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สัมผัสมนต์เสน่หแ์ ละแรงศรัทธาของชาวพุทธ ณ นครมัณฑะเลย์ พุกาม
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ราชธานี แห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า
วัดอานันดา มหาวิ หารขนาดใหญ่เพชรน้ าเอกของพุทธศิ ลป์ สกุลช่างพุกาม
ชมสะพานไม้สกั อูเบ็ง MANDALAY HILLS สักการะเจดี ยช์ เวสิกอง
และร่วมพิธีอนั ศักดิ์ สิทธิ์ ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)

ราคาเริ่มต้นเพียง 13,888 พักระดับ 3 ดาว
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เดินทางเดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2560
โดยสายการบิน MYANMAR AIRLINE

วันแรก
11.00 น.

14.00 น.
15.35 น.

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-วิหารชเวนันดอร์-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
พร้อมกันที่ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ ชั้น 4 บริเวณอาคารผู ้โดยสารขาออกประตู 6 เคาว์เตอร์สาย
การบิ น MYANMAR AIRWAY เจ้าหน้าที่ ของบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก
ในการเช็คอิ น
เหิ น ฟ้ า สู่ เมื องมั ณ ฑะเลย์ ประเทศพม่ า โดยเที่ ย วบิ น ที่ 8M338 บ ริ การอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึ ง สนามบิ นมัณฑะเลย์ เมื องมัณ ฑะเลย์ป ระเทศพม่ า หลั ง
ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องนาท่ านเดินทางสู่ ตวั เมื อง
นาท่ านชม วัด ชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้ สัก ทองสลั กเสลา
ด้ว ยลวดลายที่ งามวิ จิ ตร อาคารนี้ เคยเป็ นพระตาหนั ก ที่
ประทับของพระเจ้า มิ นดง เมื่ อสิ้ นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้า
ที บ อ (กษัตริ ย์ อ งค์สุ ดท้ ายของพม่ า) ได้รื้อมาถวายวั ด
ภายในอาคารยังตกแต่ งด้ว ยไม้ แกะสลัก เล่ าเรื่องมหาชาดก
1 0 ชาติ ที่ ยั งคงความ สม บู รณ์ มากที่ สุ ด น าท่ านชม
พระราชวังมั ณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามิ น ดง เป็ นอาคาร
ไม้ ตกแต่ งด้วยปู นปั้ นมี ระเบี ย งรอบถึ ง 5 ชั้น แตกต่ างจาก
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เย็น
พักที่
วันที่ สอง
เช้า

เที่ ยง

เย็น
ที่ พกั

วัดอื่ น ๆต่ อมาถู ก ไฟไหม้ ห มด ขณะนี้ ทางการพม่ าได้ก่ อ สร้างขึ้ นมาใหม่ ใ นรู ปแบบเดิม ชม
พระราชวังมั ณ ฑะเลย์ สร้างขึ้ นเมื่ อ ย้ายราชธานี ม าจากอมรปุ ระ เป็ นพระราชวังขนาดใหญ่ มี
ประตูเข้าถึ ง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็ นหมู่ อ าคารไม้ และตึก ประกอบด้วยท้ องพระโรงพระที่
นัง่ และตาหนัก ต่ างๆ ทั้ งหมดถู กไฟไหม้ เมื่ อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ ปัจ จุบั น ทางการพม่ าได้
จาลองขึ้ นใหม่ อีกครั้งบนฐานเดิม นาท่ านชมทัศนี ยภาพของเมื องหลวงเก่าของพม่ าที่
ภู เขามัณฑะเลย์
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
SHWEPHYR HOTEL / SHWEHTEE HOTEL หรือระดับเที ยบเท่ า
มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบง-พุกาม-ชมวิวทะเลเจดียท์ ี่ เจดียช์ เวสันดอร์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านชม สะพานอูเบ็ ง สะพานที่ สร้างด้วยไม้สัก และยาวที่ สุดในโลก ตัวสะพานนี้ ทอดยาวถึ ง
2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมื องอมรปุ ระ
นาท่ านออกเดิ นทางสู่ เมื อ งพุกาม โดยรถโค้ฃปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
ท่ านจะได้ชมวิวตลอดสองข้างทางที่ สวยงามด้วยธรรมชาติ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นชม เจดีย์ชเวสัน ดอร์ เชื่ อกัน ว่าภายในบรรจุ พระเกศาของพระพุท ธเจ้าและยั งมี รูปปั้ น
เทพเจ้าศัก ดิ์สิท ธิ์ ในศาสนาฮิ นดู ต้งั อยู่ บริเวณลานของวิห ารจึงมี ชื่อเรียกแบบฮิ นดูว่ าเจดีย์ กาเน
ชา จากบริเวณนี้ ท่ านสามารถมองเห็นพระอาทิ ตย์ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่ ที่ ต้งั อยู่ ราย
รอบจนได้สมญานามว่า “ป่ าทะเลเจดีย์” ให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์หุ่นเชิ ดโบราณ
GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือ เที ยบเท่ า
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วันที่ สาม
เช้า

