
 

 

รหัสทัวร PVC1900918 
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม 3 วัน 2 คืน (PG) 
พระราชวังไมสักทองชเวนานจอง   พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี 
สะพานไมอูเปง   วัดอนันดา   วิหารสพัพัญ ู  เจดียชเวสิกอง 
ชมโชว หุนกระบอกเชิด ศิลปะช้ันสูงของพุกาม พรอมทั้งลิ้มรสอาหารพื้นเมือง+
กุงเผา 

 

 
 



 

 

ตารางการเดินทาง 
วันที่ 
1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดียชเวสิกอง -/-/D 

วันที่ 
2 

พุกาม – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพญัู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน 
–  
วิหารธรรมยันจี – เจดียติโลมินโล - มัณฑะเลย – สะพานไมอูเปง 

B/L/D 

วันที่ 
3 

มัณฑะเลย – พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี – วัดกุโสดอว - มัณฑะเลย
ฮิลล -พระราชวังมัณฑะเลย – พระราชวังไมสักทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ   B/L/- 

 
รายละเอียดการเดินทาง 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – เจดียชเวสิกอง 
09.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ช้ัน 4 ประตู 4 สายการบินบางกอกแอรเวย เคาทเตอร F ซึ่งมี
เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสาร 

12.15 น.  ออกเดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอรเวย โดยเที่ยวบินที่ PG 709 
(บริการอาหารบนเคร่ือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.40  น. ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง (เวลา

ทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทย 30 นาที) เมืองมัณฑะเลย อดีตราชธานี
ของพมา ซึ่งเปนเพียงหน่ึงในไมกี่ เมืองที่ยั งคงใช  ชื่อเดิมเรื่อยมาไมมีการ
เปลี่ยนแปลง ตั้งอยูบนที่ราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลําน้ําเอ
ยาวดีตอนบน มีประชากรมากกวา 1 ลานคน ปจจุบันมัณฑะเลย ไดชื่อวาเปนเมือง
ทีม่ีนาฎศิลป�และคีตศิลป�ดีที่สุดในพมา จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองพุกาม เมือง
แหงโบราณสถาน ทานจะไดชมสถูปเจดียและวิหาร สวนที่รอดพนจากภัย 



 

 

แผนดินไหว และการกัดเซาะของแมน้ําอิระวดีมีอยูไมนอยกวา 2,000 แหง 
อาณาจักรพุกามไดชื่อวาเปน ทุงทะเลเจดีย (เมืองโบราณแหงทะเลเจดีย) เปน
เมืองเกาแกตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เปนเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหลง
ทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรที่สวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศพมา 
โดยเฉพาะความยิ่งใหญของเจดียจํานวนมากกวา 5,000 องค จนไดรับสมญาวา
เปนเมืองแหงเจดียสี่พันองค ซึ่งเปนลักษณะที่บงบอกถึงความรุงเรืองของพุทธ
ศาสนาในประเทศพมาไดเปนอยางดีคนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามน้ีวาเปนอู
อาริยธรรมของประเทศ (เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ) หางจากมัณฑะเลย 
180 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง จากน้ันนําทานสู จุดชมวิว
เมืองพุกาม ใหทานไดถายภาพทุงทะเลเจดียแหงเมืองพุกามที่กวางใหญและ
สวยงามสวยงาม นําทานชม เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของพมา) สราง
เปนทรงสถูป แบบดั้งเดิมของพมาโดยแท มีลักษณเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้น

หลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกาตุ จากพระสรีระ
หลายสวน ใชเปนทั้งที่ประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทในพุกาม 

คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  



 

 

  พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอกที่หาชมไดยาก อันเปนศิลปะที่งดงามออนชอย
ประดุจมีชีวิตจริง พรอมใหทานไดลองลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองของคนพมา 
 นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรม BAGAN LANDMARK HOTEL หรือเทียบเทา

ระดับ 3 ดาว 

 
 

วันที่สอง พุกาม – วัดมนูหา – วัดกุบยางกี – วิหารสัพพัญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน 
–  

                  วิหารธรรมยันจี – เจดียติโลมินโล - มัณฑะเลย – สะพานไมอูเปง 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดมนูหา ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สราง

