
 

 

รหัสทัวร BID2000518 
ทัวรพมา มหัศจรรย...พุกาม มัณฑะเลย ลองเเมนํ้าอิระวดี มิงกุน 4วนั 3คืน (PG) 
มัณฑะเลย – พุกาม - โชวพ้ืนเมืองหุนเชิดพุกาม – ทะเลเจดีย – เจดยีชเวซานดอว – วัดเจดียช
เวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วดักบุยางกี – วัดติโลมินโล - วดัสัญพัญู - วิหารธรรม
ยันจ ี– หมูบานมงิกุน – เจดียมิงกุน – ลองแมนํ้าอิระวด ี– ระฆังมิงกุน – พระราชวงัมัณฑะเลย 
- พระราชวังไมสักชเวนานจอง – รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณ ี– อมรปุระ -
สะพานไมอูเบ็ง 

 



 

 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-นั่งรถสูพุกาม-โชวพื้นเมืองหุนเชิดพุกาม ไ (-/-/เย็น) 

 

09.30 น. พรอมกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิชั้น 4 ประต ู4 เคาทเตอร F สายการบินบางกอก
แอรเวย Bangkok Airway (PG)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

12.15 น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน PG 709** บริการอาหารบนเครื่อง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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

ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชม
การเชิดหุนที่ดูเหมือนมชีีวิตจริงพรอมลิ้มรสอาหารพ้ืนเมือง 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

*ที่พัก        โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง พุกาม-ทะเลเจดีย-เจดียชเวซานดอว-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-
วัดกบุยางก-ีวัดติโลมินโล-วัดสัญพัญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับ
สูมัณฑะเลย ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมจากนั้น นําทานชมเมอืงทะเลเจดียที่

สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามท่ียังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบงาย ณ จุดชมวิวทะเล
เจดีย 

08.25 น. นําทานชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเปนสถปูดั้งเดมิของพมา
โดยแท มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาข้ึนครองราชย 
เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเปนสีทองขนาด
ใหญใชเปนท้ังที่ประชมุสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
พุกาม ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง 
เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหงนี้นับไดวาเปน
วิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม มีรปูรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มมีุขเด็จย่ืนออกไปท้ัง 
4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยคุตนของพุกาม 
และส่ิงที่นาทึ่งของวิหารแหงนี้ก็คือ ท่ีชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสอง
ลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

               จากนั้นพาทานชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตัง้อยูทางตอนใตของหมูบานมยิน
กะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพ่ือส่ังสมบุญไวสําหรบั
ชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดนีโ้ครงสรางวิหารคอนขางแคบ มี
พระนอนหนึ่งองค กบั พระพุทธรูปอีกสามองคนั่งเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึง
ความคบัแคนพระทัยของกษัตรยิเชลยพระองคนี้เปนอยางด ี

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชมส่ิงของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ 

เคร่ืองเขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอมรบักันวามี
ชื่อเสียงที่สุดในพมา เชน ถวยนํ้า จานรอง โถใส
ของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ ส่ิงท่ี
กําลังเปนที่นิยมกค็ือ โถใสของทําจากขนหางมา
สานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยบุแลวกับไปคืนรปูไดดังเดิม จากนัน้ พา
ทานเที่ยว วัดกุบยางกี (GubyaukkyiTempel) สรางโดยพระโอรสของพระเจาจัน
สิทธะ ส่ิงที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ี
งดงามที่สุดในพกุาม ท่ียังคงเหลืออยู จากนั้น
เขาชมวัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)
สรางขึ้นเมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของพระ
เจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานร
ปติสิทธู ซึ่งเกิดกบันางหามผูหน่ึง และไดเสี่ยง
ทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันท้ัง 4ดานมี
พระพุทธรูปประดษิฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับ
ลวดลายปูนปم�น อันประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมินโล เมื่อป พ.ศ.1761ซึ่งไดรบั
การยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดียสัพพัญู
ซึ่งเปนเจดียท่ีสูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สราง
โดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปนวัดที่ใหญท่ีสุดในเมืองพุกาม สรางข้ึน
เพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวติกวาผลกรรมจากการกระทําปตุฆาตจะตดิตามพระองคไป
ในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดงัตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา  

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
ค่ํา   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
*ที่พัก        โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY 

