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มัณฑะเลย์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่ มต้น

9,990.บาท/ท่าน
วัน

1

2

3

กาหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่ านขึน้ ไป โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้ บริการ จะไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
โปรแกรม

กรุ งเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ -วิหารชเวนันดอร์ – ชมวิวยอด
เขามัณฑะเลย์
Bangkok – Mandalay – Mandalay Palace - Shwenandaw Monastery Mandalay Hill
วัดกุโสดอร์ – วัดมหากันดายงค์ – สะพานไม้อูเบ็ง – มิงกุน – เจดียม์ ิงกุน - ระฆัง
ยักษ์มิงกุน – มัณฑะเลย์
Kuthodaw Pagoda - Maha Gandayon Monastery – Mingun - Mingun
Pahtodawgyi - Mingun bell - Mandalay
ร่ วมพิธีลา้ งหน้าพระมหามัยมุนี - วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – กรุ งเทพฯ
Mahamuni Buddha Image - Kuthodaw Pagoda – Mandalay Airport -Bangkok

อาหาร
B

L

D

โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า



✓

✓

SHWEPHYR HOTEL

✓

✓

✓

SHWEPHYR HOTEL

✓

✓



-

1

☺ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึน้ ไป โดยรถ TOYOTA ALPHARD

☺ออกเดินทางตั้งแต่ 6-10 ท่านขึน้ ไป โดยรถ TOYOTA COMUTER

วันแรก
…… น.
…… น.
…… น.

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ -วัดชเวนันดอร์ - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง หรื อ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ (เวลา
ท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ไกด์
ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้การต้อนรับท่าน นาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้าง
ด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรื อสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่
20 มีนาคม 2488 เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุ มกาลังของกองทัพญี่ปนพระราชวั
ุ่
งมัณฑะเลย์
ซึ่ ง เป็ นพระราชวัง ไม้ สัก ก็ ถู ก ไฟไหม้ เผาราบเป็ นหน้ า กลองหลงเหลื อ ก็ แ ต่ ป้ อ มปราการและคู น้ ารอบ
พระราชวัง ที่ยงั เป็ นของดั้งเดิมอยู่ปัจจุบนั พระราชวังที่เห็นอยู่เป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาลองรู ปแบบ
ของพระราชวังของเก่าขึ้นมา นาท่านนาท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่
งามวิจิตร อาคารนี้ เคยเป็ นพระตาหนักที่ ประทับ ของพระเจ้า มิ น ดง เมื่ อสิ้ นพระชนม์ล งแล้ว พระเจ้าที บ อ
(กษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของพม่า) ได้ร้ื อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่ องมหาชาดก 10
ชาติ ที่ยงั คงความสมบูรณ์มากที่สุด
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เขา Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240
เมตรซึ่งเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ ึงอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนี ยภาพ
ของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมืองชมพระอาทิตย์ลบั ฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก SHWEPHYR HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง

วัดกุโสดอร์ – วัดมหากันดายงค์ – สะพานไม้ อูเบ็ง – มิงกุน – เจดีย์มิงกุน - ระฆังยักษ์ มิงกุน - มัณฑะเลย์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ านชมและสั ก การะ วัด กุ โสดอร์ เป็ นวัดที่ พ ระเจ้ามิ น ดง สร้างขึ้น เพื่ อ เป็ นอนุ สรณ์ แ ห่ งการสั งคายนา
พระไตรปิฎกครั้งที่ 4 และพระองค์ทรงให้จารึ กพระไตรปิ ฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหิ นอ่อน 729 แผ่น
ถือเป็นพระไตรปิ ฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่มีการบันทึกพระไตรปิ ฎก
เป็ นภาษาบาลี และได้น ามาประดิษฐานในมณฑป อยู่รอบพระเจดียม์ หาโลกมารชิ น สู ง 30 เมตร ซึ่ งจาลอง
รู ปแบบมาจากพระมหาเจดียช์ เวสิ กองแห่งเมืองพุกาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านทาบุญ ที่ วัดมหากันดายงค์ ซึ่ งเป็ น โรงเรี ยนสอนพระปริ ยตั ิธรรมที่ใหญ่่ ที่ สุดในพม่า มีสามเณรและ
พระจาาพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารู ป นาท่านชม สะพานไม้ อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพาน
ใช้ไม้สัก ถึง 1,086 ต้น มีค วามยาวกว่า 1.2 กิ โลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตามัน นอกจากจะเป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวที่ข้ ึนชื่อของจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกยามเย็นแล้ว ยังเป็ นสถานที่ใช้สัญจรไปมาในชีวิตประจาวันของ
ชาวเมียนมาร์อีกด้วย

กลางวัน
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ค่า

วันที่สอง
04.00 น.

