
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์  
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์สกายน์-เจดยีเ์กา๊มูดอว -์องัวะ-นัง่รถมา้ชมเมอืง-สกายน์ฮลิล ์               (-/-/เย็น)                                                                                                                            

10.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ Bangkok Airway (PG)  

12.05 น.    ออกเดินทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ PG 709  ** บริการอาหารบนเครื่อง** 

13.25 น.        เดินทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดินทางไปยงัเมอืงองัวะ น าเทีย่วชมเมอืงองัวะอย่างเพลดิเพลนิ ดว้ยรถมา้ ซึง่องัวะเป็นราชธานีโบราณอกีแห่งหนึ่งของ

พม่า ชมประตูเมอืงทางทศิเหนือทีเ่รียกว่า คาวเซต ัน่คา เป็นประตูทีป่จัจบุนัมคีวาม 

สมบูรณ์ทีสุ่ด และใชเ้ป็นประตูส าหรบัท าพธิีสระผมในเทศกาล  ติน่จ่าน(สงกราณต)์ 

ของชาวพม่า ชม  Watch Tower (Nan Myint) หอคอยเมอืงองัวะ เป็นส่วนหนึ่งของ 

พระราชวงั เพือ่ใช ้สงัเกตการณ์ขา้ศึก สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1822 หลงัจากทีเ่กิดแผ่นดิน 

ไหวในปี ค.ศ.1838  หอแห่งนี้ เกิดการเอยีงตวั แต่ไดร้บัการบูรณะเป็นโครงสรา้งเดมิ 

นี้ เป็นหนึ่งในรูปแบบสถาปตัยกรรมพม่าในช่วงตน้ศตวรรษที ่ 19 ชม Maha Aungmye Bonzan วดัมหาออ่งเหม ่ บอนซาน 

สรา้งโดยพระนางเมนุมเหสใีนพระเจา้บาจด่ีอ  จากน ัน้ชม Barayar Monastery  สรา้งโดย พระเจา้บายีดอ ปี ค.ศ.1834  ไมส้กั

ทีม่ขีนาดใหญ่ สวยงามไดซุ้ม้ประตู บานประตูหรือหลงัคา ซึง่อาคารแห่งนี้มเีสาไมส้กัรองรบัน า้หนกัอยู่ถงึ 267 ตน้ 

จากน ัน้ เดินทางสู่เมอืงสกายน์   ศูนยก์ลางแห่งพระพทุธศาสนาทีส่  าคญั ท่านจะไดช้ม 

ทศันียภาพของเมอืงสกายน ์ลุม่แม่น า้อริะวดี เจดียจ์  านวนมากมายทีต่ ัง้เรียงราย 

อยู่บนภูเขา และริมฝัง่แม่น า้ ประมานพทุธศตวรรษที ่19 มเีจา้เชื้อสายไทยใหญ่เมอืง 

สกายน ์นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ต ัง้ตนเป็นกษตัยิอ์ยู่ทีเ่มอืงสกายน์ หรือสะแกง  

ทีต่ ัง้ปจัจุบนัอยู่ใหลเ้นินเขาบนฝัง่ตะวนัตกของแม่น า้อริวดี ห่างจากมณัฑะเลยไ์ปทาง 

ทศิใตป้ระมาณ 10 กิโลเมตร สกายนเ์ป็นราชธานีไดเ้พยีง 59 ปี ภายหลงัเกิดการชงิ 

อ านาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดร้บัชยัชนะจงึยา้นเมอืงหลวงใหม่มาต ัง้ทีป่ากแม่น า้มดิแง ตรงทีบ่รรจบกบัแม่น า้อริวดี 

จนเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงองัวะในเวลาต่อมา จากน ัน้ชมเจดียก์วงมดูอร ์หรือวดัเจดียน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่เมือ่ปี ค.ศ.1636 

เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระดิษฐานพระเขี้ยวแกว้หรือพระทนัตธาตทุีไ่ดม้าจากลงักา เจดียน์ี้ เป็นเจดียท์รงโอคว  า่แบบสิงหล หรือเจดียท์รง

