
 

 

 

รหัสทัวร  BID1900652 
ทัวรพมา  พุกาม  มัณฑะเลย  อมรปุระ  มิงกุน 4 วัน 3 คืน (PG) 
โชวพื้นเมืองหุนเชิดพกุาม   ทะเลเจดีย   เจดียชเวซานดอว   วัดเจดียชเวสิกอง   
วัดอนันดา   วัดมนุหา   วัดกุบยางกี   วัดติโลมนิโล   วัดสัญพัญ ู   วิหารธรรมยันจ ี  
หมูบานมิงกนุ   เจดียมิงกุน   ลองแมน้ําอิระวดี   ระฆังมิงกุน   พระราชวังมัณฑะเลย  
พระราชวังไมสักชเวนานจอง    รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี    สะพาน
ไมอูเบง็ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-น่ังรถสูพุกาม-โชวพ้ืนเมืองหุนเชิดพุกาม   ไ (-/-/

เย็น) 

09.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบินบางกอกแอร
เวย 
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกแกทกุทาน 

12.05 น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน PG 709** บริการอาหารบนเครื่อง** 
หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกที่น่ังได ที่

น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงทีน่ั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึง่
เปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน 

13.25 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 

นําทานเดินทางสูเมืองพุกาม เมืองแหงประวติัศาสตรของประเทศเมียนมาร โดยรถบัส
ปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 



 

 

 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการเชิด

หุนทีดู่เหมอืนมีชีวิตจริงพรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 
*นําทานเขาสูทีพั่กโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรอืเทียบเทา 

 
 
 
 
 

 
วันทีส่อง พุกาม-ทะเลเจดีย-เจดียชเวซานดอว-วดัเจดียชเวสิกอง-วดัอนันดา-วัดมนุหา-วดักุบ
ยางกี-วัดตโิลมินโล-วัดสัญพัญู - วหิารธรรมยันจี-น่ังรถกลับสูมัณฑะเลย  
ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมจากน้ัน นําทานชมเมอืงทะเลเจดียที่สวยงาม

และหมูบานเกาแกเมืองพกุามที่ยงัคงวถิีที่ชีวติที่เรียบงาย ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย 
08.25 น. นําทานชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเปนสถูปด้ังเดิมของพมาโดย

แท มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญใชเปนทัง้ที่
ประชุมสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชมวัดอนันดา
(Ananda Temple) ต้ังอยูทางทศิตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวดัสีขาว มองเห็นได



 

 

 

ชัดเจนสรางเสร็จเมือ่ป 1091 ซึ่งวหิารแหงน้ีนับไดวาเปนวิหารทีม่ีขนาดใหญที่สุดในพกุาม 
มีรูปรางเปนส่ีเหล่ียมจตุัรัส มมีุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบ
ของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพกุาม และส่ิงที่นาทึง่ 
ของวิหารแหงน้ีกคื็อ ที่ชองหลงัคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ 
ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย 

จากน้ันพาทานชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ต้ังอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา 
สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษตัริยแหงมอญ เพื่อส่ังสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึง
ไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวดัน้ีโครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหน่ึงองค 
กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยู
ภายใน สะทอนถึงความคับแคนพระทัยของ
กษตัริยเชลยพระองคน้ีเปนอยางดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นช่ือของพกุามกคื็อ 

เครื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกัน
วามีช่ือเสียงที่สดุในพมา เชน ถวยน้ํา จาน
รอง โถใสของต้ังแตขนาดเล็กถึงใหญ หบีใสของตางๆ สิง่ทีก่ําลงัเปนที่นิยมก็คอื โถใสของ
ทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบ 



 

 

 

ใหยุบแลวกับไปคืนรูปไดดงัเดิม จากน้ัน พา
ทานเที่ยว วดักุบยางกี 
(GubyaukkyiTempel) สรางโดย
พระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิง่ที่โดดเดน
คือ ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามที่สุดใน
พุกาม ที่ยังคงเหลืออยู จากน้ันเขาชมวัด
ติโลมินโล(Htilominlo Temple)สรางขึ้น
เมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธ ู
ซึ่งเกิดกับนางหามผูหน่ึง และไดเสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวดัสูง 46 เมตร ยาว 
43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทัง้ 4 ทิศ ทั้งสองช้ัน มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปم�น อันประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมินโล 
เมื่อป พ.ศ.1761ซึง่ไดรับการยกยองวามคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก 
นมัสการ เจดียสัพพัญูซึ่งเปนเจดียที่สงูที่สดุในเมืองพกุาม ชมวหิารธรรมยันจี
(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เช่ือวาเปนวดัที่ใหญที่สุดใน
เมืองพกุาม สรางขึน้เพื่อลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทาํปตุฆาตจะ
ติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตัง้โดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตาํนานที่โหดรายไดเลา
ตอกันมา 

