#13654 ทัวรพมา มัณฑะเลย พินอูลวิน 3 วัน 2 คืน นั่งรถมา
ชมเมืองพินอูลวิน พระราชวังมัณฑะเลย บิน PG

ทัวรพมา มัณฑะเลย พินอูลวิน ตลาดเชาพินอูลวิน วัดพระมหาอันตูกานตาร
สวนพฤกษศาสตรกันดอวจี มัณฑะเลย สะพานไมอูเบ็ง พิธีลางหนาพระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังชเวนานจอง วัดกุโสดอ เจดียนมนาง ขึ้นเขาสกา
ยน เจดียอูมินทงแส

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานมัณฑะเลย - พินอูลวิน - นั่งรถมา พมา





โรงแรม



Royal
Parkview
หรือเทียบ
เทา

2

ตลาดเชา พินอูลวิน - เจดียอันทูกันธา - สวนพฤกษศาสตรแหงชาติกันดอวจ ี - อมรปุระ - สกา
ยน - สะพานไมอูเบ็ง







Hotel Yi
Link
Mandalay
หรือเทียบ
เทา

3

พิธีลา งพระพักตรพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจ
ดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ - สกายน - วัดเจดียนมนาง - เจดียอูมินทงแส - เจดียเสวยอูปง
ยะฉิ่ น - ทา อากาศยานมัณฑะเลย - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 พ.ค. 65 - 3 พ.ค. 65

฿13,900

฿13,500

฿12,900

฿2,000

9 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿2,000

15 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65

฿13,900

฿13,500

฿12,900

฿2,000

22 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65

฿13,900

฿13,500

฿12,900

฿2,000

3 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿2,000

5 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿2,000

27 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿2,000

3 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65

฿13,900

฿13,500

฿12,900

฿2,000

10 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65

฿13,900

฿13,500

฿12,900

฿2,000

24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65

฿13,900

฿13,500

฿12,900

฿2,000

7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65

฿13,900

฿13,500

฿12,900

฿2,000

21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65

฿13,900

฿13,500

฿12,900

฿2,000

28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65

฿13,900

฿13,500

฿12,900

฿2,000

6 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿2,000

20 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿2,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พินอูล
วิน - นั่งรถมาพมา
เชา
10.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok Airway
(PG)
บาย
12.15 น./11.55 น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน PG 709 บริการอาหารบนเครื่อง
13.40 น./13.20 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว
นํ าทานเดินทางเขาสูเมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) รถวิ่งไปบนถนนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง หรือที่เรียกกันในยุค
สงครามวา Burma Road มุงหน าไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อราว 60 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาฯ 2.30 ชั่วโมงก็มา
ถึงเมืองพินอูลวินหรือมีอีกชื่อหนึ่ งวา “เมเมีย๊ ว” (Maymyo)
จากนั ้นนํ าทาน นั่ งรถมาชมเมืองพินอูลวิน เพื่อเก็บภาพไวเป็ นที่ระลึก ยานหอนาฬิกา Purcell Tower สัญลักษณอันโดด
เดนของเมืองพินอูลวิน
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Royal Parkview หรือเทียบเทา



บาย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานมัณฑะเลย
เป็ นทาอากาศยานหลักที่ใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเป็ นทาอากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดใน
ประเทศ มีทางวิ่ง (รันเวย) ซึ่งถือวามีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต

พินอูลวิน
เป็ นเมืองพักตากอากาศที่มีช่ อ
ื เสียงและน าไปเยือน หางจากเมืองมัณฑะเลย ทางทิศตะวัน
ออกเฉี ยงเหนื อประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งนั กทองเที่ยวจะไดสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ ์ เย็น
สบาย บรรยากาศคลายอยูที่ดินแดนชมพูทวีปเลยทีเดียว

นั่งรถมาพมา
นั่ งรถมาพมาชมเมือง ชมบานเรือนเกาแกโบราณ วัดวาอาราม หรือเจดียเกาแกต างๆ การ
นั่ งรถมาเป็ นหนึ่ งในวิธีการชมเมืองและวิถ ีชีวิต ชาวพมาที่ดีอยางหนึ่ ง



