
 
  
 BT-MMR54_8M_MANDALAY_JUN-OCT23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก - หน้าที่1 -



 
  
 BT-MMR54_8M_MANDALAY_JUN-OCT23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก - หน้าที่2 -



 
  
 BT-MMR54_8M_MANDALAY_JUN-OCT23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก - หน้าที่3 -



 
  
 BT-MMR54_8M_MANDALAY_JUN-OCT23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  10.00 น. พร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบิน MYANMAR 

AIRWAYS (8M)โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

 

12.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย เที่ยวบินที่ 8M338 *มีบริการอาหารบนเครื่องไป-กลับ* 

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่พม่า

ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) น าท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของ

ประเทศเมียนมาร์ โดยรถบัสปรับอากาศ  

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ • มัณฑะเลย์ • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์  

 

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก - หน้าที่4 -



 
  
 BT-MMR54_8M_MANDALAY_JUN-OCT23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่าน ชม วัดกุโสดอ(Kuthodaw Pagoda)ซึ่งคร้ังหนึ่งเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ัง

ท่ี 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้

ว่า“หนังสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

 

จากนั้น น าท่านชมวิวภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ (Mandalay Hills) ต้ังอยู่กลางเมืองมัณฑะเลย์ หนึ่งในสถานท่ี

ท่องเท่ียวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวท่ีสวยงามและมีสถานท่ีส าคัญให้นักท่องเท่ียวได้เข้าไปชื่นชม 

มองเห็นเมืองมัณฑะเลย์ได้เกือบท้ังหมด นอกจากจุดชมวิวแล้ว ด้านบนภูเขายังมีวัด วิหาร และสิ่ง

ศักด์ิสิทธ์ิมากมายให้สักการะบูชา โดยนักท่องเท่ียวจะนิยมเดินทางข้ึนไปชมพระอาทิตย์ตกในช่วง

เย็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่ง 
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ค่า  บรกิารอาหารค่า  ณ รา้นอาหาร 

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ที่พัก YI LINK HOTEL3* หรอืเทียบเท่า 
 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่าน  เดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนมาร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

น าท่าน  ชมวัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Temple)สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งท่ีโดดเด่นคือ 

ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคงเหลืออยู่ 

วันที่สอง มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู  

ชมวิวพระอาทิตย์ตก       (เช้า/กลางวัน/เย็น)
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จากนั้น  พ า ท่ า น ช ม  วั ด ม นุ ห า ( Manuha 

Temple)ต้ั ง อ ยู่ ท า ง ต อ น ใ ต้ ข อ ง

หมู่บ้านมยินกะบา สร้างเม่ือปี 1059 

โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อ

สั่ งสมบุญไว้ส าหรับชาติหน้า  จึงไ ด้

น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้

โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระ

นอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสาม

องค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้าแบบพื้นเมือง ** 

น าท่าน  นมัสการ เจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ท่ี

สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยัน

จี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้า

นะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดท่ี

ใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพื่อ

ล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรม

จากการกระท าปิตุฆาตจะติดตาม

พระองค์ไปในชาติภพหน้า ต้ังโดดเด่น

ย่ิงใหญ่ตระหง่านดังต านานท่ีโหดร้ายได้เล่าต่อกันมา น าท่านชมวิวพระอาทิตย์ตก ณ บริเวณรอบๆ 

 

ค่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอ้มชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดู

เหมือนมชีวิีตจรงิพรอ้มลิม้รสอาหารพื้นเมือง 
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จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ARTHAWKA HOTEL 3* หรอืเทียบเท่า 

 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น  ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็นสถูปด้ังเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสี

ทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนหลังพระเจ้าอโนรธาข้ึนครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จาก

พระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นท้ังท่ีประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลาง

ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

 

วันที่สาม พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน

         (เช้า /กลกลางวัน/เยน็)
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จากนั้น เ ข้าชม วัดติ โลมินโล (Htilominlo 

Temple) สร้างข้ึนเม่ือปี  1211 โดย

พระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา 

เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่ง

เกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง  และได้เสี่ยง

ทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 

46 เมตรยาว 43 เมตร เท่ากันท้ัง 4ด้าน

มีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ท้ัง 4 ทิศ 

ท้ังสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้ น อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระ

ติโลมินโลเม่ือปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากท้ังภายในและภายนอก 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองมัณฑะเลย์ (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง) 
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จากนั้น น าท่านแวะชมสิ่งของข้ึนชื่ อของพุกามก็คือ 

เครื่องเขิน (Lacquer Ware)  ซึ่งยอมรับกันว่ามี

ชื่อเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น ถ้วยน้า จานรอง โถใส่

ของต้ังแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งท่ี

ก าลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้า

สานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ 

แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม 

ค่า  บรกิารอาหารค่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม   

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ที่พัก YI LINK HOTEL3* หรอืเทียบเท่า 

 

04.00 น. น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อัน

เป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่ง

ของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูป

ทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริย์ท่ี

ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูป

ทองค าเนื้อนิ่ม”ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่

ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี  เ ม่ือปี  

พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วย

ทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเคร่ืองประดับทองปางมารวิชัยเป็น พระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า 

เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์  

สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 

07.00 น.  บรกิารอาหารเช้า SETBOX 

 ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์ 

09.25 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดย สายการบินMYANMAR AIRWAYS (8M) 

เที่ยวบินที่ 8M337 

วันที่สี ่ มัณฑะเลย์ • พิธลี้างพระพักตรพ์ระมหามัยมุน ี• สนามบินมัณฑะเลย์ • กรุงเทพฯ 