 
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยรถบัสปรบัอากาศ(ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 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/กลางวัน/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 สงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกนัจํานวน 50,000 
คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทํา
การซองสมุกาํลังเปนกองโจรลอบโจมตีกองทพัพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษ
หนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหพมาเสีย
เมืองในที่สุดอยางไรก็ตามงานกอสรางเจดียมงิกุนดําเนินไปไดเพียง7ป พระเจาปดุงเสด็จ
สวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทพั มหาเจดียอันยิง่ใหญในพระราชหฤทัย
ของพระองคจงึปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหมึาด่ังภูเขาอิฐที่มคีวามมั่นคงถึง 50 
เมตร ซ่ึงหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียทีใ่หญที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถงึ 
152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหวในประฆงัมิงกุน
ไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมงิกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพือ่อุทศิ
ทวายแดมหาเจดียมงิกุน จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คอืเปนระฆังยกัษที่มีเสนรอบวงถึง 
10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใคร
สรางระฆังเลียนแบบจึงรับสัง่ใหประหารชีวตินายชางทันททีี่สรางเสร็จ ปจจุบันถอืเปนระฆัง
ยักษทีม่ีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา
ระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภมูิใจวาระฆังมงิกนุเปนระฆังยกัษที่ยงัคงสง
เสียงกองกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี โดยใหเด็กตัวเล็กๆไป
ยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง100คน 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เจดียชินพิวมิน(เมียะเตง็ดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมงิกุนไมไกล ไดช่ือวาเปนเจดียที่
สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยดีอว พระราชนดัดาใน
พระเจาปดุง เพือ่เปนอนุสรณแหงความรักทีพ่ระองคมตีอพระมหาเทวีชินพวิมิน ซึง่ถงึแก
พิราลัยกอนเวลาอันควร ไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี”เจดียองคน้ีเปน
พุทธศิลป�ที่สรางขึ้นดวยภมูิจกัรวาลคือมีองคเจดียสถติอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอัน
เช่ือกันวาเปนศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลัก
ไตรภมูิ หลังจากน้ันเดินทางกลับมายงัมัณฑะเลย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย นําทานชม พระราชวงัมัณฑะเลย 
(Mandalay Palace)พระราชวงั
ที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย 
ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามโลกคร้ังที่ 2 วันที่ 20 
มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ�าย
สัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษได
ทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลม
พระราชวังมัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผล
วาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสมุกําลงัของ
กองทัพญีปุ่�นพระราชวงัมัณฑะเลยซึ่งเปน
พระราชวังไมสักกถ็กูไฟไหมเผาราบเปน
หนากลองหลงเหลือกแ็ตป�อมปราการและ
คูน้ํารอบพระราชวังที่ยังเปนของด่ังเดิม



 

 

 

อยูปจจุปน พระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวงัที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของ
พระราชวังของเกาขึ้นมา 

จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วงัที่สรางดวย
ไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ  วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีต
ออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกบัพุทธประวติัและ
ทศชาตขิองพระพทุธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซ่ึงเปนปทีพ่ระองคยาย
ราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมอืงมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต
หลังจากทีพ่ระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเปนวดั 
ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง ชม 
วัดกโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเปนสถานที่ทําการสังคายนา
พระไตรปฎกคร้ังที ่5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และ
หนังสือกินเนสบุคไดบันทกึไววา“หนังสอืที่ใหญที่สุดในโลก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า ไ บริการอาหารคํา่เมนูพิเศษ  กุงเผา 
*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY 
หรือเทียบเทา 
 



 

 

 

 
 
ส 
 
 
 
วันทีส่ี ่   รวมพิธลีางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-อมรปรุะ-สะพานไมอูเบ็ง-มัณฑะเลย-   
กรุงเทพฯ ไ (เชา/-/-) 

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิง่ศกัดิ์สทิธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือ
เปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ 

ทรงเคร่ืองกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคํา
เน้ือน่ิม”ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 
689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรง
เคร่ืองประดับทองปางมารวชัิย หนาตกักวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 
2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวดัยะไข (วดัอาระกัน 
หรือวัดพยาจี) เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 
สมัยพระเจา สีปอ กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหม
วัดทองคาํ จงึทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ํา
หนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงนิเพื่อ
บูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชาง
ชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวดัที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐาน

พระพทุธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถทุี่
นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ 

คร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พรอมทัง้ เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวดักุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอย
ป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10.30 น. นําชม "วัดมหากนัดายงค"(MahagandaryonMonastry) ซึ่งเปนวดัใหญที่สุดของ

พมาที่เมอืงอมรปุระ ซึ่งในชวง 
เพลจะมภีิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพื่อรับอาหาร วทิยาลัยสงฆ
แหงน้ีเปนสถานที่ศึกษา 
พระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมากที่สดุ ดวยวตัรปฏิบัติอันงดงามของภกิษุสงฆในวดั
มหากันดายงคทาํใหมีชาวพมาจาํนวนมากสงบุตรหลานมาศึกษาพทุธศาสนากันท่ีน่ี 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 710 
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
วันเดินทางราคา พมา พุกาม มัณฑะเลย มิงกุน บิน PG 4 วัน น่ังรถภายใน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

22 มี.ค.62 25 มี.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
29 มี.ค.62 01 เม.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
05 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 
12 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 
13 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 
14 เม.ย.62 17 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 
19 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 
10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 
24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
31 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 
26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 
09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 



 

 

 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 
06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 
27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 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 

การจองทัวร : 
  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ

ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคืนเงนิคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจําทัง้หมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม

วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย : 

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษัิทฯ จะทาํการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 



 

 

 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษัิทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบรษัิทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดนิทางไปดวยโดยทางบรษัิทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

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 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 
**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


