่ .................
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่งอยู่ทาง
ตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่งึ เป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้าย
มายอยู่ท่เี มืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไม้อเู บ็ง (U-Ben) สะพานไม้สกั
ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี สะพานอูเบ็ง
สร้างจากไม้สกั ที่ร้ อื ถอนจากพระราชวังเก่ากรุงอังวะ โดยพระเจ้าปดุงให้ขนุ นางชื่ออูเบ็งคุมงานก่อสร้างสะพานแห่งนี้เลย
ตัง้ ชื่อตามผูค้ ุมทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดั จอกตอจี ซึ่งมีเจดียท์ ่สี ร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม ภายในมี
จิตรกรรมฝาผนังทีเป็ นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถกู กวาดต้อนตอนเสียกรุงให้มาอยู่ในอาณาบริเวณแถบนี้นนั ่ เอง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อ
สร้างด้วยไม้สกั ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488เครื่องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกอง
ทัพอังกฤษได้ท้ งิ ระเบิดจานวนมากมายถล่ มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุ
ผลว่าพระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุมกาลังของกองทัพญี่ป่ ุนพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่งึ เป็ น
พระราชวังไม้สกั ก็ถกู ไฟไหม้เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนา้ รอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิม
อยู่ปจั จุปนั พระราชวังที่เห็นอยู่เป็ นพระราชวังที่รฐั บาลพม่าได้จาลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา

เที่ยง
บ่าย

จากนั้น

เย็น

19.00 น.

นาท่านไป พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง งดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆ วิจติ รตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทัง้ หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้น
รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็ นปี ท่พี ระองค์
ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่เี มืองมัณฑะเลย์เพือ่ เป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์ส้ นิ พระชนม์
พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็ นวัด ถือได้ว่าเป็ นงานฝี มอื ที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อ
ย่างแท้จริง
นํ าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วัดกุโสดอเป็ น
วัดที่พระเจ้ามินดงทรงโปรดฯให้มกี ารจัดสังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 ของโลกขึ้น
โดยทรงให้จารึกพระไตรปิ ฎกจานวน 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อน
729 แผ่น รวม1,428 หน้า และได้สร้างมณฑปสีขาวครอบแผ่นจารึกหินอ่อนเหล่านี้
ไว้ (1 แผ่นต่อ 1 มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์ หาโลกมารชิน ที่จาลองแบบมา
จากเจดียช์ เวสิกองแห่งเมืองพุกามหนังสือกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก
นาท่านเดินทางสู่เขา ภูเขามัณฑะเลย์ Mandalay Hill ภูเขามัณฑะเลย์อนั (เชื่อว่า)ศักดิ์สทิ ธิ์ท่ตี งั้ ตระหง่านโดดเด่นอยู่
กลางเมืองมัณฑะเลย์นนั้ ทุกๆเย็นบนยอดเขาแห่งนี้จะคลาคลา่ ไปด้วยผูค้ น เพราะบนนี้ถอื เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ตกและ
จุดชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ชนั้ ดี เราจึงไม่ขอพลาดการขึ้นไปกินลมชมวิวบนนัน้ ด้วยประการทัง้ ปวง ก่อนทางขึ้นเขามีรูป
ปัน้ สิงห์สขี าวตัวใหญ่สไตล์พม่า 2 ตัว ตัง้ ตระหง่านเป็ นผูเ้ ฝ้ าทางขึ้น ชาวพม่าเชื่อว่าเป็ นสิงห์ศกั ดิ์สทิ ธิ์ นิยมมากราบไหว้
ขอพร โดยเฉพาะการขอลูกว่ากันว่าสัมฤทธิ์ผลมานักต่อนัก สาวๆคนไหนที่แต่งงานแล้วยังไม่มลี ูกหากมีโอกาสผ่านไปก็
ลองไปขอกันได้ ส่วนใครที่ยงั ไม่แต่งงานควรขอให้เจอเนื้อคู่ก่อนเป็ นอย่างแรก แล้วจึงค่อยกลับมาขอลูกต่อในเสต็ปต่อ
ไปวัดมัณฑะเลย์จอคตอคยี ซึ่งตัง้ อยู่บนเชิงเขามัณฑะเลย์ฮลิ ล์ พระพุทธรูปองค์น้ มี ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของพม่า
รองจากพระสร้างใหม่ในเมืองย่างกุง้ จากข้อมูลที่ได้รบั พม่าเป็ นประเทศที่มที รัพยากรธรรมชาติอยู่มาก ทัง้ ทองคา นา้ มัน
แร่ต่างๆ รวมถึงอัญมณี จึงไม่ใช่เรื่องยากนักที่จะหาศิลาอ่อนมาแกะสลักรูปเคารพตามความเชื่อด้านบนนัน้ เป็ นจุดชมวิว
ที่สวยที่สุดในมัณฑะเลย์สามารถมองเห็นแม่นา้ อิรวดี สายเลือดเส้นใหญ่ของพม่าได้ชดั เจน และจากจุดเดียวกันก็ยงั เห็น
ความยิง่ ใหญ่อลังการของพระราชวัง มัณฑะเลย์ท่เี คยรุ่งโรจน์มาแต่อดีต มีบริการลิฟท์ของที่น่เี พือ่ เดินทางต่อขึ้นไปยัง
วิหารที่เป็ นที่ตงั้ ของพระบรมธาตุ อันบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุไว้ นอกจากนี้ยงั มีพระพุทธรูป ”ชเวยัตตอร์” ประทับยืน 2
องค์ โดยพุทธลักษณะนัน้ คล้ายกับกาลังชี้พระหัตถ์ไปยังพระราชวังกลางกรุง มัณฑะเลย์ ซึ่งมีความหมายว่าที่น่จี ะเป็ น
ศูนยกลางของราชธานีต่อไป สาหรับภูเขามัณฑะเลย์มคี วามสูง 236 เมตร หาก
ใครอยากเดินที่น่มี บี นั ได 7,292 ขัน้ ให้เดิน
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู กงุ ้ เผา

