
 

 

รหัสทัวร  BID1900650 
ทัวรพมา  มัณฑะเลย  สกายน  อังวะ  มิงกุน  3 วัน 2 คืน (PG) 
เจดียเกามูดอว  น่ังรถมาชมเมือง   สกายนฮิลล   พระราชวังมัณฑะเลย  พระราชวัง
ไมสักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ  ระฆังมงิกุน   เจดียมิงกุน  ทัชมาฮาลอิรวดี  รวมพิธี
ลางหนาพระพักตรพระมหามยัมุณี   สะพานไมอูเบ็ง   วัดมหากันดายง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-สกายน-เจดียเกามูดอว-องัวะ-น่ังรถมาชมเมือง-สกายนฮิลล        

ไ (-/-/เย็น)                                                                                                 

10.00 น. พรอมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบนิบางกอกแอร
เวย  Bangkok Airway (PG)  

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

น่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถเลือกชวงทีน่ั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึง่
เปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

13.40 น.   เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงเปนที ่
เรียบรอยแลว 

เดินทางไปยงั เมืององัวะ นําเที่ยวชม เมืององัวะ ดวยรถมา ซึง่อังวะเปนราชธานีอีกแหง
หน่ึงของพมา ชมประตูเมืองทางทศิเหนือที่เรียกวา คาวเซต่ันคา เปนประตูที่ปจจุบันมคีวาม
สมบูรณที่สุด และใชเปนประตูสําหรับทาํพิธีสระผมในเทศกาล  ต่ินจาน(สงกราณต) ของ
ชาวพมา ชม  หอคอยเมืองอังวะ เปนสวนหน่ึงของพระราชวัง เพื่อใช สังเกตการณขาศึก 



 

 

สรางขึ้นในป ค.ศ.1822 หลังจากที่เกิดแผนดินไหวในป ค.ศ.1838  หอแหงน้ีเกิดการเอียง
ตัว แตไดรับการบูรณะเปนโครงสรางเดิมน้ีเปนหน่ึงในรูปแบบสถาปตยกรรมพมาในชวงตน
ศตวรรษที ่19 ชม วัดมหาอองเหม บอนซาน สรางโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจาบา
จีดอ  จากน้ันชม Barayar Monastery  สรางโดย พระเจาบายดีอ ป ค.ศ.1834 ไมสักที่
มีขนาดใหญ สวยงามไดซุมประตู บานประตหูรือหลังคา ซึ่งอาคารแหงน้ีมีเสาไมสกัรองรับ
น้ําหนักอยูถึง 267 ตน 

 
จากน้ัน เดินทางสูเมืองสกายน   ศูนยกลางแหงพระพทุธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทศันียภาพ

ของเมืองสกายน ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายทีต้ั่งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�ง
แมน้ํา สกายนเปนราชธานีไดเพียง 59 ป ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกัน สุดทายพระเจาโดะ
มินพญา ไดรับชัยชนะจงึยานเมืองหลวงใหมมาตัง้ที่ปากแมน้ํามิดแง ตรงทีบ่รรจบกับแมน้ํา
อิรวดี จนเปนทีต้ั่งของเมืองอังวะในเวลาตอมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันชม เจดียกวงมูดอรหรือวัดเจดียนม
นาง สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อป ค.ศ.
1636 ใชเปนที่ประดษิฐานพระเขี้ยว
แกวหรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลงักา 
เจดียน้ีเปนเจดียทรงโอควํา่แบบสิงหล 
หรือเจดียทรงลังกา มตํีานานเลาวาองค
ระฆังทรงกลมผาคร่ึงซีกน้ี ไดตนแบบมา
จากถัน พระชายาคนโปรดของพระ

เจาตาหลู องคเจดียมคีวามสงู 46 เมตร เสนรอบวงวดัได 274 เมตร และใชอิฐในการ
กอสรางมากถึง 10,126,552 กอน แลวชม Umin Thonse` Pagoda or 30 

  Caves Pagoda เจดียอูมินทงแส ภายในมพีระพทุธรูป 45 องคประดษิฐานเรียงกันเปน
คร่ึงวงกลมจากน้ัน ขึ้นเขาสกายน เปนภูเขาขนาดกลาง มีจดุชมววิทีคุ่ณสามารถมองเห็น
เจดียตางๆ ทีว่างตัวอยูตามไหลเขา มองเร่ือยไปจนสุด ถึงแมน้ําอิระวด ีเชิญถายภาพไวเปน
ที่ระลกึ ตามอัธยาศัย  

