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• พุ กามดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ มหาเจดีย์ชเวสิกอง

• มัณฑะเลย์ ย้อนรอยราชธานีสดุ ท้ายแห่งพม่า
• วิหารชเวนันดอว์ พระราชวังมัณฑะเลย์ เจดีย์กโุ ธดอว์
• นมัสการพระมหามัยมุนี พระทองคําเนื้อนิ่ม
• อมรปุระ สะพานใม้อูเบ็ง
• เมนูพเิ ศษ เป็ ดย่าง, กุ้งเผา
กําหนดการเดิ นทาง
พฤษภาคม – กันยายน 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – เจดียห์ ยก
12.00 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8 แถว K
เคาน์เตอร์สายการบินเมียนม่าร์ เนชันแนลแอร์
่
ไลน์ (Myanmar National Airlines) สายการบิน
แห่งชาติพม่า (เครือ่ งบินBOING 737-800) โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่ ง
เอกสารให้ทส่ี นามบิน
15.00 น.
ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยเทีย่ วบินที่ UB 020 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
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เดินทางถึงสนามบินนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์ (เวลาท้องถิน่ ที่
เมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึง่ ชัวโมง)
่
หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว....จากนัน้
นําท่านไปสักการะ เจดียห์ ยก หรือในชื่อ วีระสนาเจดีย์ สร้าง
ขึน้ โดยเศรษฐีพม่า อู โซ แนง โดยใช้หยกเป็ นวัสดุในการ
ก่อสร้างทัง้ ภายในและกายนอกองค์เจดียท์ งั ้ หมดใช้เวลาเก็บ
สะสมหยกหลากหลายขนาด มากว่า 25 ปี องค์เจดียส์ งู กว่า
20 เมตร สร้างอยูบ่ นฐานสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั กว้างด้านละ 40.6
เมตร นับเป็ นเจดียห์ ยกองค์แรกของโลก ....จากนัน้ นํ าท่านไป
ยังภัตตาคาร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเข้าทีพ่ กั MDY SHWE PHYU HOTEL, AYE YAR WADEE หรือเทียบเท่า
มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิ หารชเวนันดอว์ – เจดี ยก์ โุ ธดอว์ – ภูเขามัณฑะเลย์ –
พุกาม - เจดียช์ เวซันดอว์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2)
นําท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)
รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง สร้างขึน้ ในแบบ
สถาปั ตยกรรมพม่า เมือ่ ปี ค.ศ.1857-1859 รัชสมัยของพระ
เจ้ามินดง โดยใช้เป็ นทีป่ ระทับและว่าราชการของพระองค์
ถึงสมัยพระเจ้าสีป่อ กษัตริยอ์ งค์สุดท้ายทีไ่ ด้พํานักอยูจ่ น
ตกเป็ นเมืองขึน้ ของอังกฤษ ได้ดแู ลรักษาเป็ นอย่างดี แต่
พระราชวังแห่งนี้กถ็ ูกทําลายลงในช่วงสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง เหลือเพียงหอคอย และอาคารบางหลัง
เท่านัน้ จนถึงปี ค.ศ.1990 ได้ทาํ การบูรณะซ่อมแซมให้สวยงาม นําชม วิ หารชเวนันดอร์ สร้าง
ด้วยไม้สกั ทองทัง้ หลังและเคยเป็ นทีป่ ระทับนังสมาธิ
่
ของพระ
เจ้ามิน-ดง จนสิน้ พระชนม์ชพี ทีว่ หิ ารแห่งนี้ ..... จากนัน้ นํา
ท่านชม เจดียก์ โุ ธดอว์ (Kuthodaw Pagoda) สร้างขึน้ ในมัย
พระเจ้ามินดง สูงประมาณ 57 เมตร โดยบริเวณรอบฐาน
เจดีย์ เป็ นสถานทีเ่ ก็บรักษาหนังสือทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ น
หนังสือเล่มใหญ่ทส่ี ุดในโลก คือ พระไตรปิ ฎก คําสอนของ
พระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้จารึกไว้บนหิน จํานวน 729 แผ่น ด้านหนึ่ง
เป็ นภาษาบาลี อีกด้านเป็ นภาษาพม่า โดยสร้างเจดียส์ ขี าว
ครอบไว้ นําท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ณ ภูเขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ชมทัศนียภาพมุมกว้าง