หรือเทียบเทา 
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วันที่สาม มัณฑะเลย-เท่ียวเมืองมิงกุน-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 แตอยูบนเกาะกลางลํานํ้าอิรวดีและไป
ไดดวยเสนทางเรือเทานั้นทวามีอนุสรณ
สถานท่ีแสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง 
ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มี
ลักษณะเปน “กึ่งบานกึง่แพ” เนื่องจาก
ระดับนํ้าอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมคีวาม
แตกตางกนัมาก โดยเฉพาะฤดูนํ้าหลาก ระดบัน้ําจะข้ึนสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร 
ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถานํ้าข้ึนสูงก็รวมแรงกันยกบานข้ึนท่ีดอนครั้นนํ้า
ลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลนํ้าเพ่ือความ
สะดวกสบายในการใชแมนํ้าใน
ชีวิตประจําวัน  

                นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความ
ทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวย
ภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข แลว
สามารถชะลอพระมหามัยมุนมีาประดิษฐานทีม่ัณฑะเลยเปนผลสําเร็จ จึงทรงฮกึเหิม
ที่จะกระทําการใหญข้ึนและยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผขยายไปรอบดาน พรอม
กับเกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมากกอสรางเจดียมิงกุนหรือเจดียจักรพรรดิเพ่ือ
ประดษิฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังใหย่ิงใหญเทียบเทา
มหาเจดียในสมัยพุกาม และใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม ซึ่งในเวลา
นั้นถือเปนเจดียที่สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิ สงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน 



 

 

50,000 คนหลบหนีการขดข่ีแรงงานไปอยูในเขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของ
อังกฤษแลวทําการซองสุมกําลังเปนกองโจรลอบโจมตกีองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมา
กลาวหาวาอังกฤษหนนุหลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพมาเสียเมืองในท่ีสุดอยางไรก็ตามงานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนิน
ไปไดเพียง7ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ 
มหาเจดียอันยิ่งใหญในพระราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโต
มหึมาดั่งภูเขาอิฐท่ีมีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่
ใหญท่ีสุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐาน
เกิดจากเหตุการณแผนดินไหวในประฆังมิงกนุไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆงัมิง
กุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพ่ืออุทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึงตองมี
ขนาดใหญคูควรกัน คอืเปนระฆังยักษท่ีมีเสนรอบวงถงึ 10เมตร สูง 3.70 เมตร 
นํ้าหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆัง
เลียนแบบจึงรับส่ังใหประหารชีวตินายชางทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยกัษ
ที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหนึ่งแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียว
ทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกนุเปนระฆังยักษที่
ยังคงสงเสียงกองกงัวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบนี ้โดยให
เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆงัไดถึง100คน เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) 
ประดษิฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเปนเจดียท่ีสวยสงามากแหงหนึ่งสราง
ขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพ่ือเปน
อนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลา
อันควร ไดรบัสมญานามวา “ทชัมาฮาลแหงลุมอิรวด”ีเจดียองคนี้เปนพุทธศิลป�ท่ี
สรางขึ้นดวยภูมิจกัรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสเุมรุอันเชื่อกัน
วาเปนศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลัก
ไตรภูม ิหลังจากนั้นเดนิทางกลับมายังมัณฑะเลย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace)พระราชวังที่สวนใหญ
กอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามที่สุดแหงหนึ่งของ
เอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ
สงครามโลกครัง้ที่ 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 
เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ
ไดท้ิงระเบิดจํานวนมากมายถลม
พระราชวังมัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผลวา
พระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ�นพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปน
พระราชวังไมสักกถ็ูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและ
คูนํ้ารอบพระราชวังที่ยงัเปนของดั่งเดมิอยูปจจุปน พระราชวังท่ีเห็นอยูเปนพระราชวัง
ที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวงัของเกาขึ้นมา 

จากนั้น นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังท่ี
สรางดวยไมสักท้ังหลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลัก
ประณีตออนชอย ท้ังหลังคา บานประตูและ
หนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ
ประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดย



 

 

พระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซ่ึงเปนปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี
เมืองมัณฑะเลยเพ่ือเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตหลังจากทีพ่ระองค
ส้ินพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวงันี้ถวายเปนวัด ถือไดวาเปน
งานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง ชม วัดกุโสดอ 
(Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเปนสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปฎก
ครั้งท่ี 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือ
กินเนสบุคไดบันทึกไววา“หนังสือที่ใหญท่ีสุดในโลก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา                ไ บริการอาหารค่ําเมนูพิเศษ  กุงเผา 
               *นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI 

LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 

 

 
 
 
  ส 
 



 

 

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

 

