
 

 

รหัสทัวร  BID1900651 
ทัวรพมา  พุกาม  มัณฑะเลย  อมรปุระ  มิงกุน  4 วัน 3 คืน (FD) 
อลังการมหาเจดียชเวสิกอง   รวมปดทองพระมหามัยมุนี   ลองแมน้ําอิรวดี   
ชมเจดียบุพยา  สะพานไมอูเบ็ง     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ- มัณฑะเลย –น่ังรถสูพุกาม – ทะเลเจดีย – จดุชมวิวทะเลเจดีย – โชว

พ้ืนเมืองหุนเชิดพุกาม   ไ (-/กลางวันบนเครื่อง/เย็น) 

08.30น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบิน
ไทยแอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

10.50น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลยโดยเที่ยวบิน FD 244 ** มีบรกิารอาหารรอนและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

 
12.20 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองนําทาน

เดินทางสูเมืองพุกาม เมอืงแหงประวติัศาสตรของประเทศเมียนมาร โดยรถบัสปรับ
อากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)พกัผอนบนรถตามอัธยาศัย 

จากน้ัน  ถึง เมืองพุกาม ชมเมอืงทะเลเจดียที่สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพกุามที่ยงัคงวถิีที่
ชีวติที่เรียบงายนําทานชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟ�า ณ จดุชมวิวทะเลเจดีย 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการเชิด
หุนทีดู่เหมอืนมีชีวิตจริงพรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 
*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 

 
 



 

 

 
วันทีส่อง พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วดัอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-
วัดสญัพัญู-วหิารธรรมยันจ-ีน่ังรถกลับสูมัณฑะเลย ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

08.25 น. ชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเปนสถปูด้ังเดิมของพมาโดยแท มี
ลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึน้หลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจพุระ
บรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลกัษณะเปนสีทองขนาดใหญ ใชเปนทัง้ที่ประชุม
สวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชมวดัอนันดา
(Ananda Temple) ต้ังอยูทางทศิตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวดัสีขาว มองเห็นได
ชัดเจนสรางเสร็จเมือ่ป 1091 ซึ่งวหิารแหงน้ีนับไดวาเปนวิหารทีม่ีขนาดใหญที่สุดในพกุาม 
มีรูปรางเปนส่ีเหล่ียมจตุัรัส มมีุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบ
ของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพกุาม และส่ิงที่นาทึง่ของวิหารแหงน้ีก็คอื ทีช่อง



 

 

หลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนา
อัศจรรย  

จากน้ัน พาทานชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ต้ังอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สราง
เมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษตัริยแหงมอญ เพื่อส่ังสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงได
นําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวดัน้ีโครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหน่ึงองค 
กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถงึความคบัแคนพระทัยของ
กษตัริยเชลยพระองคน้ีเปนอยางดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นช่ือของพกุามกคื็อ 

เครื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกัน
วามีช่ือเสียงที่สดุในพมา เชน ถวยน้ํา จาน
รอง โถใสของต้ังแตขนาดเล็กถึงใหญ หบีใส
ของตางๆส่ิงทีก่ําลงัเปนที่นิยมกคื็อ โถใสของ
ทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาด
เบาบางและบีบใหยบุ แลวกับไปคืนรูปได
ดังเดิม พาทานเที่ยว วัดกุบยางกี 
(Gubyaukkyi Tempel)สรางโดย
พระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิง่ที่โดดเดน
คือ ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามที่สุดใน
พุกาม ที่ยังคงเหลืออยู เขาชม วัดติโลมินโล
(Htilominlo Temple)สรางขึ้นเมื่อป 
1211 โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-
มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซึง่เกิดกบันางหามผูหน่ึงและไดเสี่ยงทางเลือกให
เปนราชทายาท เปนวดัสงู 46 เมตรยาว 43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมพีระพุทธรูปประดิษฐ
ฐานอยูทั้ง 4 ทศิ ทัง้สองช้ัน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกบัลวดลายปูนปم�น อัน
ประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมินโลเมือ่ป พ.ศ.1761ซึง่ไดรับการยกยองวามีความ
สวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก นมัสการ เจดียสัพพัญู ซึ่งเปนเจดียที่สงูที่สดุใน
เมืองพกุาม ชมวหิารธรรมยันจ(ีDhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และ



 

 

พระองคก็เช่ือวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพกุาม สรางขึ้นเพื่อลางบาป ดวยทรงปริวติกวา
ผลกรรมจากการกระทาํปตุฆาตจะตดิตามพระองคไปในชาตภิพหนา ต้ังโดดเดนยิ่งใหญ
ตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา ไดเวลาสมควรนําทาน 

