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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง 
  วดักโุสดอ-วชมววิพระอาทติยอ์สัดงที ่Mandalay Hill      
08.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทย

แอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  
11.10 น.    ออกเดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ FD 244 บรกิารอาหารบนเครือ่ง 
12.25 น.     เดนิทางถึง สนามบนิมณัฑะเลย  ์ประเทศพม่า ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านชม

พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้ักที่
สวยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของเอเชยี ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบรูพาหรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่
20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถลม่
พระราชวงัมัณฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลวา่ พระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซอ่งสมุก าลังของกองทัพญีปุ่่ น
พระราชวงัมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นระราชวังไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อม
ปราการและคนู ้ารอบพระราชวงัทีย่ังเป็นของดั่งเดมิอยูปั่จจปัุน พระราชวงัทีเ่ห็นอยูเ่ป็นพระราชวังที่
รัฐบาลพมา่ไดจ้ าลองรปูแบบของพระราชวังของเกา่ขึน้มา จากนัน้น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัช
เวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังทีส่รา้งดว้ยไมส้ักทัง้หลัง งดงามตามแบบศลิปะ
พมา่แท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ย ทัง้หลังคา บานประตแูละหนา้ตา่ง 
โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกับพทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี 
พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนัก
ยามแปรพระราชฐาน แตห่ลังจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยก
วงันีถ้วายเป็นวดั ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ น าท่าน
ชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการสังคายนา
พระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิ
เนสบุค๊ไดบ้ันทกึไวว้า่ “หนังสอืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก”ท่านชม วดักสุนิารา เป็นวัดทีม่อีายหุลายรอ้ย
ปีประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรนิิพพาน มคีวามสวยงามมาก จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่

เขามณัฑะเลย ์ตัง้อยูท่าง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มคีวามสงู 240 เมตร เป็นจุดชม
ววิทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกอืบทัง้เมอืง 
ชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ กุง้เผา 
เขา้สูพ่กัที ่SHWE HTEE HOTEL/ SHE PHYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่อง มณัฑะเลย-์เมอืงสกายน-์เจดยีก์วงมดูอร-์เจดยีอ์มูนิทงแส-่สะพานไมอ้เูบ็ง 
  พกุาม (น ัง่รถ)-เจดยีช์เวสกิอง-เจดยีช์เวซานดอร ์(ชมทะเลเจดยี)์  
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์  ศนูยก์ลางแหง่พระพุทธศาสนาทีส่ าคัญ ท่านจะไดช้ม
ทัศนยีภาพของเมอืงสกายน์ ลุม่แมน่ ้าอริะวด ีเจดยีจ์ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขา และ
รมิฝ่ังแมน่ ้า ประมานพทุธศตวรรษที ่19 มเีจา้เชือ้สายไทยใหญเ่มอืงสกายน์ นาม สอยนุ รวบรวม
ผูค้นแลว้ตัง้ตนเป็นกษัตยิอ์ยู่ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกง ที่ตัง้ปัจจุบันอยู่ใหลเ้นินเขาบนฝ่ัง
ตะวนัตกของแมน่ ้าอริวด ีหา่งจากมัณฑะเลยไ์ปทางทศิใตป้ระมาณ 10 กโิลเมตร สกายน์เป็นราช
ธานไีดเ้พยีง 59 ปี ภายหลังเกดิการชงิอ านาจกัน สดุทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา  
ไดรั้บชัยชนะจงึยา้นเมอืงหลวงใหม่มาตัง้ทีป่ากแม่น ้ามดิแง ตรงที่บรรจบกับแม่น ้าอริวด ีจนเป็น
ทีต่ัง้ของเมอืงอังวะในเวลาตอ่มา จากนัน้น าทา่นชม เจดยีก์วงมดูอร ์หรอืวดัเจดยีน์มนาง สรา้ง
โดยพระเจา้ตา้หลู่ เมือ่ปี ค.ศ.1636 เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้หรอืพระทันตธาตุที่
ไดม้าจากลังกา เจดยีน์ี้เป็นเจดยีท์รงโอคว า่แบบสงิหล หรอืเจดยีท์รงลังกา มตี านานเลา่วา่องค์
ระฆังทรงกลมผา่ครึง่ซกีนี้ ไดต้น้แบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู ่องคเ์จดยีม์ี
ความสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น 
แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดยีอ์มูนิทงแส ่ภายในมพีระพุทธรูป 
45 องคป์ระดษิฐานเรยีงกันเป็นครึง่วงกล น าท่านชมสะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าว
ทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญช่ือ่วา่เสาอ ู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายุ
กวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์องประเทศเมยีนม่าร ์เมอืงทะเลเจดยีท์ี่
สวยงามและหมูบ่า้นเกา่แกเ่มอืงพุกามทีย่ังคงวถิทีีช่วีติทีเ่รยีบงา่ยโดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย น าท่านชม พระเจดยีช์เวสกิอง 
(Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิของพมา่โดยแท ้มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ ่
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สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ จากพระสรรีะหลาย
ส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ ป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของ
พระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม น าท่านชมและเก็บภาพพระอาทติยล์ับขอบฟ้า ณ เจดยีช์
เวซานดอว ์ทา่นสามารถมองเห็นทุง่ทะเจดยีใ์นมมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์หง่นี้ 

 ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ กุง้เผา พรอ้มชมโชวเ์ชดิหุน่กระบอก ทา่น
จะไดช้มการเชดิหุน่ทีด่เูหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิม้รสอาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่BAGAN LAND MARK HOTEL / RAZAGGYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว  

