โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M)
โปรแกรมทัวร์ พเิ ศษ

 พิธีล้างพระพักตร์ อันศักดิ์สิทธิ์ ณ กรุ งมัณฑะเลย์
 ชมสะพานไม้ สกั ที่ยาวที่สดุ ในโลก
 พระพุทธรูปทองคาเนื ้อนิ่ม
 ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ไม้สก
ั ทองทั้งหลัง

วันแรก
กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานอูเบ็ง
11.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 เข้าประตู 7
เคาน์เตอร์ N สายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยอานวยความสะดวก
14.00 น. บินตรงสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M338
15.35 น. เดินทางถึงสนามบินมันฑะเลย์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระ
เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะที่อยูท่ างตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์
ซึ่งเป็ นราชธานี แห่งหนึ่ งของพม่าเพียง
76
ปี
ก่อนที่จะย้ายมาอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 นาท่านชมสะพานอูเบ็ง
สร้างขึ้ นจากไม้สกั ที่ยาวที่สุดในโลก
ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมานทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ
มุ่งตรงไปสู่เจดียเ์ จ๊าต่อจี
อยูอ่ ีกฟากหนึ่ งของทะเลสาบ
พระเจ้าปุดงโปรดฯ
ให้ขุนนางนามว่าอูเบียน
เป็ นแม่ทพั นายกองงานสร้างสะพานแห่งนี้
โดยใช้ไม้สกั ที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จานวน 1,208 ต้น ที่สร้างไว้เมื่อ
200 กว่าปี ที่แล้ว มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร เดินทางเข้าสู่ตวั เมืองมัณฑะเลย์
คา่
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ MANDALAY GREAT WALL หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สอง มิงกุน-ล่องเรือแม่น้ าอิระวดี-เจดียม์ ิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดียช์ ินพิวมินพระราชวังมัณฑะเลย์-วัดชเวนันตอ-วัดกุโสดอ-มัณฑะเลย์ฮิลล์
เช้า

 รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านล่องเรือแม่น้ าอิระวดีสูเ่ มืองมิงกุน ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บา้ นอิระวดีที่มี
ลักษณะเป็ น
“กึ่งบ้านกึ่งแพ”
เนื่ องจากระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก
โดยเฉพาะฤดูน้ าหลาก
ระดับน้ าจะขึ้ นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า
10
เมตร
ชาวพม่าจึงนิ ยมสร้างบ้านกึ่งแพ
คือถ้าน้ าขึ้ นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้ นที่ดอน
ครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ า
เพือ่ ความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าในชีวิตประจาวัน
นาท่านชมเจดียม์ ิงกุน
ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง
ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่

แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มณ
ั ฑะเลย์
เป็ นผลสาเร็จ
จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทาการใหญ่ขนและยากขึ้
ึ้
น
ด้วยการทาสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน
พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจานวนมากก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนหรือเจดียจ์ กั รพรรดิ
เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยงิ่ ใหญ่เทียบเ
ท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกาม
และใหญ่โตโอฬารยิง่ กว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม
ซึ่งในเวลานั้นถือเป็ นเจดียท์ ี่สงู ที่สุดในสุวรรณภูมิ
ส่งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจานวน
50,000
คน
หลบหนี การขดขี่แรงงานไปอยูใ่ นเขตเบงกอล
เป็ นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ
แล้วทาการซ่องสุมกาลังเป็ นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยูเ่ นื องๆ
โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุ นหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษพม่าอันเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้พม่าเสียเมืองในที่สุด
อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนดาเนิ นไปได้เพียง
7
ปี
พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต
ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ
มหาเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน
ทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ ภูเขาอิฐที่มีความมัน่ คงถึง
50
เมตร
ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุด และสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง
152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
และไม่ไกลจากฐานเจดียม์ ิงกุน
คือระฆังมิงกุน
ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสาเร็จ
เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ ิงกุน
จึงต้องมีขนาดใหญ่ค่คู วรกัน คือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70
เมตร
น้ าหนัก
87
ตัน
เล่าขานกันว่า
พระเจ้าปดุงทรงไม่ตอ้ งการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบ
จึงรับสัง่ ให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ
ปั จจุบนั ถือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่ งแห่งพระราชวังเครมลินในก
รุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว
ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ที่ยงั คงส่งเสียงก้องกังวาน
ทั้งนี้ เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้
โดยให้เด็กตัวเล็กๆ
ไปยืนรวมกันอยูใ่ ต้ระฆังได้ถึง 100 คน และนาท่านชม เจดียช์ ินพิวมิน
(เมียะเต็งดาน)
ประดิษฐานอยูเ่ หนื อระฆังมิงกุนไม่ไกล
ได้ชื่อว่าเป็ นเจดียท์ ี่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ ง
สร้างขึ้ นในปี
พ.ศ.
2359