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา 
ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาด
ใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนาม
วา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือนิ่ม”ท่ีพระเจา
กรุงยะไขทรงหลอข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือป 
พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวย
ทองคําเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครื่องประดับ
ทองปางมารวชิัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป 
พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวดัพยาจี) 
เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ  

                กอนจะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหม
วัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระ
ละลายเก็บเนื้อทองไดนํ้าหนักถึง 700 บาท 
ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงิน
เพ่ือบูรณะวัดขึ้นใหมมขีนาดใหญกวาเดิมโดย
สายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวา
เปนวัดท่ีสรางใหมที่สุดแตประดษิฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ 
ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครัง้ที่ 1 พรอม
ทั้ง เชิญทุกทานรวมทําบุญบรูณวัดกุสินารา ซึง่มีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระ
พุทธไสยาสน สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 

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

ตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหนึ่งของพมากอนที่จะ
ยายมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากน้ันนําทานผานชมภูเขาสกาย



 

 

ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุม
แมนํ้าอิระวดีเจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมนํ้า ชม 
สะพานไมอูเบ็ง(U-Ben)สะพานไมท่ียาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวา
เสาอู เสาของสะพานใชไมสักถงึ1,208 ตนซึง่มีอายุกวา200 ปทอดขาม ทะเลสาบ
คองตามัน ไปสูวัดจอกตอจ ีซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 

10.30 น. นําชม "วัดมหากันดายงค"(MahagandaryonMonastry) ซึ่งเปนวัดใหญที่สุด
ของพมาที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรยีงแถวดวย
อาการสํารวมเพ่ือรับอาหาร วิทยาลัยสงฆแหงนี้เปนสถานท่ีศึกษาพระธรรมและรกัษา
พระธรรมวินยัมากท่ีสุด ดวยวัตรปฏบิัติอันงดงามของภิกษุสงฆในวดัมหากันดายงค
ทําใหมีชาวพมาจํานวนมากสงบตุรหลานมาศกึษาพุทธศาสนากันที่น่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินที ่PG 710 
                ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 



 

 

หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 
2563 

ภัตตาคารชาบูช/ิเปดปกก่ิง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปดใหบริการคะ  
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปดใหบริการ 
โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 
 
หมายเหตุ :  

1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ
จลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ 
เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรอื เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานทีท่องเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจง
ใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถ่ิน รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคา
จะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชนของ
ทานเองและบุคคลอืน่ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 
 
**ทั้งน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลูกคา
จายเงินมัดจําแลวทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

 

 วันเดินทางราคา พมา พุกาม มณัฑะเลย มิงกุน บิน PG 4 วัน นั่งรถภายใน 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

เวลาเดินทาง กรุป ผูใหญ 
เด็กมี
เตียง 

เด็กไมมี
เตียง 

พักเด่ียว 

จอย
แลนด 
(ราคา
ไมรวม
ต๋ัว) 

06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 

PG709 
12.15-13.40 

PG710 
14.30-16.55 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

27 มี.ค.63 30 มี.ค.63 

PG709 
12.15-13.40 

PG710 
14.30-16.55 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

03 เม.ย.
63 

06 เม.ย.
63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 10,900 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 
16,90

0 
16,500 15,900 3,500 12,900 

12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 
16,90

0 
16,500 15,900 3,500 12,900 



 

 

01 พ.ค.63 04 พ.ค.63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 10,900 

02 พ.ค.63 05 พ.ค.63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 10,900 

03 พ.ค.63 06 พ.ค.63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 10,900 

08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

22 พ.ค.63 25 พ.ค.63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

03 มิ.ย.63 06 มิ.ย.63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

04 มิ.ย.63 07 มิ.ย.63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 



 

 

19 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 

PG709 
11.55-13.20 

PG710 
14.05-16.30 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

**ราคา INFANT (อายไุมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานีร้วม
รายการทัวรและตั๋วเครือ่งบินแลว** 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่ม

เงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ี
ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
และเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถ่ิน,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแต
ไมบังคับทิปคะ) 
 

** 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 สวนที่เหลอืชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน
กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้ 



 

 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวา

กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณีเจ็บป�วย :  

 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะทําการเลือ่น การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ
คืนเงินทุกกรณี 
เงื่อนไขอืน่ ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมผีลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไม
มีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอน
การเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผดิชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิก
บิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออก
เมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ
ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยว
บางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ
ทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่นวันหรือ
คืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 



 

 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้
แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได 
ซึ่งเปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน

ของทานเอง** 


