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พม่า มัณฑะเลย์ 
ล่องแม่น ้าอิรวดี มิงกุน

 

 

พม่า มณัฑะเลย ์ลอ่งแม่น า้อริวด ีมงิกุน 

จุดเด่น 

 

  ส ิง่ศักด ิส์ทิธ ิส์ูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

 ชม สะพานไมอู้เบ็ง สะพานไมส้ักทีย่าวทีสุ่ดโลก ทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน  

 ชม พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง  ชมววิทีเ่ขา มัณฑะเลย์ฮลิล ์

 ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์  

 ล่องแม่น ้าอริะวดชีม เมอืงมงิกุน ระฆังมงิกุน เจดยี์มงิกุน และ ทัชมาฮาลพม่า  

 ชม วัดกุโสดอ 

 เมนูพเิศษ ชาบูชบุิฟเฟ่ต ์

 แถมฟรี ชุดเสริมบารม ี(เส ือ้ยืดมงิกาลาบา+ผา้เช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น ้าด ืม่+ผา้เย็นไม่จ ากัด) 

 

ชื่อโปรแกรม  พม่า มณัฑะเลย ์ ล่องแม่น า้อิรวดี ม ิงกุน   

จ านวน 3 วนั 2 คืน  

 
 

ก าหนดการเดินทาง   

 

วนัท ี ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - มณัฑะเลย ์ - อมรปุระ - สะพานไมอู้เบง 

 

12:00 น. คณะพร้อมก ัน  ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข ้า 6 

เคาน์เตอร ์M สายการบิน MYANMAR AIRWAYS โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
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14:55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มณัฑะเลย ์ประเทศพม่า โดยเท่ียวบินท่ี 8M338 

 

15:35 น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยาน มณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมือง และตรวจสัมภาระเรียบรอ้ยแล้ว น าท่าน

เดินทาง เข ้าสู่ตัว เมืองอมรปุระ  Amrapura เมืองแห่งผู้เป็น

อมตะซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็นราชธานี

เพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะย้ายมายอยู่ท่ี เมือง

มณัฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนั้นน าท่านผ่านชมภูเขาสกาย

ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส าคญั ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้าอิระวด ีเจดีย์ 

จ  านวนมากมายท่ีตั้งเ รียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้า ชม สะพานไมอู้เบ็ง สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดใน

โลกโดยข ้าราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง 1,208 ต้นซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปี

ทอดข ้าม ทะเลสาบคองตามัน Toungthamon ไปสู่วดัจอกตอจีซ่ึงมีเจดีย์ท่ีสร้างตามแบบวดัอนันดา

แห่งพุกาม 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 

ท่ีพัก  Hazel Hotel หรือเทียบเท่ำ   

 

วันท่ี 2 
พระรำชวังมัณฑะเลย ์ - พระรำชวังไมสั้กชเวนำนจอง - วัดกุโสดอ - มิงกุน - ระฆังมิงกุน - 

เจดียมิ์งกุน - ทัชมำฮำล - ชำบูชิบุฟเฟ่ต ์

 

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น า ท่ านชม  พระรา ชวัง มัณฑ ะเล ย์  Mandalay Palace 

พระราชวงัท่ี ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้ักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของ เอเชีย  ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ

สงครามโลกครั้ง ท่ี 2 วันท่ี  20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบิน

ฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ท้ิงระเบิดจ  านวน

มากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ด้วยเหตุผลว่า

พระราชวัง น้ี เป็นแห ล่งซ่อง สุมก  าลัง ของกองทัพ ญ่ี ปุ่น

พระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็นพระราชวงัไม้สักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อม

ปราการ และคูน ้ารอบพระราชวงั ท่ียังเป็นของดัง่เดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงั ท่ีเห็นอยู่เป็นพระราชวงั ท่ี

รฐับาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้ นมา  น าท่านไป พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง 
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Golden Palace Monastry วงัท่ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้ งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการ

ดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้ งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง  โดยเน้นรายละเอียด

เกี่ยวกบัพุทธประวตัิและทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจ ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ี

พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน  แต่

หลังจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจ ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงั น้ีถวายเป็นวดัถือไดว่้า

เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลย์อย่างแท้จริง  น าท่านชม วัดกุโสดอ Kuthodaw 