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Royal Parkview หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เที่ยวบิน PG 709 บริการอาหารบนเครื่อง
หมายเหตุ เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกัน
และไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเป นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ตลาดเชาพินอูลวิน - เจดียอันทูกันธา - สวนพฤกษศาสตรแหง
ชาติกันดอวจี - อมรปุระ - สกายน - สะพานไมอูเบ็ง
เชา
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินเที่ยวชมตลาดเชาที่ เมืองพินอูลวิน ใหทานจะไดสัมผัสวิถ ีชีวิต ที่หลากหลายวัฒนธรรมที่รวมกันอยูในเมืองนี้ และ
เลือกซื้อและชมสินคาซึ่งจําหน ายทั้งของที่ระลึก งานฝี มือทองถิ่น และสินคาตางๆ สําหรับนั กทองเที่ยว รวมถึงจําหน ายพืชผักผล
ไม และของกิน ของใชสําหรับชาวพมาในทองถิ่น
จากนั ้นนํ าทานนมัสการ วัดพระมหาอันตูกานตาร (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปที่
คนไทยเรียกวา “พระทันใจ” ซึ่งแกะสลักจากหินออนทั้งองค
นํ าทาน ชมความงดงามของพืชเมืองหนาวที่ สวนพฤกษศาสตรกันดอวจี (National Kandawkyi Botanical Garden)
สวนแหงนี้ ต ั้งขึ้นในปี ค.ศ.1915 ออกแบบใหเหมือนกับ สวนพฤกษศาสตรหลวงเมืองคิว (Royal Botan Gardens) หรือสวน
คิว (Kew Garden) ในประเทศอังกฤษ นอกจากนั ้นยังมีการปลูกดอกไมอีกจํานวนหลากหลายสายพันธุ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ
ที่ถ ูกมาปลูกในสวนแหงนี้ กวา 25 สายพันธุ
ระหวางทางกลับมัณฑะเลย แวะชมสวนกาแฟทองถิ่น และชิมไวน ทองถิ่นไดที่ทําจาก
Strawberry,Grape,Pineapple,Cherry และ Jam ใหทานไดเลือกเป็ นของฝาก
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าทานเดินทางเขาสูต ัวเมืองอมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเป็ นอมตะซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่ง
เป็ นราชธานี เพียง 76 ปี ทานจะไดชมทัศนี ยภาพของเมืองสกาย ลุมแมนํ้าอิระวดี เจดียจํานวนมากมายที่ต ั้งเรียงรายอยูบนภูเขา
และริมฝั่ งแมนํ้า ชมสะพานไมอูเบ็ง สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญช่ อ
ื วาเสาอู เสาของสะพานใชไมสัก
ถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 200 ปี ทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูวัดจอกตอจีซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัด
อนั นดาแหงพุกาม
คํ่า
่

้

บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผา
พักที่ Hotel Yi Link Mandalay หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตลาดเชาพินอูลวิน
เป็ นตลาดเชาประจําเมืองพินอูลวิน ที่จะไดสัมผัสวิถ ีชีวิต ที่หลากหลายวัฒนธรรมที่รวมกัน
อยูในเมืองนี้ และเลือกซื้อและชมสินคาซึ่งจําหน ายทั้งของที่ระลึก งานฝี มือทองถิ่น และ
สินคาตางๆ สําหรับนั กทองเที่ยว

เจดียอันทูกันธา
ประดิษฐานพระพุทธรูปที่คนไทยเรียกวา ‘พระทันใจ’ ซึ่งแกะสลักจากหินออนทั้งองค ตาม
ประวัต ิกลาววา มีชาวจีนไดมาบูชาองคพระทันใจไปไวที่ประเทศจีน ระหวางการเดินทาง รถ
เกิดอุบัต ิเหตุ องคพระตกจากรถ ไมสามารถจะยกขึ้นรถไปไดอีกไมวาจะใชเครนชวยยก
ก็ต าม สุดทายจึงตองสรางวัดบริเวณนี้ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวองคนี้ พรอม
กับตั้งชื่อวา ‘มหาอันตูกานตาร’ ซึ่งแปลเป็ นไทยไดวา ‘เป็ นสิ่งศักดิส
์ ิทธิ ์ มหัศจรรย ที่ให
ความรํ่ารวย โชคดีแกผูกราบไหว’ และเชื่อกันวาเป็ นพระรักชาติอีกดวย

สวนพฤกษศาสตรแหงชาติกันดอวจี
สวนพฤกษศาสตรแหงชาติกันดอวจี ตั้งอยูบนพื้นที่กวา 1,000 ไร ซึ่งมีทะเลสาบรวมอยู
ดวย ภายในสวนแบงเป็ นโซนตางๆ มีดอกไมหลากหลายชนิ ด มีต นไมใหญที่มีอายุนับรอย
ปี และมีสวนนก ทานจะตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติที่สมบูรณและงดงาม นํ าทานชมอาคาร
เกาแกแบบโคโลเนี ยน ซึ่งมีใหเห็นไดทั่วเมือง อิสระใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศที่แสน
อบอุน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อมรปุระ
เป็ นเมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็ น เมืองแหงผูที่เป็ นอมตะ และยังเคยเป็ นเมืองหลวง
เกาที่เคยเจริญรุงเรืองทั้งทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา กอนจะเปลี่ยนไป
เป็ นเมืองมัณฑะเลย เป็ นเมืองที่อยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย นั บเป็ นอีกหนึ่ งเมือง
ของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปั จจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัสไดจากวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยู รวม
ไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมืองที่สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ต ั้ง
เรียงรายอยูรอบๆตัวเมือง