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

 
วันทีส่อง พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกนุ-ระฆงัมิงกุน-

เจดียมิงกุน-ทชัมาฮาล  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                    

07.00 น.        ไรับประทานอาหารเชา ทีห่องอาหารของโรงแรม    



 

 

ชม พระราชวงัมัณฑะเลย (Mandalay Palace) 
พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สดุ
แหงหน่ึงของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ 
สงครามโลกคร้ังที ่2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบิน
ฝ�ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิง้ระเบิดจํานวน
มากมายถลมพระราช 
วังมัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวงัน้ีเปน

แหลงซองสมุกาํลังของกองทัพญี่ปุ�น ระราชวงัมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักกถ็กูไฟ
ไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวงัที่ยงัเปนของ
ด่ังเดิมอยูปจจปุนพระราชวงัที่เห็นอยูเปนพระราชวังทีรั่ฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของ
พระราชวังของเกาขึ้นมา 
 
 

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
วังน้ีถวายเปนวดัถอืไดวาเปนงานฝมือทีป่ระณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง 
นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งคร้ังหน่ึงเคยเปนสถานที่ทําการ
สังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที ่5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทัง้หมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ และหนังสอืกินเนสบุคไดบันทกึไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.00 น. ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน  นําทานสู เมืองมิงกนุ โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมงิกุน หมูบานมิงกนุ ซึง่เปน

สวนหน่ึงของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือเทาน้ัน 
ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดทีี่มีลกัษณะเปน“กึง่บานกึง่แพ”เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดี
ในแตละฤดูกาลจะมคีวามแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลากระดบัน้ําจะขึ้นสงูกวาฤดู
แลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจงึนิยมสรางบานกึง่แพ คือถาน้ําขึน้สูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่
ดอนคร้ันน้ําลงมากก็ยกบานมาต้ังใกลน้ําเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมน้ําใน
ชีวติประจําวัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหง
ความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวย
ภายหลงัทรงเคลือ่นทัพไปตียะไข แลว
สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมา
ประดิษฐานทีม่ัณฑะเลยเปนผลสําเร็จ จึง
ทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญขึ้นและ 
ยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผขยายไป
รอบดานพรอมกบัเกณฑแรงงานขาทาส
จํานวนมากกอสรางเจดียมงิกุนหรือเจดีย

จักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวงัใหยิง่ใหญ
เทยีบเทามหาเจดียในสมัยพกุามและใหญโตโอฬารยิง่กวาพระปฐมเจดียในสยาม ซึง่ใน
เวลาน้ันถือเปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิสงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกันจาํนวน 
50,000 คนหลบ 
หนีการขดขีแ่รงงานไปอยูในเขตเบง 
กอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสมุกาํลังเปนกองโจรลอบโจมตี
กองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงคราม
อังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหพมาเสียเมืองในที่สุดอยางไรก็ตาม งานกอสราง
เจดียมงิกุนดาํเนินไปไดเพียง 7 ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยใน
สงครามเกาทัพ มหาเจดียอันยิ่งใหญในพระราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียงแคฐาน
ทวาใหญโตมหมึาด่ังภูเขาอิฐที่มคีวามมั่นคงถึง 50 เมตร ซึง่หากสรางเสร็จตามแผนจะเปน
เจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถงึ 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐาน
เกิดจากเหตกุารณแผนดินไหวในป ระฆังมิงกนุไมไกลจากฐานเจดียมงิกุนคือระฆังมิงกุน 
พระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพื่ออุทศิทวายแดมหาเจดียมงิกุนจงึตองมขีนาดใหญ
คูควรกัน คือเปนระฆังยกัษทีม่ีเสนรอบวงถึง 10 เมตร สงู 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตันเลา
ขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสราง 
ระฆังเลียนแบบจึงรับสัง่ใหประหารชีวตินายชางทันททีี่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยกัษ
ที่มขีนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา
ระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภมูิใจวาระฆังมงิกนุเปนระฆังยกัษที่ยงัคงสง



 

 

เสียงกองกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี โดยใหเด็กตัวเล็กๆไป
ยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง 100 คน เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือ
ระฆังมงิกุนไมไกล ไดช่ือวาเปนเจดียที่สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึ้นในป พ.ศ.2359 โดย
พระเจาบากะยดีอว พระราชนัดดาใน 
พระเจาปดุง เพือ่เปนอนุสรณแหงความรักทีพ่ระองคมตีอพระมหาเทวีชินพวิมิน ซึง่ถงึแก
พิราลัยกอนเวลาอันควร จงึไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” หลงัจากน้ัน
เดินทางกลับมายงัมัณฑะเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.00 น. ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา 

