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ทวัรพ์ม่าดีดี!! สกัการะ � ใน � มหาบูชาสถานของพม่า 

มิงกาลาบา มณัฑะเลย ์
มณัฑะเลย-์มิงกุน % วนั 

โดยสายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์()M)  

เขา้รว่มพิธีลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมุนี 

ตกับาตรพระสงฆก์ว่า �,/// รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์

ลอ่งเรือแม่นํ4าอิระวดี สู ่เมืองมิงกุน สมัผสัสิ6งก่อสรา้งที6ยิ6งใหญแ่ละงดงาม 

ชมทศันียภาพเมืองมณัฑะเลย ์ ณ  มณัฑะเลยฮิ์ลล ์

เมนูพิเศษ !! กุง้เผา 

แจกฟรีทุกที6นั 6ง!!! เสื4 อยดืทวัรพ์ม่าดีดี + ผา้เช็ดพระพกัตร ์+ หนงัสือสวดมนต ์
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วนัที6หนึ6ง กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– วดักุโสดอร ์– มณัฑะเลยฮิ์ลล ์ 
 

กาํหนดการเดินทาง มิถุนายน-กนัยายน C/ 
ตารางการเดินทาง 

วนัที� � กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– วดักุโสดอร ์– มณัฑะเลยฮิ์ลล ์ -/-/D 

วนัที� � 
มณัฑะเลย ์– สะพานไมอ้เูป่ง – วดัมหากนัดายงค ์– วหิารชเวนันดอร ์ -

พระราชวงัมณัฑะเลย ์– มิงกุน – เจดียมิ์งกุน – ระฆงัมิงกุน - เจดียชิ์นพิวมิน 
B/L/D 

วนัที� + มณัฑะเลย ์– พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – กรุงเทพฯ B/-/- 

 
 
 
12.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั4น H ประตู C สายการ

บิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาท์เตอร์ N1-4 ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�อง
สมัภาระและเอกสารการเดินทางสงัเกตุป้าย ทวัรพ์ม่าดีดี” 

14.00 น.  ออกเดินทางโดย สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) โดยเที6ยวบินที6 )M%%8 
�@.+@ น. ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย ์นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถิ�นที�เมียนมารช์า้กว่า

ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมณัฑะเลย ์อดีตราชธานีของพมา่ ซึ�งเป็นเพียงหนึ�งในไม่กี�เมืองที�ยงัคงใช ้ชื�อเดิม
เรื�อยมาไมมี่การเปลี�ยนแปลง ตัHงอยู่บนที�ราบอนัแหง้แลง้และเขตทาํนา
ปลกูขา้วตามแนวลาํนํHาเอยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า � ลา้นคน 
อากาศรอ้น (ยกเวน้ ช่วงฤดูหนาว ธนัวา –กุมภา) ปัจจุบนัมณัฑะเลย ์
ไดชื้�อวา่เป็นเมืองที�มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที�สุดในพม่า จากนัHนนําชม 
วดักุโทดอร ์ใจกลางวดัเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) 
สูง +K เมตร ซึ�งจําลองแบบมาจากพระมหาเจดียช์เวสิกองแห่งเมือง
พุกาม เป็นวดัที�พระเจา้มินดงสรา้งขึH นเพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัHงที�@ และ ถือเป็น
ครัHงแรกที�มีการจารึกลงบนหินอ่อน L�M แผ่นเป็นภาษาบาลี ทัHงหมด จารึกพระไตรปิฎก NO,KKK พระ
ธรรมขนัธ์ และตอ้งใชพ้ระสงคถึ์ง �,OKK รูปในการคดัลอก และใชเ้วลานานถึง หกเดือน กว่าจะแลว้เสร็จ 
พระไตยปิฏกที�ชาํระขึH นในครัHงนีH  เรียกไดว้่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที�สุดในโลก” พาท่านชมทศันียภาพ
ของเมืองหลวงเก่าของพม่าที�ภูเขามัณฑะเลยฮิ์ลล ์สกัการะสิ�งศกัดิUสิทธิU ที�อยู่บนภูเขามณัฑะเลยร์อบวิหารมี
ระเบียงสาํหรบัชมทัศนียภาพเมืองมณัฑะเลย ์และสามารถมองเห็นแม่นํHาอิระวดี พระบรมมหาราชวงั วดักุ
โสดอว ์ 

