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สักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพม่า

มิงกาลาบา มัณฑะเลย์
มัณฑะเลย์-มิงกุน 3 วัน
โดยสายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M)

เข้าร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์
ล่องเรือแม่น้ าอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน สัมผัสสิ่งก่อสร้างที่ยงิ่ ใหญ่และงดงาม

ชมทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย์ ณ มัณฑะเลย์ฮิลล์
เมนูพิเศษ !! กุง้ เผา
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กาหนดการเดินทาง มิถุนายน-กันยายน 60
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อเู ป่ ง – วัดมหากันดายงค์ – วิหารชเวนันดอร์ วันที่ 2
พระราชวังมัณฑะเลย์ – มิงกุน – เจดียม์ ิงกุน – ระฆังมิงกุน - เจดียช์ ินพิวมิน
วันที่ 3 มัณฑะเลย์ – พิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี – กรุงเทพฯ
วันที่หนึ่ง
12.00 น.

14.00 น.
15.35 น.

คา่

-/-/D
B/L/D
B/-/-

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 สายการ
บิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาท์เตอร์ N1-4 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่อง
สัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางโดย สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) โดยเที่ยวบินที่ 8M338
ถึง สนามบินนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ชา้ กว่า
ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานี ของพม่า ซึ่งเป็ นเพียงหนึ่ งในไม่กี่เมืองที่ยงั คงใช้ ชื่อเดิม
เรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยูบ่ นที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทานา
ปลูกข้าวตามแนวลาน้ าเอยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน
อากาศร้อน (ยกเว้น ช่วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) ปั จจุบนั มัณฑะเลย์
ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีนาฎศิลป์ และคีตศิลป์ ดีที่สุดในพม่า จากนั้นนาชม
วัดกุโทดอร์ ใจกลางวัดเป็ นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน)
สูง 30 เมตร ซึ่งจาลองแบบมาจากพระมหาเจดียช์ เวสิกองแห่งเมือง
พุกาม เป็ นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่5 และ ถือเป็ น
ครั้งแรกที่ มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่ นเป็ นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึกพระไตรปิ ฎก 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ และต้องใช้พระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคัดลอก และใช้เวลานานถึง หกเดือ น กว่าจะแล้วเสร็จ
พระไตยปิ ฏกที่ชาระขึ้ นในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็ น “พระไตรปิ ฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก” พาท่านชมทัศนี ยภาพ
ของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยูบ่ นภูเขามัณฑะเลย์รอบวิหารมี
ระเบียงสาหรับชมทัศนี ยภาพเมืองมัณฑะเลย์ และสามารถมองเห็นแม่น้ าอิระวดี พระบรมมหาราชวัง วัดกุ
โสดอว์
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 เข้าสู่พกั ที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง

มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเป่ ง – วัดมหากันดายงค์ – วิหารชเวนันดอร์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ –
มิงกุน – เจดียม์ ิงกุน – ระฆังมิงกุน - เจดียช์ ินพิวมิน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั ่น ระดับน้ าในทะเลสาบจะมีน้ าขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั ฤดูกาล ช่วง
ฤดูหนาว น้ าจะแห้งกลายเป็ นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับทาการเพาะปลูก ในช่วงนั้น ชาวบ้านจึง
มีการทาการเพาะปลูก หลายชนิ ด เช่น ข้าวโพด ข้าว แม้แต่ดอกทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนื อท้อง
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น้ ามีสะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไม้อูเป่ ง สะพานไม้สกั ที่ยาวที่สุดในโลก
สร้างขึ้ นหลังจากที่ยา้ ยราชธานี มาอยูท่ ี่อมรปุระ เป็ นสะพานไม้สกั ที่นามาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระ
เจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู จึงเรียกชื่อสะพานไม้นี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ ง เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง 1,208 ต้น
ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี นาท่านทาบุญถวายปั จจัย ณ วัดมหากันดายงค์ ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมือง
อมรปุ ตั้งอยูร่ ิมทะเลสาบตองตะมาน ใกล้สะพานอูเบ็ง และเป็ นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุ และ
สามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 คน และมีพระภิกษุ จาก ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ มาบวช
เรียนด้วย ซึ่งในช่วงเพลาจะมีภิกษุ สงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสารวมเพื่อรับ บาตร จากนั้นนาชม
วิหารชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สกั ทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้ เคยเป็ นพระตาหนั กที่
ประทับของพระเจ้ามินดง เพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้ เมื่อสิ้ นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีปอ (กษัตริยอ์ งค์
สุดท้ายของพม่า) ให้ยา้ ยมาไว้ยงั ที่ต้งั ปั จจุบนั ได้รื้อมาถวายวัด
ภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10
ช า ติ ที่ ยั ง ค ง ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ม า ก ที่ สุ ด น า ท่ า น ช ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระเจ้ามิงดง สร้าง
ขึ้ นตามผังภู มิจกั รวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็ น
ศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั
มีกาแพงล้อมร้อบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเข้า 3 ประตู รวม
ทั้งสิ้ น 12 ประตู ที่ประตู ทาสัญลักษณ์จกั รราศีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็ นห้องพระมหาปราสาท
(ห้องสีหาสนบัลลังก์) เป็ น ปยัตตั้ด (ยอดปราสาท) หุม้ ด้วยแผ่นทองซ้อนกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันว่า
ความเป็ นไปในจักรวาลจะลอดผ่ าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริยต์ ัดสิ น
พระทัยในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แต่ปัจจุบนั ทางการพม่าได้จาลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้ เผา
นาท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดียช์ เวไจยัต เขตเมือง
อมรปุระทวนน้ าไปหมู่บา้ นมิงกุน ซึ้ งเป็ นส่วนหนึ่ งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลาน้ าอิรวดีและไปได้ดว้ ย
เส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุ สรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บา้ นอิร
วดีที่มีลกั ษณะเป็ น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่ องจากร ะดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก
โดยเฉพาะฤดูน้ าหลาก ระดับน้ าจะขึ้ นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10
เมตร ชาวพม่าจึงนิ ยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ าขึ้ นสูงก็ร่วมแรง
กันยกบ้านขึ้ นที่ดอน ครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ า เพื่อ
ความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าในชีวิตประจาวัน นาท่านชม
เจดียม์ ิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุ ง
ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตี ยะไข่ แล้วสามารถชะลอพระ
มหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มณ
ั ฑะเลย์ เป็ นผลสาเร็จ จึงทรงฮึก
เหิมที่จะกระทาการใหญ่ขึ้นและยากขึ้ น ด้วยการทาสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แ รงงานข้า
ทาสจานวนมากก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนหรือเจดียจ์ กั รพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีน
โดยทรงมุง่ หวังให้ยงิ่ ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่ กว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึ่ง
ในเวลานั้ นถือเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่ งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจานวน 50,000 คน
หลบหนี การขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็ นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วทาการซ่องสุมกาลังเป็ น
กองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยูเ่ นื องๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุ นหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิดสงคราม
อังกฤษ-พม่า อันเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้พม่าเสียเมืองในที่สุด อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนดาเนิ นไป
ได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั ยิ่งใหญ่ใน
พระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ ภูเขาอิฐที่มีความมัน่ คงถึง 50เมตร ซึ่ง

รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-17JUN-30SEP17H

คา่

หากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าว
ตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี จากนั้นนาท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียม์ ิงกุน
คือระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสาเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ ิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่
คู่ควรกัน คือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ าหนัก 87 ตัน เล่าขานกันว่า พระ
เจ้าปดุ งทรงไม่ตอ้ งการให้มี ใ ครสร้างระฆังเลี ย นแบบ จึ งรับสัง่ ให้ประหารชี วิตนายช่ างทันที ที่ ส ร้างเสร็ จ
ปั จจุบนั ถือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่ งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียว
ทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ที่ยงั คงส่งเสียงก้องกังวาน
ทั้งนี้ เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็ก
ตัวเล็กๆ ไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง 100 คน จากนั้ นนาชม
เจดียช์ ินพิวมิ น (เมียะเต็ งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนื อระฆังมิง
กุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็ นเจดียท์ ี่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ ง สร้างขึ้ นในปี
พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนั ดดาในพระเจ้าป
ดุง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิ
วมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รบั สมญานามว่า ทัช
มาฮาลแห่งลุม่ อิรวดี เจดียอ์ งค์นี้เป็ นพุทธศิลป์ ที่สร้างขึ้ นด้วยหลักภูมิจกั รวาลคือมีองค์เจดียส์ ถิตอยูต่ รงกลาง
ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็ นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตาม
หลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 เข้าสู่พกั ที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว
หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม
03.30 น.
04.00 น.

เช้า
10.40 น.
13.05 น.

พิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี – กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ ล้อบบี้ ของโรงแรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี
นาท่านนมัสการและร่วมพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์
พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่
ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริยท์ ี่ได้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคา
เนื้ อนิ่ ม” ถือเป็ นสิ่งบูชาสูงสุดของชาวพม่า สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียร์มาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M337
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-17JUN-30SEP17H
อัตราค่าบริการ
ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

เดือน

วันเดินทาง

มิถุนายน
60

17-19 มิ.ย.
24-26 มิ.ย.

9,800 บาท

01-03 ก.ค.

9,800 บาท

08-10 ก.ค.
15-17 ก.ค.
22-24 ก.ค.
29-31 ก.ค.
05-07 ส.ค.

9,900 บาท

12-14 ส.ค.
19-21 ส.ค.
26-28 ส.ค.
02-04 ก.ย.
09-11 ก.ย.
16-18 ก.ย.
23-25 ก.ย.
30ก.ย.-02ต.ค.

9,999 บาท

กรกฎาคม
60

สิงหาคม
60

กันยายน
60

พักเดียวเพิ่ม

9,800 บาท
1,900 บาท
9,800 บาท

9,800 บาท

9,800 บาท

อัตรานี้ รวม









ตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียร์มาร์แอร์เวย์ (8M)
ค่าภาษีสนามบิน
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้ น 2 คืน
ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 7585 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูง
กว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า
**อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)

รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-17JUN-30SEP17H
อัตรานี้ ไม่รวม









ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD/วัน, พนั กงานขับรถ 2 USD/วัน, พนั กงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก
เมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้า
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
 ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่อ งบิน
, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ท้ั งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน ,
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

รหัสทัวร์ : THP3-8M-MM-17JUN-30SEP17H
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง
10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่
พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี
แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ น
ได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

