เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ
พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง พฤษภาคม – สิงหาคม 2563
มัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี | พระราชวังมัณฑะเลย์ | ล่องเรือแม่นา้ อิรวดี | สะพานไม้อเู บ็ง
พุกาม | เจดียช์ เวสิกอง | ชมโชว์ห่นุ กระบอกเมืองพุกาม | นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม | ระฆังยักษ์มิงกุน
เริ่มต้นเพียง

18,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.

เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์)
(PG725 : 16.30 - 17.30) เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์

วันที่ 2.

มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อเู บ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พุกาม-นั่งรถม้าชมเมืองเก่า-วัดอนันดา-วัดติโลมินโล-จุดชมวิวเนิน
Nyaung Le Phat
พุกาม-วัดสัพพัญญู-วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดียช์ เวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ฮิลล์

วันที่ 3
วันที่ 4.

1

มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่นา้ อิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดียพ์ ญาเธียรดาน พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตาหนักไม้สกั ชเวนันดอว์ มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่) (PG726 : 18.00 -19.55)
เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4วัน 3 คืน BY PG
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วันที่ 1 เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย์) (PG725 : 16.30 - 17.30) - มัณฑะเลย์
14.00 น.
16.30 น.
17.30 น.
ค่า
่ กั
ทีพ

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 1 เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบินกอกแอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ PG725 (มีบริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมือง
มัณฑะเลย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึง่ ชั่วโมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2

มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-นั่งรถม้าชมเมืองเก่า วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
นาท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สกั ที่ยาวที่สดุ ในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอด
ข้าม ทะเลสาบคองตามัน สะพานสร้างจากไม้สกั ที่เหลือจากการรือ้ พระราชวังเก่ากรุงอังวะ เมื่อครัง้ ย้ายเมืองหลวงจากอังวะ
มายังอมรปุระ ชื่ออูเบ็งนัน้ เป็ นชื่อของขุนนางที่มีนามว่า “อูเบียน” ซึ่งพระเจ้าปดุงโปรดฯให้มาทาหน้าที่เป็ นแม่กองงานสร้าง
สะพานถูกใช้เป็ นทางผ่านสาคัญสาหรับคนในท้องถิ่นและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็ นช่วงที่
นา้ ในทะเลสาบมีระดับสูงสุด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถบัส ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง ถึงเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดียห์ มื่นองค์ ที่มีอายุกว่า
2,000 ปี ของกษัตริยอ์ นิรุทมหาราช แห่งอาณาจักรพุกาม สัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม
ชม วัดติโลมินโล นีเ้ ป็ นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูน บนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดียส์ งู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่อง
บันได เดินขึน้ สู่ระเบียงชัน้ บนได้ และวิหารแห่งนีไ้ ด้ช่ือว่าเป็ นวิหารองค์สดุ ท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปั ตยกรรมพุกามครับ
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ท่ชี นั้ ที่หนึ่งและชัน้ ที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้ว
งดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนัน้ มีความแตกต่างจากที่เห็นกันโดยทั่วไป เพราะช่วงนัน้ เริม่ ได้รบั
อิทธิพลมาจากจีน

กลางวัน
บ่าย

นาท่านชม วัดอนันดา เป็ นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนีน้ ับได้ว่าเป็ นวิหารที่มีขนาด
ใหญ่ ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมา
เจดียแ์ ห่งนีเ้ ป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนีก้ ค็ ือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ น
ช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระอย่างน่าอัศจรรย์
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นาท่านนั่งรถม้า สัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม เมืองทะเลเจดียท์ ่สี วยงาม และหมู่บา้ น
เก่าแก่ของเมืองพุกามที่ยงั คงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางสู่จดุ ชมวิว ให้ทา่ นได้ชมพระอาทิตย์อสั ดงอัน
งดงาม

ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
Su Tine San Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3

