
 

 

รหัสทวัร BID2000530 
ทวัรพมา พุกาม มัณฑะเลย ลองเเมนํ้าอิระวด ีมิงกุน 4วัน 3คืน (FD) 
มัณฑะเลย – นั่งรถสูพุกาม – ทะเลเจดีย – จดุชมวิวทะเลเจดีย – โชวพ้ืนเมืองหุนเชิดพุกาม – 
วัดเจดียชเวสิกอง – วดัอนันดา – วัดมนุหา – วัดกบุยางกี – วดัติโลมินโล – วดัสัญพัญ ู-
วิหารธรรมยันจ ี– เที่ยวเมืองมิงกนุ – หมูบานมิงกุน – เจดียมิงกุน – ลองแมนํ้าอิระวด ี– ระฆัง
มิงกุน – พระราชวงัมณัฑะเลย - พระราชวงัไมสักชเวนานจอง - รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระ
มหามัยมุณ ี– อมรปุระ – สะพานไมอูเบ็ง  

 



 

 

 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย –นั่งรถสูพุกาม – ทะเลเจดีย – จุดชมวิวทะเลเจดีย – 
โชวพื้นเมืองหุนเชิดพกุาม ไ (-/กลางวันบนเคร่ือง/เย็น) 

 
08.30น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประต ู1 เคานเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวก
แกทุกทาน 

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

 

 

 



 

 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทาน
เดินทางสูเมืองพุกาม เมืองแหงประวตัิศาสตรของประเทศเมียนมาร โดยรถบัสปรบั
อากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผอนบนรถตามอัธยาศัย 

               จากนัน้ถงึ เมืองพุกาม ชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่
ยังคงวถิีท่ีชีวติที่เรียบงายนําทานชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟ�า ณ จุดชมวิว
ทะเลเจดีย 

 

 
 
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชม

การเชิดหุนที่ดูเหมือนมชีีวิตจริงพรอมลิ้มรสอาหารพ้ืนเมือง 
 

 
ที่พัก          โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สอง พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางก-ีวัดติโลมินโล-
วัดสัญพัญู-วิหารธรรมยันจี-นัง่รถกลับสูมัณฑะเลย ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
08.25 น. ชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเปนสถูปดั้งเดมิของพมาโดยแท 

มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาข้ึนครองราชย เพื่อใช
บรรจุพระบรมสารีรกิธาตุ จากพระสรรีะหลายสวน มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ ใช
เปนทั้งที่ประชมุสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

  

 
 

ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัด
สีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหงนี้นบัไดวาเปนวิหารท่ีมี
ขนาดใหญที่สุดในพุกาม มรีูปรางเปนสี่เหล่ียมจัตุรัส มมีุขเด็จย่ืนออกไปทั้ง 4 ดานซึ่ง
ตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และส่ิงท่ีนา
ท่ึงของวิหารแหงนี้ก็คือ ท่ีชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตอง
องคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  
จากนั้นพาทานชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยิน
กะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพ่ือส่ังสมบุญไวสําหรบั
ชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวดันีโ้ครงสรางวิหารคอนขางแคบ มี



 

 

พระนอนหนึ่งองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคนั่งเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึง
ความคบัแคนพระทัยของกษัตรยิเชลยพระองคน้ีเปนอยางด ี

 

 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับ

กันวามชีื่อเสียงที่สุดในพมา เชน ถวยนํ้า จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ 
หีบใสของตางๆส่ิงท่ีกําลังเปนที่นิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ 
มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดมิ พาทานเท่ียว วัดกุบยางก ี
(Gubyaukkyi Tempel)สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ ส่ิงที่โดดเดนคือ 
ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามท่ีสุดในพุกาม ที่ยงัคงเหลืออยู  

 

 
เขาชม วัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)สรางข้ึนเม่ือป 1211 โดยพระบัญชา
ของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางหามผูหนึ่ง
และไดเสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร เทากันท้ัง 



 

 

4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศ ท้ังสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอัน
เกาแกกับลวดลายปูนปم�น อันประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมินโลเมื่อป พ.ศ.1761
ซึ่งไดรบัการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย
สัพพัญู ซึ่งเปนเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยัน
จี(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปนวัดที่ใหญ
ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปรวิิตกวาผลกรรมจากการกระทํา
ปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานานท่ี
โหดรายไดเลาตอกันมา ไดเวลาสมควร  เดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยรถบัสปรับ
อากาศ(ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 
 

