
 

 

รหัสทัวร  BID1900654 
ทัวรพมา  พุกาม  มัณฑะเลย  อมรปุระ  มิงกุน  4 วัน 3 คืน (PG)  
สักการะมหาเจดียชเวสิกอง  ป�าทะเลเจดีย 4,000องค  รวมพิธีลางพระพักตร
พระมหามัยมุน ี น่ังเรือลองแมน้ําอิรวดี 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-อมรปรุะ-สะพานไมอูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วดักุสนิารา-

เขามัณฑะเลย   ไ (-/-/เย็น)                                                                            

09.30 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประต ู4 เคาทเตอร F สายการบินบางกอกแอร
เวย 
Bangkok Airway (PG) โดยมีเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกแกทกุทาน  

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

น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงทีน่ั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึง่
เปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

13.25 น.    เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเปนที ่
เรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึง่อยูทางตอน
ใตของเมืองมัณฑะเลยซึง่เปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหน่ึงของพมากอนที่จะยายมายอยูที่
เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากน้ันนําทานผานชมภูเขาสกายศูนยกลางแหง
พระพทุธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทศันียภาพของเมืองสกาย ลุมแมน้ําอิระวด ี
เจดียจํานวนมากมายทีต้ั่งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมน้ํา  ชม สะพานไมอูเบง็ (U-
Ben) สะพานไมที่ยาวที่สดุในโลกโดยขาราชการช้ันผูใหญช่ือวาเสาอู เสาของสะพานใชไม
สักถงึ1,208 ตนซึง่มอีายกุวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู วัดจอกตอจ ี
ซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
เย็น  นําทานแวะวัดกุสนิารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพทุธไสยาสนนําทานเดินทาง

สูเขา Mandalay Hill ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูน้ีสงู 240 
เมตร ซ่ึงเปนจุดชมววิทวิทศันที่สวยงามที่สดุของเมืองมัณฑะเลย ซึง่อยูบนยอดเขา 
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเกือบทัง้เมอืง ชมพระอาทติย 
ลับฟ�าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย  

คํ่า              บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว **  
โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
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วันทีส่อง มัณฑะเลย - พุกาม- วัดเจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา- วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วดั
ติโลมินโล – วดัสญัพัญู - วหิารธรรมยันจ-ี เจดียชเวชานดอร-โชวพ้ืนเมืองหุนเชิด       
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา แบบกลองจากทางโรงแรม 
06.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินมัณฑะเลย อาคารผูโดยสายภายในประเทศ 
07.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินพุกาม สูเมืองประวติัศาสตรพกุาม โดยสายการบิน Air 

Yangon เที่ยวบินที ่YH 910 หรือสายการบินอื่นในเวลาใกลเคียงกัน 
08.25 น. เดินทางถึงเมืองพกุาม (Bagan) นําทานนําทานชม พระเจดียชเวสกิอง (Shwezigon 

Pagoda) ซึง่เปนสถปูด้ังเดิม 
ของพมาโดยแท มีลกัษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย 
เพื่อใชบรรจพุระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ 
ใชเปนทั้งที่ประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวดัสี
ขาว มองเห็นไดชัดเจน สรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวหิารแหงน้ีนับไดวาเปนวิหารทีม่ีขนาด
ใหญทีสุ่ดในพกุาม มีรูปรางเปนส่ีเหล่ียมจตุัรัส มมีุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซ่ึงตอมาเจดีย
แหงน้ีเปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพกุาม และส่ิงที่นาทึ่งของวหิารแหง
น้ีกคื็อ ทีช่องหลงัคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวาง
อยางนาอัศจรรย จากน้ันพาทานชม วัดมนุหา (Manuha  
Temple) ต้ังอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะ
กษตัริยแหงมอญ เพื่อส่ังสม 
บุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวดัน้ี โครงสรางวิหาร
คอนขางแคบ มีพระนอนหน่ึงองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน 
สะทอนถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองคน้ีเปนอยางดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
 



 

 

บาย แวะชมสิง่ของขึ้นช่ือของพกุามก็คอื เครื่องเขนิ(Lacquer Ware) ซึง่ยอมรับกันวามี
ช่ือเสียงที่สดุในพมา เชน ถวยน้ํา จานรอง โถใสของต้ังแตขนาดเลก็ถงึใหญ ส่ิงที่กาํลังเปน
ที่นิยมกคื็อ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลว
กับไปคืนรูปไดดังเดมิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาทานเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel)  
สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิง่ที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังทีง่ดงามที่สุด
ในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู จากน้ันเขาชม วดัตโิลมินโล (Htilominlo Temple) สรางขึ้น
เมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธ ู