พุกาม-วัดสัพพัญญู -วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดียช์ เวสิกอง-วิหารธรรมยังยีมัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ฮิลล์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ชมวัดสัพพัญญู เป็ นเจดียท์ ่มี ีความสูงที่สดุ ในเมืองพุกามความสูงทัง้ สิน้ ประมาณ 61 เมตร สร้างขึน้ ตามศิลปะแบบปาละ
ของอินเดีย ก่อสร้างขึน้ ในช่วงปี พ.ศ.1687 โดยกษัตริยอ์ ลองสิตธู ซึ่งเป็ นทัง้ วิหารและเจดีย ์ ถือเป็ นเจตีวิหารสองชัน้ แห่งแรก
ในศิลปะพุกาม โดยปรากฏกการซ้อนกันของเรือนธาตุชนั้ ล่างกับชัน้ บน ชัน้ ล่างเป็ นแกนกลางขนาดใหญ่รบั นา้ หนักเจตีย
วิหารในผังแบบครรถคฤหะ-มณฑปด้านบน เจตียวิหารสองชัน้ นีจ้ ะได้รบั ความนิยมต่อมาในศิลปะพุกามตอนปลาย โดย
เจดียส์ าคัญที่ใช้เจดียส์ พั พัญญูเป็ นต้นแบบ ได้แก่เจดียส์ ลู ามณีและเจดียต์ ิโลมินโล
นาทุกท่านชม วิหารมนูหะ หรือวิหารพระอึดอัด สร้างขึน้ โดยพระเจ้ามนุหา กษัตริยข์ องชาวมอญ เมื่อพระองค์ตกเป็ น
เชลยของพระเจ้าอโนรธา เมื่อครัง้ ที่เข้าตีเมืองสุธรรมวดี หรือเมืองสะเทิม แล้วกวาดต้อนผูค้ นมาที่พกุ าม พระเจ้ามนุหาและ
พระอัครมเหสีถกู คุมขังไว้ท่ี มยินกาบา ทางใต้ของพุกามและ ณ ที่นนั้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจ้าอโนรธาทรงมีพระราชานุญาติ
ให้พระเจ้ามนุหา สร้างวัดมนุหาขึน้ เพื่อทรงใช้เป็ นที่บาเพ็ญพระราชกุศล กษัตริยม์ อญทรงระบายความรูส้ กึ อึดอัดคับแค้นใจ
ในพระราชหฤทัยของพระองค์ ในระหว่างที่ทรงถูกคุมขังด้วยการให้สร้างพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่โตมากจนคับ
วิหาร ขนาบข้างด้วยพุทธสาวก และถูกเรียกขานว่า "พระอึดอัด" มาจนถึงทุกวันนี ้
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กลางวัน
บ่าย

นาทุกท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โดเด่นและงดงามที่สดุ ในพุกาม ณ วัดกุบยางกี อายุราว 2,000 ปี สร้างโดยพระโอรส
ของพระเจ้าจันสิทธะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สักการะ เจดียช์ เวสิกอง มีความหมายว่า “เจดียท์ องแห่งชัยชนะ” สร้างโดย พระเจ้าอโนรธา มหาราชองค์แรก ผูร้ วบรวมชน
ชาติพม่าเป็ นปึ กแผ่น ทรงส่งราชสาส์นไปขอพระไตรปิ ฎก 30 คัมภีรจ์ ากเมืองสะเทิมของพวกมอญ แต่พระเจ้ามอญพระนาม
ว่ามนุหาไม่ทรงยินยอม เป็ นเหตุให้พระเจ้าอโนรธายกกองทัพไปรบตีชนะเมืองมอญ ทรงอัญเชิญพระไตรปิ ฎกมายังเมือง
พุกาม และได้กวาดต้อนชาวบ้านรวมทัง้ กษัตริมอญให้มาเป็ นเชลยศึกที่พกุ าม เจดียช์ เวสิกองสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยของ
พระเจ้าจันสิทธา เมื่อปี พ.ศ. 1656 ลักษณะของเจดีย ์ เป็ นเจดียท์ รงระฆังคว่าแบบมอญ ประดับลายงดงามด้วยเฟื่ องอุบะ
และแถบคาดรอบองค์ระฆังที่เรียกว่า “รัดอก” แซมลวดลายประดับทัง้ ขอบล่างและขอบบน องค์เจดียห์ มุ้ ด้วยแผ่นทอง

นาท่านชม วิหารธรรมยังยี สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็ นวิหารที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเมืองพุกาม สร้างขึน้ เพื่อ
ล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตฆุ าตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้ โดดเด่นยิ่งใหญ่
ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา

จากนัน้ เดินทาง สู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัส ใช้เวลาประมาณ 4ชั่วโมง
เดินทางถึงมัณฑะเลย์ นาท่านชม วัดกุโสดอ พระเจ้ามินดงโปรดให้จดั การสังคายนาพระไตรปิ ฎกขึน้ ณ เมืองมัณฑะเลย์
ครัง้ ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ หลังจากนั้นโปรดให้สลักพระไตรปิ ฎกลงบนแผ่นหิน
แล้วสร้างเจดี ยท์ รงปราสาทสาหรับประดิษ ฐานแผ่น จารึกแต่ ละแผ่ น วัดกุโสดอจึงถื อเป็ นหนังสื อเล่ม ใหญ่ ท่ีสุดในโลก
ลักษณะทางศิลปกรรม วัดกุโสดอ ประกอบด้วยเจดียป์ ระธานซึ่งจาลองแบบมาจากเจดียช์ เวสิกองเมืองพุกาม แวดล้อมไป
4
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ด้ว ยเจดี ย ์ท รงปราสาทขนาดเล็ ก ซึ่ งประดิ ษ ฐานแผ่ น จารึก พระไตรปิ ฎ ก เจดี ย ์เหล่ า นี ้มี ก ารแบ่ ง กลุ่ม ตามหมวดของ
พระไตรปิ ฎกตัง้ แต่พระวินยั พระสูตรและพระอภิธรรม

