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JMM22-มณัฑะเลย-์มงิกนุ-สกายน์-อมรปุระ 3วนั2คืน (ช-ท) FD 

วนัแรก กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ 
  โรงงานทองค าเปลว-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.     เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  

น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวังทีส่ว่นใหญก่อ่สรา้งดว้ยไม ้
สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชยี ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบูรพาหรือ
สงครามโลกครัง้ที่ 2 วันที่ 20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดย
กองทัพอังกฤษไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถลม่พระราชวงัมัณฑะเลยข์องพมา่

ดว้ยเหตุผลว่า พระราชวังนี้ เป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่ น
พระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นระราชวังไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง
หลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคนู ้ารอบพระราชวังทีย่ังเป็นของดั่งเดมิอยูปั่จ
จุปัน พระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของ
พระราชวังของเก่าขึน้มา จากนัน้น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง 
(Golden Palace Monastry) วังที่สรา้งดว้ยไมส้ักทั้งหลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  
วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ย ทัง้หลังคา บานประตแูละหนา้ต่าง โดยเนน้
รายละเอยีดเกีย่วกับพุทธประวัตแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 
2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานจีากอมรปรุะมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนักยามแปร
พระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้
ถวายเป็นวัด ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ น าท่านชม 
วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎก
ครัง้ที่ 5 มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิเนสบุ๊คได ้
บันทึกไวว้่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” น าท่านชม โรงงานท าทองค าเปลว เป็นกรรมวธิี
โบราณ ทีใ่ชว้ธิตีทีองค ากอ้นเล็กๆ ใหก้ลายเป็ฯแผ่นบางๆ คนไทยนอ้ยคนนักทีจ่ะเคยเห็นวธิกีาร
ท าแบบดั่งเดมิแมแ้ต่ในบา้นเราเอง ซึง่ปัจจุบันทองค าเปลวลว้นแต่ผลติจากโรงงานสว่นใหญ่ซึง่
ไม่ใช่ท ามาจากทองค าแท  ้น า จากนั้นน าท่ านเดินทางสู่  เขามณัฑะเลย์ ตั ้งอยู่ท าง 
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มคีวามสงู 240 เมตร เป็นจุดชมววิที่สวยงามทีส่ดุของเมอืง
มัณฑะเลย ์อยูบ่นยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าอัน
สวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์

