
 

 

รหัสทัวร BID1903942 
ทัวรพมา มหศัจรรย...พุกาม มัณฑะเลย ลองเเมน้ําอิระวดี มิงกุน 
(น่ังรถภายใน) บินบางกอกแอรเวย 4 วัน 3 คืน (PG) 
โชวพื้นเมืองหุนเชิดพุกาม   ทะเลเจดีย   เจดียชเวซานดอว 
วัดเจดียชเวสิกอง   วัดอนันดา   วัดมนุหา   วัดกุบยางกี   วัดติโลมินโล 
วัดสัญพัญู   วิหารธรรมยันจี   น่ังรถกลับสูมัณฑะเลย   เที่ยวมิงกุน 
หมูบานมิงกุน   เจดียมิงกุน   ลองแมน้ําอิระวดี   ระฆังมิงกุน 
พระราชวังมัณฑะเลย   พระราชวังไมสักชเวนานจอง 

 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-นั่งรถสูพุกาม-โชวพ้ืนเมืองหุนเชิดพุกาม  

 ไ (-/-/เย็น) 

09.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิช้ัน 4 ประต ู4 เคาทเตอร F สายการบิน
บางกอกแอรเวย Bangkok Airway (PG)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก
แกทุกทาน 

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

 
 
 
 
 
 
 

13.40 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 
นําทานเดินทางสูเมืองพุกาม เมืองแหงประวัติศาสตรของประเทศเมียนมาร โดย
รถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชม
การเชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิตจริงพรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*นําทานเขาสูที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 

 
วนัที่สอง พุกาม-ทะเลเจดีย-เจดียชเวซานดอว-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา- 
  วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญู - วิหารธรรมยันจ-ี 
  นั่งรถกลับสูมัณฑะเลย ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมจากน้ัน นําทานชมเมอืงทะเลเจดียที่

สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบงาย ณ จุดชมวิว
ทะเลเจดีย 

08.25 น. นําทานชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเปนสถูปดั้งเดิมของ
พมาโดยแท มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้น
ครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะ
เป นส ีทองขนาดใหญ ใช  เป นทั ้ งท ี ่ประช ุมสวดมนตและศ ูนย กลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยู



 

 

ทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 
1091 ซึ่งวิหารแหงนี้นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของ
สถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงนี้ก็คือ ที่ชอง
หลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยาง
นาอัศจรรย  
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นพาทานชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานม
ยินกะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว
สําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดนี้โครงสรางวิหาร
คอนขางแคบ มีพระนอนหนึ่งองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคนั่งเบียดเสียดอยู
ภายใน สะทอนถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองคนี้เปนอยางดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็

ค ือ เคร ื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึ่ง
ยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดในพมา เชน 
ถวยนํ้า จานรอง โถใสของตั้งแตขนาด
เล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ สิ่งที่กําลัง
เปนที่นิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหาง
มาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบาง
และบีบใหยุบแลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม จากนั้น พาทานเที ่ยว วัดกุบยางกี 
(GubyaukkyiTempel) สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดน



 

 

คือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู จากนั้นเขาชมวัด
ติโลมินโล(Htilominlo Temple)สรางขึ้นเมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของพระ
เจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางหามผูหน่ึง และ
ไดเสี ่ยงทางเลือกใหเปนราช
ทายาท เปนวัดสูง 46 เมตร 
ยาว 43 เมตร เทากันทัง้ 4ดาน
มีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยู
ทั ้ง 4 ทิศ ทั ้งสองชั ้น ม ีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับ
ลวดลายป ูนป  น อันประณีต�م
สวยงามสรางโดยพระติโลมิน
โล เมื่อป พ.ศ.1761ซึ่งไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและ
ภายนอก นมัสการ เจดียสัพพัญูซึ่งเปนเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหาร
ธรรมยันจี(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื ่อวา
เปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรม
จากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญ
ตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ(ใช
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

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

 
 
 
 
 
  ส 
 
วันที่สาม มัณฑะเลย-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมูบานมิงกุน-เจดียมิงกุน-ลองแมนํ้าอิระวด-ี

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

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

เจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนนํ้าไป หมูบานมิงกุน ซึ้งเปนสวนหนึ่งของ
อมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลํา
นํ้าอิรวดีและไปไดดวยเสนทาง
เรือเทานั้นทวามีอนุสรณสถานที่
แสดงความยิ่งใหญของพระเจาป
ดุง ระหวางทางจะไดเห็นหมูบาน
อิรวดีที่มีลักษณะเปน “กึ่งบานกึง่
แพ” เนื่องจากระดับนํ้าอิรวดีใน
แตละฤดูกาลจะมีความแตกตาง
กันมาก โดยเฉพาะฤดูนํ ้าหลาก 
ระดับนํ้าจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถา



 

 