เย็น
พักที่

พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยันจี-เจดียช์ เวสิกอง-มัณฑะเลย์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น น าท่ านเที่ ย วชม ตลาดยองอู YONG U MARKETเป็ นตลาดใหญ่ ของเมื องพุก าม ที่ ขาย
สิ น ค้าทุ กชนิ ด ทั้ งเครื่ องอุ ป โภค บริโภค ข้าวปลา อาหาร ผัก สด เสื้ อผ้า ของที่ ระลึ ก พื้ นเมื อ ง
เหมาะสาหรับ เดิน ชมเลื อกซื้ อของฝาก โดยเฉพาะเครื่ องเขิ น ของเมื องพุ ก าม ถื อ ว่าเป็ นหนึ่ ง
เพราะฝี มือที่ ประณี ตและการออกแบบที่ สวยงาม
นาท่ านชม วัดอานันดา เป็ นมหาวิ หารขนาดใหญ่ที่ ขนชื
ึ้ ่อได้รบั การยกย่ องว่าเป็ น “เพชรน้ าเอก
ของพุ ท ธศิ ล ป์ สกุ ล ช่ างพุ ก าม” เป็ นที่ รู้จ ัก เหนื อ วิห ารทั้ งหลาย สร้างโดยพระเจ้าจานสิ ต า
เมื่ อก่อนยอดพระเจดีย์ยั งเป็ นสี ขาวเหมื อนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุก าม แต่รฐั บาลพม่ าได้ม า
ทาสี ทองทับเมื่ อปี พ.ศ. 2533 เพื่อสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก
นาท่ านชม วิ หารธรรมมายันจี วิหารที่ วดั นี้ ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่ น ความละเอี ย ดพิถีพิถันใน
การสร้างมากที่ สุดในพม่ าก็ว่าได้
นาท่ านสัก การะ เจดี ยช์ เวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ข องพม่ า) สร้างเป็ นทรงรูป สถู ป แบบ
ดั้งเดิ ม ของพม่ าโดย แท้ มี ลั ก ษณ์ เป็ นสี ท องขนาดใหญ่ สร้ างขึ้ นหลั งพระเจ้าอโนรธาขึ้ น
ครองราชย์ เพื่อ ใช้บ รรจุพระบรมสารี ริก าธาตุ จากพระสรี ระหลายส่ ว น มี ลั ก ษณะเป็ นสี ท อง
ขนาดใหญ่ ทั้ งที่ เป็ นธาตุ จากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ ยวแก้วของพระเจ้าอโนรธา
ซึ่ งเป็ นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรพุกาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นน าท่ านออกเดิน ทางกลั บสู่ เมื อ งมั ณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดิน ทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง)
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
SHWE PHYU HOTEL หรือเที ยบเท่ า

วันที่ สี่

มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุ นี-กรุงเทพฯ

เที่ ยง

รหัสโปรแกรมทัวร์ THE GREATEST MAN 4D3N DCE17-8M-W12

04.00 น.

เช้า
10.40 น.
13.05 น.

นำท่ ำ นร่ว มพิ ธี อั นศั กดิ์ สิท ธิ์ ในพิธี กรรม ล้ำ งพระพักตร์พระมหำมั ยมุ นี (1 ใน 5 สิ่ ง
ศักดิ์ สิท ธิ์ ของพม่ ำ ) ถื อ เป็ นต้น แบบพระพุ ทธรู ป
ทองคาขนาดใหญ่ ทรงเครื่อง เครื่ องกษัตริ ย์ที่ ได้รับ
การขนานนามว่า “พระพุ ทธรูป ทองคาเนื้ อนิ่ ม ” ที่
พระเจ้ากรุงยะไข่ท รงหล่ อ ขึ้ นที่ เมื องธรรมวดี เมื่ อ ปี
พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุ ต 7 นิ้ ว หุม้ ด้วยทองคาเปลว
หนา 2 นิ้ ว ทรงเครื่ อ งประดับ ทองปางมารวิ ชั ย
หน้ าตัก กว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดุ ง
ได้ส ร้างวัดมหามุ นี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี ) เพื่อประดิษฐานพระมหามั ยมุ นี
และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สี ปอ ก่อนจะเสี ยเมื องพม่ าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา
จึงท าให้ทองคาเปลวที่ ปิ ดพระละลาย เก็ บเนื้ อทองได้น้ าหนั กถึ ง 700 บาท ต่อ มาในปี พ.ศ.
2426 ชาวพม่ าได้เรี่ยไรเงิน เพื่อบู รณะวัดขึ้ นใหม่ มีขนาดใหญ่กว่าเดิ มโดยสายการออกแบบของ
ช่างชาวอิ ตาลี จึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่ สร้างใหม่ ที่สุดแต่ป ระดิษฐานพระพุ ทธรู ปเก่าแก่ที่ สุดในเมื อ ง
พม่ า โดยรอบๆระเบี ยงเจดีย์ยังมี โบราณวัตถุ ที่น าไปจากกรุงศรี อยุ ธยาเมื่ อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1
สมควรแก่เวลานาท่ านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พกั
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิ นเมื องมัณฑะเลย์
เดินทางสู่ สนามบิ นสุ วรรณภู มิ ประเทศไทย โดยเที่ ยวบิ นที่ 8M337 บริ การอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
ถึง สนามบิ นสุวรรณภู มิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