นาทุกท่านชมวิวของเมืองมัณฑะเลย์ ณ เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ ตัง้ อยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนีส้ งู 240
เมตร ซึง่ เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามที่สดุ ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง
มัณฑะเลย์เกือบทัง้ เมือง

ค่า
่ กั
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น้าอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน เจดียพ์ ญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตาหนักไม้สักชเวนันดอว์ - (ท่า
อากาศยานนานาชาติมณ
ั ฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่)
(PG726 : 18.00 -19.55)

เช้าตรู่

นาท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิใ์ นพิธีกรรมล้าง พระพักตร์พระมหามัยมุนี ซึง่ ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาด
ใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ ่ไี ด้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนือ้ นิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ ที่เมืองธรรมวดี
เมื่อปี พ.ศ. 689 ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึน้ ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ
ของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ท่สี ดุ แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่สี ดุ ในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียง
เจดียย์ งั มีโบราณวัตถุท่นี าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ ท่าเรือริมแม่น้าอิรวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
5
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นาทุกท่านล่องเรือข้ามฟาก สู่ ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุง เมืองมิงกุน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
จากนัน้ ชมมหาเจดียย์ ักษ์ มิงกุน ถึงท่าเรือนั่งรถชมซากเจดียข์ นาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าปดุง
ที่ใช้แรงงานทาส และนักโทษนับพันคนในการก่อสร้าง โดยตัง้ พระทัยว่าจะสร้องให้สงู ใหญ่กว่าพระปฐมเจดียแ์ ห่งสยาม
และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝ่ ังตรงข้ามแม่นา้ อิรวดี แต่ดว้ ยงบประมาณที่บานปลาย
ประกอบกับปั ญหาขาดแคลนแรงงาน จาทาให้การก่อสร้างล่าช้า และในที่สดุ พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ.
2363 หลังพ่ายแพ้ไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดียอ์ งค์นี ้ จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนัน้ องค์เจดียก์ ็ถกู ทิง้ ร้างเรื่อยมา แต่เพียง
ฐานก็นบั ว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสูงที่สดุ ในโลก
นาทุกท่านชม ระฆังยักษ์มิงกุน สร้างเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดียม์ งิ กุน มีนา้ หนัก 90 ตัน สูง 4
เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร ในอดีตระฆังองค์นใี ้ หญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังแครมลิน ในกรุงมอวโก
ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปั จจุบนั ระฆัง
หลังจากนัน้ ชมเจดียส์ ีขาวบริสทุ ธิ์ ที่สร้างบนฐาน 7 ชัน้ รูปเกลียวคลื่นงดงาม เจดียพ์ ญาเธียรดาน สร้างขึน้ เมืองปี พ.ศ.
2329 เพื่อให้เปรียบเสมืองเจดียจ์ ฬุ ามณี ที่ตงั้ อยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพทุ ธศาสนาที่วา่ คือแกนกลาง
จักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพนั ธ์ และมหานทีสีทนั ดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดียแ์ ห่งนีย้ งั ถุกสร้างให้เป็ นสักขีพยานรักของ
ราชนิกลุ อังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มตี ่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สนิ ้ พระชนม์ไปก่อนที่
พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึน้ ครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รบั สมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุม่ อิรวดี