คํ 6า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

� เขา้สู่พกัที� ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั + ดาว หรือเทียบเท่า 
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เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนัHนนําท่านสู่ ทะเลสาบตา่วตะหมั 6น ระดบันํHาในทะเลสาบจะมีนํHาขึH นเยอะหรือน้อยขึH นอยู่กบัฤดูกาล ช่วง
ฤดหูนาว นํHาจะแหง้กลายเป็นแผ่นดินอนัอุดมสมบรูณ ์เหมาะสาํหรบัทาํการเพาะปลกู ในช่วงนัHน ชาวบา้นจึง 
มีการทาํการเพาะปลกู หลายชนิด เช่น ขา้วโพด ขา้ว แมแ้ต่ดอกทานตะวนัก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือทอ้ง
นํHามีสะพานไม ้ทอดขา้มทะเลสาบ �.� กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไมอู้เป่ง สะพานไมส้กัที�ยาวที�สุดในโลก  
สรา้งขึH นหลงัจากที�ยา้ยราชธานีมาอยูที่�อมรปุระ เป็นสะพานไมส้กัที�นํามาจากเมืององัวะ โดยเสนาบดีของพระ
เจา้โบ่ต่อพญา ชื�อว่า เสาอ ู จึงเรียกชื�อสะพานไมนี้H  ตามชื�อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง �,�KN ตน้ 
ซึ�งมีอายุกว่า �KK ปี นําท่านทาํบุญถวายปัจจยั ณ วดัมหากนัดายงค ์ซึ�งเป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดของพม่าที�เมือง
อมรปุ ตัHงอยูริ่มทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอเูบ็ง และเป็นวิทยาลยัสงฆที์�ใหญ่ที�สุดของพม่า มีภิกษุและ
สามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า �,�KK คน และมีพระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา ญี�ปุ่น ฯลฯ มาบวช
เรียนดว้ย ซึ�งในช่วงเพลาจะมีภิกษุสงฆ์นับรอ้ยรูปเดินเรียงแถว
ดว้ยอาการสาํรวมเพื�อรบับาตร จากนัHนนําชม วิหารชเวนันดอร ์
ชมอาคารไมส้กัทองสลกัเสลาดว้ยลวดลายที�งามวิจิตร อาคารนีH
เคยเป็นพระตาํหนักที�ประทบัของพระเจา้มินดง เพียงหลงัเดียวที�
เหลือรอดมาได ้เมื�อสิH นพระชนมล์งแลว้ พระเจา้ทีปอ (กษัตริย์
องคสุ์ดทา้ยของพม่า) ใหย้า้ยมาไวย้งัที�ตัHงปัจจุบนั ไดรื้H อมาถวาย
วดัภายในอาคารยงัตกแต่งดว้ยไมแ้กะสลักเล่าเรื�องมหาชาดก 
�K ชาติ ที�ยงัคงความสมบรูณม์ากที�สุดนําท่านชม พระราชวงัมัณฑะเลย ์พระราชวงัหลวงของพระเจา้มิงดง 
สรา้งขึH นตามผังภู  มิจกัรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติใหเ้ป็นศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) 
แผนผังเป็นรูปสี�เหลี�ยมจัตุรัส มีกําแพงลอ้มรอ้บทัHงสี�ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเขา้ 3 ประตู รวมทัHงสิH น 12 
ประต ูที�ประต ูทาํสญัลกัษณจ์กัรราศีประดบัเอาไว ้ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้งพระมหาปราสาท (หอ้งสีหาสน
บลัลงัก)์ เป็น ปยตัตัHด (ยอดปราสาท) หุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั เจ็ดชัHนสูง 78 เมตร เชื�อกนัว่า ความเป็นไป
ในจกัรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบลัลงัก ์ช่วยใหก้ษัตริยต์ัดสินพระทัยในเรื�อง
ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แต่ปัจจุบนัทางการพมา่ไดจ้าํลองขึH นใหม่อีกครัHงบนฐานเดิม 

เที6ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้เผา   

นําท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่นํHาอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมือง
อมรปุระทวนนํHาไปหมู่บา้นมิงกุน ซึH งเป็นส่วนหนึ�งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลาํนํHาอิรวดีและไปไดด้ว้ย
เสน้ทางเรือเท่านัHนทว่ามีอนุสรณส์ถานที�แสดงความยิ�งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิร
วดีที�มีลกัษณะเป็น “กึ�งบา้นกึ�งแพ” เนื�องจากร  ะดบันํHาอิรวดีใน
แต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูนํHาหลาก 
ระดับนํHาจะขึH นสูงกว่าฤดูแลว้กว่า �K เมตร ชาวพม่าจึงนิยม
สรา้งบา้นกึ�งแพ คือถา้นํHาขึH นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึH นที�ดอน 

