
 

 

รหัสทัวร FIN1903780 
ทัวรพมา เทีย่วฟน พุกาม มณัฑะเลย มิงกุ นครเจดีย เตมิบุญ สุขใจ 
3 วัน 2 คืน (PG) 
ชมโชวหุนกระบอก   เจดียชเวสิกอง   วัดมนูหา   วัดอนันดา   เครื่องเขิน 
วิหารธรรมยันจี   เจดียติโลมินโล   มัณฑะเลย   สะพานไมอูเปง 
มัณฑะเลย   พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี   มิงกุน   ลองแมน้ําอิรวะดี 
หมูบานมิงกุน   เจดียมิงกุน   ระฆังมิงกุน   เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) 
วัดกุโสดอว   พระราชวังมัณฑะเลย   พระราชวังไมสักทองชเวนานจอง 

 



 

 

วันแรก  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – 
ชมโชวหุนกระบอก 

08.30 น. คณะพรอมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
ช้ัน 4 เคานเตอรเช็คอินสายการบิน บางกอก แอรเวย (PG) โดยมีเจาหนาท่ี
ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบตัร
โดยสาร 
**หมายเหต*ุ* เคานเตอรเช็คอินจะปดบรกิารกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 
นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี 
เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่น่ังได 
ที่น่ังอาจจะไมไดน่ังตดิกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน 

12.05 น.  บินลัดฟ�าสูเมือง มัณฑะเลย ประเทศพมา โดยสายการบิน บางกอก แอรเวย 
(PG) เท่ียวบินที ่PG709 มีบริการอาหารบนเครื่อง 

13.20 น.     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย ประเทศพมา (เวลา
ทองถิ่นชากวาไทย 30 นาทีกรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือ
สะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
เรียบรอยแลว  

นําทานเดินทางสู เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแหงเจดียหมื่นองค ที่มีอายุกวา 
2,000 ป ของกษัตริยอนุรุทมหาราชแหงอาณาจักรพุกาม (ใชเวลาประมาณ 4-5 
ชั่วโมง โดยประมาณ) นําทานขึ้นชม จุดชมวิวเมืองพุกาม ทะเลเจดียเมืองพุกาม
ในมุมมอง 360 องศา ที่เจดียชเวสันดอวเจดียแหงนี้เปนที่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา ซึ่งจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูกตา เจดียแหงนี้จะ
แบงเปน 4 ชั้น สามารถเลือกถายรูปไดตั้งแตชั้นแรกจนถึงชั้นบนสุดของตัวเจดีย 
เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดินยามเย็น *** กรณีที่เดินทางถึงพุกาม หลัง



 

 

ตะวันตกดินแลว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม โดยจะเดินทางไปยัง
รานอาหารแทน *** 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชมละครหุนกระบอก  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Bagan View Hotel  ระดับ 3* หรือเทียบเทา 
 

วันที่สอง พุกาม – เจดียชเวสิกอง – วัดมนูหา – วัดอนันดา – เคร่ืองเขิน –  
 วิหารธรรมยันจ ี– เจดียติโลมินโล - มัณฑะเลย – สะพานไมอูเปง 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้นนําทานชมและรวมสักการะ 
เ จ ด ี ย  ช เ ว สิ ก อ ง ( Shwezigon 
Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์
สิทธของพมาซึ่งเปนสถูปดั้งเดิมของ
พม  า โดยแท สร  า งข ึ ้ นหลั งพระ
เจาอโนรธาขึ ้นครองราชย เพื ่อใช
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายสวนมีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญใช
เปนทั้งที่ประชุมสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
จากนั้นนําทานชม วัดมานุหะ ตั้งอยูบริเวณตอนใตของหมูบานยินกะบา สรางโดย
พระเจามานุหะ เพื่อสั่งสมบุญไวชาติหนาจึงไดสรางวัดนี้ไว ดวยโครงสรางพระ
วิหารคอนขางแคบทําใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภายใน มีพระนอน
หนึ่งองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคนั่งเบียดเสียดอยูภายใน คลายราวกับวาเปน
การสื่อถึงความคับแคนพระทัยของทานท่ีไดตกเปนเชลยในครั้งนึง  
 
