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รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
  วัดกุโสดอ-วชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ Mandalay Hill      
08.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทย

แอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
11.10 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน FD 244 บริการอาหารบนเคร่ือง 
12.25 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์  ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าท่านชม

พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่
สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 
20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่า พระราชวังน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่น
พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อม
ปราการและคูน ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่
รัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา จากนั้นน าท่านไป พระราชวังไม้สักช
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เวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง 
โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี 
พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นต าหนัก
ยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยก
วังน้ีถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง น าท่าน
ชม วัด กุ โสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่ งครั้งหนึ่ ง เคยเป็นสถานที่ ท าการสั งคายนา
พระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกิน
เนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”ท่านชม วัดกุสินารา เป็นวัดที่มีอายุหลายร้อย
ปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน มีความสวยงามมาก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
เขามัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มีความสูง 240 เมตร เป็นจุดชม
วิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกือบทั้งเมือง 
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์ 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา 
เข้าสู่พักที่ SHWE HTEE HOTEL/ SHE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่สอง มัณฑะเลย์-เมืองสกายน์-เจดีย์กวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่-สะพานไม้อูเบ็ง 
  พุกาม (นั่งรถ)-เจดีย์ชเวสิกอง-เจดีย์ชเวซานดอร์ (ชมทะเลเจดีย์)  
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองสกายน์   ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ท่านจะได้ชม
ทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจดีย์จ านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และ
ริมฝั่งแม่น้ า ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นาม สอยุน รวบรวม
ผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใหล้เนินเขาบนฝั่ง
ตะวันตกของแม่น้ าอิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราช
ธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอ านาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา  
ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ ามิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้ าอิรวดี จนเป็น
ที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา จากนั้นน าท่านชม เจดีย์กวงมูดอร์ หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้าง
โดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่
ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ าแบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา มีต านานเล่าว่าองค์
ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มี
ความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน 
แล้วชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 
45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล น าท่านชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาว
ที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุ
กว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon)  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ เมืองทะเลเจดีย์ที่
สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่ายโดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย  น าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง 
(Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ 
สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลาย
ส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่  ใช้ เป็นทั้ งที่ ประชุมสวดมนต์  และศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม น าท่านชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ช
เวซานดอว์ ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ในมุม 360 องศา ได้จากเจดีย์แห่งนี้ 

 ค่่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่าน
จะได้ชมการเชิดหุ่นทีดู่เหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 
พักที่ BAGAN LAND MARK HOTEL / RAZAGGYO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว  

วันที่สาม พุกาม-วัดติโลมินโล-เจดีย์สัพพัญญ-ูวิหารธรรมยันจ-ีวัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี 
  เคร่ืองเขิน-มัณฑะเลย์ (นั่งรถ)      
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของ

พระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยง
ทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูป
ประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อัน



 
JMM27-มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-สกายน์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง 4วัน3คืน (ช-ท) 

ประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงาม
มากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชม
วิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่
ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะ
ติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกัน
มาน าท่านชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัด
สีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็น
ต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่อง
หลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ 
จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา 
สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้ส าหรับชาติหน้า จึงได้
น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ 
พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลย
พระองค์นี้เป็นอย่างดี จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดย
พระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่
ยังคงเหลืออยู่ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามี

ชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่
ก าลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ 
แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

ค่่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่พักที่ SHWE HTEE HOTEL/ SHE PHYU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-แวะชมเจดีย์หยก-สนามบินมัณฑะเลย์ 
  กรุงเทพฯ  
04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น

ต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูป
ทองค่าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว 
หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.
2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐาน
พระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิด
ไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น ้าหนักถึง 700 บาท 
ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่
ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุง
แตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 

07.00 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ แวะชม เจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดีย์ประดับ
ประดาด้วยหยกทั้งภายใน และภายนอก  

12.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 บริการ
อาหารบนเคร่ือง 

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดย
อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในคร้ังนั้น ๆ โดยจะยดึถือประโยชน์

ของท่านเป็นส่าคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
 
 
 
 



 
JMM27-มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-สกายน์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง 4วัน3คืน (ช-ท) 

อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก  พักเดี่ยวเพิ่ม 

22-25 ก.พ.61 14,900 14,900 3,500 

01-04 มี.ค.61 15,900 15,900 3,500 

08-11 มี.ค.61 14,900 14,900 3,500 

15-18 มี.ค.61 14,900 14,900 3,500 

22-25 มี.ค.61 14,900 14,900 3,500 

29-01เม.ย.61 14,900 14,900 3,500 

12–15 เม.ย.61 15,900 15,900 3,500 

13–16 เม.ย.61 15,900 15,900 3,500 

14–17 เม.ย.61 15,900 15,900 3,500 

26–29 เม.ย.61 14,900 14,900 3,500 

28 เม.ย.-01 พ.ค.61 15,900 15,900 3,500 

03-06 พ.ค.61 14,900 14,900 3,500 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Air Asia (FD) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

 ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย

อายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) 

วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นส่าคัญ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน้่ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 
เง่ือนไขการส่ารองที่นั่ง 

 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า พร้อมกับเตรียมเอกสาร

ส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว

เครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
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 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 

15วัน ก่อนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย

และพม่า 

 ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่อง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ จ่านวนผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ่านวนผู้เดินทางต่่ากว่า 8 

ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์

ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการ

เดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่่ากว่า 8 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางใน

กรุ๊ปนั้น แต่จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหา

คณะทัวร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ  

 

ส่าคัญที่สุด!! หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า  ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรด

สอบถาม **ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัน

เดินทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงิน

ค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 