วนัที6สอง มณัฑะเลย ์– สะพานไมอู้เป่ง – วดัมหากนัดายงค ์– วิหารชเวนนัดอร ์– พระราชวงัมณัฑะเลย ์–  
มิงกุน – เจดียมิ์งกุน – ระฆงัมิงกุน - เจดียชิ์นพิวมิน 
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ครัHนนํHาลงมากก็ยกบา้นมาตัHงใกลนํ้Hา เพื�อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่นํHาในชีวิตประจําวัน นําท่านชม 
เจดียมิ์งกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลังทรงเคลื�อนทัพไปตียะไข่ แลว้
สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานที�มณัฑะเลย ์เป็นผลสาํเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที�จะกระทาํการใหญ่ขึH น
และยากขึH น ดว้ยการทาํสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสรา้งเจดีย์
มิงกุนหรือเจดียจ์ักรพรรดิ เพื�อประดิษฐานพระทันตธาตุที�ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิ�งใหญ่
เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ�งกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซึ�งในเวลานัHนถือเป็นเจดียที์�
สูงที�สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจาํนวน @K,KKK คนหลบหนีการขดขี�แรงงานไป
อยู่ในเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แลว้ทําการ
ซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆ โดย
พม่ากล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงคราม
อังกฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทําใหพ้ม่าเสียเมืองในที�สุด 
อยา่งไรก็ตามงานก่อสรา้งเจดียมิ์งกุนดาํเนินไปไดเ้พียง L ปี พระ
เจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้
ทพั มหาเจดียอ์นัยิ�งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏ
เพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั �งภูเขาอิฐที�มีความมั �นคงถึง @Kเมตร ซึ�งหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์
ที�ใหญ่ที�สุดและสูงที�สุดในโลก เพราะสูงถึง �@� เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในปี จากนัHนนําท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆังมิงกุน ที�พระเจา้ปดุง
โปรดฯใหส้รา้งโดยสาํเร็จ เพื�ออุทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษ์ที�มี
เสน้รอบวงถึง �K เมตร สูง +.LK เมตร นํHาหนัก NL ตัน เล่า
ขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆัง
เลียนแบบ จึงรับสั �งใหป้ระหารชีวิตนายช่างทันทีที�สรา้งเสร็จ 
ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที�มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ� งแห่ง
พระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลิ
นแตกรา้วไปแลว้ ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆัง
ยกัษ์ที�ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวาน ทัHงนีH เคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนีH  โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆ ไปยืน
รวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถึ้ง �KK คน จากนัHนนําชม เจดียชิ์นพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆงั
มิงกุนไมไ่กล ไดชื้�อวา่เป็นเจดียที์�สวยสง่ามากแห่งหนึ�ง สรา้งขึH นในปี พ.ศ.�+@M โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระ
ราชนัดดาในพระเจา้ปดุง เพื�อเป็นอนุสรณแ์ห่งความรกัที�พระองคมี์ต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ�งถึงแก่พิราลยั
ก่อนเวลาอนัควร จึงไดร้บัสมญานามวา่ ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดียอ์งคนี์H เป็นพุทธศิลป์ที�สรา้งขึH นดว้ยหลกั
ภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดียส์ถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื�อกันว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและ
จกัรวาลลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภมิู หลงัจากนัHนเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

คํ 6า  � รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

� เขา้สู่พกัที� ณ SHWE PHYU HOTEL ระดบั + ดาว หรือเทียบเท่า 
 วนัที6สาม พิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – กรุงเทพฯ   



 
 
 
 
 
 

 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

 
K+.+K น. คณะพรอ้มกนั ณ ลอ้บบีH ของโรงแรม เพื�อเตรียมตวัเดินทางสู่ วดัมหามยัมุนี 
KO.KK น. นําท่านนมสัการและร่วมพิธีอนัศกัดิUสิทธิUในพิธีกรรมลา้งหนา้พระพกัตร ์ 
                    พระมหามยัมุนี และร่วมกนัถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมุนี (� ใน @ สิ�ง

