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วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-น่ังรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์                (-/-/เยน็)                                                                                                                            

10.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์  Bangkok Airway (PG)  

12.15 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเที่ยวบิน PG 709  ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

13.40 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
เดินทางไปยงั เมืองอังวะ น าเที่ยวชม เมืองอังวะ ด้วยรถม้า ซ่ึงองัวะเป็นราชธานีอีกแห่งหน่ึงของพม่า ชมประตูเมือง
ทางทิศเหนือที่เรียกว่า คาวเซตัน่คา เป็นประตูที่ปัจจุบนัมีความสมบูรณ์ที่สุด และใชเ้ป็นประตูส าหรับท าพิธีสระผม
ในเทศกาล   ต่ินจ่าน(สงกราณต์) ของชาวพม่า ชม  หอคอยเมืองอังวะ  เป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงั เพื่อใช ้
สงัเกตการณ์ขา้ศึก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1822 หลงัจากที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1838  หอแห่งน้ีเกิดการเอียงตวั แต่
ไดรั้บการบูรณะเป็นโครงสร้างเดิมน้ีเป็นหน่ึงในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าในช่วงตน้ศตวรรษที่ 19 ชม วัดมหาอ่อง
เหม่ บอนซาน สร้างโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจา้บาจีด่อ  จากนั้นชม Barayar Monastery  สร้างโดย พระเจา้บา
ยดีอ ปี ค.ศ.1834 ไม้สักที่มีขนาดใหญ่ สวยงามได้ซุ้มประตู บานประตูหรือหลังคา ซ่ึงอาคารแห่งน้ีมีเสาไม้สัก
รองรับน ้ าหนกัอยูถึ่ง 267 ตน้ 
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จากนั้น เดินทางสู่เมืองสกายน์   ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาที่ส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น ้ าอิ

ระวดี เจดียจ์  านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า สกายน์เป็นราชธานีไดเ้พียง 59 ปี ภายหลงัเกิด
การชิงอ านาจกัน สุดทา้ยพระเจา้โดะมินพญา ได้รับชยัชนะจึงยา้นเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น ้ ามิดแง ตรงที่
บรรจบกบัแม่น ้ าอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืององัวะในเวลาต่อมา  
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จากนั้น ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้าง
โดยพระเจ้าต้าห ลู่  เม่ือ ปี  ค .ศ.1636 ใช้เป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ ยวแก้วหรือพระทันตธาตุที่
ได้มาจากลงักา เจดียน้ี์เป็นเจดียท์รงโอคว  ่าแบบ
สิงหล หรือเจดียท์รงลังกา มีต  านานเล่าว่าองค์
ระฆงัทรงกลมผ่าคร่ึงซีกน้ี ไดต้น้แบบมาจากถนั 
พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องคเ์จดียมี์
ความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร 
และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 
กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพทุธรูป 45 องคป์ระดิษฐาน
เรียงกนัเป็นคร่ึงวงกลมจากนั้น ขึน้เขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมววิที่คุณสามารถมองเห็นเจดียต่์างๆ ที่
วางตวัอยูต่ามไหล่เขา มองเร่ือยไปจนสุด ถึงแม่น ้ าอิระวดี เชิญถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก ตามอธัยาศยั  

ค า่              บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง   พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มงิกุน-ระฆังมงิกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล 
                                                      (เช้า/กลางวัน/เยน็)                                                                               

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม    
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้กัที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึง
ของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ  สงครามโลกคร้ังที่  2 วนัที่  20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่าย
สัมพนัธมิตรโดยกองทพัอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมัณฑะเลยข์องพม่าด้วยเหตุผลว่า
พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ น ระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผา
ราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวงัที่ยงัเป็นของดัง่เดิมอยูปั่จจุปันพระราชวงัที่
เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัที่รัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 
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จากนั้น  น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
Golden Palace Monastry วังที่ ส ร้ าง
ดว้ยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พม่ าแท้ๆ  วิ จิตรตระการด้วยลวดลาย
แกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บาน
ประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด
เก่ียวกับพุทธประวัติและทศชาติของ
พระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี 
พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานี
จากอมรปุระมาอยู่ที่ เมืองมัณฑะเลยเ์พื่อ
เป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที่พระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงั
น้ีถวายเป็นวดัถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง น าท่านชม วัดกุโสดอ 

(Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่  5 มีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” 
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12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านสู่ เมืองมิงกนุ โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้ าอิระวดีสู่มิงกุน หมู่บ้านมิงกนุ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่