ลงักา มตี านานเลา่ว่าองคร์ะฆงัทรงกลมผ่าครึ่งซกีนี้  ไดต้น้แบบมาจากถนั พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู ่องคเ์จดียม์คีวาม

สูง 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการก่อสรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda 

or 30 Caves Pagoda เจดยีอ์ูมนิทงแส่ ภายในมพีระพทุธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นครึ่งวงกล จากน ัน้ ข้ึนเขาสกายน์ 

เป็นภูเขาขนาดกลาง มจีดุชมววิทีคุ่ณสามารถมองเหน็เจดียต่์างๆ ทีว่างตวัอยู่ตามไหลเ่ขา เพือ่จะไดท้ าความรูจ้กักบัเมอืงสกายน์

ใหม้ากขึ้น เพราะไม่ว่าจะมองจากมมุไหนของดา้นบน สิง่ทีเ่หน็ไดค้ือ กลุม่เจดียต่์างๆ ทีก่ระจายตวัอยู่โดยรอบ มองเรื่อยไปจน

สุด ถงึแม่น า้อริะวดี แม่น า้สายหลกัของเมอืงนี้  ทีย่งัคงท าหนา้ที ่เลี้ยงผูค้นริมล  าน า้ไดอ้ย่างดี ต ัง้แต่อดีตถงึปจัจบุนั  เชญิถ่ายภาพ

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัมณัฑะเลย์ 

ค า่              บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 



 

*น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที่สอง   พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักุโสดอ-มิงกุน-ระฆงัมิงกุน-เจดยีม์ิงกุน-ทชัมาฮาล 

                                              (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

07.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม    

     น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัทีส่่วนใหญ่ก่อสรา้ง 

ดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพา หรือ สงคราม 

โลกคร ัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษ 

ไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงั 

นี้ เป็นแหลง่ซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กักถ็ูก 

ไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงัทีย่งัเป็นของด ัง่เดิมอยู่ปจัจปุนัพระราชวงัทีเ่หน็

อยู่เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากน ัน้ น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทีส่รา้งดว้ย 

ไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต 

อ่อนชอ้ย ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกบัพทุธประวตัแิละ 

ทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ย 

ราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่ 

หลงัจากทีพ่ระองคส์ิ้นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันี้ถวายเป็น 

วดัถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง  

น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่คร ัง้หนึ่งเคยเป็นสถานทีท่  าการ 

สงัคายนาพระไตรปิฎกคร ัง้ที ่5 มแีผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท ัง้หมด 84,000  

พระธรรมขนัธ ์และหนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก” 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้  น าท่านสู่ เมอืงมงิกนุ โดยการลอ่งเรือไปตามแม่น า้อริะวดีสู่มงิกนุ จากท่าเรือใกลเ้จดีย ์

ชเวไจยตั เขตเมอืงอมรปรุะ ทวนน า้ไปหมูบ่า้นมงิกนุ ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปรุะ แต่อยู่ 

บนเกาะกลางล  าน า้อริวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเท่าน ัน้ทว่ามอีนุสรณ์สถานทีแ่สดงความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทาง 



 

จะไดเ้หน็หมู่บา้นอริวดีทีม่ลีกัษณะเป็น“กึ่งบา้นกึ่งแพ”เนื่องจากระดบัน า้อริวดีในแต่ละฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกนัมาก 

โดยเฉพาะฤดูน า้หลาก ระดบัน า้จะขึ้นสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจงึนิยมสรา้งบา้นกึ่งแพ คือถา้น า้ขึ้นสูงก็ร่วมแรงกนั

ยกบา้นขึ้นทีด่อนคร ัน้น า้ลงมากก็ยกบา้นมาต ัง้ใกลน้ า้เพือ่ความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น า้ในชวีติประจ าวนั น าท่านชม  

เจดยีม์ิงกนุ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลือ่นทพัไปตยีะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหา

มยัมนุมีาประดิษฐานทีม่ณัฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จงึทรงฮกึเหมิที่จะกระท าการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไป

รอบดา้นพรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสรา้งเจดียม์งิกนุหรือเจดียจ์กัรพรรดิเพือ่ประดิษฐานพระทนัตธาตทุีไ่ดจ้าก

พระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิ่งใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพกุามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกวา่ 

พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซึง่ในเวลาน ัน้ถอืเป็นเจดียท์ีสู่งทีสุ่ดในสุวรรณภูมส่ิงผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่ 

หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแ่รงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณตั ิ

ขององักฤษแลว้ท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทพัพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากลา่วหาว่า 

องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหนึ่งทีท่  าใหพ้ม่าเสยีเมอืง 

ในทีสุ่ดอย่างไรก็ตาม งานก่อสรา้งเจดียม์งิกุนด าเนินไปไดเ้พยีง7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต  

ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์งึ 

ปรากฏเพยีงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหมึาด ัง่ภูเขาอฐิทีม่คีวามม ัน่คงถงึ 50 เมตร ซึง่หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด

และสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถงึ 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิดจากเหตกุารณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆงัมงิกนุไม่

ไกลจากฐานเจดียม์งิกุนคือระฆงัมงิกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพือ่อทุศิทวายแด่มหาเจดียม์งิกุนจงึตอ้งมขีนาด

ใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท์ีม่เีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สูง 3.70 เมตร น า้หนกั 87 ตนั 

เลา่ขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีนแบบจงึรบัส ัง่ใหป้ระหารชวีติ 

นายช่างทนัททีีส่รา้งเสร็จ ปจัจุบนัถอืเป็นระฆงัยกัษท์ีม่ขีนาดเลก็กวา่ระฆงัแห่งหนึ่งแห่งพระ 

ราชวงัเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูม ิ

ใจว่าระฆงัมงิกนุเป็นระฆงัยกัษท์ีย่งัคงส่งเสยีงกอ้งกงัวานท ัง้นี้ เคยมกีารทดสอบความกวา้ง 

ใหญ่ของระฆงัใบนี้  โดยใหเ้ด็กตวัเลก็ๆไปยืนรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถ้งึ100 คน เจดยีชิ์นพิวมนิ (เมยีะเตง็ดาน) ประดิษฐานอยู่

เหนือระฆงัมงิกุนไม่ไกล ไดช้ือ่ว่าเป็นเจดียท์ีส่วยสง่ามากแห่งหนึ่งสรา้งขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยีดอว ์ พระราช

นดัดาในพระเจา้ปดุง เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งความรกัทีพ่ระองคม์ต่ีอพระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแก่พริาลยัก่อนเวลาอนัควร จงึ

ไดร้บัสมญานามว่า “ทชัมาฮาลแห่งลุม่อริวดี” หลงัจากน ัน้เดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ กุง้แมน่ ้ าเผา 

*น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว ** โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 



 

วนัที่สาม ร่วมพธิีลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี-มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอู้เบ็ง-วดัมหากนัดายง-กรุงเทพฯ     

                  (เชา้/-/-)                                                                               

04.00 น.      จากน ัน้น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพมา่ ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค า 

ขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริย์ทีไ่ดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่

เมอืงธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ ว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั 

หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจ)ี เพื่อ

ประดิษฐานพระมหามยัมนุี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหม  ้

วดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ า้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได ้

เรี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหม่

ทีสุ่ดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดียย์งัมโีบราณวตัถทุีน่  าไปจากกรุงศรี 

อยุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกคร ัง้ที ่1 พรอ้มท ัง้ เชญิทกุท่านร่วมท าบญุบูรณวดักุสนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพทุธ

ไสยาสน ์สวยงามมากจากน ัน้กลบัโรงแรม 

07.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปรุะ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอน 

ใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนทีจ่ะยา้ยมาย 

อยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากน ัน้น าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่ง 

พระพทุธศาสนาทีส่  าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุม่แม่น า้อริะวดี เจดีย์ 