 
เดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยรถบัสปรบัอากาศ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง) 

คํ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY 
หรือเทียบเทา 

 
วันทีส่าม มัณฑะเลย-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมูบานมิงกุน-เจดียมิงกุน-ลองแมนํ้าอริะวดี-ระฆงัมิง

กุน-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสกัชเวนานจอง    ไ (เชา/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
08.05 น. นําทานสู เมืองมิงกนุโดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมงิกุน จากทาเรือใกลเจดียชเว

ไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ําไป หมูบานมิงกุน ซึง้เปนสวนหน่ึงของอมรปุระ แตอยูบน



 

 

เกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความ
ยิ่งใหญของพระเจาปดุง ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีทีม่ีลักษณะเปน “กึง่บานกึง่
แพ” เน่ืองจากระดบัน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมคีวามแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ํา
หลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจงึนิยมสรางบานกึง่แพ คือถา
น้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึน้ทีด่อนคร้ันน้ําลงมากก็ยกบานมาตัง้ใกลน้ําเพื่อความ
สะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวติประจําวัน  
นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลังทรง
เคลื่อนทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเปน
ผลสําเร็จ จึงทรงฮกึเหมิที่จะกระทาํการใหญขึน้และยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผขยายไป
รอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขาทาสจาํนวนมากกอสรางเจดียมงิกุนหรือเจดียจกัรพรรดิ
เพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวงัใหยิง่ใหญเทียบเทา
มหาเจดียในสมัยพกุาม และใหญโตโอฬารยิง่กวาพระปฐมเจดียในสยาม ซึง่ในเวลาน้ันถอื
เปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภมูิ  
สงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแ่รงงานไปอยู
ในเขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุมกําลงัเปนกองโจรลอบ
โจมตีกองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิด
สงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหพมาเสียเมืองในที่สดุอยางไรกต็ามงาน
กอสรางเจดียมงิกุนดําเนินไปไดเพียง7ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพายแพ



 

 

ไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียอันยิง่ใหญในพระราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียง
แคฐานทวาใหญโตมหมึาด่ัง 
ภูเขาอิฐทีม่คีวามมั่นคงถงึ 50 เมตร ซึง่หากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและ
สูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ
แผนดินไหว  ระฆงัมิงกนุไมไกลจากฐานเจดียมิงกุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คือระฆังมงิกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพื่ออุทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จงึ
ตองมขีนาดใหญคูควรกัน คือเปนระฆังยกัษทีม่ีเสนรอบวงถงึ 10เมตร สูง 3.70 เมตร 
น้ําหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆงัเลียนแบบจึง
รับสั่งใหประหารชีวตินายชางทันททีี่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษที่มขีนาดเลก็กวา
ระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลินแตกราว
ไปแลวชาวพมาจึงภาคภมูิใจวาระฆังมงิกุนเปนระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวานทั้งน้ีเคย
มีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังได
ถึง100 คน  



 

 

เจดียชินพิวมิน(เมียะเตง็ดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมงิกุนไมไกล ไดช่ือวาเปนเจดียที่
สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยดีอว พระราชนดัดาใน
พระเจาปดุง เพือ่เปนอนุสรณแหงความรักทีพ่ระองคมตีอพระมหาเทวีชินพวิมิน ซึง่ถงึแก
พิราลัยกอนเวลาอันควร จงึไดรับสมญานามวา  “ทชัมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ี
เปนพุทธศิลป�ที่สรางขึ้นดวยภูมิจกัรวาลคือมีองคเจดียสถติอยูตรงกลางณยอดเขาพระสเุมรุ
อันเช่ือกนัวาเปนศูนยกลางและโลกและจกัรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมทุรตาม
หลักไตรภมูิ หลังจากน้ันเดินทางกลับมายงัมณัฑะเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

บาย นําทานชม 
พระราชวังมัณฑะเลย 
(Mandalay Palace)
พระราชวังที่สวนใหญ
กอสรางดวยไมสกัที่
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของ
เอเชีย ในสมัยสงคราม
มหาเอเชียบูรพาหรือ
สงครามโลกคร้ังที ่2 วันที่ 
20 มีนาคม 2488 
เคร่ืองบินฝ�ายสัมพันธมติร
โดยกองทัพอังกฤษ ไดทิง้ระเบิดจาํนวนมากมายถลมพระราชวงัมัณฑะเลยของพมาดวย
เหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลงัของกองทัพญีปุ่�นพระราชวงัมัณฑะเลยซึ่งเปน
พระราชวังไมสักกถ็กูไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบ
พระราชวังที่ยังเปนของดัง่เดิมอยูปจจปุนพระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมา
ไดจําลองรูปแบบของพระราชวงัของเกาขึ้นมา 