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

วนัทีส่อง มณัฑะเลย-์ลอ่งเรอืแมน่ า้อริวด-ีหมูบ่า้นมงิกนุ-เจดยีม์งิกนุ-ระฆงัมงิกนุ 
  ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด-ีเมอืงสกายน-์เจดยีก์วงมดูอร-์เจดยีอ์มูนิทงแส ่
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงมงิกนุ โดยการลอ่งเรอืไปตามแมน่ ้าอริะวดสีูม่งิกนุ จากทา่เรอืใกลเ้จดยีช์เว
ไจยัต เขตเมอืงอมรปุระ ทวนน ้าไปหมูบ่า้นมงิกุน ซึง้เป็นส่วนหนึง่ของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะ
กลางล าน ้าอริวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรอืเท่านัน้ทวา่มอีนุสรณ์สถานที่แสดงความยิง่ใหญ่ของ
พระเจา้ปดงุ ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมูบ่า้นอริวดทีีม่ลีักษณะเป็น “กึง่บา้นกึง่แพ” เนือ่งจากระดับน ้า
อริวดใีนแต่ละฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน ้าหลาก ระดับน ้าจะขึน้สงูกวา่ฤดู
แลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจงึนยิมสรา้งบา้นกึง่แพ คอืถา้น ้าขึน้สงูก็ร่วมแรงกันยกบา้นขึน้ที่ดอน
ครัน้น ้าลงมากก็ยกบา้นมาตัง้ใกลน้ ้าเพื่อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้าในชวีติประจ าวัน น า
ท่านชม เจดยีม์งิกุน ร่องรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลังทรงเคลือ่น
ทัพไปตยีะไข ่แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดษิฐานทีม่ัณฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จงึทรง
ฮกึเหมิที่จะกระท าการใหญ่ขึน้และยากขึน้ ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกับ
เกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุหรอืเจดยีจั์กรพรรดิ
เพือ่ประดษิฐานพระทันตธาตุที่ไดจ้ากพระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุ่งหวังให ้
ยิง่ใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดยีใ์นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระ
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ปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ี่สงูที่สดุในสวุรรณภูม ิส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่
หรอือาระกันจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแ่รงงานไปอยู่ในเขตเบ
งกอล เป็นดนิแดนในอาณัตขิองอังกฤษแลว้ท าการซ่องสุมก าลังเป็น
กองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษ
หนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-พมา่อันเป็นสาเหตหุนึง่
ที่ท าใหพ้ม่าเสียเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตามงานก่อสรา้งเจดีย์ม ิงกุน
ด าเนนิไปไดเ้พยีง7 ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพา่ยแพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหา
เจดยีอ์ันยิง่ใหญใ่นพระราชหฤทัยของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่านทวา่ใหญโ่ตมหมึาดั่งภเูขาอฐิ
ทีม่คีวามมั่นคงถงึ 50 เมตร ซึง่หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุและสงูทีส่ดุในโลก 
เพราะสงูถงึ 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในปี ระฆงั
มงิกุนไม่ไกลจากฐานเจดยีม์งิกุนคอืระฆังมงิกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพือ่อุทศิ
ทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ จงึตอ้งมขีนาดใหญคู่ค่วรกัน คอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10เมตร 
สูง 3.70 เมตร น ้ าหนัก87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหม้ีใครสรา้งระฆัง
เลยีนแบบจงึรับสัง่ใหป้ระหารชวีตินายชา่งทันททีีส่รา้งเสร็จ ปัจจบุันถอืเป็นระฆงัยักษ์ทีม่ขีนาดเล็ก
กวา่ระฆังแหง่หนึง่แหง่พระราชวังเครมลนิในกรงุมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆังเครมลนิแตกรา้วไป
แลว้ชาวพม่าจงึภาคภูมใิจวา่ระฆังมงิกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงสง่เสยีงกอ้งกังวานทัง้นี้เคยมกีาร
ทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆไปยนืรวมกันอยู่ใตร้ะฆังไดถ้งึ100 คน 
เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยูเ่หนอืระฆังมงิกนุไมไ่กล ไดช้ือ่วา่เป็นเจดยีท์ีส่วย
สง่ามากแห่งหนึ่งสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง 
เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองคม์ตี่อพระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแก่พริาลัยก่อนเวลาอัน
ควร จงึไดรั้บสมญานามวา่ “ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี เจดยีอ์งคน์ี้เป็นพุทธศลิป์ทีส่รา้งขึน้ดว้ย
ภมูจัิกรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสเุมรุอันเชือ่กันวา่เป็นศนูยก์ลางและโลก
และจักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูม ิหลังจากนั้นเดนิทางกลับมา
ยังมัณฑะเลย ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงสกายน ์  ศนูยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาทีส่ าคัญ ท่านจะไดช้ม
ทัศนียภาพของเมอืงสกายน์ ลุม่แมน่ ้าอริะวด ีเจดยีจ์ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยูบ่นภเูขา และ
รมิฝ่ังแมน่ ้า ประมานพุทธศตวรรษที ่19 มเีจา้เชือ้สายไทยใหญเ่มอืงสกายน ์นาม สอยนุ รวบรวม
ผูค้นแลว้ตัง้ตนเป็นกษัตยิอ์ยูท่ีเ่มอืงสกายน์ หรอืสะแกง ทีต่ัง้ปัจจุบันอยูใ่หล ้
เนินเขาบนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าอริวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทางทิศใต ้
ประมาณ 10 กโิลเมตร สกายน์เป็นราชธานีไดเ้พียง 59 ปี ภายหลังเกดิการ
ชงิอ านาจกัน สดุทา้ยพระเจา้โดะมนิพญาไดรั้บชยัชนะจงึยา้นเมอืงหลวงใหม่
มาตัง้ทีป่ากแมน่ ้ามดิแง ตรงทีบ่รรจบกับแมน่ ้าอริวด ีจนเป็นทีต่ัง้ของเมอืงอัง
วะในเวลาตอ่มา จากนัน้น าท่านชม เจดยีก์วงมดูอร ์หรอืวดัเจดยีน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้
หลู่ เมือ่ปี ค.ศ.1636 เพือ่ใชเ้ป็นที่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้หรอืพระทันตธาตุที่ไดม้าจากลังกา 
เจดยีน์ี้เป็นเจดยีท์รงโอคว า่แบบสงิหล หรอืเจดยีท์รงลังกา มตี านานเลา่วา่องคร์ะฆังทรงกลมผ่า
ครึง่ซกีนี้ ไดต้น้แบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องค์เจดีย์มคีวามสูง 46 
เมตร เสน้รอบวงวัดได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการก่อสรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น แลว้ชม 
Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดยีอ์มูนิทงแส ่ภายในมพีระพทุธรปู 45 องค์
ประดษิฐานเรยีงกันเป็นครึง่วงกล น าทา่นเดนิทางกลับเมอืงมัณฑะเลย ์ 

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

วนัทีส่าม รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบ็ง-สนามบนิมณัฑะเลย ์
  กรงุเทพฯ  
04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามยัมุน ีอนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิส์ูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น

ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ี่ไดรั้บการขนานนามวา่ “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)ี เพื่อประดษิฐาน



 
JMM22-มณัฑะเลย-์มงิกนุ-สกายน์-อมรปุระ 3วนั2คืน (ช-ท) FD 

พระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะ
เสียเมืองพม่าใหอ้ั งกฤษได เ้กิดไฟไหมว้ัดทองค า จึงท าให ้
ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท 
ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มี
ขนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับได ้
วา่เป็นวัดที่สรา้งใหม่ทีส่ดุแต่ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทีส่ดุใน
เมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทีน่ าไปจากกรุงศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้
ที ่1 พรอ้มทัง้ เชญิทุกท่านรว่มท าบญุบรูณวัดกสุนิารา ซึง่มอีายหุลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพุทธ
ไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลับโรงแรม  

เชา้        บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านชมสะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่วา่
เสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายุกวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั 
(Toungthamon) สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์ 

12.55 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 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 

27 –29 ม.ค. 61 10,900 10,900 2,500 

10 –12 ก.พ. 61 11,900 11,900 2,500 

24 –26 ก.พ. 61 11,900 11,900 2,500 

10 –12 ม.ีค. 61 10,900 10,900 2,500 

31ม.ีค.–02 เม.ย. 61 10,900 10,900 2,500 

19 –21 พ.ค. 61 10,900 10,900 2,500 

02 –04 ม.ิย. 61 10,900 10,900 2,500 

16-18 ม.ิย. 61 10,900 10,900 2,500 

30ม.ิย.-02ก.ค. 61 10,900 10,900 2,500 

21 –23 ก.ค. 61 10,900 10,900 2,500 

04 –06 ส.ค. 61 10,900 10,900 2,500 

25 –27 ส.ค. 61 10,900 10,900 2,500 

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 ่เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

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

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

▪ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 45 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

▪ การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 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 ้

30 วนั 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 
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▪ 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 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  ** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรด

สอบถาม **ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนั

เดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงิน

ค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