Pagoda ซ่ึงครั้ง หน่ึงเ คยเป็นสถานท่ีท าการสั งคายนาพระไตรปิฎกครั้ง ท่ี  5 มีแ ผ่นศิล าจารึก

พระไตรปิฎกทั้ งหมด 84,000 พระธรรมข ันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บนัทึกไวว่้า หนังสือท่ีใหญ่

ท่ีสุดในโลก 

 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

                 น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดียช์เวไจยตั เขต

เมืองอมรปุระ ทวนน ้าไป หมู่บา้นมิงกุน ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระแต่อยู่บนเกาะกลางล าน ้าอิรวดี  

และไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณส์ถานท่ีแสดงความย่ิงใหญ่ของพระเจา้ปดุง  ระหว่างทาง

จะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีท่ี มีลักษณะเป็น  กึ่งบ้านกึ่งแพ เน่ืองจากระดับน ้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมี

ความแตกต่างก ันมาก โดยเฉพาะฤดูน ้ าหลาก 

ระดบัน ้าจะขึ้ นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาว

พม่าจึงนิยมสรา้งบา้นกึ่งแพ คือถ้าน ้าขึ้ นสูงก็ร่วม

แรงกนัยกบา้นขึ้ นท่ีดอนครั้นน ้าลงมากก็ยกบา้น

มาตั้งใกล้น ้ าเพื่อความสะดวกสบายในการใ ช้

แม่น ้ าในชีวิตประจ  าวัน  น าท่านชม เจดีย์มิงกุน 

ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลังทรงเคล่ือนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถ

ชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานท่ีมณัฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จจึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ขึ้ น

และยากขึ้ น ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น  พร้อมก ับเกณฑ์แรงงานข ้าทาสจ  านวนมาก

ก่อสรา้งเจดียมิ์งกุนหรือเจดีย์จกัรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรง

มุ่งหวงัใหย่ิ้งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกามและใหญ่โตโอฬารย่ิงกว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึง

ในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิส่งผลให ้ขา้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ  านวน 50,000 

คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณตัิขององักฤษแล้วท าการซ่องสุม

ก  าลังเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็น

ฉนวนใหเ้กิดสงครามอังกฤษพม่าอนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหพ้ม่าเสียเมืองในท่ีสุดอย่างไรก็ตาม  งาน

ก่อสร้างเจดีย์มิงกุนด าเนินไปได้เพียง  7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคตภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยใน
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สงครามเกา้ทัพ มหาเจดียอ์นัย่ิงใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองคจ์ึงปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โต

มหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ี สุดและ

สูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง  152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแ์ผ่นดินไห ว

ในปี ระฆงัมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพื่อ

อุทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุนจึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรก ัน คือเป็นระฆงัยักษ์ท่ีมีเส้นรอบวงถึง 10 

เมตร สูง 3.70 เมตร น ้าหนัก 87 ตนัเล่าขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหมี้ใครสรา้งระฆัง

เลียนแบบจึงรบัสัง่ ใหป้ระหารชีวิตนายช่างทันที ท่ีสร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆังยักษ์ท่ี มีขนาดเล็ก

กว่าระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลินแตกรา้วไปแล้ว

ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ท่ียงัคงส่งเสียงก ้องก ังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบ

ความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยให ้เด็กตวัเล็กๆไปยืนรวมกนัอยู่ใต้ระฆงัไดถึ้ง  100 คน เจดียชิ์นพิ

วมิน เมียะเต็งดาน ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อว่าเป็นเจดีย์ท่ีสวยสง่ามากแห่งหน่ึง

สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ ้าบากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจ ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณแ์ห่ง

ความรกัท่ีพระองคมี์ต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอนัควร จึงได้รบัสมญานามว่า 

ทัชมาฮาลแห่ง ลุ่มอิรวดี เจดียอ์งคน้ี์เป็นพุทธศิลป์ท่ีสรา้งขึ้ นดว้ยภูมิจกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยู่ตรง

กลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเช่ือก ันว่าเป็นศูนย์กลางโลก  และจ ักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขา และ

มหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมายงัมณัฑะเลย ์

 ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร (เมนู ชาบูชิ บุฟเฟ่ต)์ 

ท่ีพัก  Hazel Hotel หรือเทียบเท่ำ           

 

 

                                      

วันท่ี 3 
ร่วมพิธีลำ้งหนำ้พระพักตรพ์ระมหำมัยมุณี - มัณฑะเลย ์- สมุทรปรำกำร (ท่ำอำกำศยำน 

สุวรรณภูมิ) 
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04:00 น. น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบ

พระพุทธรูปทองค า ขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้ับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม

ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลว

หนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชัย หน้าตกักว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงได้

สรา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.