****************************
** หากท่ านที่ ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิ น ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่ เจ้าหน้าที่ ทุ กครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบิ นอาจมี การปรับเปลี่ ยนไฟล์ท

รหัสโปรแกรมทัวร์ THE GREATEST MAN 4D3N DCE17-8M-W12

หรือ เวลาบิ น โดยไม่ ได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า **

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
09 – 12 สิงหาคม 2560
23 – 26 สิงหาคม 2560
06 – 09 กันยายน 2560
20 – 23 กันยายน 2560
04 – 07 ตุลาคม 2560
11 – 14 ตุลาคม 2560
08 – 11 พฤศจิกายน 2560
15 – 18 พฤศจิกายน 2560
06 – 09 ธันวาคม 2560
13 – 16 ธันวาคม 2560
20 – 23 ธันวาคม 2560
27 – 30 ธันวาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่ าน
15,900
13,900
13,900
13,900
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็ก
มี เตียง
15,900
13,900
13,900
13,900
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
เด็กไม่ มีเตียง
15,900
13,900
13,900
13,900
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
14,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตัว๋

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,500

12,900
10,900
10,900
10,900
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
10,888
11,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่ รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น

รหัสโปรแกรมทัวร์ THE GREATEST MAN 4D3N DCE17-8M-W12

ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง ต้อ งยกเลิ ก 30 วั น ก่อ นการเดิ นทางเท่า นั้ น ไม่ เช่ น นั้ น
ทางบริ ษัท จะไม่ คืน มั ดจาไม่ ว่า ด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่ า ทางบริ ษทั ได้ท าการ
จ่า ยค่ า ตั ๋วไปให้กบั การสายการบิ นเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่ านข้อความให้ถี่ถว้ นก่ อ น
การจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผโู ้ ดยสารจานวน 20 ท่ านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 5,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนมัด
จาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตัวเครื
๋ ่องบิ นเต็มใบให้กบั สายการบิ นเป็ นที่ เรียบร้อย ยกเว้นค่า
ภาษี น้ ามันที่ ยงั มิ ได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตัวเมื
๋ ่ อออกแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิ น
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ านหรือ 3 ท่ าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
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 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่ น ค่าทาหนังสื อ เดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล
ค่าอิ น เตอร์เน็ ต ค่าซัก รีด มิ นิบ าร์ในห้อ ง รวมถึ งค่ าอาหารและเครื่อ งดื่ มที่ สงั ่ เพิ่ มนอกเหนื อ รายการ(กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ านละ 600บาท/ทริป/ต่อท่ าน
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่ จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ต ้องชาระเงินค่าบริการส่ วนที่ เหลื อทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่ างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่ อ งเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิน หรือชาระเงิ นไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่ านถู กปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริ ษัทเช่ น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อ จดหมายฯ ต้อ งท าในวันเวลาท าการของทางบริ ษัท
ดังนี้ วันจัน ทร์ ถึ งศุก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทางบริษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณี ที่นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิ กการเดินทาง หรือเลื่ อนการเดินท าง นักท่ องเที่ ยวหรื อ
เอเจนซี่ (ผู ้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ กที่ บริษทั อย่ างใด
อย่ างหนึ่ งเพื่อ แจ้งยกเลิ กการจองกับทางบริษทั เป็ นลายลั กษณ์ อัก ษรทางบริ ษทั ไม่ รบั ยกเลิ กการจองผ่ านทาง
โทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ
2.
กรณี นัก ท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ ต้องการขอรับ เงิ นค่ าบริ การคื น นั ก ท่ อ งเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ (ผู ้ มี ชื่อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้อ งแฟกซ์ อี เมล์ หรือเดิน ทางมาเซ็ น เอกสารการขอรับเงิน คืนที่ บ ริษทั อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
เพื่ อท าเรื่ องขอรับ เงิ นค่ าบริ ก ารคื น โดยแนบหนั งสื อ มอบอ านาจพร้อมหลั กฐานประกอบการมอบอ านาจ
หลั กฐานการชาระเงินค่ าบริก ารต่ างๆ และหน้ าสมุ ดบัญชีธ นาคารที่ ตอ้ งการให้น าเงิ นเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระแล้ว
