
 

 

รหัสทัวร BID1903933 
ทัวรพมา พุกาม มัณฑะเลย ลองเเมน้ําอิระวดี มิงกุน (น่ังรถภายใน) 
4 วัน 3 คืน (FD) 
ทะเลเจดีย   โชวพื้นเมืองหุนเชิดพุกาม   วัดเจดียชเวสิกอง   วัดอนันดา 
วัดมนุหา   วัดกุบยางกี   วัดติโลมินโล   วัดสัญพัญู   วหิารธรรมยันจ ี
หมูบานมิงกุน   ลองแมน้ําอิระวดี   พระราชวังมัณฑะเลย 
พระราชวังไมสักชเวนานจอง   รวมพธิีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี 
อมรปุระ   สะพานไมอูเบ็ง 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย –นั่งรถสูพุกาม – ทะเลเจดีย – จุดชมวิวทะเลเจดีย – 

โชวพ้ืนเมืองหุนเชิดพุกาม 
  ไ (-/กลางวันบนเคร่ือง/เย็น) 
08.30น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประต ู1 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

11.00 น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลยโดยเท่ียวบิน FD 244 ** มีบริการอาหารรอนและ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 

 

 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนํา

ทานเดินทางสูเมืองพุกาม เมืองแหงประวัติศาสตรของประเทศเมียนมาร โดยรถ
บัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 



 

 

จากน้ัน  ถึง เมืองพุกาม ชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคง
วิถีที่ชีวิตที่เรียบงายนําทานชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟ�า ณ จุดชมวิว
ทะเลเจดีย 

 
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชม

การเชิดหุนที่ดูเหมือนมชีีวิตจริงพรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 

 
จากน้ัน  นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วนัที่สอง พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-
วัดสัญพัญู-วิหารธรรมยันจ-ีนั่งรถกลับสูมัณฑะเลย  

 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
08.25 น. ชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเปนสถูปดั้งเดิมของพมาโดย

แท มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพ่ือ
ใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเปนสีทองขนาด
ใหญ ใชเปนทั้งที่ประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ในพุกาม  

 
ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปน
วัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเปนวิหาร
ที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 
ดานซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม 
และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงนี้ก็คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวาง
สองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  



 

 

จากน้ัน พาทานชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะ
บา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพ่ือส่ังสมบุญไวสําหรับ
ชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดนี้โครงสรางวิหารคอนขางแคบ 
มีพระนอนหนึ่งองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคนั่งเบียดเสียดอยูภายใน สะทอน
ถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองคน้ีเปนอยางดี 

  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ ้นชื ่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึ่ง

ยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดในพมา เชน ถวยน้ํา จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็ก
ถึงใหญ หีบใสของตางๆสิ่งที่กําลังเปนที่นิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสาน
กับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม พาทาน
เที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel)สรางโดยพระโอรสของพระเจาจัน
สิทธะ สิ่งที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู  

  
เขาชม วัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)สรางขึ้นเมื่อป 1211 โดยพระบัญชา
ของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางหามผู
หนึ่งและไดเสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร 
เทากันทั ้ง 4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยู ทั ้ง 4 ทิศ ทั ้งสองชั ้น มีภาพ



 

 

จิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปم�น อันประณีตสวยงามสรางโดยพระตโิล
มินโลเมื่อป พ.ศ.1761ซึ่งไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและ
ภายนอก นมัสการ เจดียสัพพัญู ซึ่งเปนเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหาร
ธรรมยันจี(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวา
เปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรม
จากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญ
ตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา ไดเวลาสมควร  เดินทางสูเมือง
มัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

คํ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว 
HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 



 

 

   
 
วันที่สาม มัณฑะเลย-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมูบานมิงกุน-เจดียมิงกุน-ลองแมนํ้าอิระวด-ี

ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง 
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
08.05 น. นําทานสู เมืองมิงกุนโดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน จากทาเรือใกล

เจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปรุะ ทวนน้ําไป หมูบานมิงกุน ซึง้เปนสวนหน่ึงของ
อมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามี
อนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง ระหวางทางจะไดเห็นหมูบาน
อิรวดีที่มีลักษณะเปน “กึ่งบานกึง่แพ” เน่ืองจากระดบัน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมี
ความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดบัน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 
เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอน
ครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาต้ังใกลน้ําเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําใน
ชีวิตประจําวัน  



 

 

นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวย
ภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมนีุมาประดิษฐาน
ที่มัณฑะเลยเปนผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญขึ้นและยากขึ้น ดวย
การทําสงครามแผขยายไปรอบดาน พรอมกบัเกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมาก
กอสรางเจดียมิงกุนหรือเจดียจักรพรรดิเพ่ือประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระ
เจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกาม และใหญโต
โอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม ซึ่งในเวลาน้ันถือเปนเจดียที่สูงท่ีสุดในสุวรรณ
ภูมิ  
สงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่
แรงงานไปอยูในเขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุม
กําลังเปนกองโจรลอบโจมตีกองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุน
หลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหพมาเสีย
เมืองในที่สุดอยางไรก็ตามงานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง7ป พระเจาป



 

 

ดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียอันยิ่งใหญ
ในพระราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาด่ัง 
ภูเขาอิฐที่มีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซึง่หากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญ
ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิด
จากเหตุการณแผนดินไหว  ระฆังมิงกุนไมไกลจากฐานเจดียมิงกุน 