จ านวนมากมายทีต่ ัง้เรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝัง่แม่น า้ ชมสะพานไมอู้เบง็ สะพานไม ้

ทีย่าวทีสุ่ดในโลกโดยขา้ราชการช ัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ 

ซึง่มอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจ ี

ซึง่มเีจดียท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

จากน ัน้ น าทา่นชมการตกับาตรพระสงฆ ์1,400 รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์ซึง่เป็นวดัใหญ่ที่ 

สุดของพม่าทีเ่มอืงอมรปรุะ ซึง่ในช่วงเพลจะมภีิกษุสงฆน์บัรอ้ยรูปเดนิเรียงแถวดว้ยอาการส ารวม ในทกุๆวนัเวลา 10.30 น.จะ

มนีกัท่องเทีย่วจ านวนมาก มาร่วมชืน่ชมการจดัเตรียมตกับาตร ถวายภตัตาหารเพลใหแ้ก่พระสงฆ ์และเณรทีม่าศึกษาพระธรรม

วนิยัทีว่ดัมหากนัดายน ในเมอืงมณัฑะเลย ์ทีน่ี่มพีระสงฆ ์และเณรจ าวดัอยู่เกือบ 1,400 รูป 

14.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที ่PG 710 

** บริการอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง **  

16.40 น. เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

............................................................................... 

 
 
 

 



 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

      ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า มณัฑะเลย ์ มิงกุน สกาย องัวะ 3 วนั บิน PG 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเด่ียว 

19 ม.ค.61 21 ม.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61  25 11,900 11,500 10,900 2,000 

1 มี.ค.61 3 มี.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 2,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 25 12,900 12,500 11,900 2,000 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

 
อตัราคา่บริการรวม 

- ต ัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงต ัว๋ 

- ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

- คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ  

- คา่รถโคช้รบั-สง่สถานที่ทอ่งเที่ยวตามรายการระบุ 

- คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

- ประกนัอบุตัิเหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดนิทาง) 

- คา่ระวางน ้ าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

อตัราคา่บริการไมร่วม  

- ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7%  

- คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาติ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรีดทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อก

และเขา้เมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 



 

- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ450บาท/ทริป/ลูกทวัร1์ทา่น(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ่)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

คา่ทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทปิคะ่) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผ่านทา่อากาศยาน

นานาชาต ิและจะมสีทิธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซ่ึงจะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บคา่วซ่ีาเพิ่มอีกทา่นละ 1,000 บาท ** 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้า กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไมน่้อย 

  กวา่15 วนั มฉิะนั้นถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 45 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 

       วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

    2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50%และริบเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 29 วนั กอ่นการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลือ่นการ 

       เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจริง 

     4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบตาม 

       จ านวนทีบ่ริษทัฯก าหนดไว(้15 ทา่นข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายตอ่ทางบริษทัฯและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ 

        เดยีวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลิกของทา่น 

    6. คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นข้ึนไปจงึออกเดนิทางในกรณีที่มผูีเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่นไม่มหีวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดนิทางไป 

        ดว้ยโดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหน้า 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

    6.กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุคร ัง้ 

      กอ่นท าการออกต ัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

- บริษทัฯมสีทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

- เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อทอ่งเทีย่วเทา่นั้น (หนังสอืเดนิทาง

ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดอืน บริษทัฯไมร่บัผิดชอบหากอายเุหลอืไมถ่ึงและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรือกรณีทา่นถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หน้าทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษทัฯหรือเหตภุยัพิบตัทิางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 



 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไมไ่ดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการทอ่งเที่ยว

(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมื้อ,เพราะคา่ใชจ้า่ย

ทกุอยา่งทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด  

- ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทีเ่กิดจากความประมาทของนักทอ่งเที่ยวเอง

หรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎิเสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมค่นืคา่บริการไมว่า่กรณีใดๆท ัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นต ัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นช่ือได ้ 

- เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไมม่ีการคนืเงนิมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของทา่นเอง ** 


