
 

โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M) 
 

                
                       โปรแกรมทัวร์พิเศษ 
 
 พิธีล้างพระพักตร์อันศักดิ์สิทธ์ิ ณ 
กรุงมัณฑะเลย์ 

       ชมสะพานไม้สักท่ียาวที่สุดในโลก 
       พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม 
       ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ไม้สักทองท้ังหลัง 
        
     

               
          เมนูพิเศษ 
 
 อาหารพื้นเมือง กรุงมัณฑะเลย ์
 อาหารไทย รสชาติคนไทย 
 น้ าดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด 
 แจกกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 
 
 
           

 
พม่า..เที่ยวอิ่มบุญ 
เสริมบารมีครบสูตร 
นมัสการ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
การันตีคุณภาพ 



 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานอูเบ็ง 

11.30 น. พร๎อมกันท่ีทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผ๎ูโดยสารขาออก ชั้น 4 เข๎าประตู 7 เคาน์เตอร์ N 

สายการบิน เมียนมําร์แอร์เวย์ โดยมีเจ๎าหน๎าท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก 

14.00 น. บินตรงสํูเมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน เมียนม่าร์แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 8M338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินมันฑะเลย์ หลังจากผํานพิธีตรวจคนเข๎าเมืองเรียบร๎อยแล๎ว  

นําทํานเดินทางสํูเมืองอมรปุระ เมืองแหํงผู๎เป็นอมตะท่ีอยูํทางตอนใต๎ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ง

เป็นราชธานีแหํงหนึ่งของพมําเพียง 76 ปี กํอนท่ีจะย๎ายมาอยูํท่ีเมืองมัณฑะเลย์ในปี พ .ศ. 

2400 นําทํานชมสะพานอูเบ็ง สร๎างขึ้นจากไม๎สักท่ียาวที่สุดในโลก ทอดข๎ามทะเลสาบตองตะ

มานทางตอนใต๎ของเมืองอมรปุระ มุํงตรงไปสํูเจดีย์เจ๏าตํอจี  อยูํอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระ

เจ๎าปุดงโปรดฯ ให๎ขุนนางนามวําอูเบียน  เป็นแมํทัพนายกองงานสร๎างสะพานแหํงนี้ โดยใช๎ไม๎

สักท่ีรื้อจากพระราชวังเกําแหํงกรุงอังวะ จํานวน 1,208 ต๎น ท่ีสร๎างไว๎เมื่อ 200 กวําปีท่ีแล๎ว มี

ความยาวถึง 2 กิโลเมตร เดินทางเข๎าสํูตัวเมืองมัณฑะเลย ์

ค่่า             รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

   พักท่ี MANDALAY GREAT WALL หรือเทียบเท่า 3* 

วันท่ีสอง มิงกุน-ล่องเรือแม่น้่าอิระวดี-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน-

พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดชเวนันตอ-วัดกุโสดอ-มัณฑะเลย์ฮิลล ์
 

เช้า            รับประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพัก 

นําทํานล่องเรือแม่น้่าอิระวดีสู่เมืองมิงกุน ระหวํางทางจะได๎เห็นหมูํบ๎านอิระวดีท่ีมีลักษณะ

เป็น “กึ่งบ๎านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ําอิรวดีในแตํละฤดูกาลจะมีความแตกตํางกันมาก 

โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวําฤดูแล๎วกวํา 10 เมตร ชาวพมําจึงนิยมสร๎างบ๎าน

กึ่งแพ คือถ๎าน้ําขึ้นสูงก็รํวมแรงกันยกบ๎านขึ้นที่ดอน ครั้นน้ําลงมากก็ยกบ๎านมาตั้งใกล๎น้ํา เพื่อ

ความสะดวกสบายในการใช๎แมํน้ําในชีวิตประจําวัน 

นําทํานชมเจดีย์มิงกุน รํองรอยแหํงความทะเยอทะยานของพระเจ๎าปดุง ด๎วยภายหลังทรง

เคลื่อนทัพไปตียะไขํ แล๎วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานท่ีมัณฑะเลย์ เป็น

ผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระทําการใหญํขึ้นและยากขึ้น ด๎วยการทําสงครามแผํขยายไปรอบ

ด๎าน พร๎อมกับเกณฑ์แรงงานข๎าทาสจํานวนมากกํอสร๎างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิ เพื่อ

ประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีได๎จากพระเจ๎ากรุงจีนโดยทรงมุํงหวังให๎ยิ่งใหญํเทียบเทํามหาเจดีย์