กลางวัน

บ่าย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านร่องเรือกลับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
จากนัน้ เดินทางกลับสู่ เมืองมัณฑะเลย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที
จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สกั ที่สวยงาม ที่สดุ แห่งหนึ่งของเอเชีย ใน
สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพ
อังกฤษ ได้ทงิ ้ ระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนีเ้ ป็ นแหล่งซ่องสุมกาลัง
ของกองทัพญี่ปนุ่ พระราชวังมัณฑะเลย์ซง่ึ เป็ นพระราชวังไม้สกั ก็ถกู ไฟไหม้ เผาราบเป็ นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อม
ปราการและคูนา้ รอบพระราชวัง ที่ยงั เป็ นของดั่งเดิมอยู่ ปั จจุปันพระราชวังที่เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รฐั บาลพม่าได้จาลอง
รูปแบบของ พระราชวังของเก่าขึน้ มา
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นาท่านชม พระตาหนักไม้สักชเวนันดอว์ พระตาหนักนีส้ ร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตร
ตระการด้วยลวดลายแกะ สลักประณีตอ่อนช้อย ทัง้ หลังคา,บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ และทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็ นปี ท่พี ระองค์ยา้ ยราชธานีจากอมรปุระมา
อยู่ท่เี มืองมัณฑะเลย์เพื่อ เป็ นพระตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สนิ ้ พระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ
พระโอรสก็ทรงยกพระตาหนักนีถ้ วายเป็ นวัด ถือได้วา่ เป็ นงานฝี มือที่ประณีตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างแท้จริง

18.00 น.
19.55 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์
ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ PG726
(มีบริการอาหารและนา้ ดืม่ บนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิ ตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4วัน 3 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2-3 ท่าน
ท่านละ

วันที่: 01-04 พ.ค. 63
วันที่: 15-18 พ.ค. 63
วันที่: 22-25 พ.ค. 63
วันที่: 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63
วันที่: 05-08 มิ.ย. 63
วันที่: 12-15 มิ.ย. 63
วันที่: 19-22 มิ.ย. 63
วันที่: 26-29 มิ.ย. 63
วันที่: 03-06 ก.ค 63
วันที่: 10-13 ก.ค 63
วันที่: 17-20 ก.ค 63
วันที่: 24-27 ก.ค 63

20,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.20,900.19,900.19,900.20,900.-

7

เด็กอายุไม่เกิน
เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี (เสริมเตียง) 12 ปี (ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
ท่านละ

20,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.20,900.19,900.19,900.20,900.-

20,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.18,900.20,900.19,900.19,900.20,900.-
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พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

15,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.15,900.14,900.14,900.15,900.-

[GQ1CNXMDL-PG002]

วันที่: 07-10 ส.ค. 63
วันที่: 14-17 ส.ค. 63
วันที่: 21-24 ส.ค. 63
วันที่: 28-31ส.ค. 63

20,900.19,900.19,900.19,900.-

20,900.19,900.19,900.19,900.-

20,900.19,900.19,900.19,900.-

3,500.3,500.3,500.3,500.-

15,900.14,900.14,900.14,900.-

** รายการท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ และคนข ับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) **
** ทิปห ัวหน้าท ัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) **
**โปรแกรมท ัวร์นไี้ ม่มรี าคาเด็ก**

