พิเศษ!!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + ผ้าเช็ดพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
ราคารวมทุกอย่างแล้ว
รายละเอียดการเดินทาง
กันยายน 59

3-5 / 10-12 / 17-19 / 24-26 ก.ย. 59

11,900.-

ตุลาคม 59

1-3 / 8-10 / 15-17 / 29-31 ต.ค. 59

11,900.-

วันปิยะ

22-24 ต.ค. 59

12,900.-

พฤศจิกายน 59

5-7 / 12-14 / 19-21 / 26-28 พ.ย. 59

11,900.-

วันพ่อ
วันรัฐธรรมนูญ
ธันวาคม 59

3-5 ธ.ค. 59
10-12 ธ.ค. 59
17-19 / 24-26 ธ.ค. 59

12,900.11,900.-

วันที่หนึ่ง
12.00 น.

14.00 น.
15.35 น.

ค่ํา
วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – สะพานไม้อูเป่ง
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 สายการ
บิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาท์เตอร์ N1-4 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่อง
สัมภาระและเอกสารการเดินทางสังเกตุป้าย ทัวร์พม่าดีดี”
ออกเดินทางโดย สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) โดยเที่ยวบินที่ 8M338
ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เ มียนมาร์ ช้ากว่า
ประเทศไทย 30 นาที) เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ ชื่อเดิม
เรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทํานาปลูกข้าวตามแนวลําน้ําเอยาวดี
ตอนบน มีประชากรมากกว่า
1 ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว้น ช่วงฤดูหนาว ธันวา
–กุมภา )
ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีนาฎศิลป์และคีตศิลป์ดีที่สุดในพม่า
จากนั้นนําท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ระดับน้ําในทะเลสาบจะมีน้ําขึ้นเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ช่วง
ฤดูหนาว น้ําจะแห้งกลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับทําการเพาะปลูก ในช่วงนั้น ชาวบ้านจึง
มีการทําการเพาะปลูก หลายชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าว แม้แต่ดอก
ทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือท้องน้ํามีสะพานไ ม้ ทอด
ข้ามทะเลสาบ 1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไม้ อูเป่ง สะพานไม้
สักที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้นหลังจากที่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่อมรปุ
ระ เป็นสะพานไม้สักที่นํามาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจ้า
โบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู จึงเรียกชื่อสะพานไม้นี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ง
เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี พร้อมทั้ง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันสวยงาม
ที่สะพานไม้แห่งนี้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่พักที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
มัณฑะเลย์ – เมืองมิงกุน – เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน – เจดีย์พินมิว – วัดกุโสดอร์ – วิหารชเวนันดอร์ –
พระราชวังมัณฑะเลย์ – มัณฑะเลย์ฮิลล์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ําอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขต
เมืองอมรปุระทวนน้ําไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปได้
ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้าน
อิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ ” เนื่องจากระดับน้ํา อิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก
โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ํา
ขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอน ครั้นน้ําลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ํา เพื่อความสะดวกสบายในการใช้
แม่น้ําในชีวิตประจําวั น นําท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วย
ภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์ เป็นผลสําเร็จ
จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการทําสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์
แรงงานข้าทาสจํานวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิ เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระ
เจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์
ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่ง ผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจํานวน
50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วทําการซ่องสุม