ในสมัยพุกาม และใหญํโตโอฬารยิ่งกวําพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ท่ีสูง

ท่ีสุดในสุวรรณภูมิ สํงผลให๎ข๎าทาสชาวยะไขํหรืออาระกันจํานวน 50,000 คน หลบหนีการขด

ขี่แรงงานไปอยูํในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล๎วทําการซํองสุมกําลังเป็น

กองโจรลอบโจมตีกองทัพพมําอยูํเนืองๆ โดยพมํากลําวหาวําอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวน

ให๎เกิดสงครามอังกฤษ-พมําอันเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให๎พมําเสียเมืองในท่ีสุด อยํางไรก็ตามงาน



กํอสร๎างเจดีย์มิงกุนดําเนินไปได๎เพียง 7 ปี พระเจ๎าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพํายแพ๎ไทย

ในสงครามเก๎าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญํในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแคํฐาน 

ทวําใหญํโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐท่ีมีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร๎างเสร็จตามแผนจะเป็น

เจดีย์ท่ีใหญํท่ีสุด และสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร สํวนรอยแตกร๎าวตรงกลางฐาน

เกิดจากเหตุการณ์แผํนดินไหว  

 และไมํไกลจากฐานเจดีย์มิงกุน คือระฆังมิงกุน ท่ีพระเจ๎าปดุงโปรดฯให๎สร๎างโดยสําเร็จ 

เพื่ออทิุศทวายแดํมหาเจดีย์มิงกุน จึงต๎องมีขนาดใหญํคํูควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ท่ีมีเส๎นรอบวง

ถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตัน เลําขานกันวํา พระเจ๎าปดุงทรงไมํต๎องการให๎มี

ใครสร๎างระฆังเลียนแบบ จึงรับส่ังให๎ประหารชีวิตนายชํางทันทีท่ีสร๎างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็น

ระฆังยักษ์ท่ีมีขนาดเล็กกวําระฆังแหํงหนึ่งแหํงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียว

ทวําระฆังเครมลินแตกร๎าวไปแล๎ว ชาวพมําจึงภาคภูมิใจวําระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ท่ียังคงสํง

เสียงก๎องกังวาน ท้ังนี้เคยมีการทดสอบความกว๎างใหญํของระฆังใบนี้ โดยให๎เด็กตัวเล็กๆ ไปยืน

รวมกันอยูํใต๎ระฆังได๎ถึง 100 คน และนําทํานชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) 

ประดิษฐานอยูํเหนือระฆังมิงกุนไมํไกล ได๎ชื่อวําเป็นเจดีย์ท่ีสวยสงํามากแหํงหนึ่ง สร๎างขึ้นในปี 

พ.ศ. 2359 โดยพระเจ๎าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ๎าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แหํงความ

รักท่ีพระองค์มีตํอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกํพิราลัยกํอนเวลาอันควร จึงได๎รับสมญานาม

วํา “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ท่ีสร๎างขึ้นด๎วยหลักภูมิจักรวาลคือมี

องค์เจดีย์สถิตอยูํตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันวําเป็นศูนย์กลางและโลกและ

จักรวาล ล๎อมรอบด๎วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ  สมควรแกํเวลาลํองเรือกลับตาม

เส๎นทางเดิม 

บ่าย           รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 นําทํานสํูพระราชวังหลวงมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ๎ามินดง สร๎างขึ้น

ตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติวําเป็นจุ ดศูนย์กลางของโลก (เขาพระ

สุเมรุ) เป็นส่ีเหลี่ยมจัตุรัสมีกําแพงล๎อมรอบท้ังส่ีทิศ ใจกลางพระราชวังเป็นห๎องพระมหา

ปราสาท ยอดปราสาทห๎ุมด๎วยแผํนทองซ๎อนกัน 7 ชั้น สูง 78 เมตร รอยอดีตสุดท๎ายกํอนพมํา

เสียเมืองให๎แกํอังกฤษ  

และเท่ียวชมวัดชเวนันตอ (Shwenuntow Temple) เคยต้ังอยูํในเขตพระราชวังหลวง สร๎างขึ้น

ในของสมัยพระเจ๎ามินดงด๎วยไม๎สักทองชั้นดีแกะสลักศิลปะชํางมัณฑะเลย์แบบเกําท่ีมี

เอกลักษณ์หลังคาทรงปราสาท 5 ชั้น พร๎อมปิดทองสุกสวํางท้ังหลัง แตํตํอมาได๎ถูกยกให๎เป็น