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทัง้ คณะ
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารตามมือ้ ที่ระบุในรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนา้ มัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้างต้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครือ่ งบิน
- กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จาก ชัน้ ประหยัด (Economy Class)
- ในการเดินทาง ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็ นหมูค่ ณะ
หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบิน
และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร
- การจัดที่น่งั บนเครื่องบิน จะเป็ นไปตามที่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่
อย่างใด
- ในกรณีท่ลี กู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทุกครัง้
เพื่อตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถ
เดินทางได้ และท่านได้ออกตั๋วไปแล้ว
่ ัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
1.2 ค่าทีพ
่ ัก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ
- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,
ห้องพักคู่ ( Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชัน้ เดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน
- กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในตัวเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์
1.3 ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
1.4 เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
1.5 ค่านา้ หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม
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1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ
- สาหรับนา้ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของ
สายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่ )
- สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีนา้ หนัก ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้ ) x 46
เซนติเมตร (18 นิว้ )
- กรณีท่ตี อ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จา่ ยที่สมั ภาระ
นา้ หนักเกิน (ท่านต้องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร ในทุกกรณี
1.6 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ คุม้ ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติ โดยอุบตั เิ หตุ
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใด สนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
**[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 3 ล้านบาท]
1.7 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลพม่าประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์
จะพานักระยะสัน้ ในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลพม่าประกาศให้กลับมาใช้วซี ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยเพิ่มในการขอวีซา่ ตามที่สถานทูตกาหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่ อกเหนือทีร่ ะบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่า
มินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋ าสัมภาระที่มีนา้ หนักเกินกว่า
ที่สายการบินนัน้ ๆ กาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
3. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชาระ
ส่วนต่างเพิ่ม
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชาระ ณ วันเดินทางทีส่ นามบินต้นทาง
สาหรับส่วนที่เพิ่มเติมแก่หวั หน้าทัวร์ท่ดี แู ลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ทา่ นจะเห็นสมควรขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจในบริการ
เงือ่ นไขการจอง การชาระเงิน และการยกเลิก
1. การทาการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชม. หลังจากทาการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการ
จองมายังบริษัทฯ กรณีลกู ค้าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่า
ทัวร์เต็มจานวน โดยทุกการจองจะได้รบั การยืนยันสิทธิ์สารองที่น่งั เมื่อมีการชาระมัดจา เท่านัน้
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***สาหรับช่วงการเดินทางทีต่ ดิ วันหยุดยาว หรือเทศกาล มัดจาท่านละ 20,000 บาท ตามทีร่ ะบุในรายการ
ทัวร์นั้น ***
1.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชาระตามที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลกู ค้าท่านอื่นที่อยู่ลาดับถัดไป
1.3 เมื่อชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์
พร้อมทัง้ ส่งรายชือ่ สารองทีน่ ่งั ผูเ้ ดินทางต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า ต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด วันที่ใดไปกับใครบ้าง , เบอร์โทร // หากไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง ( Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจอง
ตั๋วเครื่องบิน
** กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ ดินทาง : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลัก
มากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่ม่ ันใจโปรดสอบถาม
** การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทาในวันเวลาทา
การของทาง บริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ท่รี ฐั บาลประกาศ ในปี นนั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงู สุดในการใช้บริการของ
ท่าน เนื่องจากเมื่อท่านชาระเงินครบจานวนหรือมัดจาบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการ
และข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ ๆ
เงือ่ นไขการยกเลิก
กรณีท่นี กั ท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
ตัวแทนจาหน่าย(ผูม้ ชี ่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึง่
เพื่อเป็ นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่
ว่ากรณีใดๆ)กรณีนกั ท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่า ย (ผูม้ ี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนาเทีย่ วและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนดอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ ว พ.ศ. 2563” ดังนี ้
4.1 ยกเลิก ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบั วันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
4.2 ยกเลิก ไม่นอ้ ยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบั วันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทงั้ หมด
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นกั ท่องเทีย่ วตามข้อกาหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนัน้ เนือ่ งจากทางบริษัทมีคา่ ใช้จ่ายที่
ได้จ่ายจริงเพือ่ การเตรียมการจัดนาเทีย่ วไปแล้ว เช่น การมัดจาทีน่ ่งั บัตรโดยสารเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั และ
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ นอืน่ ๆ เป็ นต้น **
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบิน
มีการการันตีมดั จาที่น่งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัด
จา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมดที่ชาระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.
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4.5 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่รี ฐั บาลประกาศในปี นนั้ ๆถือ
ว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบ่ ริษทั ได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทาง
บริษัทยินดีคนื เงินค่าบริการตามทีล่ ูกค้าได้ชาระมาแล้ว เต็มจานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ก่อนการเดินทาง โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง ***
4.6 กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
** สาคัญ !! บริษัททาธุรกิจเพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศพม่าโดยผิด
กฎหมายและใน
ขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและพม่า ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ ท่านัน้ ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
หมายเหตุ :
1. จานวนผู้ เดินทางต้องมีขน
ั้ ต่า 10 ท่านขึน้ ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและ
เลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า นอกจากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดี
ที่จะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ทา่ น
ต่อไป
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด , การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจาก
การโจรกรรมและ อุบตั เิ หตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆทัง้ หมด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. อัตราค่าบริการนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึน้ ในกรณีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่า
ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชือ้ เพลิงค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนาเที่ยวพม่า ตามกฏหมายประเทศพม่า สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง โดยมัคคุเทศก์
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และคนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อีกทัง้ โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทัง้ นีเ้ พื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มเี อกสาร
ลงนามโดยผูม้ ี อานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน ด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยัน
ว่ามีคณ
ุ สมบัตใิ นการเข้า ประเทศพม่า
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศพม่า
2.
เอกสารชื่อโรงแรมที่พกั ตลอดการเดินทาง
( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็ นผูจ้ ดั เตรียมให้กบั ลูกค้า แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมือง
ของพม่า อีกครัง้ )
3.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศพม่า (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ น
ต้น)
4.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศพม่า (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) และ
กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศพม่า
คุณสมบัตกิ ารเข้าประพม่า (สาหรับกรณีการเข้าประเทศพม่าตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี งั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศพม่าจะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขด
ั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสัน้
3.ในขัน
้ ตอนการขอเข้าประเทศพม่า จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 14 วัน
4.เป็ นผูท้ ่ไี ม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศพม่า หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึน้ เครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่
กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
3. ประเทศพม่า มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และเนือ้ สัตว์ทกุ ชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนือ้ สัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ที่สงู มาก
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