อยูบ่นเกาะกลางล าน ้ าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือเท่านั้น ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีที่มีลกัษณะเป็น
“ก่ึงบา้นก่ึงแพ”เน่ืองจากระดบัน ้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูน ้ าหลากระดบัน ้ าจะ
ขึ้นสูงกวา่ฤดูแลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นก่ึงแพ คือถา้น ้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ้นที่ดอนคร้ันน ้ า
ลงมากก็ยกบา้นมาตั้งใกลน้ ้ าเพือ่ความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้ าในชีวติประจ าวนั  
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น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความ
ทะ เยอทะยานของพระเจ้าป ดุ ง  ด้วย
ภายหลังทรงเคล่ือนทัพไปตียะไข่ แล้ว
ส าม ารถ ช ะ ล อ พ ระ ม ห ามั ย มุ นี ม า
ประดิษฐานที่มัณฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จึง
ทรงฮึกเหิมที่จะกระท าการใหญ่ขึ้นและ 
ยากขึ้ น ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไป
รอบด้านพร้อมกับเกณฑ์แรงงานขา้ทาส
จ านวนมากก่อสร้างเจดียมิ์งกุนหรือเจดีย์
จกัรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทนัตธาตุที่
ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิง่ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพกุามและใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระปฐม
เจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลานั้ นถือเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิส่งผลให้ขา้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจ านวน 
50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษแลว้ท าการซ่องสุมก าลงั
เป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่ากล่าวหาวา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงคราม
องักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าใหพ้ม่าเสียเมืองในที่สุดอยา่งไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนด าเนินไปไดเ้พยีง 

7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเก้าทพั มหาเจดียอ์นัยิง่ใหญ่ในพระราชหฤทยั
ของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐที่มีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จตาม
แผนจะเป็นเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดย
ส าเร็จ เพือ่อุทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุนจึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท์ี่มีเสน้รอบวงถึง 10 เมตร สูง 
3.70 เมตร น ้ าหนัก 87 ตนัเล่าขานกันว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้
ประหารชีวตินายช่างทนัทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท์ี่มีขนาดเล็กกวา่ระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเค
รมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจวา่ระฆงัมิงกุนเป็นระฆัง
ยกัษ์ที่ยงัคงส่งเสียงก้องกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบน้ี โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืน
รวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง 100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อว่า
เป็นเจดียท์ี่สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาใน 
พระเจา้ปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองคมี์ต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร 
จึงไดรั้บสมญานามวา่ “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” หลงัจากนั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์
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19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผา 

*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม ร่วมพิธีล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากนัดายง-กรุงเทพฯ     
                                                                          (เช้า/กลางวัน/-)                                                                               
04.00 น.      จากนั้นน าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อัน

เป็นส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า 
ถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่
ทรงเคร่ืองกษัตริยท์ี่ได้รับการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระเจา้กรุง
ยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 
689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ยทองค าเปลวหนา 
2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวชิยั หน้า
ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงได้
สร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยั
พระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหม ้วดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บ
เน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิม
โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุด
ในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พร้อมทั้ง 
เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้น
กลบัโรงแรม 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ ที่หอ้งอาหารของโรงแรม  
เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราช
ธานีเพียง 76 ปี ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี เจดียจ์  านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบ่น
ภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอู เสาของ
สะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจี
ซ่ึงมีเจดียท์ี่สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 
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จากนั้น น าท่านชมการตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซ่ึง
ในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์ับร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวม ในทุกๆวนัเวลา 10.30 น.จะมีนักท่องเที่ยวจ านวน
มาก มาร่วมช่ืนชมการจดัเตรียมตกับาตร ถวายภตัตาหารเพลใหแ้ก่พระสงฆ ์และเณรที่มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วดั
มหากนัดายน ในเมืองมณัฑะเลย ์ที่น่ีมีพระสงฆ ์และเณรจ าวดัอยูเ่กือบ 1,400 รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** ส าหรับเที่ยวบิน PG710 จะไม่มีบริการอาหารกลางวนัที่ร้านอาหารและไม่มีรายการเที่ยวเจดียห์ยก ** 
ไฟล์ทบิน PG710  
14.15 น ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710 

** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  
16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
ไฟล์ทบิน PG714  
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น   แวะสกัการะ เจดีย์หยก ซ่ึงเป็นเจดย์ีหยกที่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นเจดียป์ระดบัประดาดว้ยหยกทั้งภายในและภายนอก

รวมทั้งหยกกอ้นใหญ่ที่สุดอยูใ่ตย้อดฉตัร เป็นเจดียท์ี่สวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองมณัฑะเลย ์ 
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19.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 714 

** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

      ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า มัณฑะเลย์  มิงกุน สกาย องัวะ 3 วนั บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง เที่ยวบิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

27 ก.ค.62 29 ก.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 PG709/PG714 10,900 10,500 9,900 2,000 
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30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 PG709/PG714 10,900 10,500 9,900 2,000 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

04 ต.ค.62 06 ต.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 PG709/PG714 14,900 14,500 13,900 2,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 PG709/PG714 16,900 16,500 15,900 2,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 PG709/PG714 17,900 17,500 16,900 2,000 

31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 PG709/PG714 17,900 17,500 16,900 2,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 
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 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 
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 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
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ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