บ่าย

โดยพระเจ้าบากะยีดอว์
พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง
เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน
ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รบั สมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”
เจดียอ์ งค์นี้เป็ นพุทธศิลป์ ที่สร้างขึ้ นด้วยหลักภูมิจกั รวาลคือมีองค์เจดียส์ ถิตอยูต่ รงกล
าง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็ นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล
ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ
สมควรแก่เวลาล่องเรือกลับตามเส้นทางเดิม
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่พระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามินดง
สร้างขึ้ นตามผังภูมิจกั รวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ
โดยสมมุติวา่ เป็ นจุดศูนย์กลางของโลก
(เขาพระสุเมรุ)
เป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีกาแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ
ใจกลางพระราชวังเป็ นห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ ด้วยแผ่นทองซ้อนกัน
7 ชั้น สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่องั กฤษ
และเที่ยวชมวัดชเวนันตอ (Shwenuntow Temple) เคยตั้งอยูใ่ นเขตพระราชวังหลวง
สร้างขึ้ นในของสมัยพระเจ้ามินดงด้วยไม้สกั ทองชั้นดีแกะสลักศิลปะช่างมัณฑะเลย์แ
บบเก่าที่มีเอกลักษณ์หลังคาทรงปราสาท 5 ชั้น พร้อมปิ ดทองสุกสว่างทั้งหลัง
แต่ต่อมาได้ถูกยกให้เป็ นสานักสงฆ์
แม้วา่ สีเหลืองอร่ามของทองคาจะจืดจางลงไปตามกาลเวลา
แต่ภายในตัววัดด้านในก็ยงั ปรากฏสีทองสุกสว่างให้ได้ชม
นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ ยังถือเป็ นพระราชวังเก่าของพม่าที่มีลกั ษณะสมบูรณ์สวยงามที่
สุดอีกด้วย
หลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์
พระเจ้าตี่ป่อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตั้งไว้ยงั ที่ปัจจุบนั
และยังเคยเป็ นที่ประทับนัง่ สมาธิของพระเจ้ามินดงพระราชบิดาของพระเจ้าตี่ป่อ
และสิ้ นพระชนม์ชีพที่วิหารแห่งนี้
และนาท่านไปชมกรรมวิธีในการทาทอง
เครื่องเงิน และงานหัตถกรรมต่างๆ ของชาวพม่า สามารถเลือกซื้ อเครื่องประดับเงิน
และทองได้ที่ชอ้ ปแห่งนี้
นาท่านชมวัดกุโสดอ
ซึ่งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทาการสังคายนาพระไตรปิ ฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครั้งที่ 5
มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทั้งหมด
84,000
พระธรรมขันธ์
และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บนั ทึกไว้วา่ เป็ นพระไตรปิ ฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเดินทาง
สู่ยอดเขามัณฑะเลย์ Mandalay Hill ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉียงเหนื อของพระราชวัง

คา่

เขาลูกนี้ สูง 240 เมตร เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์
ซึ่งอยูบ่ นยอดเขา ณ จุดนี้ ท่านสามารถมองเห็นทัศนี ยภาพของเมืองมัณฑะเลย์
เกือบทั้งเมือง ให้ท่านบันทึกภาพไว้เป็ นที่ระลึก
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
 พักที่ MANDALAY GREAT WALL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สาม วัดพระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
04.00 น. นาท่านเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึ่งแปลว่า
วัดปราชญ์ผูย้ งิ่ ใหญ่ วัดมหามัยมุนีอยูห่ า่ งจากใจกลางเมืองลงมาทางใต้ราว 3
กิโลเมตร บนถนนที่ตดั ตรงไปสู่อมรปุระ สร้างขึ้ นในปี 1784 โดยพระเจ้าโบ่ต่อพญา
แต่รอ้ ยปี ให้หลังนั้นเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่
ทาให้ตอ้ งสร้างซ้าขึ้ นใหม่
นาท่านร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี
และกราบนมัสการพระมหามัยมุนี ***สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า***
เล่ากันว่าถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่
ทรงเครื่องกษัตริยท์ ี่ได้รบั การขนานนามว่า
“พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ม”
ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ ว
หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9
ฟุต
ในปี
พ.ศ.
2327
พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนีหรือวัดยะไข่
(วัดอาระกันหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามุนีและในปี พ.ศ. 2422
สมัยพระเจ้าสีปอ
ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา
จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้ อทองได้น้ าหนักถึง
700
บาท
ต่อมาในปี
พ.ศ.
2426
ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ
ของช่างชาวอิตาลี
จึงนับได้วา่ เป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่
า
โดยรอบๆ
ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่
1
จากนั้นกลับโรงแรมที่พกั
เช้า
 รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พกั สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินมัณฑะเลย์
10.40 น. ออกเดินทางกลับ โดยสายการเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M337

13.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 
ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้ นไป 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์
เด็กเสริมเตียง เด็กไม่ เสริมเตียง
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ
กาหนดการเดินทาง
พักกับผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน
2 ท่ าน
2 ท่ าน
5-7/12-14/27-29
9,999
9,999
9,999
พฤษภาคม 2560
9-11/16-18/23-25
10,999
10,999
10,999
มิถุนายน 2560
9-11/10-12 กรกฏาคม 2560
11,999
11,999
10,999
*อาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา*

พักเดี่ยว
ท่ านละ
3,500
3,500
3,500

23-25 กรกฏาคม 2560

10,999

10,999

10,999

3,500

12-14 สิงหาคม 2560
*วันแม่แห่งชาติ*

11,999

11,999

10,999

3,500

18-20/25-27 สิงหาคม 2560

10,999

10,999

10,999

3,500

8-10/15-17/22-24
10,999
10,999
10,999
3,500
กันยายน 2560
โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมขโดยคานึงถึงประโยชน์นกั ท่องเที่ยวเป็
นสาคัญ ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ ง
มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

…………………………………………………………….........อัตรานี้ รวม………………………………………………………..
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ -กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุป๊ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต
……………………..........................................อัตรานี้ ไม่รวม…………………….……………………………

 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทิปสินน้ าใจ คนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ประมาณ 400.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน
………………………………………………………….……………เงื่อนไขการให้บริการ……………………………………….
1.
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน
พร้อมชาระมัดจา
ท่านละ
5,000
บาท
ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาทุกกรณี
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
***************วันทาการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์****************
3.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
การเดินทางใดๆทั้งสิ้ น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน
4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว
ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ
5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ
และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ

……………………………………………………..………..………หมายเหตุ………………………………………………………….…………
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ
ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,
การถูกทาร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4.บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ
อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง
หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย
แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง
การบริการจาก
สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ
บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ
ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