 
 
 

 
 
 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากน้ันทานชม วัดอนันดา (Ananda Temple) 

เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 
1091 ซึ่งวิหารแหงนี้นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาด
ใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี
มุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดาน แผนผังเหมือนไม
กางเขนแบบกรีกซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบ
ของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และ
สิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็คือ ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลง
มาตององคพระ ทําใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย จากนั้นนําทาน แวะชมสินคา
พื้นเมืองชื่อดัง เครื่องเขิน หนึ่งในงานหัตถกรรมที่แพรหลายในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หรือเอเชียอาคเนย ในอดีตเครื ่องเขินมีสถานภาพเปนทั ้งของใชใน
ครัวเรือน เครื่องใชในพิธีกรรม ตลอดจนรูปเคารพและงานศิลปกรรม มีน้ําหนักเบา 
สะดวกตอการใชสอย โดยผลงานแตละชิ้นเปนสินคาที่ทําจากมือทั้งสิ้น เปนที่นิยม
ในหมู  นักทองเที ่ยวโดยเฉพาะชาวตะวันตก น ําทานชม วิหารธรรมยังยี 
(Dhammayangyi Temple) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปน
วิหารที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพื่อลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรม
จากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญ
ตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา จากนั้นนําทานชม เจดียติโลมินโล 
เปนวัดที่สรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 เมตร องคเจดียสูง 46 
เมตร ภายในวิหารมีชองบันไดเดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงนี้ไดชื่อวา
เปนวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป 4 องคที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของวิหาร ภายในมีชองแสงที่เมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมาก องคพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมี
ความแตกตางจากที่เห็นกัน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปم�น 
อันประณีตสวยงาม จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเมือง มัณฑะเลย จากน้ันนําทาน
ชม สะพานไมอูเบ็ง (U – Ben) สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใชไม
สักถึง 1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบตองตามัน ของเมือง
อมรปุระ  



 

 

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Palace View Hotel ระดับ 3* หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม มัณฑะเลย – พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี – มิงกุน - ลองแมนํ้าอิรวะดี-
หมูบานมิงกุน-เจดียมิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) –  

 วัดกุโสดอว - พระราชวังมัณฑะเลย – พระราชวังไมสักทองชเวนานจอง – 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  

04.00 น นําทานรวมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใน พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี และ
รวมกันถวายผาจีวรแดพระมหา
มัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
พมา) ถือเปนตนแบบพระพุทธรูป
ทองค ําขนาดใหญทรงเคร ื ่อง
กษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา 
“พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่
พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ ้นที่
เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 
สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมาร
วิชัย หนาตักกวาง9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัด
ยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.
2422 สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา 
จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเนื้อทองไดนํ้าหนักถึง 700 บาท ตอมา
ในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิม
โดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที ่สุดแต
ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที ่สุดในเมืองพมาโดยรอบๆ ระเบียงเจดียยังมี
โบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นนําทานกลับ
เขาสูโรงแรมที่พัก 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู ลองเรือแมนํ้าอิระวดีสูเมืองมิง
กุน โดยระหวางทางจะไดเห็นหมู บานอิรวดีที ่มี
ลักษณะเปน “กึ่งบานกึ่งแพ” เนื่องจากระดับนํ้าอิร
วดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก 
โดยเฉพาะฤดูนํ ้าหลาก ระดับนํ้าจะขึ้นสูงกวาฤดู
แลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ 
คือถานํ้าขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอน ครั้น
น ํ ้าลงมากก ็ยกบานมาตั ้งใกล น ํ ้า เพ ื ่อความ
สะดวกสบายในการใช แม น ํ ้าเม ืองมิงกุน ใน
ชีวิตประจําวัน โดยระหวางการเดินทาง ทานจะได
สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชิวิตที ่เรียบงายของชาว
พมาริมฝم�งแมนํ ้า  เปนหมูบานริมแมนํ ้าอิรวดีฝم�ง
ตะวันตก หางจากมัณฑะเลยประมาณ 11 กิโลเมตร 
นําทานชม เจดียมิงกุน ซึ่งมีความหมายวาเจดียที่
สรางไมเสร็จ พระเจาปดุงมีพระราชดําริจะสรางเจดียมิงกุน หรือ “เจดียจักรพรรดิ” 
ที่ใหญที่สุดและสูงกวาเจดียใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจาก
พระเจากรุงจีน โดยทรงมุงหวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกามและ
ใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม จากนั้นนําทานชม ระฆังมิงกุน ซึ่ง
พระเจาปะดุงทรงสรางไว เปนระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญที่สุดในประเทศพมา นํ้าหนัก
ประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเสนผาศูนยกลางที่ปากกวาง ราว 5 เมตร 
นับวาเปนระฆังที่แขวนอยูซึ่งใหญที่สุดในโลก นําทานชม เจดียชินพิวเม ที่เปน
อนุสรณสถานแหงความรักอันยิ่งใหญไมแพกัน ไดชื่อวาเปนเจดียที่สวยสงามาก
แหงหนึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระ
เจาปดุง เพื่อเปนอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึง
แกพิราลัยกอนเวลาอันควรจนเปนที่กลาวขานวาเปน “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับเมือง มัณฑะเลย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนําทานชม วัดกุโสดอว สรางขึ ้นเพื ่อเปนอนุสรณแหงการสังคายนา