*นํ าท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว **โรงแรมระด ับ 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR

ร่วมพิธลี า้ งหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวันบนเครื่อง)

วันที่ส่ี
04.00

07.00 น.
จากนัน้

น.

นาท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่
ทรงเครื่องกษัตริยท์ ไ่ี ด้รบั ขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ทีพ่ ระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นทีเ่ มืองธรรมวดี
เมือ่ ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุมด้วยทองค
้
าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง
9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพือ่ ประดิษฐานพระ
มหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคา จึงทาให้
ทองคาเปลวทีป่ ิ ดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นา้ หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพือ่ บูรณะ
วัดขึ้นใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจงึ นับได้ว่าเป็ นวัดทีส่ ร้างใหม่ทส่ี ุดแต่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปเก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุทน่ี าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ ครัง้ กรุง
แตกครัง้ ที่ 1 พร้อมทัง้ เชิญทุกท่านร่วมทาบุญบูรณวัดกุสนิ ารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดินทางสู่เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาทีส่ าคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่นา้ อิระวดี
เจดียจ์ านวนมากมายทีต่ งั้ เรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝัง่ แม่นา้ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์
นาม สอยุน รวบรวมผูค้ นแลว้ ตัง้ ตนเป็ นกษัตยิ อ์ ยู่ทเ่ี มืองสกายน์ หรือสะแกง ทีต่ งั้ ปัจจุบนั อยู่ใหล ้เนินเขาบนฝัง่ ตะวันตกของ
แม่นา้ อิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็ นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอานาจ
กัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รบั ชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตัง้ ทีป่ ากแม่นา้ มิดแง ตรงทีบ่ รรจบกับแม่นา้ อิรวดี จนเป็ น
ทีต่ งั้ ของเมืองอังวะในเวลาต่อมา จากนัน้ ชมเจดียก์ วงมูดอร์ หรือวัดเจดียน์ มนาง
สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมือ่ ปี ค.ศ.1636 เพือ่ ใช้เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือ
พระทันตธาตุทไ่ี ด้มาจากลังกา เจดียน์ ้ เี ป็ นเจดียท์ รงโอควา่ แบบสิงหล หรือเจดีย ์
ทรงลังกา มีตานานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถันพระ
ชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดียม์ คี วามสูง 46 เมตร เส ้นรอบวงวัดได้
274 เมตร และใช้อฐิ ในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน แล ้วชม Umin

Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอ์ มู ินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็ นครึ่งวงกล
ได้เวลาสมควร นาทุกท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์
12.50 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245
** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
15.15 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

**ในกรณี ท่ไี ฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่ องจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุ
สุดวิสยั ทางธรรมชาติ ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบิน
ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ จะคํานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ**
.....................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน บิน FD
เริ่มเดินทาง
12 ต.ค.61
19 ต.ค.61
2 พ.ย.61
16 พ.ย.61
6 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61
29 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61
18 ม.ค.62
25 ม.ค.62

กลับจากเดินทาง จํานวน
15 ต.ค.61
22 ต.ค.61
5 พ.ย.61
19 พ.ย.61
9 ธ.ค.61
10 ธ.ค.61
17 ธ.ค.61
24 ธ.ค.61
1 ม.ค.61
2 ม.ค.62
21 ม.ค.62
28 ม.ค.62

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

19,900

19,500

18,900

3,000

19,900

19,500

18,900

3,000

18,900

18,500

17,900

3,000

18,900

18,500

17,900

3,000

19,900

19,500

18,900

3,000

20,900

20,500

19,900

3,000

18,900

18,500

17,900

3,000

19,900

19,500

18,900

3,000

21,900

21,500

20,900

3,000

21,900

21,500

20,900

3,000

18,900

18,500

17,900

3,000

18,900

18,500

17,900

3,000

2 ก.พ.62
16 ก.พ.62

5 ก.พ.62
19 ก.พ.62

25
25

18,900

18,500

17,900

3,000

19,900

19,500

18,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม











ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ตัวเครื
๋ ่องบินภายในประเทศเส้นทาง ย่างกุง้ -พุกาม-มัณฑะเลย์ บิน 2 ขาภายใน
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์ )
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีน้ํามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม





ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษทั ฯ

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
** ขณะนี้รฐั บาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสทิ ธิพาํ นักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม
2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัวภายใน
๋
โดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ










ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมา
ขาด
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