เที่ยง

กําลังเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้
เกิดสงครามอังกฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พม่าเสียเมืองในที่สุด อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดีย์มิง
กุนดําเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อัน
ยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง
50เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วน
รอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี จากนั้นนําท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐาน
เจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสําเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมี
ขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร
สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่
ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนาย
ช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือ เป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่า
ระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียว
ทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิง
กุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวาน ทั้งนี้เคยมีการทดสอบ
ความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็ก ๆ ไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง 100 คน เจดีย์ชินพิวมิน
(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นใน
ปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระ
เจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มี ต่อพระ
มหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับ
สมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธ
ศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรง
กลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและ
โลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําชม วัดกุโสดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซึ่งจําลอง
แบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็ นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการ
สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 และ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็นภาษาบาลี
ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ และต้องใช้พระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคัดลอก และใช้
เวลานานถึง หกเดือน ก ว่าจะแล้วเสร็จ พระไตยปิฏกที่ชําระขึ้นในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่ม
ใหญ่ที่สุดในโลก” นําชม วิหารชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้
เคยเป็นพระตําหนักที่ประทับของพระเจ้ามินดง เพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้ เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระ
เจ้าทีปอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ให้ย้ายมาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่ง
ด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก
10 ชาติ ที่ยังคงความสมบูรณ์มากที่สุด
จากนั้นชม
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระเจ้ามิงดง สร้างขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ
โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกําแพงล้อมร้อบทั้งสี่ทิศ
แต่ละทิศมีประตูทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ที่ประตู ทําสัญลักษณ์จักรราศีประดับเอาไว้ ใจกลาง
พระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์ ) เป็น ปยัตตั้ด (ยอดปราสาท ) หุ้มด้วยแผ่นทอง
ซ้อนกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันว่า ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระ
แท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริย์ตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แต่ปัจจุบันทางการพม่า ได้จําลอง

ขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิมในโลก จากนั้นนําท่านชมทัศนียภาพของ
เมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่อยู่บนภูเขามัณฑะเลย์รอบวิหารมีระเบียงสําหรับชมทัศนียภาพ
เมืองมัณฑะเลย์ และสามารถมองเห็นแม่น้ําอิระวดี
ค่ํา
วันที่สาม
03.30 น.
04.00 น.

เช้า
07.00 น.
10.40 น.
13.05 น.

พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว์
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่พักที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – กรุงเทพฯ
คณะพร้อมกัน ณ ล้อบบี้ของโรงแรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี
นําท่านนมัส การและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์
พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่
ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคํา
เนื้อนิ่ม” ถือเป็นสิ่งบูชาสูงสุดของชาวพม่า สมควาแก่เวลานําท่านเดินทาง
กลับเข้าสู่ที่พัก
บริการอาหารเช้า (SET BOX)
นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียร์มาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M337
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ
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หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่าน
ได้ทําการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

อัตราค่าบริการ
กําหนดการ
เดินทาง

ผู้ใหญ่ / เด็กเสริมเตียงพัก
กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่เสริมเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่าน

พักเดี่ยว

กันยายน 59
3-5 / 10-12 /
17-19 / 24-26

11,900 บาท

11,400 บาท

3,500 บาท

ตุลาคม 59
1-3 / 8-10 /
15-17 / 29-31

11,900 บาท

11,400 บาท

3,500 บาท

22-24 ต.ค. 59

12,900 บาท

12,400 บาท

3,500 บาท

11,900 บาท

11,400 บาท

3,500 บาท

12,900 บาท

12,400 บาท

3,500 บาท

11,900 บาท

11,400 บาท

3,500 บาท

พฤศจิกายน 59
5-7 / 12-14 /
19-21 / 26-28
ธันวาคม 59
3-5 ธ.ค.
10-12 ธ.ค.
ธันวาคม 59
17-19 / 24-26

อัตรานี้รวม










ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียร์มาร์แอร์เวย์ (8M)
ค่าภาษีสนามบิน
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พักระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 2 คืน
ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง
ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง
50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85
ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง)

อัตรานี้ไม่รวม









ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน , พนักงานขับรถ 2 USD/วัน , พนักงานโรงแรม , ร้านอาหาร , ทิปหัวหน้าทัวร์จาก
เมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้า
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทําวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทําการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
 ชําระค่าทัวร์ทั้งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง
 หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริษัทฯ จะทําการออกตั๋วล่วงหน้า 1-2 อาทิตย์ก่อนการ
เดินทาง

กรณียกเลิก






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ยึดเงินมัดจําทั้งหมด ในทุกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่บริษัทกําหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้อื่นที่เดินทางในขณะเดี่ยว
กัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําการเลื่อน การ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด จํา
ตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ตามสถานทูต เรียกเก็บ ในกรณีไม่สามารถเดินทางได้

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผู้เดินทาง
10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่
พูดภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี
แต่ถ้าต่ํากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น
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