วนัทีส่าม พกุาม-วดัตโิลมนิโล-เจดยีส์พัพญัญ-ูวหิารธรรมยนัจ-ีวดัอนนัดา-วดัมนหุา-วดักบุยางก ี
  เครือ่งเขนิ-มณัฑะเลย ์(น ัง่รถ)      
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เขา้ชม วดัตโิลมนิโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระบัญชาของ

พระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู ซึง่เกดิกับนางหา้มผูห้นึ่ง และไดเ้สีย่ง
ทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทัง้ 4ดา้นมพีระพุทธรูป
ประดษิฐ์ฐานอยู่ทัง้ 4 ทศิ ทัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อัน
ประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761 ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามสวยงาม
มากทัง้ภายในและภายนอก นมัสการ เจดยีส์พัพญัญู ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในเมอืงพุกาม ชม
วหิารธรรมยนัจ ี (Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชือ่วา่เป็นวัดที่
ใหญท่ีส่ดุในเมอืงพกุาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะ
ตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญต่ระหงา่นดังต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กัน
มาน าทา่นชม วดัอนนัดา (Ananda Temple) ตัง้อยูท่างทศิตะวันออกของก าแพงเมอืง เป็นวัด
สขีาว มองเห็นไดช้ัดเจนสรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่
ทีส่ดุในพุกาม มรีูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตุรัส มมีุขเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้นซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้เป็น
ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิง่ที่น่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื ที่ช่อง
หลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย ์
จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา 
สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์ห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวส้ าหรับชาตหินา้ จงึได ้
น าอัญมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวัดนี้ โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึง่องค ์กับ 
พระพทุธรปูอกีสามองคน่ั์งเบยีดเสยีดอยูภ่ายใน สะทอ้นถงึความคับแคน้พระทัยของกษัตรยิเ์ชลย
พระองคน์ี้เป็นอยา่งด ี จากนัน้พาท่านเทีย่ว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดย
พระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สิง่ที่โดดเด่นคอื ภาพจติกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่
ยังคงเหลอือยู ่

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านแวะชมสิง่ของขึน้ชือ่ของพุกามก็คอื เครือ่งเขนิ (Lacquer Ware) ซึง่ยอมรับกันวา่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในพมา่ เชน่ ถว้ยน ้า จานรอง โถใสข่องตัง้แตข่นาดเล็กถงึใหญ ่หบีใสข่องตา่งๆ สิง่ที่
ก าลังเป็นทีน่ยิมก็คอื โถใสข่องท าจากขนหางมา้สานกับโครงไมไ้ผ ่มขีนาดเบาบางและบบีใหย้บุ 
แลว้กับไปคนืรปูไดด้ังเดมิ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์โดยรถบัสปรับอากาศ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
เขา้สูพ่กัที ่SHWE HTEE HOTEL/ SHE PHYU HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

วนัทีส่ ี ่ รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-แวะชมเจดยีห์ยก-สนามบนิมณัฑะเลย ์
  กรงุเทพฯ  
04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามยัมุน ีอนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิส์ูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพมา่ ถือเป็น

ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูป
ทองค าเนือ้น ิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ 
หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.
2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐาน
พระมหามัยมนุ ีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่น     จะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิ
ไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท 
ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวัดขึน้ใหมม่ขีนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการ
ออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดทีส่รา้งใหม่ทีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่
ทีส่ดุในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทีน่ าไปจากกรุงศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรุง
แตกครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้ เชญิทุกท่านร่วมท าบุญบรูณวัดกสุนิารา ซึง่มอีายหุลายรอ้ยปี ประดษิฐาน
พระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลับโรงแรม 



 
JMM27-มณัฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-สกายน์-อมรปุระ-สะพานไมอ้เูบ็ง 4วนั3คนื (ช-ท) 

07.00 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์แวะชม เจดยีห์ยกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นเจดยีป์ระดับ
ประดาดว้ยหยกทัง้ภายใน และภายนอก  

12.55 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 245 บรกิาร
อาหารบนเครือ่ง 

15.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดย
อยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชน์

ของทา่นเป็นส าคญั และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

31พ.ค.-03ม.ิย.61 12,800 12,800 3,500 

14-17 ม.ิย.61 12,800 12,800 3,500 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 61 12,800 12,800 3,500 

12-15 ก.ค.61 12,800 12,800 3,500 

19-22 ก.ค.61 12,800 12,800 3,500 

26-29 ก.ค.61 14,900 14,900 3,500 

02-05 ส.ค.61 12,800 12,800 3,500 

09-12 ส.ค.61 14,900 14,900 3,500 

16-19 ส.ค.61 12,800 12,800 3,500 

23-26 ส.ค.61 12,800 12,800 3,500 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ–มัณฑะเลย–์กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ Air Asia (FD) 

 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กระดับ 3 ดาว 3 คนื (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

 คา่ระวางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย

อายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไข

ของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิเทา่นัน้**) 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

800 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (มากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 
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เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่

ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี

ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และพมา่ 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 

ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แต่จะไม่มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแต่จะม ีไกด์
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ทอ้งถิน่ ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกทา่น ตลอดการ

เดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางใน

กรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหา

คณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 

ส าคญัทีส่ดุ!! หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 7 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  ** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรด

สอบถาม **ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนั

เดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงิน

ค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