สํานักสงฆ์ แม๎วําสีเหลืองอรํามของทองคําจะจืดจางลงไปตามกาลเวลา  แตํภายในตัววัดด๎านใน

ก็ยังปรากฏสีทองสุกสวํางให๎ได๎ชม นอกจากนั้นวัดแหํงนี้ยังถือเป็นพระราชวังเกําของพมําที่มี

ลักษณะสมบูรณ์สวยงามท่ีสุดอีกด๎วย หลังจากพระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจ๎าต่ีป่อก็ได๎โปรดให๎

ทรงย๎ายมาตั้งไว๎ยังท่ีปัจจุบัน และยังเคยเป็นท่ีประทับนั่งสมาธิของพระเจ๎ามินดงพระราชบิดา

ของพระเจ๎าต่ีป่อ และส้ินพระชนม์ชีพท่ีวิหารแหํงนี้ และนําทํานไปชมกรรมวิธีในการทําทอง 

เครื่องเงิน และงานหัตถกรรมตํางๆ  ของชาวพมํา สามารถเลือกซื้อเครื่องประดับเงิน และทอง



ได๎ท่ีช๎อปแหํงนี้ นําทํานชมวัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานท่ีทําการสังคายนาพระไตรปิฎก

ท่ีใหญํท่ีสุดในโลก ครั้งท่ี 5 มีแผํนศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และ

หนังสือกินเนสบุ๏คได๎บันทึกไว๎วําเป็นพระไตรปิฎกท่ีใหญํท่ีสุดในโลกและเดินทางสํูยอด

เขามัณฑะเลย์ Mandalay Hill ต้ังอยูํทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 

เมตร เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยูํบนยอดเขา ณ จุดนี้ทําน

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์ เกือบท้ังเมือง ให๎ทํานบันทึกภาพไว๎เป็นท่ี

ระลึก 

ค่่า              รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

  พักท่ี MANDALAY GREAT WALL หรือเทียบเท่า 3* 

 

วันท่ีสาม วัดพระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ 

04.00 น. นําทํานเดินทางสํู วัดมหามัยมุนี (Mahamaimuni Temple) ซึ่งแปลวํา วัดปราชญ์ผ๎ูยิ่งใหญํ วัด

มหามัยมุนีอยูํหํางจากใจกลางเมืองลงมาทางใต๎ราว 3 กิโลเมตร บนถนนท่ีตัดตรงไปสํูอมรปุระ 

สร๎างขึ้นในปี 1784 โดยพระเจ๎าโบํตํอพญา แตํร๎อยปีให๎หลังนั้นเกิดไฟไหม๎ครั้งใหญํ ทําให๎ต๎อง

สร๎างซ้ําขึ้นใหมํ  น่าท่านร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี และกราบนมัสการพระมหา

มัยมุนี ***สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 แห่ง ของพม่า*** เลํากันวําถือเป็นต๎นแบบพระพุทธรูป

ทองคําขนาดใหญํ ทรงเครื่องกษัตริย์ท่ีได๎รับการขนานนามวํา “พระพุทธรูปทองค่าเนื้อนิ่ม” 

ท่ีพระเจ๎ากรุงยะไขํทรงหลํอขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ .ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ๎มด๎วย

ทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย ห น๎าตักกว๎าง 9 ฟุต ในปี พ .ศ. 

2327 พระเจ๎าปดุงได๎สร๎างวัดมหามุนีหรือวัดยะไขํ (วัดอาระกันหรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐาน

พระมหามุนีและในปี พ .ศ. 2422 สมัยพระเจ๎าสีปอ กํอนจะเสียเมืองพมําให๎อังกฤษได๎เกิดไฟ

ไหม๎วัดทองคํา จึงทําให๎ทองคําเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได๎น้ํา หนักถึง 700 บาท 

ตํอมาในปี พ .ศ. 2426 ชาวพมําได๎เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมํมีขนาดใหญํกวําเดิมโดยสาย

การออกแบบของชํางชาวอิตาลี จึงนับได๎วําเป็นวัดท่ีสร๎างใหมํท่ีสุดแตํประดิษฐานพระพุทธรูป

เกําแกํที่สุดในเมืองพมํา โดยรอบๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุท่ีนําไป จากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ

ครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 จากนั้นกลับโรงแรมท่ีพัก  

เช้า            รับประทานอาหาร ณ โรงแรมท่ีพัก สมควรแก่เวลา น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน

มัณฑะเลย์ 

10.40 น.    ออกเดินทางกลับ โดยสายการเมียนม่าร์ แอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี 8M337 

13.05 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

 

 

 

 ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ   



 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ   

2 ท่าน 

เด็กเสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่           

2 ท่าน 

เด็กไม่เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่     

2 ท่าน 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

3-5/ 10-12 / 17-19  / 24-26 กันยายน 11,900 11,900 10,900 4,000 

8-10 / 15-17 ตุลาคม 11,900 11,900 10,900 4,000 

22-24  ตุลาคม 12,900 12,900 11,900 4,000 

3-5 / 10-12 ธันวาคม 12,900 12,900 11,900 4,000 

24-26 ธันวาคม 11,900 11,900 10,900 4,000 

31 ธันวาคม –2 มค  13,900 13,900 11,900 4,000 

 

……………………………………………………………...…………................อัตรานี้รวม………………………………………………………..………………………… 

คําตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-มัณฑะเลย ์-กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๏ป) 

คําอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไว๎ในรายการ  คําที่พักตามท่ีระบุในรายการ 2 คืน 

ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า   

คําบัตรเข๎าชมสถานท่ีทํองเท่ียวตํางๆตามรายการ            มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางทํานละไมํเกิน 20 กก.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ประกันอุบัติเหตุระหวํางการเดินทาง ทํานละไมํเกิน 1,000,000 บาท  (คํารักษาพยาบาล 100,000 

    บาท) ท้ังนี้ยํอมอยูํ ในข๎อจํากัดท่ีมีการตกลงไว๎กับบริษัทประกันชีวิต  

 

……………………............................................................อัตรานี้ไมํรวม…………………….………………………………………….……………. 

 คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผ๎ูถือพาสปอร์ตตํางชาติ 

 คําอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ  

 คําธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.   

 คําใช๎จํายอื่น ๆ ท่ีมิได๎ระบุไว๎ในรายการ เชํน คําซักรีด โทรศัพท์  คํามินิบาร์ ฯลฯ  

  ภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3%  

 ค่าทิปสินน้่าใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน ประมาณ 400.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน 

 

 

 

 

 



………………………………………………………….………….………เงื่อนไขการให๎บริการ……………………………………….……………………………………… 

1. กรุณาจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย1เดือน พร๎อมชําระมัดจํา ทํานละ 10,000 บาท สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทาง 15 วัน 

2. การยกเลิก  2.1 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 45 วัน เก็บคําใช๎จําย สงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําทุกกรณี 

2.2 ยกเลิกกํอนการเดินทาง 30 วัน เก็บคําใช๎จํายทํานละ 50 % ของราคาทัวร์ 

2.3ยกเลิกการเดนิทางน๎อยกวํา15 วัน เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด 

***************วันทําการ จันทร์ - ศุกร์ ไมํนับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์**************** 

3.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต๎องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน๎าตั๋วเทําน้ันจึงไมํสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ใดๆทั้งส้ิน กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสํวนให๎กับทําน 

4.เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทําน

สละสิทธ์ิ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืนได๎ไมํวํากรณีใด ๆ 

5.กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่บริษัทฯ ระบุใน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใด ๆ 

 

 

……………………………………………………..…………………..………หมายเหตุ………………………………………………………….………………………………… 

     1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎ 

     2.บริษัทฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูํนอกเหนือการ 

        ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทําร๎าย, การ 

        สูญหาย, ความลําช๎า    หรือจากอุบัติเหตุตํางๆ 

     3.หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธ์ิและจะไมํรับผิดชอบคําบริการที่ 

        ทํานได๎ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

     4.บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อันเนื่องมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 

        เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

     5.รายการน้ีเป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได๎สํารองที่น่ังบนเครื่อง และ 

        โรงแรมที่พักในตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม 

     6.ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว 

        เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกลําว 

     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก 

        สายการบิน บริษัทฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น 

        ทดแทนให๎ แตํจะไมํคืนเงินให๎สําหรับคําบริการน้ันๆ 

     8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมํมีสิทธ์ิในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร  

        ลงนามโดยผู๎มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทําน้ัน 

     9.หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได๎ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และ ความผิดพลาด 

        จากทางสายการบิน จะไมํมีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แตํทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให๎ โดยขอ 

        สงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ี  โดยไมํแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า  

 