2422 สมัยพระเจ ้า สีปอ ก่อนจะเสี ยเมืองพม่าให ้อังก ฤษได้เกิดไฟไหม้ วัดทองค า จึงท าให ้

ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้

เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว่้า

เป็นวดัท่ีสรา้งใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบๆ ระเบียงเจดียย์ัง

มีโบราณวตัถุ ท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครั้งกรุงแตกครั้ง ท่ี 1 พรอ้มทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณ

วดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอ้ยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม    

เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

10:40 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 8M337 

13:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 
 

อัตรำค่ำบริกำร  

 

วันเดินทำง หมำยเหตุ 

รำคำทัวร ์(บำท / ท่ำน) พักหอ้งละ 2 ท่ำน 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกิน 

12 ปี พัก

กับผูใ้หญ่ 

 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกิน 

12 ปี พักกับ

ผูใ้หญ่  

(ไม่มีเตียง) 

พัก

เดี่ยว 

วีซ่ำ 

- 

เดือน  ธันวำคม 
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03 ธ.ค. 59 - 05 ธ.ค. 59 * วนัพ่อ 12,900 12,900 11,900 3,000 - 

24 ธ.ค. 59 - 26 ธ.ค. 59  12,900 12,900 11,900 3,000 - 

31 ธ.ค. 59 - 02 ม.ค. 60 * วนัปีใหม่ 12,900 12,900 11,900 3,000 - 

เดือน  มกรำคม 

14 ม.ค. 60 - 16 ม.ค. 60  11,900 11,900 10,900 3,000 - 

28 ม.ค. 60 - 30 ม.ค. 60  11,900 11,900 10,900 3,000 - 

เดือน  กุมภำพันธ ์

11 ก.พ. 60 - 13 ก.พ. 60 * วนัมาฆบูชา 11,900 11,900 10,900 3,000 - 

25 ก.พ. 60 - 27 ก.พ. 60  11,900 11,900 10,900 3,000 - 

เดือน  มีนำคม 

11 มี.ค. 60 - 13 มี.ค. 60  11,900 11,900 10,900 3,000 - 

 

ขอ้แนะน ำก่อนกำรเดินทำง 

 กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ท่ีสามารถเล่ือนเวลา  และวนัเดินทางได้ 

เพราะจะมีบางกรณีท่ีสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนวนัเวลาบิน มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 

ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือแพอ้าหารเน้ือสัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหช้ดัเจน  

 กรุณาส่งรายช่ือผูเ้ดินทาง ส าเนาหน้าพาสปอร์ต ให ้กบัเจ ้าหน้าท่ีหลังจากท่ีได้ช าระค่ามัดจ  าทัวร ์หรือค่า

ทัวร์ส่วนท่ีเหลือ กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจ ้งรายช่ือคู่นอนกบัเจ ้าหน้าท่ีให ้

ทราบ  
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 กรณีท่ีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้วสะกดช่ือ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบหากท่านไม่ด าเนินการส่ง

ส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหท้างบริษัทในการออกตัว๋เคร่ืองบิน 

 กรณีเปล่ียนช่ือผู้เดินทางจะตอ้งมีการแจง้ล่วงหน้าก่อนออกเดินทางตามขอ้ตกลง มิฉะนั้นถ้าแจง้หลังจาก

เจา้หน้าท่ีออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแล้ว จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในส่วนน้ี  

 หลังจากท่ีท่านไดช้ าระค่ามดัจ  า และค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือเรียบร้อยแล้ว ภายใน 3-7 วัน ก่อนการเดินทาง 

ทางบริษัทจะจดัส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทางใหท่้านทางอีเมล์ หรือแฟกซท่ี์ท่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวรใ์ชต้ ัว๋เคร่ืองบินแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้จะตอ้งเดินทางไป-กลับตามวนัเดินทาง