 

 

ซึ่งเกิดกับนางหามผูหน่ึง และไดเสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวดัสูง 46 เมตร ยาว 
43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทัง้ 4 ทิศ ทั้งสองช้ัน มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปم�น อันประณีตสวยงาม สรางโดยพระตโิลมินโล 
เมื่อป พ.ศ.1761 ซึ่งไดรับการยกยองวามคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก 
นมัสการ เจดียสัพพัญู ซึง่เปนเจดียที่สูงที่สดุในเมอืงพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี 
(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เช่ือวาเปนวดัที่ใหญที่สุดใน
เมืองพกุาม สรางขึน้เพื่อลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทาํปตุฆาตจะ
ติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตัง้โดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตาํนานที่โหดรายไดเลา
ตอกันมา ชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงาม  
และหมูบานเกาแกเมืองพกุามที่ยงัคงวถิีทีว่ิตทีเ่รียบงาย เดินทางชมและเก็บภาพพระ
อาทติยลับขอบฟ�า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอกเมืองพุกาม ทานจะ
ไดชมการเชิดหุนที่ดูเหมอืนมชีีวติจริง พรอมลิม้รสอาหารพื้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*นําทานเขาสูทีพั่ก  โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา 

วันทีส่าม   พุกาม- มัณฑะเลย – เที่ยวเมืองมิงกุน – หมูบานมิงกนุ – เจดียมิงกุน –  
                ลองแมน้ําอริะวดี – ระฆังมิงกนุ - พระราชวังมัณฑะเลย- 
                พระราชวังไมสักชเวนานจอง        ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                       

07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
08.05 น.    ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สูเมืองมัณฑะเลย   
โดยสายการบิน Air Yangon     เที่ยวบินที่ YH 917 



 

 

นําทานสู เมืองมิงกนุ โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมงิกุน หมูบานมิงกนุ ซึง้เปน
สวนหน่ึงของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดแีละไปไดดวยเสนทางเรือเทาน้ัน 
ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดทีี่มีลกัษณะเปน “กึง่บานกึง่แพ” เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดี
ในแตละฤดูกาลจะมคีวามแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึ้นสงูกวาฤดู 
แลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจงึนิยมสรางบานกึง่แพ คือถาน้ําขึน้สูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่
ดอนคร้ันน้ําลงมากก็ยกบานมาต้ังใกลน้ําเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมน้ําใน
ชีวติประจําวัน นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง 
ดวยภายหลังทรงเคลื่อนทพัไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐาน
ที่มัณฑะเลยเปนผลสําเร็จ จึงทรงฮกึเหมิที่จะกระทําการใหญขึ้นและยากขึ้น ดวยการทาํ
สงครามแผขยายไปรอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมากกอสรางเจดียมงิกุน
หรือเจดียจักรพรรดิเพือ่ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังให
ยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพกุาม และใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม 
ซึ่งในเวลาน้ันถอืเปนเจดียที่สูงที่สดุในสุวรรณภูมิ สงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกัน
จํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติ
ของอังกฤษแลวทําการซองสุมกําลงัเปนกองโจรลอบโจมตกีองทพัพมาอยูเนืองๆโดยพมา
กลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหน่ึง
ที่ทําใหพมาเสียเมืองในที่สดุอยางไรกต็าม งานกอสรางเจดียมงิกุนดําเนินไปไดเพียง7 ป 
พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพายแพไทยในสงครามเกาทพั มหาเจดียอันยิ่งใหญ
ในพระราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหมึาด่ังภูเขาอิฐที่มคีวาม
มั่นคงถงึ 50 เมตร ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สดุในโลก 



 

 

เพราะสงูถงึ 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหวในป 
ระฆงัมิงกนุไมไกลจากฐานเจดียมงิกุนคอืระฆังมงิกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ 
เพื่อทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จงึตองมขีนาดใหญคูควรกัน คือเปนระฆังยักษที่มีเสนรอบ
วงถงึ 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการ
ใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบจึงรับส่ังใหประหารชีวิตนายชางทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือ
เปนระฆังยักษทีม่ีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรงุมอสโกเพียงใบ
เดียวทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภมูิใจวาระฆังมงิกุนเปนระฆังยกัษที่
ยังคงสงเสียงกองกงัวานทัง้น้ีเคยมกีารทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี โดยใหเด็กตวั
เล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง 100 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 

 

 เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมงิกุนไมไกล ไดช่ือวาเปนเจดีย
ที่สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยดีอว พระราชนัดดาใน
พระเจาปดุง เพือ่เปนอนุสรณแหงความรักทีพ่ระองคมตีอพระมหาเทวีชินพวิมิน ซึง่ถงึแก
พิราลัยกอนเวลาอันควร จงึไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ีเปน
พุทธศิลป�ที่สรางขึ้นดวยภมูิจกัรวาลคือมีองคเจดียสถติอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอัน
เช่ือกันวาเปนศูนยกลางและโลกและจักรวาลลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกั
ไตรภมูิหลงัจากน้ันเดินทางกลับมายงัมัณฑะเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บาย นําทานชม พระราชวงัมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวงัที่สวนใหญกอสราง

ดวยไมสกัที่สวยงามที่สดุแหงหน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ
สงครามโลกคร้ังที ่2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ�าย 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิด
จํานวนมากมายถลมพระราชวงัมัณฑะเลยข
องพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลง
ซองสุมกาํลังของกองทพัญี่ปุ�น
พระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสกั
ก็ถกูไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็
แตป�อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังทีย่ัง
เปนของดัง่เดมิอยูปจจุปนพระราชวังที่เห็นอยู
เปนระราชวงัทีรั่ฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบ

ของพระราชวงัของเกาขึ้นมา 
จากน้ัน นําทาน พระราชวงัไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สรางดวย

ไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ  วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีต
ออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกบัพุทธประวติัและ



 

 

ทศชาตขิองพระพทุธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซ่ึงเปนปทีพ่ระองคยาย
ราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมอืงมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต
หลังจากทีพ่ระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเปนวดั 
ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง  ชม วดักโุสดอ 
(Kuthodaw Pagoda) ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเปนสถานทีท่ําการสงัคายนาพระไตรปฎกคร้ังที่ 5 
มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ หนังสือกินเนสบุคไดบันทกึ
ไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา 
*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว **  
โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี ่   รวมพิธลีางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค-มัณฑะเลย-กรงุเทพฯ 
ไ (เชา/-/-)                                                                                                 

04.00 น.      นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิง่
ศักดิส์ิทธิ์สงูสดุ 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปน
ตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเคร่ือง
กษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูป
ทองคําเน้ือน่ิม” ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่
เมืองธรรมวด ีเมือ่ปพ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม
ดวยทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทอง
ปางมารวชัิย หนาตกักวาง 9 ฟตุ ในป พ.ศ. 2327 
พระเจาปดุงไดสรางวดัมหามุนี หรือวดัยะไข (วัด
อาระกัน หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัย
มุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     
จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวดัทองคํา จงึทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเกบ็
เน้ือทองไดน้ําหนักถงึ 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพือ่บูรณะวดั
ขึ้นใหมมขีนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวดัที่
สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพทุธรูปเกาแกที่สดุในเมอืงพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย
ยังมโีบราณวตัถทุี่นําไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พรอมทัง้ เชิญทุกทานรวม
ทําบุญบูรณวดักุสินารา ซึ่งมอีายุหลายรอยปประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมาก
จากน้ันกลับโรงแรม 

 
07.00 น.         บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.00 น. นําชม "วัดมหากนัดายงค"(Mahagandaryon Monastry)  ซึง่เปนวัดใหญที่สุดของ

พมาที่เมอืงอมรปุระ ซึ่งในชวงเพลจะมภีิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวม
เพื่อรับอาหาร วิทยาลัยสงฆแหงน้ีเปนสถานทีศึ่กษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมาก
ที่สุด ดวยวตัรปฏิบัติอันงดงามของภกิษุสงฆในวัดมหากันดายงค ทําใหมชีาวพมาจํานวน
มากสงบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่น่ี  

14.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบนิที่ PG 710 
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 

**ในกรณีทีไ่ฟลทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิเน่ืองจากปญหาทางสายการ
บินหรือเหตุสดุวสิัยทางธรรมชาติ ทางผูจัดขอสงวนสทิธิป์รบัเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบ
ของเวลาที่เกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานงึถึงประโยชนของลกูคาเปน
สําคญั** 
 



 

 

 
 
อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 

วันเดินทาง ราคา พมา พุกาม มัณฑะเลย มิงกุน บิน PG 4 วัน บินภายใน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

22 มี.ค.62 25 มี.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
29 มี.ค.62 01 เม.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
05 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
12 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
13 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
14 เม.ย.62 17 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
19 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
31 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 



 

 

13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 
27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

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

เงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)  
  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 ทางทวัรจะตองเรียกเก็บ
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) เดนิทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เทีย่วบิน , 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** 
 
 
 
 


