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NT316
ทวัรพ์มา่ พกุาม มัณฑะเลย ์3 วัน 2 คนื (PG)
ทัวรพ์ม่า , 3 วัน 2 คนื ,

Victoria Palace Hotel  , BAGAN LANDMARK HOTEL

มณัฑะเลย ์- พกุาม - จดุชมววิเมอืงพกุาม - เจดยีช์เวสกิอง  - วดัอนนัดา
วดัมนูหา - วดักุบยางก ี- วดักุโสดอว ์- วหิารสพัพญั  ู - พระราชวงัไมส้กัทองชเวนานจอง

ชมเครอืงเขนิ - วหิารธรรมยนัจ ี- เจดยีต์โิลมนิโฮ - สะพานไมอู้เ่บ็ง
พธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี- มณัฑะเลยฮ์ลิล ์- พระราชวงัมณัฑะเลย์

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มณัฑะเลย ์- พกุาม - จดุชมววิเมอืงพกุาม - เจดยีช์เวสกิอง

09.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู4 สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เคาทเ์ตอร ์F
ซงึมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรืองสมัภาระและเอกสาร

12.15 น.
ออกเดนิทางโดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยเทยีวบนิท ีPG709 (บรกิารอาหารบนเครือง)

13.40 น.



ถงึ สนามบนินานาชาตมิณัฑะเลย ์นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (เวลาทอ้งถนิทเีมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 

เมอืงมณัฑะเลย ์อดตีราชธานีของพม่า ซงึเป็นเพยีงหนงึในไม่กเีมอืงทยัีงคงใช ้ชอืเดมิเรือยมาไม่มกีารเปลยีนแปลง
ตังอยู่บนทรีาบอันแหง้แลง้และเขตทํานาปลกูขา้วตามแนวลําน ้าํเอยาวดตีอนบน มปีระชากรมากกวา่ 1 ลา้นคน ปัจจบัุนมัณฑะเลย์
ไดช้อืวา่เป็นเมอืงทมีนีาฎศลิป์และคตีศลิป์ดทีสีดุในพม่า 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพกุาม เมอืงแหง่โบราณสถาน ทา่นจะไดช้มสถูปเจดยีแ์ละวหิาร สว่นทรีอดพน้จากภัย แผน่ดนิไหว
และการกัดเซาะของแม่น ้าํอริะวดมีอียู่ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 แหง่ อาณาจักรพกุามไดช้อืวา่เป็น ทุง่ทะเลเจดยี ์(เมอืงโบราณแหง่ทะเลเจดยี)์
เป็นเมอืงเกา่แกตั่งแตส่มัยพทุธศตวรรษท ี16
เป็นเมอืงทตีดิอันดับเมอืงทมีแีหลง่ทอ่งเทยีวทางดา้นประวัตศิาสตรท์สีวยงามมากแหง่หนงึของประเทศพม่า
โดยเฉพาะความยงิใหญ่ของเจดยีจํ์านวนมากกวา่ 5,000 องค ์จนไดรั้บสมญาวา่เป็นเมอืงแหง่เจดยีส์พัีนองค์
ซงึเป็นลักษณะทบีง่บอกถงึความรุ่งเรืองของพทุธศาสนาในประเทศพม่าไดเ้ป็นอย่างดคีนทัวไปจงึขนานนามเมอืงพกุามนีวา่เป็นอู่อารยิธรรมของประเทศ
(เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ) หา่งจากมัณฑะเลย ์180 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3-4 ชวัโมง

จากนันนําทา่นสู ่จดุชมววิเมอืงพกุาม ใหท้า่นไดถ้่ายภาพทุง่ทะเลเจดยีแ์หง่เมอืงพกุามทกีวา้งใหญ่และสวยงามสวยงาม

นําทา่นชม เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 สงิศักดสิทิธขิองพม่า) สรา้งเป็นทรงสถูป แบบดังเดมิของพม่าโดยแท ้มลัีกษณ์เป็นสทีองขนาดใหญ่
สรา้งขนึหลังพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพอืใชบ้รรจพุระบรมสารีรกิาต ุจากพระสรีระหลายสว่น ใชเ้ป็นทังทปีระชมุสวดมนต์
และศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

พรอ้ม ชมโชวเ์ชดิหุน่กระบอก ทหีาชมไดย้าก อันเป็นศลิปะทงีดงามอ่อนชอ้ยประดจุมชีวีติจรงิ
พรอ้มใหท้า่นไดล้องลมิรสอาหารพนืเมอืงของคนพม่า