ท่ีระบุเท่านั้น 

 ทางบริษัทไม่มีนโยบายในการจดัคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีไม่รูจ้กัก ัน กรณีท่ีท่านเดินทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่า

พกัเดี่ยวเพิ่มตามราคาท่ีระบุไวใ้นรายการทัวรเ์ท่านั้น 

 PASSPORT ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ท่ีเดินทาง  3 ท่ำน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (พกัเดี่ยว) ขึ้ นอยู่ก ับมาตราฐานโรงแรม ส่วนห ้อง TRP 

จะไม่มีในบางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การให ้ทิปเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิส าหรบันักท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศ  จะตอ้งมีการเรียกเก็บเพื่อ

เป็นสินน ้าใจกบัผูใ้ห ้บริการในส่วนต่างๆ จึงรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพื่อมอบใหห้วัหน้าทัวร์

ระหว่างการเดินทาง 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบิน MYANMAR AIRWAYS 

 ค่าท่ีพ ักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพกัหอ้งละ 2 ท่ำน (ในกรณีมีงานเท

รดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน 

อาจจะมีการปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธ์ินการเปล่ียนแปลง 

 ค่ารถรบั – ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร ์

 ค่าอตัราเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทน าเท่ียว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัภัยอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
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หมำยเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ  ซ้ือประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร่ืองสุขภาพ ท่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้เจา้หน้าของบริษัท** อตัราเบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 390 บาท ขึ้ นอยู่

ระยะเวลาการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานข ับ

รถ) 

 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทิปมคัคุเทศก ์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถ่ิ น และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคือ 150 บำท /วัน/

ท่ำน 

ตลอดทริปการเดินทาง 

 ค่าน ้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ี เกินกว่าสายการบินก  าหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนัก

ดงัน้ี กระเป๋าโหลดใตเ้คร่ืองบินจ  านวนไม่เกิน ท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้ น

เคร่ืองไดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารท่ีสัง่เพิ่ม ค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ และส าหรับราคาน้ีทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บ

เพิ่ม 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก  าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ  าตัวคนต่างดา้ว 3. 

ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู่ 4.  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6.  รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป 

ทางบริษัทจะเป็นผูด้  าเนินการย่ืนวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่าง

ดา้ว เจา้ของหนังสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) 

 

เง่ือนไขกำรเดินทำง 
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เอกสำรในกำรเดินทำง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วีซ่า 

 

หมำยเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน 

ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจดัหาคณะทัวรอ่ื์นให ้ 

ถ้าตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่

อาจแก ้ไขได ้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ี สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล

ต่างๆ 

3. รายการน้ีเป็นเพียงข ้อเสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง 

และโรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสมเน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ี พกัในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและ

ภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบริษัทจะไม่รบัผิดชอบ

ในกรณีท่ีกองตรวจคนเข ้าเมืองห ้ามผู้เดินทางเน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเข ้าประเทศ 

หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกอง

ตรวจคนเข ้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้ท่านไดไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัท

จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง รวมทั้ งบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือคน

ต่างดา้วท่ีพ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัท นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษัทก  าก ับเท่านั้น 

5. เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ  า หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงก ับ

ทางทางบริษัทจะถือว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษัทท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 

เง่ือนไขกำรจอง / กำรยกเลิก  

 

กำรจอง หรือส ำรองท่ีนัง่ 

 กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพรอ้มช าระมดัจ  า งวดแรก 5,000 บำท  
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 ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  

 

กำรยกเลิก 

 แจง้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจ ำท้ังหมด  

 แจง้ล่วงหน้า 16 – 20 วัน ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ  าท่านละ 5,000 บำท  

 แจง้ล่วงหน้า 11 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ  าท่านละ 50% ของรำคำทัวร ์

 แจง้ล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของรำคำทัวร ์ 

 ยกเลิกกำรเดินทำง ในวนัเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเขา้เมือง จะไม่มีกำรคืนเงินท้ังหมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ 

จะท าการล่ืนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืน

ได ้คือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตัว๋ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ

ล่าชา้ของสายการบิน , อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส่ิงของสูญหายตาม

สถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 

 

 


