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วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม  (-/-/เย็น) 

10.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ Fสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

12.05น. ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709** บริการอาหารบนเครื่อง** 

หมายเหตุ เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะ
ไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสาย
การบิน    

13.25 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับ
อากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 

ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดู
เหมือนมีชีวิตจริงพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 

 
 
 
 
 
 *น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 
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วันที่สอง พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโล
มินโล-วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่มัณฑะเลย์   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้น น าท่านชมเมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงามและ
หมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ 

08.25 น. น าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มี
ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธา
ขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระ
สรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็นทั้งที่
ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทในพุกาม ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่ง
วิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จ
ย่ืนออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม 
และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้อง
องค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์  

 จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระ
เจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้ส าหรับชาติ
หน้ า  จึงได้น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้
โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่
ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นช่ือของพุกามก็คือ เครื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกันว่ามี
ช่ือเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของต้ังแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่ง
ที่ก าลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสานกับ
โครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบแล้วกับไปคืนรูป
ไ ด้ ดั ง เ ดิ ม  จ า ก นั้ น  พ า ท่ า น เ ที่ ย ว  วั ด กุ บ ย า ง กี 
(GubyaukkyiTempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้า
จันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม
ที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นเข้าชมวัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)สร้างขึ้นเมื่อปี 
1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับ
นางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากัน
ทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองช้ัน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับ
ลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761ซึ่งได้รับการยกย่อง
ว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญูซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดใน

พุกาม  ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) เ มื อ ง
ส ร้ า ง โดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เช่ือว่าเป็นวัดที่
ใ ห ญ่ ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรง

ปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะ
ติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่น

ย่ิงใหญ่ตระหง่านดังต านานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา  

 

 

 

 ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
4 ช่ัวโมง) 

ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

 *น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **       
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 โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

 

 

วันที่สาม มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ าอิระวดี-ระฆังมิงกุน-
พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.05 น. น าท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรือไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต 
เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ าไป หมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลาง
ล าน้ าอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความย่ิงใหญ่ของพระ
เจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ า
อิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ าหลาก ระดับน้ าจะขึ้นสูงกว่าฤดู
แล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอน
ครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ าเพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าในชีวิตประจ าวัน  

 

 

 

 

 น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรง
เคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลส าเร็จ 
จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระท าการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน 
พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดี ย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพื่อ
ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ย่ิงใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ใน
สมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารย่ิงกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุด
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ในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่
แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษแล้วท าการซ่องสุมก าลังเป็น
กองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอ ยู่เนืองๆโดยพม่า
กล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิด
สงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พม่าเสีย
เมืองในที่สุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนด าเนิน
ไปได้เพียง7ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรง
พ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันย่ิงใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏ
เพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผน
จะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลาง
ฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุน
พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่
คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ าหนัก87ตัน เล่าขานกันว่า 
พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันที
ที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลิ
นในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิง
กุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ 
โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง100คน 

 เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ช่ือว่าเป็นเจดีย์ที่สวย
สง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระ
เจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระ
มหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร 
ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”เจดีย์
องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุ
อันเช่ือกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลัก
ไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)
พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงาม
ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชีย
บูรพาหรือสงครามโลกคร้ังที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 
เคร่ืองบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้ง
ระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของ
พม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่ง
เป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ า
รอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่า
ได้จ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา 

 จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่สร้างด้วยไม้
สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ 
วิ จิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลัก
ประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตู
และหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า 
สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมือง
มัณฑะเลย์เพื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจ้าธีบอ 
หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวง
ชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งคร้ังหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท า
การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ 
และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า“หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” 

ค่ า  บริการอาหารค่ าเมนูพิเศษ  กุ้งเผา 
 *น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว  HOTEL YI LINK 

MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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  ส 

 

วันที่สี่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  

  (เช้า/-/-) 

04.00 น. น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า  ถือเป็น
ต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริย์ที่ได้รับ
การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม”ที่พระเจ้ากรุงยะ
ไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว 
หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเคร่ืองประดับทองปางมาร
วิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัด
มหามุนี  หรือ วัดยะไข่  ( วัดอาระกัน  ห รือ วัดพยา จี)  เพื่ อ
ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ 
ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท า
ให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาว
พม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาว
อิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า 
โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 
พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
เมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์
ในปี พ.ศ.2400 จากนั้นน าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ท่านจะ
ได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้าอิระวดีเจดีย์จ านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา 
และริมฝ่ังแม่น ้า ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการช้ัน
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ผู้ใหญ่ช่ือว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบ
คองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม 

 

 

 

 

10.30 น. น าชม "วัดมหากันดายงค์"(MahagandaryonMonastry) ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมือง
อมรปุระ ซ่ึงในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดิน
เรียงแถวด้วยอาการส ารวมเพื่อรับอาหาร วิทยาลัย
สงฆ์แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมและรักษา
พระธรรมวินัยมากที่สุด ด้วยวัตรปฏิบัติอันงดงาม
ของภิกษุสงฆ์ในวัดมหากันดายงค์ท าให้มีชาวพม่า
จ านวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากัน
ที่นี่  

14.15น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710 
 ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 
16.40น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

.................................................................... 
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 

บิน PG 4 วนั น่ังรถภายใน 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

12 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

13 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

14 เม.ย.62 17 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

19 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 

24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

31 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 

05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 
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12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

(ราคานี้จอยทัวร์) 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพัก
ห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน้ ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิ
บาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,
การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่
ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทาง
ธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่
เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้อง
กลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันที
ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาล
กรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
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 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯ จะท าการเลื่อน            การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่
ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
เงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้
คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทาง
บริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
ยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มี
หัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเครื่องบิน , ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน 
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
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รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัท
ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , 
การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว 
ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว
บางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสาย
การบิน 
 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 
 ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืน
เงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 
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 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัด
จ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ 

แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