MYN BGN4D(UB)MAY

กลางวัน
บ่าย

3

ของมัณฑะเลย์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึก ได้เวลาสมควรนํ าท่านลงจากเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเดินทางสู่ พุกาม หรือ บากัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
เป็ นทีต่ งั ้ ของอาณาจักร
พุกามในอดีต ระหว่างปี พ.ศ.1587-1830 นับเป็ นอาณาจักรแรกในประวัตศิ าสตร์ของพม่า ด้วย
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของกษัตริยแ์ ละคนพม่า ทําให้มกี ารก่อสร้างเจดียม์ ากมายนับพัน
องค์ ธรรมเนียมการสร้างเจดียน์ ัน้ กษัตริยจ์ ะเป็ นผูส้ ร้างเจดียอ์ งค์ใหญ่สุด และเจดียอ์ งค์ทม่ี ขี นาด
เล็กลงมาก็ สร้างโดยเหล่าขุนนาง อํามาตย์ ตามบรรดาศักดิ ์ .....โดยเฉพาะในยุครุง่ เรืองสูงสุด มี
เจดียถ์ งึ 4,446 องค์ แต่ปัจจุบนั เหลืออยูป่ ระมาณ 2,200 องค์ และได้รบั การกล่าวขานว่า เมืองแห่ง
ทะเลเจดีย์ ...จากนัน้ นําท่านไปยัง เจดียช์ เวซันดอว์ (Shwesandaw Pagoda) เพื่อให้ท่านได้ชม
ภาพความงดงามของดินแดนเจดียห์ มื่นองค์ หรือ ทะเลเจดีย์ ...ในยามพระอาทิตย์อสั ดงอันแสน
ประทับใจ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเข้าทีพ่ กั SU TINE SAN HOTEL, RAZAGYO BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พุกาม – ตลาดยองอู - เจดียช์ เวสิ กอง - วัดอนันดา - วัดธรรมยันจี - วัดสัพพัญ�ู –อมรปุระ –
สะพานไม้อเู บ็ง – มัณฑะเลย์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) นําท่านชมวิถชี วี ติ คนท้องถิน่ ณ ตลาดยองอู
ตลาดใหญ่ของพุกาม ทีส่ ามารถหาซือ้ สินค้าได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ น อาหาร ผักสด เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้ เสือ้ ผ้า ของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองและนําท่านชม เจดียช์ เวสิ กอง(Shwezigon Pagoda) เจดีย์
รูปแบบ พม่าโดยแท้จริง สร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอนอรธา และเสร็จสมบูรณ์ พ.ศ.1645 รัช
สมัยของพระเจ้าจันสิทธาแห่งราชวงศ์พุกาม ภายในองค์เจดียช์ ่อื ว่าเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระธาตุและ
พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยงั มีเสาหินแกะสลักเป็ นภาษามอญ สร้างถวายโดยพระ
เจ้าจันสิทธา , ชม วัดอนันดา(Ananda Temple ) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1105 โดยพระเจ้าจันสิทธา
มีวหิ ารซึง่ นับได้ว่าเป็ นวิหารทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดและสวยทีส่ ุดในพุกาม มีรปู ร่างเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั มี
มุขยื่นออกไปทัง้ 4 ด้าน ซึง่ ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมของมอญและอินเดีย ซึง่ ต่อมาเจดีย์
แห่งนี้กลายเป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม จากนัน้ นําท่านชม วัดธรรมยัน
จี (Dhammayangyi Temple) วัดทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดของ พุกาม สร้างโดยพระเจ้านรธา (ปี ค.ศ.

เช้า
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คํ่า

วันที่สี่
03.30 น.