นํ ้าข ึ ้นสูงก ็ร วมแรงกันยก
บานขึ้นที่ดอนครั้นน้ําลงมาก
ก็ยกบานมาตั ้งใกลนํ ้าเพื่อ
ความสะดวกสบายในการใช
แมน้ําในชีวิตประจําวัน  
น ําท านชม เจด ีย  มิงกุน 
ร  อ ง ร อ ย แ ห  ง ค ว า ม
ทะเยอทะยานของพระเจาป
ดุง ดวยภายหลังทรงเคลื่อน
ทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเปน
ผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญขึ้นและยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผ
ขยายไปรอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมากกอสรางเจดียมิงกุน
หรือเจดียจักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรง
มุงหวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกาม และใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระ
ปฐมเจดียในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ สงผลใหขา
ทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูใน
เขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุมกําลังเปนกองโจร
ลอบโจมตีกองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปน
ฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพมาเสียเมืองในที่สุด
อยางไรก็ตามงานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง7ป พระเจาปดุงเสด็จ
สวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียอันยิ่งใหญในพระ
ราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มี
ความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูง
ที ่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจาก
เหตุการณแผนดินไหวในประฆังมิงกุนไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุน
พระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพื่ออุทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึงตองมี
ขนาดใหญคูควรกัน คือเปนระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร 
นํ ้าหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆัง
เลียนแบบจึงรับสั่งใหประหารชีวิตนายชางทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆัง



 

 

ยักษที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหนึ่งแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบ
เดียวทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเปน
ระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกวางใหญของ
ระฆังใบนี้ โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง100คน เจดียชินพิ
วมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเปนเจดียที่
สวยสงามากแหงหนึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราช
นัดดาในพระเจาปดุง เพื่อเปนอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวี
ชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร ไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหง
ลุมอิรวดี”เจดียองคนี้เปนพุทธศิลป�ที่สรางขึ้นดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิต
อยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเปนศูนยกลางและโลกและจักรวาล 
ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมา
ยังมัณฑะเลย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บาย นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace)พระราชวังที่สวนใหญ
กอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชีย
บูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ�าย
สัมพันธมิตรโดยกองทพัอังกฤษไดทิ้งระเบิดจาํนวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะ
เลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ�น
พระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปน
พระราชวังไมสักกถ็ูกไฟไหมเผา
ราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แต
ป�อมปราการและคูน้ํารอบ
พระราชวังที่ยังเปนของด่ังเดิม
อยูปจจุปน พระราชวงัที่เห็นอยู
เปนพระราชวงัที่รัฐบาลพมาได
จําลองรูปแบบของพระราชวัง
ของเกาขึ้นมา 

จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่
สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลาย
แกะสลักประณีตออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติ
ของพระพุทธเจา สรางโดยพระ
เจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่ง
เปนปที่พระองคยายราชธานจีาก
อมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลย
เ พ ื ่ อ เ ป  น ต ํ า ห นั ก ย ามแปร
พระราชฐาน แต หลั งจากที่
พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธี
บอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเปนวัด ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีต
ของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลาจารึก



 

 

พระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา
“หนังสือท่ีใหญที่สุดในโลก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า ไ บริการอาหารคํ่าเมนูพิเศษ  กุงเผา 

*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK 
MANDALAY หรือเทียบเทา 

 
 
 
  ส 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่   รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง-
มัณฑะเลย-กรุงเทพฯ ไ (เชา/-/-) 

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา 
ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนาน
นามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือนิ่ม”ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี 
เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 
7 นิ้ว หุ มดวยทองคําเปลว
หนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบั
ทองปางมารวิชัย หน าตัก
กว  า ง  9  ฟ ุต  ในป   พ .ศ . 
2327 พระเจาปดุงไดสราง
วัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัด
อาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อ
ประดิษฐานพระมหามัยมุนี 
และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิด
ไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ําหนักถึง 
700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาด
ใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่
สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมี
โบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พรอมทั้ง เชิญทุกทาน
รวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน 
สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 

07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยู
ทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย
ซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป แหง
หน่ึงของพมากอนที่จะยายมาอยูที่
เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 
จากนั้นนําทานผานชมภูเขาสกาย
ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่
สําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพ
ของเมืองสกาย ลุมแมนํ้าอิระวดี
เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมนํ้า ชม สะพานไมอู
เบ็ง(U-Ben)สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสา
ของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตา
มัน ไปสูวัดจอกตอจ ีซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 

10.30 น. นําชม "วัดมหากันดายงค"(MahagandaryonMonastry) ซึ่งเปนวัดใหญที่สุด
ของพมาท่ีเมืองอมรปุระ ซึ่งในชวง 
เพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับ
อาหาร วิทยาลัยสงฆแหงน้ีเปนสถานที่ศึกษา 
พระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมากที่สุด ดวยวัตรปฏิบัติอันงดงามของภิกษุสงฆ
ในวัดมหากันดายงคทําใหมีชาวพมาจํานวนมากสงบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนา
กันที่น่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

14.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย  
 เที่ยวบินที่ PG 710 

** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 
เมษายน 2563 

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

โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 
 

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

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
วันเดินทางราคา พมา พุกาม มัณฑะเลย มิงกุน บิน PG 4 วัน นั่งรถภายใน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเด่ียว 

01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 
13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,500 3,500 
29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 18,900 18,500 17,900 3,500 
30 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 24+1 17,900 17,500 16,500 3,500 
31 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 24+1 18,900 18,500 17,900 3,500 



 

 

01 ม.ค.63 04 ม.ค.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 
04 ม.ค.63 07 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
18 ม.ค.63 21 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 
21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
20 มี.ค.63 23 มี.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
27 มี.ค.63 30 มี.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
03 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 
04 เม.ย.63 07 เม.ย.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 
12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 
24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 

 
อัตราคาบริการรวม 

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

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 



 

 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  
 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 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 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 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) 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 

 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 ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 


