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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์เมอืงมงิกนุ-หมูบ่า้นมงิกนุ-เจดยีม์งิกนุ-ลอ่งแมน่ า้อริะวด ี
  ระฆงัมงิกนุ-เจดยีช์นิพวิมนิ-มณัฑะเลย ์
08.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทย

แอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  
10.50 น.    ออกเดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ FD 244 บรกิารอาหารบนเครือ่ง 
12.15 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย  ์ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนั้นน าท่านสู ่

เมอืงมงิกนุ โดยการลอ่งเรอืไปตามแมน่ ้าอริะวดสีูม่งิกนุ จากท่าเรอืใกลเ้จดยีช์เวไจยัต เขตเมอืง
อมรปุระ ทวนน ้าไปหมูบ่า้นมงิกุน ซึง้เป็นสว่นหนึง่ของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางล าน ้าอริวดี
และไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ปดุง 
ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมูบ่า้นอริวดทีีม่ลีักษณะเป็น “กึง่บา้นกึง่แพ” เนื่องจากระดับน ้าอริวดใีนแต่
ละฤดูกาลจะมคีวามแตกตา่งกันมาก โดยเฉพาะฤดนู ้าหลาก ระดับน ้าจะขึน้สงูกวา่ฤดแูลว้กวา่ 10 
เมตร ชาวพมา่จงึนยิมสรา้งบา้นกึง่แพ คอืถา้น ้าขึน้สงูก็รว่มแรงกันยกบา้นขึน้ทีด่อนครัน้น ้าลงมากก็
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ยกบา้นมาตัง้ใกลน้ ้าเพือ่ความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้าในชวีติประจ าวัน น าท่านชม เจดยีม์งิ
กนุ รอ่งรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลังทรงเคลือ่นทัพไปตยีะไข ่แลว้
สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดษิฐานทีม่ัณฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระท า
การใหญ่ขึน้และยากขึน้ ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกับเกณฑแ์รงงานขา้ทาส
จ านวนมากกอ่สรา้งเจดยีม์งิกุนหรอืเจดยีจั์กรพรรดเิพือ่ประดษิฐานพระทันตธาตุทีไ่ดจ้ากพระเจา้
กรงุจนีโดยทรงมุง่หวังใหย้ิง่ใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดยีใ์นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระ
ปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ี่สงูที่สดุในสวุรรณภูม ิส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่
หรอือาระกันจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแ่รงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดนิแดนใน
อาณัตขิองอังกฤษแลว้ท าการซอ่งสมุก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทัพพมา่อยูเ่นืองๆโดยพมา่
กล่าวหาวา่อังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-พมา่อันเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่ า
ใหพ้มา่เสยีเมอืงในทีส่ดุอยา่งไรก็ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุด าเนนิไปไดเ้พยีง7 ปี พระเจา้ปดุง
เสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดยีอ์ันยิง่ใหญใ่นพระราชหฤทัย
ของพระองคจ์งึปรากฏเพียงแค่ฐานทวา่ใหญ่โตมหมึาดั่งภูเขาอฐิที่มคีวามมั่นคงถงึ 50 เมตร ซึง่
หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ี่ใหญ่ทีสุ่ดและสงูที่สดุในโลก เพราะสงูถงึ 152 เมตร สว่น
รอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี ระฆงัมงิกนุไมไ่กลจากฐานเจดยีม์งิ
กนุคอืระฆังมงิกนุพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพือ่อทุศิทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ จงึตอ้ง
มขีนาดใหญ่คู่ควรกัน คอืเป็นระฆังยักษ์ที่มเีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สูง 3.70 เมตร น ้าหนัก87ตัน 
เลา่ขานกันวา่ พระเจา้ปดงุทรงไมต่อ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีนแบบจงึรับสัง่ใหป้ระหารชวีตินาย
ชา่งทันททีีส่รา้งเสร็จ ปัจจุบันถอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่ขีนาดเล็กกวา่ระฆังแห่งหนึง่แห่งพระราชวังเค
รมลนิในกรงุมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆงัเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ชาวพมา่จงึภาคภมูใิจวา่ระฆงัมงิ
กนุเป็นระฆังยักษ์ทีย่ังคงสง่เสยีงกอ้งกังวานทัง้นี้เคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบนี ้
โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใตร้ะฆังไดถ้ึง100 คน เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) 
ประดษิฐานอยู่เหนือระฆังมงิกุนไม่ไกล ไดช้ือ่ว่าเป็นเจดยีท์ี่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสรา้งขึน้ในปี 
พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่
พระองคม์ตี่อพระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จงึไดรั้บสมญานามวา่ “ทชั
มาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี เจดยีอ์งคน์ี้เป็นพุทธศลิป์ทีส่รา้งขึน้ดว้ยภมูจัิกรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยู่
ตรงกลางณยอดเขาพระสเุมรอุันเชือ่กันวา่เป็นศนูยก์ลางและโลกและจักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา
และมหาสมทุรตามหลักไตรภมู ิหลังจากนัน้เดนิทางกลับมายังมัณฑะเลย ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ  กุง้เผา 
เขา้สูพ่กัที ่SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่อง มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์ไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-วดักสุนิารา 
  Mandalay Hill      
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวังทีส่ว่นใหญก่อ่สรา้งดว้ยไม ้
สักทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของเอเชยี ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบูรพาหรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 
วนัที ่20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมาย
ถลม่พระราชวังมัณฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลวา่ พระราชวังนี้เป็นแหลง่ซอ่งสมุก าลังของกองทัพ
ญีปุ่่ นพระราชวงัมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นระราชวังไมส้ักก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่
ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอยู่เป็น
พระราชวังที่รัฐบาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา  จากนั้นน าท่านไป 
พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สรา้งดว้ยไมส้ักทั้งหลัง 
งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลังคา 
บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกับพุทธประวัตแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ 
สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยูท่ีเ่มอืง
มัณฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ 
หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถือไดว้่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวง
ชาวมัณฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการสังคายนา

พระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิ
เนสบุ๊คไดบ้ันทกึไวว้า่ “หนังสอืทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก”ท่านชม วดักสุนิารา เป็นวดัทีม่อีายหุลายรอ้ย
ปีประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรนิิพพาน มีความสวยงามมาก จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่

เขามณัฑะเลย ์ตัง้อยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มคีวามสงู 240 เมตร เป็นจุดชม
ววิที่สวยงามที่สดุของเมอืงมัณฑะเลย ์อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกอืบทัง้เมอืง 
ชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ เมนพูเิศษ  กุง้เผา 
เขา้สูพ่กัที ่SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบ็ง-วดัมหากนัดายงค-์
มณัฑะเลย-์โรงงานทอผา้-โรงงานทองค าเปลว-วดัพญาง-ูสนามบนิมณัฑะเลย-์กรงุเทพฯ  

04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามยัมุน ีอนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิ์
สงูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่ ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูป
ทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนาม
วา่ “พระพทุธรปูทองค าเนือ้น ิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รง
หล่อขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ 
หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปาง
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มารวชิัย หนา้ตักกวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข่ (วัด
อาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ 
ก่อน     จะเสยีเมืองพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระ
ละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะ
วัดขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลีจึงนับไดว้่าเป็นวัดที่
สรา้งใหม่ที่สุดแต่ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์ังมี
โบราณวัตถุทีน่ าไปจากกรุงศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้ เชญิทุกท่านร่วมท าบุญ
บูรณวัดกุสนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับ
โรงแรม  