เช้า
……..
11.45 น.
14.00 น.
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1167-1170) โอรสของพระเจ้าอลองสิทธู รูปแบบคล้ายคลึงกับวัดอนันดา, ชม วัดสัพพัญ�ู
(Thatbyinnyu) เป็ นทีต่ งั ้ ของเจดียท์ ส่ี งู ทีส่ ุดของพุกาม คือ สูงประมาณ 6 เมตร จากนัน้ นําท่าน
แวะโรงงานเครือ่ งเขินพม่า สินค้าพืน้ เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงของพุกาม ชมและเลือกซือ้ เป็ นของฝากของที่
ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
..........(พักผ่อนอิรยิ าบถบนรถ) นําท่านเดินทางสู่ อมรปุ
ระ (Amarapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะอยู่ทางตอนใต้ของ
เมืองมัณฑะเลย์ อดีตเคยเป็ นราชธานีของพม่าเพียง 76 ปี
ก่อนทีจ่ ะย้ายมาอยูท่ ม่ี ณ
ั ฑะเลย์ในปี ค.ศ.1857 .....ชม
สะพานไม้อเู บ็ง สะพานไม้ทย่ี าวทีส่ ุดในโลกโดยข้าราชการ
ชัน้ ผูใ้ หญ่ช่อื ว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง 1,208 ต้นซึง่ มีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบ
ตองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วดั จอกตอจี ซึง่ มีเจดียท์ ส่ี ร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม…
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเข้าทีพ่ กั MDY SHWE PHYU HOTEL, AYE YAR WADEE หรือเทียบเท่า
มัณฑะเลย์ – พระมหามัยมุนี - กรุงเทพฯ
นํ าท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็ นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ ่ไี ด้รบั การขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคําเนื้ อ
นิ่ ม ที่พ ระเจ้ากรุง ยะไข่ ท รงหล่ อ ขึ้น ที่เมือ งธรรมวดี เมื่อ ปี ค.ศ. 146 สูง 12 ฟุ ต 7 นิ้ ว หุ้ ม ด้ ว ย
ทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครือ่ งประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี ค.ศ. 1784
พระเจ้าปดุง ได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหา
มัยมุนี ต่ อมาในปี ค.ศ.1879 รัชสมัยสมัยพระเจ้าสีป่อ เกิดไฟ
ไหม้วดั จึงทําให้ทองคําเปลวที่ปิด พระละลายออกมา เก็บเนื้ อ
ทองได้น้ํ าหนั ก ถึง 700 บาท จนถึง ปี ค.ศ.1883 ชาวพม่ าได้
บริจาคเงินเพื่อ บู รณะวัด ขึ้น ใหม่มขี นาดใหญ่ ก ว่าเดิมโดยการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ท่สี ุด
แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองพม่า รอบระเบียง
ยังคงเก็บรักษาโบราณวัตถุท่นี ํ าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1 จากนัน้ นํ าท่านกลับ
โรงแรม และเช็คเอ้าท์
รับประทานอาหารเช้า (8)
นําท่านไปยังสนามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ UB 021 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
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******************************************************************
หมายเหตุ
1. รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้
จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่านเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริ การ(บาทต่อท่ าน) พฤษภาคม – มิถนุ ายน 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2 -12 ปี
พักกับผู้ใหญ่
เสริมเตียง
12-15, 26-29 พฤษภาคม
14,999
14,999
9-12, 23-26 มิ ถนุ ายน
14,999
14,999
7-10, 28-31 กรกฏาคม
15,999
15,999
11-14, 25-28 สิ งหาคม
15,999
15,999
8-11, 22-25 กันยายน
14,999
14,999

เด็กอายุ 2-12 ปี
พักกับผู้ใหญ่
ไม่เสริ มเตียง
14,999
14,999
15,999
15,999
14,999

พักเดี่ยว
เพิ่ ม
5,500
5,500
6,500
6,500
5,500

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัดโดยสายการบินเมียนม่าร์ เนชันแนล
่
แอร์ไลนส์
2.
ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง, ภาษีสนามบินไทย-พม่า
3.
ค่าทีพ่ กั 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
4.
ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ
5.
ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานทีร่ ะบุไว้ในรายการ
6.
ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
7.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
ค่าบริ การไม่รวม
1.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
2.
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มภายในทีพ่ กั (MINI BAR)
3.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ
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ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (กรณีทเ่ี ป็ นนิตบิ ุคคล)
ทิ ปสําหรับมัคคุเทศก์ , พนักงานขับรถท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ไทย คนละ 50 บาทต่อวัน
(600 บาทต่อทริ ป)

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจําท่ านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด (บัญชีกระแสรายวัน)
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733 -1 – 01222 - 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดย
ไกด์ทอ้ งถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
3.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของ
สายการบิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
4.
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
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กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน
6. สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิน
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
ป๊ เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง
และได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบ
ของสายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
2.
กรณีท่มี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
• หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