พระไตรปฎกครั้งที่ 5 โดยพระเจามินดงโปรดใหจัดการสังคายนาพระไตรปฎกขึ้น 



 

 

ณ เมืองมัณฑะเลย หลังจาก
นั้นโปรดใหสลักพระไตรปฎก
ลงบนแผนหินแลวสรางเจดีย
ท ร ง ป ร า ส า ท ส ํ า ห รั บ
ประดิษฐานแผนจารึกแตละ
แผ น วัดก ุโสดอจ ึงถ ือเปน
หนังสือเลมใหญที่สุดในโลก 

ดวยพระขรรภกวา 84,000 ฉบับ ลักษณะทางศิลปกรรมประกอบดวยเจดีย
ประธานซึ่งจําลองแบบมาจากเจดียชเวซิกองเมืองพุกาม แวดลอมไปดยเจดียทรง
ปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผนจารึกพระไตรปฎก เจดเหลานี้มีการแบงกลุม
ตามหมวดของพระไตรปฎกตั้งแตพระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม จากนั้นนํา
ทานชม พระราชวังมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เปนอาคารไมตกแตงดวย
ปูนปم�นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกตางจากวัดอื่นๆตอมาถูกไฟไหมหมด ขณะน้ี
ทางการพมาไดกอสรางขึ้นมาใหมในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย สราง
ขึ้นเมื่อยายราชธานีมาจากอมรปุระ เปนพระราชวังขนาดใหญมีประตูเขาถึง 12 
ประตู ตัวพระราชวังเปนหมูอาคารไมและตึก ประกอบดวยทองพระโรงพระที่น่ัง 
และตําหนักตางๆ ทั้งหมดถูกไฟไหมเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แตปจจุบันทางการ
พมาไดจําลองขึ้นใหมอีกครั้งบนฐานเดิม ชมพระราชวังไมสักชเวนานจอง วังที่
สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลาย
แกะสลักประณีต โดยเนนรายละเอียดเกี ่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของ
พระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่พระองคยายราช
ธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพ่ือเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน   

19.15 น. บินลัดฟ�าสู สนามบินสวุรรณภูมิ โดยสายการบิน บางกอก แอรเวย (PG) 
เท่ียวบินที ่PG714 ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 15 นาท ีมีบริการอาหาร
บนเครื่อง 

21.30 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความ
ประทับใจ 

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



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขการบริการ 
 

เที่ยวฟน มัณฑะเลย พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย  
3 วัน 2 คนื โดย สายการบิน บางกอก แอรเวย  

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักหอง
ละ2 – 3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ปเสริมเตียง 