 
คือระฆังมิงกนุพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพ่ืออุทิศทวายแดมหาเจดียมิง
กุน จึงตองมีขนาดใหญคูควรกนั คือเปนระฆังยักษทีม่ีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 
3.70 เมตร น้ําหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสราง
ระฆังเลียนแบบจึงรับสัง่ใหประหารชวีิตนายชางทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปน
ระฆังยกัษที่มีขนาดเล็กกวาระฆงัแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก
เพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุน
เปนระฆังยกัษที่ยังคงสงเสียงกองกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวางใหญของ
ระฆังใบน้ี โดยใหเดก็ตัวเล็กๆไปยืนรวมกนัอยูใตระฆังไดถงึ100 คน เจดียชินพิ
วมิน(เมียะเต็งดาน) ประดษิฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชือ่วาเปนเจดียที่



 

 

สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยดีอว พระราช
นัดดาในพระเจาปดงุ เพ่ือเปนอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวี
ชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา  “ทัชมาฮาลแหง
ลุมอิรวด”ี เจดียองคน้ีเปนพุทธศิลป�ที่สรางขึ้นดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถติ
อยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเปนศูนยกลางและโลกและจักรวาล 
ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากน้ันเดินทางกลับมา
ยังมัณฑะเลย 

 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace)พระราชวังที่สวนใหญ
กอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชีย
บูรพาหรือสงครามโลกครั ้งที ่  2 วันที ่  20 มีนาคม 2488 เคร ื ่องบินฝ�าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะ
เลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังนี้เปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ�น
พระราชวังมัณฑะเลยซึ่ง
เปนพระราชวังไมสักก็ถูก
ไฟไหม เผาราบเป นหนา
กลองหลงเหลือก็แตป�อม
ป ร าก า ร และค ู น้ํ า ร อบ
พระราชวังที่ยังเปนของดั่ง
เดิมอยูปจจุปนพระราชวังที่
เห ็นอยู  เป นพระราชวังที่
รั ฐบาลพม  า ได  จ ํ า ลอง
รูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา 

 
จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่

สรางดวยไมสักทั้งหลัง 
งดงามตามแบบศิลปะ
พมาแทๆ วิจิตรตระการ
ดวยลวดลายแกะสลัก
ประณีตอ อนช อย ทั้ง
หลังคา บานประตูและ
ห น  า ต  า ง  โ ด ย เ น น
รายละเอ ียดเก ี ่ยวกับ
พุทธประวัติและทศชาติ
ของพระพุทธเจา สราง
โดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมา
อยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตหลังจากที่พระองค



 

 

สิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเปนวัด ถือไดวา
เปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง นําทานชม วัดกุ
โสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั ้งหนึ ่งเคยเปนสถานที ่ทําการสังคายนา
พระไตรปฎกครั ้งที ่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั ้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” 

 
คํ่า ไ บริการอาหารคํ่าเมนูพิเศษ  กุงเผาเลิศรส 

*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK 
MANDALAY หรือเทียบเทา 
 
วันที่สี่   รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไมอูเบ็ง – 

มัณฑะเลย – กรุงเทพฯ 
 ไ (เชา/-/-) 

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของ
พมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการ
ขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม”ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่เมือง
ธรรมวดี เมื่อปพ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรง



 

 

เครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุง
ไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระ
มหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     จะเสียเมืองพมาให
อังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเนื้อทอง
ไดนํ้าหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดั
ขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปน
วัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ 
ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 
จากน้ัน นําทานกลับสูโรงแรมที่พัก 

 
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยู
ทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหนึ่งของพมา
กอนที่จะยายมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากนั้นนําทานผานชมภูเขา



 

 

สกายศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมือง
สกาย ลุมแมน้ําอิระวดีเจดีย 
จํานวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมน้ํา ชม สะพานไมอูเบ็ง(U-
Ben)สะพานไมที ่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื ่อวาเสาอู เสาของ
สะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน 
ไปสูวัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม จากนั้น นําทาน
เดินทางสู สนามบินมัณฑะเลย เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 

  
12.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 
เมษายน 2563 

ภัตตาคารชาบูชิ/เปดปกก่ิง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปดใหบริการคะ  
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการ 

โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 
 

***************************************************** 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทางราคา พมา พุกาม มัณฑะเลย มิงกุน บิน FD 4 วัน นั่งรถภายใน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง 

จํานว
น ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

14 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
21 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 
28 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
12 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
19 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24 16,900 16,500 15,900 3,500 
28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24 19,900 19,500 18,900 3,500 
29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24 19,900 19,500 18,900 3,500 
30 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 24 18,900 18,500 17,900 3,500 
16 ม.ค.63 19 ม.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
30 ม.ค.63 02 ก.พ.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 24 15,900 15,500 14,900 3,500 
14 ก.พ.63 17 ก.พ.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 
06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
13 มี.ค.63 16 มี.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 
20 มี.ค.63 23 มี.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
27 มี.ค.63 30 มี.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 
03 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24 15,900 15,500 14,900 3,500 



 

 

10 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24 16,900 16,500 15,900 3,500 
11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24 17,900 17,500 16,900 3,500 
17 เม.ย.63 20 เม.ย.63 24 15,900 15,500 14,900 3,500 
24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั

เดินทาง) 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 



 

 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลกูทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู
ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืนวีซาปกติ
อีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วนั มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจง
ใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 



 

 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆ
หรือแมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. 
กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกครั้ง หาก ตม.ปฎิเสธการ
เขา-ออกเมืองของทาน ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