07.00 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านชมสะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ี่ยาว
ทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่วา่เสาอู เสาของ
สะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 ตน้ซึง่มีอายุกว่า 200 ปีทอด
ขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon) จากนั้นน า
ทา่นรว่มท าบญุถวายปัจจัย ณ วดัมหากนัดายงค ์(Maha 
Gandayon Monastery) ซึง่เป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ที่
เมอืงอมรปุระ ซึง่ในช่วงเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูปเดนิ
เรยีงแถวดว้ยอาการส ารวมเพือ่รับถวายภัตตาหารเพล 
จากนั้นน าท่านชม ผา้ดุลยา ชม โรงทอผา้ ที่ใชใ้นราชส านักมัณฑะเลย ์ที่มีวธิกีในการทอที่
แตกต่างไปจากการทอผา้ในประเทศต่างๆ โดยใชก้ระสวยมากกวา่ 100 กระสวยเป็นเสน้ยนืนยิม
ทอผา้ทั้งผา้ฝ้าย และผา้ไหม ในสมัยราชส านักมัณฑะเลย์ ผา้ชนิดนี้สงวนไวส้ าหนับวังหลวง
เท่านั้น ปุถุชนธรรมดา ไม่สามารถน ามานุ่งห่มได ้โดยผลติเป็นผา้นุ่งของสตรใีนวังสมัยนั้น สทีี่
นยิมไดแ้ก ่สฟ้ีา และสชีมพ ู

เทีย่ง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นชม โรงงานท าทองค าเปลว เป็นกรรมวธิโีบราณ ทีใ่ชว้ธิตีทีองค ากอ้นเล็กๆ ใหก้ลายเป็ฯ

แผน่บางๆ คนไทยนอ้ยคนนักทีจ่ะเคยเห็นวธิกีารท าแบบดั่งเดมิแมแ้ตใ่นบา้นเราเอง ซึง่ปัจจบุัน
ทองค าเปลวลว้นแตผ่ลติจากโรงงานสว่นใหญซ่ึง่ไมใ่ชท่ ามาจากทองค าแทน้ าทา่นชม วดัพญางู
ซึง่เป็นวดัทีม่คีวามเชือ่วา่ มพีญางมูสีว่นชว่ยสรา้งวัดนีข้ ึน้มา บา้งกลา่ววา่กันวา่เป็นงทูีเ่ลือ้ยเขา้มา
อยูใ่นวดัเอง แตแ่ปลกมากทีง่พูวกนีไ้มท่ ารา้ยใครเลย ทกุๆวนั ตอน 11.00 น. ก็จะมพีธิอีาบน ้าใหง้ ู
ผูค้นทีม่จีติศรัทธาก็จะแหไ่ปดกูันไดเ้วลาสมควร น าทกุทา่นเดนิทางกลับสูส่นามบนิ
มัณฑะเลย ์

18.10 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 247 บรกิาร
อาหารบนเครือ่ง 

20.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดย
อยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชน์

ของทา่นเป็นส าคญั และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

5 – 7 ส.ค. 60 9,999 9,999 3,000 

 19 – 21 ส.ค. 60 9,999 9,999 3,000 

26 – 28 ส.ค. 60 9,999 9,999 3,000 

02 – 04 ก.ย. 60 9,999 9,999 3,000 

16– 18 ก.ย. 60 9,999 9,999 3,000 

23 – 25 ก.ย. 60 9,999 9,999 3,000 

30 – 02 ต.ค. 60 10,900 10,900 3,000 

28 – 30 ต.ค. 60 11,900 11,900 3,000 

04 – 06 พ.ย. 60 11,900 11,900 3,000 

11 – 13 พ.ย. 60 11,900 11,900 3,000 

18 – 20 พ.ย. 60 12,900 12,900 3,000 

25 – 27 พ.ย. 60 12,900 12,900 3,000 

9 – 11 ธ.ค. 60 14,900 14,900 3,000 

16 – 18 ธ.ค. 60 12,900 12,900 3,000 

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 ่เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

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

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

ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิเทา่นัน้**) 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 600 

บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (มากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  
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 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง 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 หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ 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 จะยดึถือผลประโยชน ์

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และพมา่ 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถ้ือ PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว 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

ทอ้งถ ิน่ ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทกุทา่น 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 
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และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  ** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรด

สอบถาม **ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนั

เดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงิน

ค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