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

หรือเทียบเทา 

 
 



 

 

วันที่สาม มัณฑะเลย-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมูบานมิงกุน-เจดียมิงกุน-ลองแมนํ้าอิระวดี-
ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง  ไ (เชา/
กลางวัน/เย็น) 

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

เจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปรุะ ทวนนํ้าไป หมูบานมิงกุน ซึง้เปนสวนหนึ่งของอมร
ปุระ แตอยูบนเกาะกลางลํานํ้าอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือเทานั้นทวามีอนุสรณ
สถานที่แสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มี
ลักษณะเปน “กึ่งบานกึง่แพ” เนื่องจากระดับนํา้อิรวดีในแตละฤดกูาลจะมีความ
แตกตางกนัมาก โดยเฉพาะฤดูนํ้าหลาก ระดบันํ้าจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร 
ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถานํ้าขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นท่ีดอนครั้นนํ้า
ลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลนํ้าเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจําวัน  

 

 
 
                นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวย

ภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมนุีมาประดิษฐาน
ท่ีมัณฑะเลยเปนผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญข้ึนและยากข้ึน ดวยการ
ทําสงครามแผขยายไปรอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมากกอสราง
เจดียมิงกุนหรือเจดียจักรพรรดิเพ่ือประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีน



 

 

โดยทรงมุงหวังใหย่ิงใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกาม และใหญโตโอฬารยิง่กวา
พระปฐมเจดียในสยาม ซึ่งในเวลาน้ันถือเปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ สงผลใหขา
ทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูใน
เขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุมกําลังเปนกองโจร
ลอบโจมตีกองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวน
ใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพมาเสียเมืองในท่ีสุดอยางไรก็
ตามงานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง7ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลัง
ทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียอันยิ่งใหญในพระราชหฤทัยของพระองค
จึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมั่นคงถงึ 50 เมตร ซึ่ง
หากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญท่ีสุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 
เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหว  ระฆังมิงกุนไม
ไกลจากฐานเจดียมิงกนุ 

 

 
 
                คือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพื่ออุทิศทวายแดมหาเจดียมิง

กุน จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเปนระฆังยักษท่ีมีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 
3.70 เมตร น้ําหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสราง
ระฆังเลียนแบบจึงรับส่ังใหประหารชวีิตนายชางทันทีท่ีสรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆัง



 

 

ยักษท่ีมีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบ
เดียวทวาระฆังเครมลนิแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆงัมิงกุนเปนระฆัง
ยักษท่ียังคงสงเสียงกองกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบนี้ 
โดยใหเด็กตวัเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง100 คน เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็ง
ดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเปนเจดียท่ีสวยสงามากแหง
หนึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง 
เพ่ือเปนอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัย
กอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา  “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวด”ี เจดียองคนี้เปน
พุทธศิลป�ที่สรางขึ้นดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระ
สุเมรุอันเชื่อกันวาเปนศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและ
มหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากน้ันเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย 

 

 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace)พระราชวังที่สวนใหญ
กอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามโลกครัง้ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมิตรโดย
กองทัพอังกฤษ ไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวงัมัณฑะเลยของพมาดวย
เหตุผลวาพระราชวังนี้เปนแหลงซองสุม
กําลังของกองทัพญี่ปุ�นพระราช
วังมัณฑะเลยซ่ึงเปนพระราชวังไมสักกถ็ูก
ไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็
แตป�อมปราการและคน้ํูารอบพระราชวงัท่ี
ยังเปนของดั่งเดมิอยูปจจุปนพระราชวังท่ี
เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาได
จําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา 

               จากนั้นนําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)
วังท่ีสรางดวยไมสักท้ังหลัง งดงามตาม
แบบศิลปะพมาแทๆ วจิิตรตระการดวย
ลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย ท้ัง
หลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนน
รายละเอียดเกี่ยวกับพทุธประวัติและทศ
ชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจา
มินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปท่ี
พระองคยายราชธานีจากอมรปรุะมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปร
พระราชฐาน แตหลังจากท่ีพระองคส้ินพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็
ทรงยกวังนี้ถวายเปนวดั ถือไดวาเปนงานฝมอืท่ีประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอ
ยางแทจริง นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปน
สถานท่ีทําการสังคายนาพระไตรปฎกครัง้ที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกท้ังหมด 
84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนงัสือท่ีใหญท่ีสุดใน
โลก” 