เช้ า

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อริ มน้ า อิระวดี ข้ามฟากสู่ ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุง จะเป็ นเส้นทางสู่ มหา
เจดีย์ยักษ์ "มิงกุน" ชมซากเจดียข์ นาดใหญ่ ร่ องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าปดุง ที่ใช้แรงงานทาส
และนักโทษจานวนนับพันคนในการสร้าง โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้างให้สูงใหญ่กว่าพระปฐมเจดียแ์ ห่ งสยาม
และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ าอิรวดี แต่ดว้ ยงบประมาณที่บาน
ปลาย ประกอบกับปั ญหาขาดแคลนแรงงาน จึง ทาให้ ก ารก่ อสร้า งล่า ช้า ในที่ สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคต
เสี ยก่อน ในปี พ.ศ.2362 หลังพ่ายแพ้ไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดียอ์ งค์น้ ี จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนั้น องค์
เจดียจ์ ึงถูกทิ้งร้างเรื่ อยมา แต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็ จจะมีขนาดใหญ่และสู งที่สุดในโลก
และยังมีอีกสิ่ งหนึ่ งที่ใหญ่ระดับโลกของมิงกุน คือ ระฆังยักษ์ มิงกุน นี้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดุง
สร้างถวายแด่เจดียม์ ิงกุน มีน้ าหนัก 90 ตัน สู ง 4 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร เป็ นระฆังที่ตีดงั เดิมทีถูกแขวน
ไว้ที่องค์เจดียป์ อนดอว์ ใกล้ๆ กับเจดียม์ ิงกุน แต่หลังจากแผ่นดินไหว ทาให้ฐานพระเจดียพ์ งั ลงมา ระฆังยักษ์
มิงกุนจึงถูกย้ายมาแขวนยังจุดที่ต้ งั ณ ปั จจุบนั ครับ ในอดีตระฆังองค์น้ ี ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่ ง
พระราชวังเครมลิน ในกรุ งมอสโก ประเทศรัสเซี ย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปั จจุบนั ระฆังยักษ์มิงกุน จึง
เป็ นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก SHWEPHYR HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ร่ วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
นาท่านร่ วมพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้าง พระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่ า) ถือเป็ น
ต้นแบบพระพุทธรู ปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่ องเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคา
เนื้อนิ่ม ” ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคาเปลว
หนา 2 นิ้ว ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหา
มุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อวัดพยาจี ) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า
สี ปอ ก่อนจะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็ บเนื้ อ
ทองได้น้ าหนัก ถึง 700 บาท ต่อ มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่ าได้เรี่ ยไรเงิน เพื่ อบู รณะวัดขึ้ น ใหม่มีขนาดใหญ่
กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
เก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้ง
ที่ 1 สมควาแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ ที่พกั
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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......... น.

Cr. Paul Arps - flickr
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

*********************************************

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กาหนดการดินทาง

คณะ 4 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พฤษภาคม -ธันวาคม 2563

9,990 บาท

3,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่ น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
**ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเมียนมาร์
อัตรานี้รวม
 ค่าบริ การ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 ค่ารถนาเที่ยวแบบส่ วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ กรุ งเทพฯ-มัณฑะเลย์ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม และร้านอาหาร
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 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ข้ อควรทราบ:
➢ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
➢ บริ การ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริ การ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิ่น
เท่านั้น
➢ ควรนัดหมายเวลากับไกด์ทอ้ งถิ่น (Local Guide) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับ
คนขับรถของท่านและทีมฯ
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
➢ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้ งถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
➢ สาหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเดินทาง
➢ อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผูเ้ ดิน ทาง 4 ท่านขึ้น ไป กรณี จานวนผูเ้ ดินทางน้อ ยกว่าหรื อมากกว่าที่กาหนด กรุ ณ า
สอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่า ช้าของสายการบิ น , การนั ดหยุด งาน, ภัย ธรรมชาติ , การก่ อวิ น าศภัย , การก่ อ จลาจล, อุ บ ัติ เหตุ ฯลฯ โดยจะค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษทั ฯ จะไม่ รับ ผิ ดชอบค่ าใช้จ่า ยที่ เกิด ขึ้ น หากท่านถู กปฏิ เสธการเข้าเมือ ง อัน เนื่ องจากการกระท าที่ส่อ ไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็ บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสารอง
➢ กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
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➢ หลังจากสารองที่ นั่ง เรี ย บร้ อ ยแล้ว เจ้าหน้ า ที่ ฝ่ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรับ หนังสื อ เดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้ง ไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
❖ อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหาก
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่า
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทารี ฟันด์ได้ผเู ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
❖ หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
❖ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ น แบบห้ องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ล ะ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
❖โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
❖โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
❖หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
❖ในกรณี ที่ มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่ าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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ตารางบิน สายการบินที่แนะนาขึน้ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
ขาไป

สุ วรรณภูมิ-มัณฑะเลย์
BKK-MDL

PG709

12.15-13.40

ขากลับ

มัณฑะเลย์-สุ วรรณภูมิ
MDL -BKK

PG710

14.30-16.55

FD244

11.10-12.25

FD245

12.55-15.20

ตารางบิน สายการบินที่แนะนาขึน้ ที่สนามบินดอนเมือง
ขาไป
ขากลับ

ดอนเมือง-มัณฑะเลย์
DMK- MDL
มัณฑะเลย์-ดอนเมือง
MDL -DMK
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