ทพีกั
BAGAN LANDMARK HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
พกุาม - วดัมนูหา - วดักุบยางก ี- วหิารสพัพญั  ู- วดัอนนัดา - เครอืงเขนิ - วหิารธรรมยนัจ ี- เจดยีต์โิลมนิโล - มณัฑะเลย ์-
สะพานไมอู้เ่บ็ง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่วดัมนูหา ตังอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมอืปี 1059
โดยพระเจา้กษัตรยิม์อญทถีูกจับตัวมาเป็นเชลยศักดอิยู่ทพีกุามพรอ้มมเหส ีและพลเมอืงมอญอกีวา่ 30,000 คน ทถีูกกวาดตอ้น
มาเมอืครังทพีระเจา้อโนรธาตเีมอืงสะเทมิไดใ้น ปี พ.ศ. 1600 และยดึพระไตรปิฎก 30 ชดุมาไวท้พีกุาม
การทพีระเจา้มนูหะทรงสรา้งวหิารแหง่นีขนึก็เพอืเป็นการถ่ายทอด และระบายใหไ้ดรั้บรูถ้งึความอดึอัดใจ
และความไม่สบายใจทพีระองคม์ตีอ่การตอ้งตกเป็นเชลยเชน่นี ภายในวหิาร ประดษิฐานพระพทุธรูปอยู่ 3 องค์
ซงึองคป์ระธานนันมขีนาดมโหฬารบรเิวณพระอุระของพระพทุธรูปมขีนาดโตพองจนรูส้กึไดถ้งึความอดึอัดททัีบถมในจติใจของพระองค์
หากเดนิเขา้ไปตามชอ่งวา่งระหวา่งวหิารกับพระพทุธรูป จะพบกับพระพทุธรูปปางไสยาสนอ์กี 2 องค์
ซงึก็ขนาดใหญ่โตจนทําใหว้หิารคับแคบลงไปถนัดตาเชน่กัน

นําทา่นชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สงิทโีดดเดน่คอื ภาพจติกรรมฝาผนังทงีดงามทสีดุในพกุาม ทยัีงคงเหลอือยู่

นําทา่นนมัสการ วหิารสพัพญั  ูซงึเป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในเมอืงพกุาม

นําชม วดัอานนัดา ตังอยู่ทางทศิตะวันออกของกําแพงเมอืง เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมอืปี 1091
เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ทขีนึชอืไดรั้บการยกย่องวา่เป็น “เพชรน ้าํเอกของพทุธศลิป์สกลุชา่งพกุาม” เป็นทรีูจั้กเหนือวหิารทังหลาย
มรีูปร่างเป็นสเีหลยีมจัตรัุส มมีุขเด็จยืนออกไปทัง 4 ดา้น ซงึตอ่มาเจดยีแ์หง่นีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม
และสงิทน่ีาทงึของวหิารแหง่นีก็คอื ทชีอ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็ก  ๆใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอย่างน่าอัศจรรย์

นําทา่นแวะชมและชอ้ปปิง สงิของขนึชอืของพกุามก็คอื เครอืงเขนิ (Lacquer Ware) ซงึยอมรับกันวา่มชีอืเสยีงทสีดุในพม่า เชน่ ถว้ยน ้าํ



จานรอง โถใสข่องตังแตข่นาดเล็กถงึใหญ่ หบีใสข่องตา่ง  ๆสงิทกํีาลังเป็นทนียิมก็คอื โถใสข่องทําจากขนหางมา้สานกับโครงไมไ้ผ่
มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กับไปคนืรูปไดดั้งเดมิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันชม วหิารธรรมยนัจ ีวหิารทวัีดนีไดช้อืวา่ใชค้วามหนาแน่น ความละเอยีดพถิพีถัินในการสรา้งมากทสีดุในพม่าก็วา่ได ้
สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก็์เชอืวา่เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุในเมอืงพกุาม สรา้งขนึเพอืลา้งบาป
ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้
ตังโดดเดน่ยงิใหญ่ตระหงา่นดังตํานานทโีหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กันมา

จากนันชม เจดยีต์โิลมนิโล สรา้งขนึเมอืปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจา้นันตา่ว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู
ซงึเกดิกับนางหา้มผูห้นงึและไดเ้สยีงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวัดสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทา่กันทัง 4
ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ทัง 4 ทศิทังสองชนั มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันเกา่แกก่ับลวดลายปนูปัน อันประณีตสวยงาม
สรา้งโดยพระตโิลมนิโลเมอืปี พ.ศ.1761ซงึไดรั้บการยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากทังภายในและภายนอก

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยรถโคช้ปรับอากาศ 

จากนันนําทา่นสู ่ทะเลสาบตา่วตะหมนั ระดับน ้าํในทะเลสาบจะมนี ้าํขนึเยอะหรือนอ้ยขนึอยู่กับฤดกูาล ชว่งฤดหูนาว
น ้าํจะแหง้กลายเป็นแผน่ดนิอันอุดมสมบรูณ์ เหมาะสําหรับทําการเพาะปลกู ในชว่งนัน ชาวบา้นจงึ มกีารทําการเพาะปลกู หลายชนดิ เชน่ ขา้วโพด
ขา้ว แมแ้ตด่อกทานตะวันก็ดสูวยงามในฤดหูนาว เหนือทอ้ง น ้าํมสีะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ 1.2 กโิลเมตร เรียกวา่ สะพานไมอ้เูป่ง
สะพานไมส้กัทยีาวทสีดุในโลก สรา้งขนึหลังจากทยีา้ยราชธานีมาอยู่ทอีมรปรุะ เป็นสะพานไมส้กัทนํีามาจากเมอืงอังวะ
โดยเสนาบดขีองพระเจา้โบต่อ่พญา ชอืวา่ เสาอู จงึเรียกชอืสะพานไมนี้ ตามชอื คอื อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ ซงึมอีายุกวา่ 200
ปี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
VICTORIA PALACE ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
มณัฑะเลย ์- พธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี- วดักุโสดอว ์- มณัฑะเลยฮ์ลิล ์-พระราชวงัมณัฑะเลย ์-
พระราชวงัไมส้กัทองชเวนานจอง - กรุงเทพฯ

03.30 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ลอ้บบขีองโรงแรม เพอืเตรียมตัวเดนิทางสู ่วดัมหามยัมุนี

04.00 น.
นําทา่นนมัสการและร่วมพธิอัีนศักดสิทิธใิน พธิกีรรมลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ีและร่วมกันถวายผา้จวีรแดพ่ระมหามัยมุนี (1 ใน 5
สงิศักดสิทิธขิองพม่า) ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือง เครืองกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคําเนือนมิ”
ถอืเป็นสงิบชูาสงูสดุของชาวพม่า

นําทา่นชมทัศนียภาพของเมอืงหลวงเกา่ของพม่าท ีภเูขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์สกัการะสงิศักดสิทิธิ
ทอียู่บนภเูขามัณฑะเลยร์อบวหิารมรีะเบยีงสําหรับชมทัศนียภาพเมอืงมัณฑะเลย ์และสามารถมองเห็นแม่น ้าํอริะวด ีพระบรมมหาราชวัง
และวัดกโุสดอว์

จากนันนําชม วดักุโสดอร ์ใจกลางวัดเป็นเจดยีืมหาลอ่กะมาระเสง่(มหาโลกมารซนิ) สงู 30 เมตร
ซงึจําลองแบบมาจากพระมหาเจดยีช์เวสกิองแหง่เมอืงพกุาม เป็นวัดทพีระเจา้มนิดงสรา้งขนึเพอืเป็นอนุสรณ์แหง่การสงัคายนาพระไตรปิฎกครังท5ี
และ ถอืเป็นครังแรกทมีกีารจารกึลงบนหนิอ่อน 729 แผน่เป็นภาษาบาล ีทังหมด จารกึพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ์และตอ้งใชพ้ระสงคถ์งึ
2,400 รูปในการคัดลอก และใชเ้วลานานถงึ หกเดอืน กวา่จะแลว้เสร็จ พระไตยปิฏกทชํีาระขนึในครังนี เรียกไดว้า่เป็น
“พระไตรปิฎกเลม่ใหญ่ทสีดุในโลก”

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูท่พัีก

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนันนําทกุทา่นเขา้ชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังหลวงของพระเจา้มงิดง สรา้งขนึตามผังภมูจัิกรวาลแบบพราหมณ์ปนพทุธ
โดยสมมุตใิหเ้ป็นศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสเุมรุ) แผนผังเป็นรูปสเีหลยีมจัตรัุส มกํีาแพงลอ้มรอ้บทังสทีศิ แตล่ะทศิมปีระตทูางเขา้ 3 ประตู
รวมทังสนิ 12 ประต ูทปีระต ูทําสญัลักษณ์จักรราศปีระดับเอาไว ้ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสหีาสนบัลลังก)์ เป็นปยัตตัด
(ยอดปราสาท) หุม้ดว้ยแผน่ทองซอ้นกัน เจ็ดชนัสงู 78 เมตร เชอืกันวา่ ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผา่น ยอดปราสาท
ตรงลงมาสูพ่ระแทน่ราชบัลลังก ์ชว่ยใหก้ษัตรยิตั์ดสนิพระทัยในเรืองตา่ง  ๆไดอ้ย่างถูกตอ้ง
แตปั่จจบัุนทางการพม่าไดจํ้าลองขนึใหม่อกีครังบนฐานเดมิในโลก

