
 

 

รหัสทัวร BID1903940 
ทัวรพมา มหศัจรรย...MYANMAR มัณฑะเลย สกายน อังวะ มิงกุน 
3 วัน 2 คืน (PG) 
มัณฑะเลย   สกายน   เจดียเกามูดอว   อังวะ   สกายนฮิลล 
พระราชวังมัณฑะเลย   พระราชวังไมสักชเวนานจอง   วดักุโสดอ   มิงกุน 
ระฆังมิงกุน   เจดียมิงกุน   ทัชมาฮาล   พระมหามัยมุณี   มัณฑะเลย 
อมรปุระ   สะพานไมอูเบ็ง   วัดมหากันดายง 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-สกายน-เจดียเกามูดอว-อังวะ-นั่งรถมาชมเมือง-

สกายนฮิลล               ไ (-/-/เย็น)                                                                                                                           

10.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบิน
บางกอกแอรเวย  Bangkok Airway (PG)  

12.15 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน PG 709  ** บริการอาหารบน
เคร่ือง** 

 
 
 
 
 
 
 

13.40 น.   เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา 
  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

เดินทางไปยัง เมืองอังวะ นําเที่ยวชม เมืองอังวะ ดวยรถมา ซึ่งอังวะเปนราชธานี
อีกแหงหน่ึงของพมา ชมประตูเมืองทางทิศเหนือที่เรียกวา คาวเซตั่นคา เปนประตู
ที่ป จจุบันมีความสมบูรณ ที่ สุด  และใช เปนประตูสําหรับทําพิธีสระผมใน



 

 

เทศกาล  ติ่นจาน(สงกราณต) ของชาวพมา ชม  หอคอยเมืองอังวะ เปนสวนหน่ึง
ของพระราชวัง เพื่อใช สังเกตการณขาศึก สรางขึ้นในป ค.ศ.1822 หลังจากที่เกิด
แผนดินไหวในป ค.ศ.1838  หอแหงน้ีเกิดการเอียงตัว แตไดรับการบูรณะเปน
โครงสรางเดิมน้ีเปนหน่ึงในรูปแบบสถาปตยกรรมพมาในชวงตนศตวรรษที่ 19 ชม 
วัดมหาอองเหม บอนซาน สรางโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจาบาจีดอ  จากนั้น
ชม Barayar Monastery  สรางโดย พระเจาบายีดอ ป ค.ศ.1834 ไมสักที่มี
ขนาดใหญ สวยงามไดซุมประตู บานประตูหรือหลังคา ซึ่งอาคารแหงน้ีมีเสาไมสัก
รองรับน้ําหนักอยูถึง 267 ตน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน เดินทางสูเมืองสกายน   ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชม

ทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยู
บนภูเขา และริมฝم�งแมน้ํา สกายนเปนราชธานีไดเพียง 59 ป ภายหลังเกิดการชิง
อํานาจกัน สุดทายพระเจาโดะมินพญา ไดรับชัยชนะจึงยานเมืองหลวงใหมมาตั้งที่
ปากแมน้ํามิดแง ตรงที่บรรจบกับแมน้ําอิรวดี จนเปนที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลา
ตอมา  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
จากน้ัน ชม เจดียกวงมูดอรหรือวัดเจดียนมนาง สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อป ค.ศ.

1636 ใชเปนทีป่ระดษิฐานพระเขี้ยว
แกวหรือพระทันตธาตุที่ไดมาจาก
ลังกา เจดียน้ีเปนเจดียทรงโอควํ่า
แบบสิงหล หรือเจดียทรงลังกา มี
ตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผา
ครึ่งซกีนี้ ไดตนแบบมาจากถัน พระ
ชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู องค
เจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบ
วงวัดได 274 เมตร และใชอิฐในการกอสรางมากถึง 10,126,552 กอน แลวชม 
Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอูมินทงแส ภายในมี
พระพุทธรูป 45 องคประดิษฐานเรียงกันเปนครึ่งวงกลมจากนั้น ขึ้นเขา
สกายน เปนภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมววิที่คุณสามารถมองเห็นเจดียตางๆ ที่วางตัว



 

 

อยูตามไหลเขา มองเร่ือยไปจนสุด ถึงแมน้ําอิระวด ีเชิญถายภาพไวเปนที่ระลึก 
ตามอัธยาศัย  

คํ่า             ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 

 
วันที่สอง   พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน- 
 ระฆังมิงกุน-เจดียมิงกุน-ทัชมาฮาล 
              ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                               

07.00 น.        ไรับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม    
ชม  พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังที่สวนใหญ
กอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชีย
บูรพา หรือ สงครามโลกครั้งที่  2 วันที่  20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ�าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะ
เลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ�น ระ
ราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลอง
หลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังที่ยังเปนของดั่งเดิมอยูปจจุปน
พระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวัง
ของเกาขึ้นมา 



 

 

 
 

จากน้ัน  นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง Golden Palace Monastry วังที่
สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลาย
แกะสลักประณีตออนชอย ทั้ง
หลังคา บานประตูและหนาตาง 
โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ
ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ท ศ ช า ติ ข อ ง
พระพุทธเจา สรางโดยพระเจามิ
นดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่
พระองคยายราชธานีจากอมรปุ
ระมาอยูที่ เมืองมัณฑะเลยเพื่อ
เปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน 
แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวังน้ี
ถวายเปนวัดถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยาง
แทจริง นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปน



 

 

สถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 
84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือที่ใหญที่สุด
ในโลก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.00 น. ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน หมูบานมิงกุน 

ซึง่เปนสวนหน่ึงของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทาง
เรือเทาน้ัน ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะเปน“กึ่งบานกึ่งแพ”
เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกนัมาก โดยเฉพาะฤดูน้ํา
หลากระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ 
คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอนครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ํา
เพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจําวัน  



 

 

 
นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวย
ภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข 
แลวสามารถชะลอพระมหามัย
มุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย
เปนผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะ
กระทําการใหญขึน้และ 
ยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผ
ขยายไปรอบดานพรอมกับเกณฑ
แ ร งงาน ข าท าส จํ าน วน ม าก
กอสรางเจดียมิงกุนหรือเจดีย
จักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังให
ยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียใน
สยาม ซึ่งในเวลาน้ันถือเปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิสงผลใหขาทาสชาวยะไข
หรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอล 
เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุมกําลังเปนกองโจรลอบโจมตี
กองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิด
สงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหพมาเสียเมืองในที่สุดอยางไรก็ตาม 
งานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง 7 ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลัง
ทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียอันยิ่งใหญในพระราชหฤทัยของ
พระองคจึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาด่ังภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 



 

 

เมตร ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะ
สูงถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหวในป 
ระฆังมิงกุนไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสราง
โดยสําเร็จ เพื่ออุทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุนจึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเปน
ระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตันเลาขานกัน
วา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งใหประหาร
ชีวิตนายชางทันทีที่สรางเสรจ็ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหง
หน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลินแตกราว
ไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเปนระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวาน
ทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืน
รวมกันอยูใตระฆังไดถึง 100 คน เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู
เหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเปนเจดียที่สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึ้นในป 
พ.ศ.2359 โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาใน 
พระเจาปดุง เพื่อเปนอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน 
ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิร
วด”ี หลังจากน้ันเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย 

 



 

 

19.00 น. ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผา 
*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
 

 
 
วันที่สาม รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย-อมรปุระ- 
 สะพานไมอูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ     
              ไ (เชา/กลางวัน/-)                                                                               
04.00 น.      จากน้ันนําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 

5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่
ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอ
ขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 
น้ิว ทรงเครื่องประดับทองปาง
มารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ใน
ป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงได
สรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข 
(วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อ
ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และ
ในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สี
ปอ กอน     จะเสียเมืองพมาให
อังกฤษไดเกิดไฟไหม วัดทองคํา 
จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมา
ในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิม
โดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแต
ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมี



 

 

โบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พรอมทั้ง เชิญทุก
ทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 

07.00 น.        ไ รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม  
เดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทาง
ตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป ทานจะไดชมทัศนียภาพ
ของเมืองสกาย ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา 
และริมฝم�งแมน้ํา ชมสะพานไมอูเบ็ง สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้น
ผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 200 ปทอด
ขาม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูวัดจอกตอจีซึ่งมีเจดียที่สราง
ตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 

 
 

จากน้ัน นําทานชมการตักบาตรพระสงฆ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค ซึ่งเปนวัด
ใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียง
แถวดวยอาการสํารวม ในทุกๆวันเวลา 10.30 น.จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก 
มารวมชื่นชมการจัดเตรียมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลใหแกพระสงฆ และเณร
ที่มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดมหากันดายน ในเมืองมัณฑะเลย ที่น่ีมีพระสงฆ และ
เณรจําวัดอยูเกือบ 1,400 รูป 



 

 

 
 
** สําหรับเท่ียวบิน PG710 จะไมมบีรกิารอาหารกลางวันที่รานอาหารและ 
ไมมีรายการเท่ียวเจดียหยก ** 
ไฟลทบิน PG710  
14.15 น ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย  
 เที่ยวบินที่ PG 710 

** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง **  
16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
ไฟลทบิน PG714  
12.00 น. ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน   แวะสักการะ เจดียหยก ซึ่งเปนเจดียหยกที่ใหญที่สุดในโลก เปนเจดยีประดับ

ประดาดวยหยกทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งหยกกอนใหญที่สุดอยูใตยอดฉัตร 
เปนเจดียที่สวยอีกแหงหน่ึงของเมืองมัณฑะเลย  

 
 



 

 

 
 
19.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 

714 
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
............................................................................... 

หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 
เมษายน 2563 

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

โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
      ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา มัณฑะเลย  มิงกุน สกาย องัวะ 3 วัน บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง เที่ยวบิน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 
22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 PG709/PG714 15,900 15,500 14,900 2,000 
30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 PG709/PG714 15,900 15,500 14,900 2,000 
31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 PG709/PG714 15,900 15,500 14,900 2,000 
07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 
08 ก.พ.63 10 ก.พ.63 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 
07 มี.ค.63 09 มี.ค.63 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 
28 มี.ค.63 30 มี.ค.63 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 
03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 
04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 
 
 
 
 
 



 

 

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

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 
 

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 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู
ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั 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 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัด
จําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 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 ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

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

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
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) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลว ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม
และหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่
กระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม



 

 

สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 