 
จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนาน

จอง (Golden Palace Monastry)
วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตาม
แบบศิลปะพมาแทๆ  วิจติรตระการดวย
ลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย ทัง้
หลังคา บานประตูและหนาตาง โดย
เนนรายละเอียดเกี่ยวกับพทุธประวัติ
และทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดย
พระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซ่ึงเปน
ปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปร
พระราชฐาน แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยก



 

 

วังน้ีถวายเปนวดั ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง 
นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเปนสถานทีท่ําการ
สังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที ่5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทัง้หมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทกึไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า ไ บริการอาหารคํา่เมนูพิเศษ  กุงเผาเลิศรส 

*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว ** 
โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี ่   รวมพิธลีางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไมอูเบง็ – มัณฑะเลย 
- กรุงเทพฯ ไ (เชา/กลางวันบนเครือ่ง) 

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิง่ศกัดิ์สทิธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือ
เปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเคร่ืองกษัตริยที่ไดรับ
การขนานนามวา “พระพุทธรปูทองคาํเน้ือน่ิม”ที่พระเจากรุงยะไข
ทรงหลอขึ้นที่เมอืงธรรมวดี เมื่อปพ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม
ดวยทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชัย หนา
ตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวดัมหามุนี 
หรือวัดยะไข (วดัอาระกัน หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัย
มุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     จะเสียเมอืง
พมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวดัทองคํา จึงทําใหทองคาํเปลวที่ปดพระ
ละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 
ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหมมขีนาดใหญกวาเดิมโดย
สายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวดัที่สรางใหมที่

สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สดุในเมอืงพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยงัมี
โบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่คร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พรอมทัง้ เชิญทกุทานรวม
ทําบุญบูรณวดักุสินารา ซึ่งมอีายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน สวยงามมาก
จากน้ันกลับโรงแรมที่พกั 

07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมอืงแหงผูเปนอมตะซึง่อยูทางตอน
ใตของเมืองมัณฑะเลยซึง่เปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหน่ึงของพมากอนที่จะยายมาอยูที่
เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากน้ันนําทานผานชมภูเขาสกายศูนยกลางแหง
พระพทุธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทศันียภาพของเมืองสกาย ลุมแมน้ําอิระวดีเจดีย 
จํานวนมากมายทีต้ั่งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมน้ํา ชม สะพานไมอูเบง็(U-
Ben)สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการช้ันผูใหญช่ือวาเสาอู เสาของสะพานใชไม
สักถงึ1,208 ตนซึง่มอีายกุวา200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจ ีซึง่มี
เจดียที่สรางตามแบบวดัอนันดาแหงพกุาม 



 

 

12.50 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 
** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครือ่ง ** 

15.15น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 
 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

วันเดินทางราคา พมา พุกาม มัณฑะเลย มิงกุน บิน FD 4 วัน น่ังรถภายใน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

06 เม.ย.62 09 เม.ย.62 24 16,900 16,500 15,900 3,500 
27 เม.ย.62 30 เม.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
28 เม.ย.62 01 พ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
04 พ.ค.62 07 พ.ค.62 24 15,900 15,500 14,900 3,500 
11 พ.ค.62 14 พ.ค.62 24 14,900 14,500 13,900 3,500 
18 พ.ค.62 21 พ.ค.62 24 16,900 16,500 15,900 3,500 
01 มิ.ย.62 04 มิ.ย.62 24 14,900 14,500 13,900 3,500 
22 มิ.ย.62 25 มิ.ย.62 24 15,900 15,500 14,900 3,500 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

 



 

 

** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสทิธพํิานักในดินแดนของ
อีกฝ�ายหนึง่ เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวนัที่ 11 สงิหาคม 
2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทวัรจะตองเรียกเกบ็
คาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

1.กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดนิทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันที
กอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะน้ันถือ 
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรณุาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด ยกเวนใน
กรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิมัดจําโดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆทัง้สิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทั
ฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถ
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วัน
ทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทกุกรณี 
4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเกบ็คาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทาง
บรษัิทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชาํระคาเสียหายตางๆที่เกิดจาก
การยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถงึ 10 ทานขอสงวน
สิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลกิการเดินทางโดยทางบรษัิทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอน
การเดินทาง 



 

 

6.กรณทีี่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ หรือ 
เวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋ว
ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับใน
เงื่อนไขดงักลาว 
7.กรณีใชหนังสือเดนิทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มคืนคาทวัรและรับผิดชอบ
ใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ



 

 

คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ ้



 

 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 
**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