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! กุง้เผา

บา่ย
นําทกุทา่นเยียมชม พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง วังทสีรา้งดว้ยไมส้กัทังหลัง งดงามตามศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการตา
ดว้ยลวดลายแกะสลักประณีต ออ้นชอ้ย ทังหลังคา บานประต ูและ หนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีดเกยีวกับพทุธประวัตแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้
สรา้งโดยพระเจา้เมยีงดงในปี พ.ศ. 2400 ซงึเป็นปีทพีระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทเีมอืง มัณฑะเลยเ์พอืเป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน
แตห่ลังจาก พระองค ์สนิพระชนม ์พระเจา้ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนีถวายเป็นวัดถอืไดว้า่
เป็นงานฝีมอืทปีระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิณัฑะเลย ์เพอืเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ

19.10 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG714 (บรกิารอาหารบนเครือง)

21.35 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจในบรกิาร

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 10:40 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิ ไป-กลบั กรงุเทพฯ - มณัฑะเลย ์- กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ บางกอกแอรเ์วยส์

• คา่ภาษีสนามบนิ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ

• คา่ทพีกัระดบั 3 ดาว รวมทังสนิ 2 คนื

• คา่ระวางน ้าํหนัก 20 กโิลกรมั

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหารและเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• อตัราคา่เขา้ชมสถานททีรีะบุไวใ้นรายการ

• ประกนัภยัในการเดนิทาง ในกรณที  ีเสยีชวีติเนอืงจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ครอง
ผูเ้อาประกนัภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณทีผีูเ้อาประกนัภยัอายตุ่าํกวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกนัภยั
ทังนขีนึอยูก่บัเงอืนไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณ ีผูเ้อาประกนัภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคุม้ครอง) วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิเท่านัน**)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และ ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่อาหารและเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• คา่บรกิารและคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทไีมร่ะบุไวใ้นรายการ

• ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 800 บาท/ทา่น ชําระ ณ วนัเดนิทางทสีนามบนิสุวรณภมู ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั หรอื คา่ใชจ้่ายอนื ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม

• คา่ทําวซีา่ในกรณเีรง่ดว่น / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหารและเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

เงอืนไขการจองทัวร์

• กรณุาวางเงนิมดัจาํ ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากทไีดท้ําการจอง และทนัีงจะถกูยนืยันเมอืไดร้บัคา่มดัจําแลว้เท่านัน

• ชําระคา่ทัวรท์ังหมด 14 วันกอ่นการเดนิทาง

กรณียกเลกิ

• กรณทีําการยกเลกิหลงัจากทําการมดัจําทัวรม์าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืมดัจําทังหมด
เนอืงจากบรษัิทไดด้าํเนนิการชําระเงนิคา่ตวัเครอืงบนิเตม็จํานวนใหก้บัทางสายการบนิเป็นทเีรยีบรอ้ย พรอ้มทังไดม้ดัจําคา่หอ้งพกัเป็นจํานวนเงนิ 50 %
ของราคาหอ้งพกั

• ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเตม็จํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืง ยนืเอกสารไปยังสายการบนิ, โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคนืเงนิไดท้ังหมด หรอื
บางสว่น เพราะ จะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจ ของสายการบนิ, โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิารอนืๆ เป็นสาํคญั



หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• เมอืท่านไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ

• กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงไดเ้พอืความเหมาะสม ทังนทีางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณทีที่านถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและพมา่

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางและมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทับตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ ** กรณี
ถอืหนังสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม **

• สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ทไีมไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผดิชอบเรอืงเอกสาร (VISA) หรอื
การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมร่บัผดิชอบในกรณ ีท  ีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ

• ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษ สาํหรบั จํานวนผูเ้ดนิทาง 15 ท่านขนึไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จํานวนผูเ้ดนิทาง 10-15 ท่าน ทางบรษัิทฯ ออกเดนิทาง
แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถนิ ทพีดูภาษาไทยได ้คอยรบัทสีนามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกท่าน
ตลอดการเดนิทางทปีระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต่าํกวา่ 10 ท่าน ทางบรษัิท ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊นัน
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