เด็กอายุไมเกิน  
12 

ปไมเสริมเตียง 

ไมเอาตั๋วเครื่อ
งบิน พักเด่ียว 

10 – 12 ม.ค. 63 10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 
11 – 13 ม.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 
18 – 20 ม.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 
24 – 26 ม.ค. 63  13,990 13,990 12,990 5,900 3,900 
25 – 27 ม.ค. 63  13,990 13,990 12,990 5,900 3,900 
01 – 03 ก.พ. 63  11,990 11,990 10,990 5,900 3,900 
08 – 10 ก.พ. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 
14 – 16 ก.พ. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 
15 – 17 ก.พ. 63 12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 
21 – 23 ก.พ. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 
22 – 24 ก.พ. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 
29 ก.พ. – 02 มี.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

14 – 16 มี.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 
20 – 22 มี.ค. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 
21 – 23 มี.ค. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 
27 – 29 ม.ีค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 
28 – 30 มี.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

 
 
 
 



 

 

อัตราคาขางตนนีร้วม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก. 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
  

อัตราคาบริการขางตนนีไ้มรวม 
 คาธรรมเนียมภาษีนํ้ามันเช้ือเพลิงและคาภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบินปรับ

เพ่ิมขึ้น 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาต(ิRe-Entry) หรือ คนตางดาว (เปน
หนาที่ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่สั่ง
เพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คา
โทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

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



 

 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนกักระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 20 กก. 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน เดก็เก็บเทากับผุใหญ 

(ชําระที่สนามบินในวนัเดินทาง)  
 คาทิปหัวหนาทัวรขึน้อยุกับความพึงพอในในบริการที่ทานไดรับ (ไมรวมในทิปไกด

ทองถิ่นและคนขับรถแตไมบังคับทิป) 
 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่ 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 30 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดนิทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชาํระมัดจํา
ทานละ 10,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมด 15 วนักอนการเดินทาง มิ
เชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบรษัิท
ฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบรกิารที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ี
แลว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วนัเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือ
ผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนคามัดจํา
ทั้งหมด 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทานรวมใน

คณะตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10-
14 ทาน ตองเพ่ิมเงนิทานละ 1,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงิน
ทานละ 500 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศพมาสั่งใหมีการระงับใชวีซา หรือทานไมไดรบัผลการอนุมัตวิีซาเขา
ประเทศพมาทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา และเรียกเก็บ
คาธรรมเนียมวีซาเพ่ิมเติมทานละ 900 บาท เพ่ือดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกับทาง
ศูนยรับยืน่วีซาประจําประเทศไทย 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ 
ของบริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความ
เหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทาง
จริง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถงึประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเปนสําคัญ 

5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเที่ยวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัท
คูคา (Partner) 

6.อัตราคาบรกิารคดิคาํนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปจจบุัน บรษิัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาคาบรกิารในกรณีทีม่ีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คา
ประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนไดปรบัขึ้นในชวงใกลวนัที่คณะจะเดินทาง 

7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทาน
สละสิทธิ์ไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 

8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไมไดใช ไมสามารถนาํมา
ขอคืนเงินได 



 

 

9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําให
ทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการทีร่ะบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บรษิัทฯ 
จะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารน้ันๆ 

11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคาํสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทาน้ัน 

12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผูมีวัตถปุระสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การ
ขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย 
และ อ่ืน ๆ ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรอื 
มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวทั้งสิ้น 

13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ กต็าม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผดิชอบของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผดิชอบคนืเงินทั้งหมด 

14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตดัสินใจในการเลือกซื้อสินคา
ตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตวัทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกดิความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเที่ยวน้ี 

15.ผูเดินทางตองรับผดิชอบตอการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมคีาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรัพยสิน
สวนตัว ของมคีาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 

16.บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทาง
อันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทํา
หนาท่ีเปนตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ
รัฐประหาร ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น



 

 

ทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตุตางๆ 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และ
ความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภมูิอากาศ ฤดูกาล 
ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

19.ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกดิจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไข
น้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบรษิัททัวร) 

20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงนิ)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

21.กรณีที่ทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวแลว 

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไม
นอยกวา 6 เดือน บรษิทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  
 