เม่ือป 1059 โดยพระเจากษัตริยมอญที่ถูกจับตัวมาเปนเชลยศักดิ์อยูที่พุกามพรอม
มเหสี และพลเมืองมอญอีกวา 30,000 คน ที่ถูกกวาดตอน มาเมื่อครั้งที่พระ
เจาอโนรธาตีเมืองสะเทิมไดใน ป พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปฎก 30 ชุดมาไวที่
พุกาม การที่พระเจามนูหะทรงสรางวิหารแหงน้ีขึ้นก็เพื่อเปนการถายทอด และ
ระบายใหไดรับรูถึงความอึดอัดใจ และความไมสบายใจที่พระองคมีตอการตองตก
เปนเชลยเชนน้ี ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู 3 องค ซ่ึงองคประธานนั้น
มีขนาดมโหฬารบริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรูสึกไดถึงความ
อึดอัดที่ทับถมในจิตใจของพระองค หากเดินเขาไปตามชองวางระหวางวิหารกับ
พระพุทธรูป จะพบกับพระพุทธรูปปางไสยาสนอีก 2 องค ซึ่งก็ขนาดใหญโตจนทํา
ใหวิหารคับแคบลงไปถนัดตาเชนกัน นําทานชม วัดกุบยางกี สรางโดยพระโอรส
ของพระเจาจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ี
ยังคงเหลืออยู นําทานนมัสการ วิหารสัพพัญู ซึ่งเปนเจดียที่สูงที่สุดในเมือง
พุกาม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําชม วัดอานันดา ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัดสีขาว มองเห็น
ไดชัดเจน สรางเสร็จเม่ือป 1091 เปนมหาวิหารขนาดใหญที่ขึ้นชื่อไดรับการยกยอง
วาเปน “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลป�สกุลชางพุกาม” เปนที่รูจักเหนือวิหารทั้งหลาย มี
รูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดาน  ซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเปน
ตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็
คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสง
สวางอยางนาอัศจรรย นําทานแวะชมและชอปปم�ง สิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ 
เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันวามีช่ือเสียงที่สุดในพมา เชน ถวยน้ํา 
จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ สิ่งที่กําลังเปนที่นิยมก็
คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลว
กับไปคืนรูปไดดังเดิม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ันชม วิหารธรรมยันจี วิหารที่วัดน้ีไดชื่อวาใชความหนาแนน ความละเอียด
พิถีพิถันในการสรางมากที่สุดในพมาก็วาได สรางโดยพระเจานะระตู และพระองค
ก็เช่ือวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพื่อลางบาป ดวยทรงปริวิตกวา
ผลกรรมจากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดน



 

 

ยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา จากน้ันชม เจดียติโลมินโล 
สรางขึ้นเม่ือป 1211 โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระ
เจานรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางหามผูหน่ึงและไดเสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาท 
เปนวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยู
ทั้ง 4 ทิศทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปم�น อัน
ประณีตสวยงาม สรางโดยพระติโลมินโลเม่ือป พ.ศ.1761ซึ่งไดรับการยกยองวามี
ความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมือง
มัณฑะเลย โดยรถโคชปรับอากาศ จากน้ันนําทานสู ทะเลสาบตาวตะหม่ัน ระดับ
น้ําในทะเลสาบจะมีน้ําขึ้นเยอะหรือนอยขึ้นอยูกับฤดูกาล ชวงฤดูหนาว น้ําจะแหง
กลายเปนแผนดินอันอุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับทําการเพาะปลูก ในชวงน้ัน 
ชาวบานจึง มีการทําการเพาะปลูก หลายชนิด เชน ขาวโพด ขาว แมแตดอก
ทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว เหนือทอง  น้ํามีสะพานไม ทอดขามทะเลสาบ 
1.2 กิโลเมตร เรียกวา สะพานไมอูเป�ง สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก สรางขึ้น
หลังจากที่ยายราชธานีมาอยูที่อมรปุระ เปนสะพานไมสักที่นํามาจากเมืองอังวะ 
โดยเสนาบดีของพระเจาโบตอพญา ชื่อวา เสาอู  จึงเรียกชื่อสะพานไมน้ี ตามชื่อ 
คือ อูเป�ง เสาของสะพานใชไมสักถึง 1,208 ตน ซึ่งมีอายุกวา 200 ป  

 
คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 นําทานเขาสูที่พัก ณ VICTORIA PALACE หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 
 

 
 



 

 

วันที่สาม มัณฑะเลย – พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี – วัดกุโสดอว - มัณฑะเลย
ฮิลล -พระราชวังมัณฑะเลย – พระราชวังไมสักทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ   

03.30 น. คณะพรอมกัน ณ ลอบบี้ของโรงแรม เพ่ือเตรียมตัวเดินทางสู วัดมหามัยมุนี 
04.00 น. นําทานนมัสการและรวมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมลางหนาพระพักตร  
                    พระมหามัยมุนี และรวมกันถวายผาจีวรแดพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ของพมา) ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง เครื่อง

กษัตริยที่ไดรบัการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ถือเปนสิ่งบูชาสูงสุด
ของชาวพมา  

 
 

นําทานชมทัศนียภาพของเมือง
ห ล ว ง เ ก า ข อ ง พ ม า ที่  ภู
เขามัณฑะเลยฮิลล สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่อยูบนภูเขามัณฑะเลย
รอบวิหารมีระเบียงสําหรับชม
ทัศนียภาพเมืองมัณฑะเลย และ



 

 

สามารถมองเห็นแมน้ําอิระวดี พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว จากนั้นนําชม วัดกุ
โสดอร ใจกลางวัดเปนเจดียืมหาลอกะมาระเสง(มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซ่ึง
จําลองแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกาม เปนวัดที่พระเจามินดง
สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่5 และ ถือเปนครั้ง
แรกที่มีการจารึกลงบนหินออน 729 แผนเปนภาษาบาลี  ทั้ งหมด จารึก
พระไตรปฎก 84,000 พระธรรมขันธ และตองใชพระสงคถึง 2,400 รูปในการ
คัดลอก และใชเวลานานถึง หกเดือน กวาจะแลวเสร็จ พระไตยปฏกที่ชําระขึ้นใน
ครั้งน้ี เรียกไดวาเปน “พระไตรปฎกเลมใหญที่สุดในโลก” สมควรแกเวลานําทาน
เดินทางกลับเขาสูท่ีพัก  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ันนําทุกทานเขาชม พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังหลวงของพระเจามิ

งดง สรางขึ้นตามผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณปนพุทธ โดยสมมุติใหเปนศูนยกลาง
ของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกําแพงลอมรอบทั้งสี่ทิศ 
แตละทิศมีประตูทางเขา 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ที่ประตู ทําสัญลักษณ
จักรราศีประดับเอาไว ใจกลางพระราชวังเปนหองพระมหาปราสาท (หองสีหาสน
บัลลังก) เปน ปยัตตั้ด (ยอดปราสาท)หุมดวยแผนทองซอนกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร 



 

 

เชื่อกันวา ความเปนไปในจักรวาลจะลอดผาน ยอดปราสาท ตรงลงมาสูพระแทน
ราชบัลลังก ชวยใหกษัตริยตัดสินพระทัยในเรื่องตางๆ ไดอยางถูกตอง แตปจจุบัน
ทางการพมาไดจําลองขึ้นใหมอีกครั้งบนฐานเดิมในโลก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุงเผา 
นําทุกทานเยี่ยมชม พระราชวังไมสักชเวนานจอง วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง 
งดงามตามศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการตา ดวย
ลวดลายแกะสลักประณีต ออนชอย ทั้งหลังคา บาน
ประตู และ หนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจา
เมียงดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่พระองคยายราช
ธานีจากอมรปุระมาอยูที่ เมือง มัณฑะเลยเพื่อเปน
ตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตหลังจาก พระองค สิ้นพระชนม พระเจา สีป�อ 
พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเปนวัดถือไดวา เปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวง
ชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู  สนามบิน
นานาชาติมัณฑะเลย เพ่ือเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  

19.10 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ 
PG 714 (บริการอาหารบนเคร่ือง) 
21.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจในบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกบัผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

03-05 พ.ค. 62 
10-12 พ.ค. 62 
17-19 พ.ค. 62 
18-20 พ.ค. 62 
24-26 พ.ค. 62 
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62 
07-09 มิ.ย. 62 
14-16 มิ.ย. 62 
21-23 มิ.ย. 62 
28-30 มิ.ย. 62 
05-07 ก.ค. 62 
12-14 ก.ค. 62 
13-15 ก.ค. 62 
19-21 ก.ค. 62 
26-28 ก.ค. 62 
27-29 ก.ค. 62 
02-04 ส.ค. 62 
09-11 ส.ค. 62 
10-12 ส.ค. 62 
16-18 ส.ค. 62 
23-25 ส.ค. 62 
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62 
06-08 ก.ย. 62 
13-15 ก.ย. 62 
20-22 ก.ย. 62 
27-29 ก.ย. 62 
04-06 ต.ค 62 
11-13 ต.ค. 62 
12-14 ต.ค. 62 
18-20 ต.ค 62 
23-25 ต.ค. 62 
25-27 ต.ค. 62 
01-03 พ.ย. 62 
08-10 พ.ย. 62 
15-17 พ.ย. 62 
22-24 พ.ย. 62 
29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 

13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 

13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 

13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 

1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 



 

 

06-08 ธ.ค. 62 
07-09 ธ.ค. 62 
13-15 ธ.ค. 62 
20-22 ธ.ค. 62 

13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 

13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 
13,999 บาท 

13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 
13,499 บาท 

1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 
1,900 บาท 

27-29 ธ.ค. 62 
28-30 ธ.ค. 62 
30 ธ.ค 62 – 01 ม.ค. 63 

16,999 บาท 
16,999 บาท 
16,999 บาท 

16,999 บาท 
16,999 บาท 
16,999 บาท 

16,499 บาท 
16,499 บาท 
16,499 บาท 

2,900 บาท 
2,900 บาท 
2,900 บาท 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคายังไมรวมคาทิป มัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 800 บาท/ทาน ชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินสุวรณภูมิ  

 
อัตรานี้รวม 

 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอร
เวยส 

 คาภาษีสนามบนิ 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักระดับ 3 ดาว รวมท้ังสิ้น 2 คืน 
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผู เอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน**) 

 
อัตรานี้ไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 



 

 

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 800 บาท/ทาน  
ชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินสุวรณภูมิ  
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 

เงื่อนไขการจองทัวร 
 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่น่ังจะถูกยืนยัน

เม่ือไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 
 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 
 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัด

จําท้ังหมด เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาต๋ัวเครื่องบินเต็มจํานวนใหกับทางสาย
การบินเปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อให
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี  



 

 

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร 
จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก
จากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางได
แนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนา
ทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยได คอยรับที่
สนามบนิพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี 
แตถาตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 
 

 
 
 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินคา่ตั �วดงักลา่ว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


