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โดยสายการบนิ Bangkok Airways (PG) 
 

บรกิารหอ้งรบัรอง พรอ้มอาหาร ณ สนามบนิ 
 
 

 



 

วันแรก กรุงเทพ - มัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - ชมโชว์

พืน้เมืองหุ่นเชิดโบราณ                                       ( B / L / D )  

08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3  เคาน์เตอร์ F สายการบิน   
BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวก การเดินทางแก่ท่าน 

11.55 น.   น าท่านเหินฟ้าสู ่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่าโดยเท่ียวบิน PG709  
 (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

13.20 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
รับกระเป๋า สมัภาระ ผ่านขัน้ตอนศลุกากรแล้ว เมืองมณัฑะเลย์ อดีตราชธานีอนัรุ่งเรือง 
ของพม่า เป็นเพียง หนึ่งในไม่ก่ีเมืองที่ยงัคงใช้ชื่อเดิมเร่ือยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตัง้อยู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนท่ีราบ และเขตปลกูข้าว ตามแนวล าน า้อิระวดีตอนบน น าท่านเดินทางสู ่ เมืองพุกาม โดยรถโค้ช ปรับ
อากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชัว่โมง) ท่านจะได้ ชมวิวตลอดสองข้างทางท่ี
สวยงาม ด้วยธรรมชาติ  

 
เย็น  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูกุ้งแม่น า้ (ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ) 
ท่ีพัก   ROYAL PALACE HOTEL/ SU TINE SAN เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน 



 
 
 
 
 
 

วันที่สอง พุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - 
วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง   ( B / L / D ) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เมืองพุกาม พกุามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พนัองค์ เพราะ ใน
สมยัรุ่งเรืองเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจบุนัเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์ แห่ง
แรกของพกุามคือ เจดีย์ชเวซีโกน สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามงัช่อ ปฐมกษัตริย์แห่ง อาณาจกัร
พกุาม โดยธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สดุจะเป็นเจดีย์ทีก่ษัตริย์ ทรงสร้าง และ
องค์ที่มีขนาดเล็กถดัมาเป็นการสร้างโดยเหลา่ขนุนาง อ ามาตย์ ลดหลัน่ ลงมาตามบรรดาศกัดิ ์
น าท่านสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า) สร้างเป็นทรงรูปสถูป แบบ 
ดัง้เดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณ์เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึน้หลงัพระเจ้าอโนรธา ขึน้ครอง 
ราชย์ เพ่ือใช้บรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทอง  ขนาด 
ใหญ่ ทัง้ที่เป็นธาตุจากไหปลาร้า พระนลาฎ ตลอดจนพระเขีย้วแก้วของพระเจ้าอโนรธา ซึ่ง 
เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สดุของอาณาจกัรพกุาม 



 
 
จากนัน้น าท่านชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึน้ชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น 
“เพชรน า้เอก ของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” เป็นที่รู้จักเหนือวิหารทัง้หลาย สร้างโดยพระเจ้า 
จานสิตา เมื่อ ก่อนยอดพระเจดีย์ยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดีย์องค์อื่นๆของพุกาม แต่
รัฐบาล พม่า ได้มา ทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสร้างอานันทวิหารครบรอบ 
900 ปี ตะวนัตก 
 



 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พเิศษ ! เมนูกุ้งแม่น า้เผา 

จากนัน้น าท่านชม วัดมนุหะ ตัง้อยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยินกะบา สร้างโดย พระเจ้ามนุ
หะ เพ่ือสั่งสมบุญไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวดันีไ้ว้ ด้วยโครงสร้างพระวิหาร ค่อนข้างแคบ ท าให้ 
พระพทุธรูป ถกูสร้างอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากนัน้น าท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดย พระโอรสของพรเข้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือภาพ
จิตรกรรมบนฝาผนงั อย่างสวยงาม เรียกได้ว่า สวยที่สดุในพกุามก็ว่าได้  



 
 
น าท่านชม เจดีย์ติโลมินโล เป็นวดัที่สร้างแบบก่ออิฐถือปนูบนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์
เจดีย์สงู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบนัไดเดินขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได้ และวิหารแห่งนี  ้ได้ชื่อว่า
เป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี  พระพุทธรูป 4 
องค์ที่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบ พระพุทธรูป แล้ว
งดงามมาก องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนัน้มีความแตกต่าง จากที่เห็นกันโดยทัว่ไป 
อย่างไรก็ตามนักปราชญ์ชาวพม่าบางรายได้ตีความว่า “ติโลมินโล” อาจเพีย้นเสียงมาจาก 
“ไตรโลกมงคล “หรือ “ผู้ได้รับพรอนัเป็นมลคลจากสามโลก” นัน่เอง  

 

 
ของฝากเมืองพุกาม 

      



 
 
 
 

 
และน าท่านผ่านชม  เจดีย์สัพพัญญู  ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม จากนัน้น าท่านชม 
วิหารธรรมมายันจี วิหารที่วดันีไ้ด้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถนั ในการสร้าง
มากท่ีสดุในพม่าก็ว่าได้ จากนัน้น าท่านกลบัสูเ่มือง มณัฑะเลย์ ผ่านเส้นทางเดิม 

  



 
 

น าท่านชม สะพานไม้สักอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สัก และยากที่สุดในโลก ตัวสะพานนี ้
ทอด 
ยาวถึง 2 กิโลเมตร ข้ามทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปรุะ 

 
 

เย็น  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
 ที่พัก  SHWEINNGYIN HOTEL / YI LINK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 



 

วันที่สาม มัณฑะเลย์ - พธีิล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - 

พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - กรุงเทพ   ( B / L / - ) 

04.00 น. น าท่านร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธ์ิใน พิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี ( 1 ใน 5 สิ่ ง

ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า ) ถือเป็นต้นแบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ ทรงเคร่ืองกษัตริย์ ที่
ได้ การขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อ ขึน้ที่เมืองธรรม
วดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิว้ หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรง เคร่ืองประดับทอง 
ปางมารวิชยั หน้าตกักว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจ้าปดงุ ได้สร้างวดัมหามนุี หรือวดัยะไข่ 
(วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจ้า 
สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องักฤษได้เกิดไฟไหม้วดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิด พระ
ละลาย เก็บเนือ้ทองได้น า้หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงิน  เพ่ือ
บรูณะวดัขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ ของช่างชาวอิตาลีจึงนบัได้ว่า เป็น
วดัที่สร้างใหม่ที่สดุแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียง เจดีย์
ยงัมีโบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยา เมื่อครัง้กรุงแตก ครัง้ที่ 1 สมควรแก่เวลา น าท่าน
เดินทางกลบัเข้าสูท่ี่พกั 

 



 
เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปัน้  มี
ระเบียงรอบถึง 5 ชัน้ แตกต่างจากวดัอื่น ต่อมาถกูไฟไหม้หมด ทางการพม่า ได้ก่อสร้างขึน้มา
ใหม่ พระราชวงัมณัฑะเลย์ สร้างขึน้เมื่อย้ายราชธานีจากอมรปุระ เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มี
ประตูเข้าถึง 12 ประตู ตวัพระราชวงัเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่
นั่ง และต าหนักต่างๆ ทัง้หมดถูกไฟไหม้ เมื่อสงครามโลกครัง้ที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้
จ าลองขึน้ใหม่อีกครัง้บนฐานเดิม น าท่าน ชมทศันียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่า 
 

 
 
น าท่านชม วัดชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สกัทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี  ้
เคยเป็นพระต าหนกัที่ประทบัของพระเจ้า มินดง เมื่อสิน้พระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์
องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รือ้มาถวายวดัภายในอาคารยงัตกแต่งด้วยไม้แกะสลกั เล่าเร่ืองมหา
ชาดก 10 ชาติที่ยงัคง ความสมบรูณ์มากท่ีสดุ 



 
 
น าท่านชม วัดกุโสดอ  ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นที่ท าการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 มีแผ่นศิลา 
จารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และได้ลงกินเนสบุ๊คว่า “เป็นหนังสือที่ใหญ่ 
ที่สดุในโลก”  
 

 
 
 



 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองสกาย เคยเป็นเมืองหลวงเก่าในระยะเวลาสัน้ๆ เพียง59ปี 

เดินทางสู่วดั กวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมสาว รูปทรงของเจดีย์คล้ายกับนมสาว เพ่ือใช้เป็นที่
ประดิษฐานของพระเขีย้วแก้ว หรือพระทันตธาตุที่ได้มาจากลงักา สักการะเพ่ือความเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต ได้เวลาน าท่านเดินทางสูส่นามบิน พกัผ่อน ณ ห้องรับรองของสายการบิน 

19.15 น.  น าท่านเหินฟ้ากลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG714 
(บริการอาหาร และเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ) 

21.40 น.  ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  

 
โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยว เป็น

ส าคัญ ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

พักเดี่ยว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

20 – 22 กันยายน 62 10,997 10,997 10,997 3,900 

12 – 14 ตุลาคม 62  
*วันคล้ายวันสวรรคต ร.9* 

12,997 12,997 12,997 3,900 

22 – 24 พฤศจิกายน 62  10,997 10,997 10,997 3,900 

8 – 10 ธันวาคม 62  
*วันรัฐธรรมนูญ* 

12,997 12,997 12,997 3,900 

20 – 22 ธันวาคม 62 11,997 11,997 11,997 3,900 
 
………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 



ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ้ป ) กรุงเทพ – มณัฑะเลย์ - กรุงเทพ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบไุว้ในรายการ   
ค่าที่พกัตามที่ระบใุนรายการ 2 คืน 
ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.   
ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ  
ค่ารถบสัน าเที่ยว พร้อมมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
ประกนัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้่อมอยู่ ในข้อจ ากดัที่มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 

…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น า้หนกัเกิน 20 กก.   
 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%  
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวต่างชาติ เก็บค่า VISA 2,500 บาท )พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า(   
 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถ่ิน  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความ
พึงพอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึง่ จะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออก ปกติอีกทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 2,100 บาท** 
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้บริการ…………………………………………… 

1.กรุณาจองลว่งหน้า พร้อมช าระค่ามดัจ า ท่านละ่ 5,000 บาท 
 สว่นที่เหลือช าระก่อนการเดินทาง  20 วนั 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 40 วนั คืนค่าใช้จ่ายตามจริง 
2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-39 วนั เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000บาท 
2.2 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
**********วั น ท า ก า ร  จั น ท ร์  ศุ ก ร์  ไ ม่ นั บ เส า ร์ -อ า ทิ ต ย์  แ ล ะ  วั น ห ยุ ด  นั ก ขั ต ฤ ก ษ์  -************ 
2.3 ส าหรับผู้ โดยสารที่ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ  ยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
3. กรณีผู้ เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อน



การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เคร่ืองบิน ค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทตูฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 
5. เนื่องจากตั๋วเคร่ืองบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้จึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง  การ
เดินทางใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือบางส่วน
ให้กบัท่าน 
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทาง  พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ 
ระบใุนรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
……………………………………………..………หมายเหต…ุ…………………………………………………… 

1. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีเ้มื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอก เหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญ
หาย ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทางไม่ถกูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีคิ้ดตามราคาตั๋วเคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเที่ยวสถาน ที่อ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  

********************************************************************* 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทัวร์พม่า กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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