สกายน
เมืองสกายน เป็ นหนึ่ งในศูนยกลางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ตั้งอยูในแมนํ้าอิระวดี อยู
หางจากมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉี ยงใตประมาณ 20 กิโลเมตร เมืองนี้ มีอารามทาง
ศาสนาและอารามที่สําคัญหลายแหง โดยเฉพาะเจดียจํานวนมากตามสันเขาที่ทอดยาว
ขนานไปกับแมนํ้า

สะพานไมอูเบ็ง
เป็ นสะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึ้นเพื่อขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงนี้ นอกจากจะ
เป็ นสะพานไมที่ยาวที่สุดเเลวนั ้น สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ที่รื้อมาจากพระรา
ชวังเเหงกรุงอังวะอีกดวย



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู กุงแมนํ้าเผา
 Hotel Yi Link Mandalay หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ สกายน - วัดเจดียนมนาง - เจดียอูมินทงแส - เจดียเสวยอูปงยะ
ฉิ่น - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม
นํ าทาน นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่งศักดิส
์ ิทธิส
์ ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเป็ นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาด
ใหญทรงเครื่องกษัต ริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้ อนิ่ ม”
จากนั ้นนํ าทานเขาชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุด
แหงหนึ่ งของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกครั้งที่ 2
จากนั ้นนํ าทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง Golden Palace Monastry วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบ
ศิลปะพมาแทๆ วิจิต รตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีต ออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหน าตาง โดยเน นรายละเอียดเกี่ยว
กับพุทธประวัต ิและทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในปี พ.ศ. 2400
นํ าทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลา
จารึกพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนั งสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนั งสือที่ใหญที่สุดในโลก”
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นเดินทางสูเมืองสกายน ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนี ยภาพของเมืองสกายน ลุมแมนํ้าอิ
ระวดี เจดียจํานวนมากมายที่ต ั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝั่ งแมนํ้า สกายน เป็ นราชธานี ไดเพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิง
อํานาจกัน สุดทายพระเจาโดะมินพญา ไดรับชัยชนะจึงยานเมืองหลวงใหมมาตั้งที่ปากแมนํ้ามิดแง ตรงที่บรรจบกับแมนํ้าอิรวดี
จนเป็ นที่ต ั้งของเมืองอังวะในเวลาตอมา
จากนั ้นชม เจดียกวงมูดอรหรือวัดเจดียนมนาง สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อปี ค.ศ.1636 ใชเป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว
หรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา เจดียนี้เป็ นเจดียทรงโอควํ่าแบบสิงหล หรือเจดียทรงลังกา มีต ํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผา
ครึ่งซีกนี้ ไดต นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู
เขาชม จุดที่ 1 Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอูมินทงแส ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค
ประดิษฐานเรียงกันเป็ นครึ่งวงกลม
จุดที่ 2 นํ าทานไปยัง เจดียเสวยอูปงยะฉิ่ น หรือ ซูนอูพอนยาชิน (Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda) บางก็เขียนวา
(Soon U Ponya Shin Pagoda) หากแปลกันตามภาษาพมาแปลวา เป็ นวัดที่พระพุทธเจามารับเสวยฉั นภัต ตาหารที่นี่ ซึ่งอยู
บนยอดเขา Nga-pha ของเขตสะกายที่มีความสูง 240 เมตรเหนื อระดับนํ้ าทะเล
สมควรเวลาเดินสู สนามบินมัณฑะเลย
คํ่า

่

่

19.15 น./20.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 714 บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
21.40 น./22.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี
พระมหามัยมุนี ไดช่ อ
ื วาเป็ นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส
์ ิทธิเ์ ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคนี้ พระมหามัยมุนี
จึงเป็ นดังตัวแทนของพระพุทธองคที่มีชีวิต จิต ใจ ใครที่มากราบไหวบูชาจะไดรับศรัทธาอัน
สูงลํ้า เป็ นพระพุทธรูปหลอทองสําริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปั จจุบันประดิษฐานอยูที่ “วัด
มหามัยมุนี” หรือชื่อแทดั้งเดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข

พระราชวังมัณฑะเลย
เป็ นคอมเพล็กซของพระราชวังที่กอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่ งของเอเชีย ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝ ายพันธมิต รกองทัพอังกฤษ ปั จจุ
ปั นพระราชวังที่เห็นอยูเป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกา
ขึ้นมา แตที่เหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั ้น