 

 

 

 
คํ่า ไ บริการอาหารค่ําเมนูพิเศษ  กุงเผาเลิศรส 
ที่พัก          โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY 

หรือเทียบเทา 
 

วันที่สี ่       รวมพธีิลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี – อมรปุระ – สะพานไมอูเบ็ง – 
มัณฑะเลย – กรุงเทพฯ ไ (เชา/-/-) 

 

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักด์ิสิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา 
ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตรยิที่ไดรับการขนานนาม
วา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม”ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอข้ึนที่เมืองธรรมวด ีเมื่อ
ปพ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิว้ หุมดวยทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดับทอง
ปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามนุี 
หรือวัดยะไข (วดัอาระกัน หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในป 
พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัด
ทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวท่ีปดพระละลายเก็บเนื้อทองไดนํ้าหนักถึง 700 บาท 
ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพ่ือบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดมิ
โดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมท่ีสุดแต
ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกท่ีสุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมี



 

 

โบราณวตัถุท่ีนําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนัน้ นําทานกลับสู
โรงแรมที่พัก 

 

 
 
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
                นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทาง

ตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซ่ึงเปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหนึ่งของพมากอนที่จะ
ยายมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากนั้นนําทานผานชมภูเขาสกาย
ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชมทัศนยีภาพของเมืองสกาย ลุม
แมน้ําอิระวดีเจดีย 

                จํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมนํ้า ชม สะพานไมอูเบ็ง(U-
Ben)สะพานไมที่ยาวท่ีสุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพาน
ใชไมสักถงึ1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัด
จอกตอจ ีซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม จากน้ัน นาํทานเดินทางสู 
สนามบินมัณฑะเลย เพื่อเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ 



 

 

  
 
12.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
 
หมายเหตุ : สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 
2563 
ภัตตาคารชาบูช/ิเปดปกก่ิง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปดใหบริการคะ  
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการ 
โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอ่ืนและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 
 

***************************************************** 
หมายเหตุ :  
1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 
หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ 
เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานทีท่องเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิได
แจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
2. อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 



 

 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 
4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเท่ียวตางๆ เพื่อประโยชน
ของทานเองและบุคคลอื่น 
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 
 
**ทั้งน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลูกคา
จายเงินมัดจําแลว 
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

 

วันเดินทางราคา พมา พุกาม มณัฑะเลย มิงกนุ บิน FD 4 วันน่ังรถภายใน 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเดี่ยว 
จอยแลนด 

(ราคาไมรวม
ต๋ัว) 

03 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24 15,900 15,500 14,900 3,500 11,900 

10 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24 16,900 16,500 15,900 3,500 12,900 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24 17,900 17,500 16,900 3,500 13,900 

17 เม.ย.63 20 เม.ย.63 24 15,900 15,500 14,900 3,500 11,900 

01 พ.ค.63 04 พ.ค.63 24 16,900 16,500 15,900 3,500 12,900 

08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

15 พ.ค.63 18 พ.ค.63 24 11,900 11,500 10,900 3,500 8,900 



 

 

22 พ.ค.63 25 พ.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

29 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 24 11,900 11,500 10,900 3,500 8,900 

03 มิ.ย.63 06 มิ.ย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

26 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้
รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 
อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม
ตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ี
ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตัวของผูเดินทาง 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 
อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 



 

 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,
อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ 
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 
 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือ
เดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานกัในดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง 
เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 11 สงิหาคม 2558 ทั้งน้ี หากมี
การเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทาน
ละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัด
จําโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิน้ 
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 



 

 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 
 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี
ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลือ่นวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทาน
ทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
 กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลทบิน หรือเวลาบนิ โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษทัฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  



 

 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญ
หายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวา
กรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 



 

 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไว
ขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 
 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra 
Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะตองไมมีการชํารุด เปยกน้ํา การขีดเขียนรูปตางๆหรือ
แมกระทั่งตราปم�มลายการตูน ที่ไมใชการประทับตราอยางเปนทางการของตม. กรุณา
ตรวจสอบ PASSPORT ของทานกอนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎิเสธการเขา-ออกเมือง
ของทาน ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถ
เดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบรษิัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น 
 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน

ของทานเอง** 