*นําทานเขาสูทีพั่ก โรงแรมระดบั 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือ
เทียบเทา 

 
 
 
  ส 
 
 



 

 

วันทีส่าม รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย-อมรปรุะ-สะพานไมอูเบ็ง-วัด
มหากันดายง-กรุงเทพฯ    ไ (เชา/กลางวนั/-)                                                      

04.00 น.      จากน้ันนําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิง่ศักดิ์สทิธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหง
ของพมา ถอืเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเคร่ือง
กษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ที่
พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 
12 ฟตุ 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับ
ทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาป
ดุงไดสรางวดัมหามุนี หรือวัดยะไข (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อ
ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ 
กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหม 
วัดทองคาํ จงึทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ํา
หนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงนิเพื่อ
บูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชาง

ชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวดัที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สดุ
ในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยงัมีโบราณวตัถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อ
คร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พรอมทัง้ เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวดักุสินารา ซึ่งมีอายุ
หลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 

07.00 น.        ไ รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม  
เดินทางเขาสูตัวเมอืง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทางตอนใตของ
เมืองมัณฑะเลยซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป ทานจะไดชมทศันียภาพของเมืองสกาย ลุม
แมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายทีต้ั่งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมน้ํา ชมสะพานไม
อูเบ็ง สะพานไมที่ยาวที่สดุในโลกโดยขาราชการช้ันผูใหญช่ือวาเสาอู เสาของสะพานใชไม
สักถงึ1,208 ตนซึง่มอีายกุวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) 
ไปสูวัดจอกตอจีซ่ึงมีเจดียที่สรางตามแบบวดัอนันดาแหงพกุาม 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน นําทานชมการตกับาตรพระสงฆ 1,400 รปู ณ วัดมหากนัดายงค ซึง่เปนวดัใหญที่สุด
ของพมาที่เมืองอมรปุระ ซึง่ในชวงเพลจะมีภกิษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการ
สํารวม ในทกุๆวันเวลา 10.30 น.จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก มารวมช่ืนชมการจดัเตรียม
ตักบาตร ถวายภตัตาหารเพลใหแกพระสงฆ และเณรทีม่าศึกษาพระธรรมวินัยทีว่ดัมหากัน
ดายน ในเมืองมัณฑะเลย ที่น่ีมีพระสงฆ และเณรจําวดัอยูเกือบ 1,400 รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

** สําหรับเที่ยวบิน PG710 จะไมมีบริการอาหารกลางวันที่รานอาหารและไมมีรายการเที่ยวเจดียหยก 
** 

ไฟลทบนิ PG710  
14.15 น ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบนิที่ PG 710 

** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  
16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
ไฟลทบนิ PG714  
12.00 น. ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน   แวะสกัการะ เจดียหยก ซึง่เปนเจดียหยกที่ใหญที่สดุในโลก เปนเจดียประดบัประดาดวย

หยกทัง้ภายในและภายนอกรวมทัง้หยกกอนใหญที่สุดอยูใตยอดฉตัร เปนเจดียที่สวยอีก
แหงหน่ึงของเมอืงมัณฑะเลย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบนิที่ PG 714 
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหต ุ: สําหรบัลกูคาที่จองทัวรพมาเดนิทางชวงวนัหยุดสงกรานตตัง้แต 12-21 เมษายน 

2562  พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการคะ 
                โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปดใหแทนคะ 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา มัณฑะเลย  มิงกุน สกาย องัวะ 3 วนั บนิ PG 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเดี่ยว 

01 มี.ค.62 03 มี.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 
08 มี.ค.62 10 มี.ค.62 PG709/PG714 10,900 10,500 9,900 2,000 
15 มี.ค.62 17 มี.ค.62 PG709/PG714 10,900 10,500 9,900 2,000 
22 มี.ค.62 24 มี.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 
29 มี.ค.62 31 มี.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 
06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 
12 เม.ย.62 14 เม.ย.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 
13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 
14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 PG709/PG710 13,900 13,500 12,900 2,000 
10 พ.ค.62 12 พ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 
24 พ.ค.62 26 พ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
07 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 



 

 

28 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋  
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 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) 

 
อตัราคาบริการไมรวม 
  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 600 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 มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ 
(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 กอนเดินทางเรียบรอยแลว ทางบริษทัฯจะ
ไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบุัติเหตทุี่เกิด
จากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป�าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสาย
การบนิ 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรอืคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  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 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 

**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