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)
ที่นี่สรางสมัยพระเจามิงดง เป็ นพระตําหนั กที่สรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิ ดดวยแผนทองทั้งหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนั กถวาย
เป็ นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมต อนนี้ ภายนอกพระตําหนั กจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนั ก ภาพที่
ออกมาชางงดงามอรามตายิ่งนั ก

วัดกุโสดอ
เป็ นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 4 ซึ่งพระเจามินดงทรงใหจารึกพระ
ไตรปิ ฎก 84,000 พระธรรมขันธ ลงบนหินออน 729 แผน ถือเป็ นพระไตรปิ ฎกเลมใหญ
ที่สุดในโลก และถือเป็ นครั้งแรกในประวัต ิศาสตรที่มีการบันทึกพระไตรปิ ฎกเป็ นภาษา
บาลี ตัวเจดียหลักในวัดมีความสูง 30 เมตร ซึ่งจําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิ
กองแหงเมืองพุกาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สกายน
เมืองสกายน เป็ นหนึ่ งในศูนยกลางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ตั้งอยูในแมนํ้าอิระวดี อยู
หางจากมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉี ยงใตประมาณ 20 กิโลเมตร เมืองนี้ มีอารามทาง
ศาสนาและอารามที่สําคัญหลายแหง โดยเฉพาะเจดียจํานวนมากตามสันเขาที่ทอดยาว
ขนานไปกับแมนํ้า

วัดเจดียนมนาง
วัดเจดียนมนาง สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อปี ค.ศ.1636 เพื่อใชเป็ นที่ประดิษฐานพระ
เขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา เจดียนี้เป็ นเจดียทรงโอควํ่าแบบสิงหล หรือ
เจดียทรงลังกา มีต ํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผาครึ่งซีกนี้ ไดต นแบบมาจากถัน พระ
ชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได 274 เมตร
และใชอิฐในการกอสรางมากถึง 10,126,552 กอน

เจดียอูมินทงแส
มีอีกชื่อวาวัด 30 ถํ้า วัดนี้ อยูกลางเนิ นเขาสกายน ฮิล ทําใหมองเห็นทัศนี ยภาพสวยงาม
ของป าเจดียบนภูเขา และสายนํ้ าอิรวดีที่ไหลอยูเบื้องลาง ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค
ประดิษฐานเรียงกันเป็ นครึ่งวงกลม เจดียแหงนี้ เป็ นหนึ่ งในหนึ่ งในสถานที่ที่โดดเดนที่สุด
บนเขาสกายน

เจดียเสวยอูปงยะฉิ่น
เป็ นเจดียที่ต ั้งอยูบนยอดเขา Nga-pha ในเขตเมืองสกายน ที่ระดับความสูง 240 เมตร
เหนื อระดับนํ้ าทะเล ที่นี่เป็ นเจดียสีทองที่มีความสวยงามอีกแหงของพมา นอกจากนี้
บริเวณรอบๆ ยังสามารถชมวิวอันงดงามของเมืองสกายน และแมนํ้าอิระวดีได



คํ่า

ทาอากาศยานมัณฑะเลย
เป็ นทาอากาศยานหลักที่ใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเป็ นทาอากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดใน
ประเทศ มีทางวิ่ง (รันเวย) ซึ่งถือวามีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต ั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัต ตาคารชาบูชิ/เป็ ดปั กกิ่ง+กุง
มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิ ดใหบริการ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิ ดใหบริการ โดย
ทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเป็ นรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิ ดใหแทน
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบิ
นรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนั ดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ การ
ปิ ดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2.

อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัต ถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิ ยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน
4.

ลูกคาจะตองปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน ของทานเองและบุคคลอื่น

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนั กทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
6.

รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั ้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นํ าไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหน า 10 วันกอนการเดินทาง
บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได )
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว ทางบริ
ษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของนั กทองเที่ยว
เองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การชําระเงิน
• กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา
30 วัน มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)
•

กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
คาไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความควบคุม
ของบริษัทฯ
คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศคะ)
คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)

วีซา
ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานั กในดินแดนของอีกฝ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต ั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท
กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ
กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง
หมายเหตุ เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไม
สามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเป นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
คาทัวรไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของ
ประเทศ) และคาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
๋

่

่

กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ
**ราคา INFANT (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัต รานี้ รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบิน
แลว**

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
• ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นั กขัต ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด
•

ยกเลิกน อยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

•

ยกเลิกน อยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุกนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป วย
กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน
การ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง
ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