ศกัดิUสิทธิUของพมา่) ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรปูทองคาํขนาดใหญ่
ทรงเครื�อง เครื�องกษัตริยที์�ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพุทธรปูทองคาํ
เนืH อนิ�ม” ถือเป็นสิ�งบชูาสูงสุดของชาวพมา่ สมควรแก่เวลานําท่าน
เดินทางกลบัเขา้สู่ที�พกั  

เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตมิณัฑะเลย ์เพื�อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ  
10.40 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียรม์ารแ์อรเ์วย ์เที6ยวบินที6 8M337 
13.05 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจในบริการ  
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

อตัราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ Y-% ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่Y ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่Y ท่าน) 

พกัเดียวเพิ6ม 

มิถุนายน 
C/ 

/%-/� มิ.ย. [,)// บาท 

1,900 บาท 

�/-�Y มิ.ย. [,[// บาท 

�_-�[ มิ.ย. 
YH-YC มิ.ย. 

[,)// บาท 

กรกฎาคม 
C/ 

/�-/% ก.ค. [,)// บาท 

/)-�/ ก.ค. [,[// บาท 

��-�_ ก.ค. 
YY-YH ก.ค. 
Y[-%� ก.ค. 

[,)// บาท 

สงิหาคม 
C/ 

/�-/_ ส.ค. [,)// บาท 

�Y-�H ส.ค. [,[[[ บาท 

�[-Y� ส.ค. 
YC-Y) ส.ค. 

[,)// บาท 



 
 
 
 
 
 

 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

กนัยายน 
C/ 

/Y-/H ก.ย. 
/[-�� ก.ย. 
�C-�) ก.ย. 
Y%-Y� ก.ย. 

%/ก.ย.-/Yต.ค. 

[,)// บาท 

 

อตัรานี4 รวม 
� ตั ]วเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียรม์ารแ์อรเ์วย ์(8M) 
� ค่าภาษีสนามบิน 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัระดบั + ดาว รวมทัHงสิH น � คืน 
� ค่าระวางนํHาหนัก �K กิโลกรมั 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 

@KK,KKK  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง ^-L@ ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �ากวา่ ^ ปี หรือ ระหวา่ง L@-
N@ ปี คุม้ครอง @K % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทัHงนีH ขึH นอยู่กบัเงื�อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูง
กวา่ N@ ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิUในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ 
**อาหารเป็นพิษเท่านัHน**) 

 

อตัรานี4 ไม่รวม 
� ภาษีมลูค่าเพิ�ม L% และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย +% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมคัคุเทศก์ทอ้งถิ�น + USD/วนั, พนักงานขบัรถ � USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก

เมืองไทย + USD/วนั มากหรือนอ้ยขึH นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้ 
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื�น ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ4ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที6สายการบินมีการปรบัขึ4 นราคา 
 

เงื6อนไขการจองทวัร ์
� กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ @,KKK บาท หลงัจากที�ไดท้าํการจอง และที�นั�งจะถูกยืนยนัเมื�อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัHน 



 
 
 
 
 
 

 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

� ชาํระค่าทวัรท์ัHงหมด �O วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 
• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึH นจริง ณ วนันัHน ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตั ]วเครื�องบิน

, ค่าวซี่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิUในการคืนเงินทัHงหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครัHง ทัHงนีH  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่
สามารถแจง้ไดว้่าจะสามารถคืนเงินไดท้ัHงหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึH นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื�นๆ เป็นสาํคญั 

 

หมายเหต ุ
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิUที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์H  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ
สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

� เนื�องจากรายการทวัรนี์H เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิUการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิUไมคื่นเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทัHงหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทัHงนีH ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 
� สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง �� ท่านขึ4 นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 
�/-�� ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ6น ที6
พูดภาษาไทยได ้คอยรบัที6สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที6ประเทศพม่าเป็นอย่างดี 
แตถ่า้ต ํ 6ากว่า �/ ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั4น 
 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า ) เดือน นบัจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที6เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า Y หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

****ภาพประกอบใช้เพื�อการโฆษณาเท่านั�น**** 

 

ในกรณีที6ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที6เกี6ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที6ท่าน
ไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที6ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั cวดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิdในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
 