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2.1.2 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่ าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริ งจากค่ าบริก ารที่ ชาระแล้ วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการน าเที่ ย ว
ให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ ตอ้ งการันตี มัดจาหรือซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือ เที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับ สายการบิ น หรือ ผ่ านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ จะไม่ มี การคืน เงิ นมั ดจ าหรือ ค่าบริ การ
ทั้งหมด
4. การติด ต่อ ใดๆ กับ ทางบริษทั เช่ น แฟกซ์ อี เมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาท าการของทางบริษัท
ดังนี้ วันจัน ทร์ ถึ งศุก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทางบริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
2. ทัวร์นี้ เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริ การตามที่ ระบุ ไว้ใ นรายการไม่ ว่ าบางส่ ว น
หรือทั้งหมด หรือถู กปฏิเสธการเข้า-ออกเมื องด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษทั จะไม่ คืน เงินค่าบริการไม่ ว่ าบางส่ ว น
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยกเลิ ก การเดิ น ทางในกรณี ที่ มี นัก ท่ อ งเที่ ยวร่ว มเดิ นทางน้อ ยกว่า 15
ท่ าน โดยจะแจ้งให้กบั นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ทราบล่ วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศ
ที่ ไม่ มี วีซ่า และอย่ างน้อ ย 10 วัน ก่อนการเดินทางสาหรับ ประเทศที่ มีวีซ่ า แต่ หากทางนักท่ องเที่ ยวทุ กท่ าน
ยิ น ดีที่ จะชาระค่าบริ การเพิ่ม จากการที่ มี นั กท่ องเที่ ยวร่ว มเดิน ทางน้ อยกว่าที่ ท างบริ ษทั กาหนดเพื่ อให้คณะ
เดินทางได้ ทางเรายิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่ อ
เลขที่ หนังสื อเดิ นทางและอื่ น ๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่อ งบิ น ในกรณี ที่ นัก ท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ มิ ได้ส่ งหน้ า
หนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสมเพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภู มิอ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ งนี้ บริ ษัทจะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อ ความเสี ยหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่ มขึ้ นของนักท่ อ งเที่ ยวที่
มิ ไ ด้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่ น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุ ดงาน การปฏิ วตั ิ อุ บั ติเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการ
บิ น เหตุสุดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ ก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ างประเทศ ณ วัน ที่ ทางบริษัท เสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่ าบริ ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอั ตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษีเชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ ยวบิ นฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนัก งาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่ มี อานาจในการให้คาสั ญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่ มี
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จ ะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไ ม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตรต่ อ
ชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่ เกิ น 1,000 มิ ลลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติกใสซึ่ งมี ซิ ปล็ อคปิ ดสนิ ท และสามารถ
นาออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุดเอ็ กซ์ เรย์ อนุ ญาตให้ถือ ได้ท่านละ 1 ใบเท่ านั้น ถ้ าสิ่ งของ
ดังกล่ าวมี ข นาดบรรจุ ภ ัณ ฑ์ม ากกว่ าที่ ก าหนดจะต้องใส่ ก ระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้ าที่ โหลดใต้ท้ อ ง
เครื่องบิ นเท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุ ธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์ กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้นไปบนเครื่องบิ นดังนี้
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่ กระเป๋าติดตัวถื อขึ้ นเครื่องบิ นได้ในจานวนและปริมาณที่ จากัด ได้แก่
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4.1 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้าน้อ ยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อ ง
ได้ไม่ มีการจากัดจานวน
4.2 แบตเตอรี่ส ารองที่ มีความจุไ ฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรื อ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ไม่ เกินคนละ 2 ก้อน
4.3 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุ กกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่ กระเป๋าเดินทาง โหลดใต้เครื่องในทุ กกรณี ให้นาติดตัวขึ้ นเครื่องเท่ านั้น !!
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