
 

 

รหัสทัวร BID2000495 
ทวัรพมา มนตเสนหเมือง “พุกาม” 4วัน 3คืน (PG) 
มัณฑะเลย-พุกาม-โชวพ้ืนเมืองหุนเชิดพุกาม-ทะเลเจดีย-เจดียชเวซานดอว-วัดเจดยีชเวสิกอง-
วัดอนันดา-วดัมนุหา-วดักุบยางกี-วดัตโิลมินโล-วัดสัญพัญ-ูวิหารธรรมยันจ-ีเที่ยวเมืองมิง
กุน-หมูบานมิงกุน-เจดยีมิงกุน-ลองแมนํ้าอิระวด-ีระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวัง
ไมสักชเวนานจอง-รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณ-ีอมรปรุะ-สะพานไมอูเบ็ง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-นั่งรถสูพุกาม-โชวพื้นเมืองหุนเชิดพุกามไ (-/-/เย็น) 

 

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

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
การเชิดหุนที่ดูเหมือนมชีีวิตจริงพรอมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 

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 นําทานชมเมืองทะเลเจดียที่

สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีท่ีชีวิตที่เรียบงาย ณ จุดชมวิวทะเล
เจดีย 



 

 

08.25 น. นําทานชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเปนสถูปดั้งเดิมของพมา
โดยแท มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางข้ึนหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย 
เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเปนสีทองขนาด
ใหญใชเปนทั้งท่ีประชมุสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
พุกาม ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง 
เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหงนี้นับไดวาเปน
วิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรปูรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 
4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยคุตนของพุกาม 
และส่ิงที่นาทึ่งของวิหารแหงนี้ก็คือ ท่ีชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสอง
ลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

จากนั้นพาทานชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยิน
กะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพื่อส่ังสมบุญไวสําหรบั
ชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดนีโ้ครงสรางวิหารคอนขางแคบ มี
พระนอนหนึ่งองค กบั พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึง
ความคบัแคนพระทัยของกษัตรยิเชลยพระองคนี้เปนอยางด ี

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานแวะชมส่ิงของขึ้นชื่อของพุกามก็
คือ เคร่ืองเขิน(Lacquer Ware)ซึ่ง
ยอมรับกันวามชีื่อเสียงที่สุดในพมา เชน 
ถวยนํ้า จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็ก
ถึงใหญ หบีใสของตางๆ ส่ิงที่กําลังเปนที่
นิยมกค็ือ โถใสของทําจากขนหางมาสาน
กับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบแลวกับไปคืนรปูไดดังเดมิ จากนั้น พาทาน
เท่ียว วัดกุบยางกี 
(GubyaukkyiTempel) สรางโดย
พระโอรสของพระเจาจันสิทธะ ส่ิงที่โดด
เดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามท่ีสุด
ในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู จากนั้นเขาชม
วัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)
สรางข้ึนเมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของ
พระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางหามผูหนึ่ง 
และไดเสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากัน
ท้ัง 4ดานมีพระพุทธรปูประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศ ท้ังสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
อันเกาแกกับลวดลายปูนปم�น อันประณีตสวยงามสรางโดยพระติโลมนิโล เม่ือป พ.ศ.
1761ซึ่งไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ 
เจดียสัพพัญซูึ่งเปนเจดียที่สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยัน
จี(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปนวัดท่ีใหญ
ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปรวิิตกวาผลกรรมจากการกระทํา
ปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานานท่ี
โหดรายไดเลาตอกันมา  

  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมูบานมิงกุน-เจดียมิงกุน-ลองแมนํ้าอิระวดี-ระฆัง
มิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง 

               ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

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

เจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปรุะ ทวนน้ําไป หมูบานมิงกุน ซึง้เปนสวนหนึ่งของอมร
ปุระ แตอยูบนเกาะกลางลํานํ้าอิรวดีและไปได
ดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณสถานท่ี
แสดงความย่ิงใหญของพระเจาปดุง ระหวาง
ทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีท่ีมีลกัษณะเปน “กึง่
บานกึ่งแพ” เนื่องจากระดับนํ้าอิรวดีในแตละ
ฤดูกาลจะมคีวามแตกตางกันมาก โดยเฉพาะ
ฤดูน้ําหลาก ระดับนํ้าจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่ง
แพ คือถานํ้าขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอนครั้นนํ้าลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลนํ้า
เพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมนํ้าใน
ชีวิตประจําวัน  
นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความ
ทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลัง
ทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอ
พระมหามัยมุนมีาประดิษฐานท่ีมัณฑะเลย
เปนผลสําเร็จ จึงทรงฮกึเหิมท่ีจะกระทําการใหญข้ึนและยากข้ึน ดวยการทําสงคราม
แผขยายไปรอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมากกอสรางเจดียมิงกุน
หรือเจดียจักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรง
มุงหวังใหย่ิงใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกาม และใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐม
เจดียในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเปนเจดียท่ีสูงที่สุดในสุวรรณภูมิ สงผลใหขาทาสชาว
ยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอล 
เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุมกําลังเปนกองโจรลอบโจมตี



 

 

กองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิด
สงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหพมาเสียเมืองในที่สุดอยางไรก็ตาม
งานกอสรางเจดียมิงกนุดําเนินไปไดเพียง7ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรง
พายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียอันยิ่งใหญในพระราชหฤทัยของพระองคจึง
ปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐท่ีมีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหาก
สรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญท่ีสุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร 
สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหวในประฆังมิงกุนไมไกล
จากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดงุโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพ่ืออุทิศ
ทวายแดมหาเจดียมิงกนุ จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเปนระฆังยักษท่ีมีเสนรอบ
วงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร นํ้าหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไม
ตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบจึงรบัส่ังใหประหารชีวตินายชางทันทีที่สราง
เสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษท่ีมีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหนึ่งแหงพระราชวงัเครมลิ
นในกรงุมอสโกเพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจ
วาระฆังมิงกุนเปนระฆงัยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวานท้ังนี้เคยมีการทดสอบความ
กวางใหญของระฆังใบนี้ โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆงัไดถึง100คน 
เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเปน
เจดียท่ีสวยสงามากแหงหนึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระ
ราชนัดดาในพระเจาปดุง เพ่ือเปนอนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมตีอพระมหาเทวี
ชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพริาลัยกอนเวลาอันควร ไดรับสมญานามวา “ทชัมาฮาลแหง
ลุมอิรวดี”เจดียองคนี้เปนพุทธศิลป�ท่ีสรางขึ้นดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยู
ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเปนศูนยกลางและโลกและจักรวาล 
ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมา
ยังมัณฑะเลย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace)พระราชวังที่สวนใหญ
กอสรางดวยไมสักที่สวยงามท่ีสุดแหงหนึ่งของ
เอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ
สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 
เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิง
ระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยข
องพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังนี้เปนแหลงซองสุม
กําลังของกองทัพญี่ปุ�นพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผา
ราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูนํ้ารอบพระราชวงัที่ยังเปนของดั่ง
เดิมอยูปจจุปน พระราชวังท่ีเห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของ
พระราชวังของเกาขึ้นมา 

จากนั้น นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่
สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลาย
แกะสลักประณีตออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวตัิและทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 
2400 ซึ่งเปนปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปรุะมาอยูที่เมืองมณัฑะเลยเพ่ือเปน



 

 

ตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตหลังจากท่ี
พระองคส้ินพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ 
พระโอรสก็ทรงยกวังนีถ้วายเปนวัด ถือไดวา
เปนงานฝมือท่ีประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะ
เลยอยางแทจริง ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw 
Pagoda)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนสถานที่ทําการ
สังคายนาพระไตรปฎกครั้งท่ี 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา“หนังสือท่ีใหญที่สุดในโลก” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา ไ บริการอาหารค่ําเมนูพิเศษ  กุงเผา 
ที่พัก          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 อันเปนส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา 
ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง
กษัตริยที่ไดรบัการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อ
นิ่ม”ท่ีพระเจากรุงยะไขทรงหลอข้ึนที่เมืองธรรมวด ีเมื่อป 
พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 
นิ้ว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิัย หนาตักกวาง 9 
ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือ
วัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุน ีและในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ 
กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกดิไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวท่ีปด
พระละลายเก็บเนื้อทองไดนํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาได
เร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวัดข้ึนใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาว
อิตาลีจึงนับไดวาเปนวดัที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกท่ีสุดในเมือง
พมา โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดียยังมโีบราณวัตถุท่ีนําไปจากกรงุศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรงุ
แตกครัง้ที่ 1 พรอมท้ัง เชิญทุกทานรวมทําบญุบูรณวัดกุสินารา ซึง่มีอายุหลายรอยป 
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 

07.00 น.  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทาง
ตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซ่ึงเปนราชธานีเพียง 76 
ป แหงหนึ่งของพมากอนที่จะยายมาอยูที่เมือง
มัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากนั้นนําทานผานชม
ภูเขาสกายศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ 
ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุมแมนํ้าอิระ
วดีเจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝم�งแมน้ํา ชม สะพานไมอู
เบ็ง(U-Ben)สะพานไมท่ียาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของ



 

 

สะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน 
ไปสูวัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวดัอนันดาแหงพุกาม 

10.30 น. นําชม "วัดมหากันดายงค"(MahagandaryonMonastry) ซึ่งเปนวัดใหญท่ีสุด
ของพมาที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในชวง 
เพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับอาหาร วิทยาลัย
สงฆแหงนี้เปนสถานที่ศึกษา 
พระธรรมและรักษาพระธรรมวินัยมากท่ีสุด ดวยวัตรปฏิบตัิอันงดงามของภิกษุสงฆใน
วัดมหากันดายงคทําใหมีชาวพมาจํานวนมากสงบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากัน
ท่ีนี่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที ่PG 710 
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 

2563ภัตตาคารชาบชูิ/เปดปกก่ิง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะ
ปดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปด
ใหบริการโดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอื่นที่
เปดใหแทนคะ 

 



 

 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเที่ยว 
 

วันเดินทางราคา พมา พุกาม มณัฑะเลย มิงกนุ บิน PG 4 วัน นั่งรถภายใน 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

06 มี.ค.63 09 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 

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 

 

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

ตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาต ิและจะมีสิทธิพํานักในดินแดน
ของอีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 
สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวร
จะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 



 

 

 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 แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครือ่งบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 



 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน
ของทานเอง** 