        (SETBOX/กลางวันบนเครื่อง/-)
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11.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 
อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กไม่มี
เตยีง 

พักเดีย่ว 

02-05 มิ.ย.66 
(วันหยุด) 

24+1 18,999 17,999 2,000 

22-25 มิ.ย.66 24+1 17,999 16,999 2,000 

06-09 ก.ค.66 24+1 17,999 16,999 2,000 

20-23 ก.ค.66 24+1 17,999 16,999 2,000 

28-31 ก.ค.66 
(วันหยุด) 24+1 18,999 17,999 2,000 

29 ก.ค.-01 ส.ค.66 24+1 15,999 15,999 2,000 

11-14 ส.ค.66 24+1 18,999 17,999 2,000 

12-15 ส.ค.66 
(วันหยุด) 24+1 17,999 16,999 2,000 

25-28 ส.ค.66 24+1 16,999 15,999 2,000 

01-04 ก.ย.66 24+1 17,999 16,999 2,000 

15-18 ก.ย.66 24+1 17,999 16,999 2,000 

29 ก.ย.-02 ต.ค.66 24+1 17,999 16,999 2,000 

06-09 ต.ค.66 24+1 18,999 17,999 2,000 
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12-15 ต.ค.66 24+1 18,999 17,999 2,000 

13-16 ต.ค.66 
(วันหยุด) 24+1 18,999 17,999 2,000 

20-23 ต.ค.66 
(วันหยุด) 24+1 18,999 17,999 2,000 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บรบิูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,000 บาท  
อัตรานีร้วมรายการทัวรแ์ละตั๋วเครื่องบินแล้ว** 

 

**โปรแกรมอาจมกีารสลบัสับเปลี่ยนหน้างานโดยค านึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นส าคัญ** 
 
 
 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ สายการบิน สายการบินMYANMAR 

AIRWAYS (8M) เป็นต๋ัวหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้ 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ (สงวนสิทธ์ิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ น้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวคนไทย 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด (สงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ค่าประกันพม่า Myanmar Insurance เฉพาะอายุ 1-60 ปี 

**ในกรณลีูกค้าอายุเกิน 61 ปีข้ึนไป ต้องเสยีค่าประกันเพิ่ม ดังนี ้** 

- อายุ 61-75 ปี เสยีค่าประกันเพิ่มท่านละ 800 บาท 

- อายุ 75 ปีข้ึนไป เสยีค่าประกันเพิ่มท่านละ 1,800 บาท 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
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เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รบั

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรค

ประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

× ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ี

ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

× ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× หากหน่วยงานรัฐบาลไทย และ/หรือ เมียนมามีการปรับเปล่ียนข้อก าหนดเก่ียวกับการกักตัวเพิ่มเติม และ/

หรือ ขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

× ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศ) 

× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิป

ค่ะ) 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง  

• เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 จ านวน 2 เข็มข้ึนไป หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด RT-

PCR (ในกรณทีี่ยังไม่ได้รบัวัคซนี) 

การจองทัวร์ : 
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• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 8,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ กรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันข้ึนไป บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้

ท้ังหมด โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

• ยกเลิกการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% จากราคาขาย และหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง

ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 

กรณจีองทัวรวั์นหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่อง และได้มกีารแจ้ง

ยกเลิกทัวร ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บค่าทัวรท้ั์งหมด โดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก - หน้าที่16 -



 
  
 BT-MMR54_8M_MANDALAY_JUN-OCT23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  
 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทาง 

ไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (10 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้

เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ

เดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเทา่นั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ

ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
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รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิด

เหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่ง

ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย 

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัวดังกล่าว 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้องไม่มีการช ารุด เปียกน้า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระท่ังตราปั๊ มลาย

การ์ตูน ท่ีไม่ใชก่ารประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการ

เดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์

ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนอืการควบคุม

ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
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➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ

ท้ังสิ้น 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ

ของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด** 

 

 

ข้อมูลส าคัญส าหรบักรอกประกันเมยีนมาออนไลน ์

**กรุณาระบุรายละเอียดท้ังหมดให้ครบถ้วน ** 

*** กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ*** 

ข้อมูลผู้รบัผลประโยชน์ในการท าประกันของบรษัิทเมยีนมา 

ค าน าหน้า :  นาย   นาง  นางสาว           เด็กชาย         เด็กหญิง    

TITLE:          MR.  MRS.       MS.                  MSTR.            MISS 
 
ช่ือ/NAME:……………………………………….…นามสกุล/SURNAME:…………………………………….....วัน/เดือน/ปีเกิด....................................... 

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน .................................................. ความสัมพันธ์.......................................................................................... 

สถานะภาพ/ MARITAL STATUS :           แต่งงาน/ MARRIED                   โสด/ UN MARRIED                 หย่าร้าง/DIVORCE 

ศาสนา RELIGION : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ที่อยู่/ADDRESS  :………………..หมู่ที่…………….ตรอก/ซอย…………………….หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง……………………………….…  

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์ ……………เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์…………………………………….... 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ ADDRESS : …………...หมู่ที่……….ตรอก/ซอย…………………หมู่บ้าน………………………ต าบล/แขวง…………………..… 

อ าเภอ/เขต…………………….จังหวัด………………………รหัสไปรษณีย์……………..เบอร์มือถือ…………………อีเมลล์……………………………..………. 

กรุณาแนบพรอ้มกับเอกสารการฉีดวัคซนีครบโดส (International Vaccination 
Certificate 

มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ดินแดนแห่งมรดกโลก - หน้าที่19 -


