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วันแรก กรุงเทพฯ- มัณฑะเลย์ –น่ังรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่น
เชิดพุกาม    (-/กลางวันบนเคร่ือง/เย็น) 

08.30น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลยโ์ดยเที่ยวบิน FD 244 ** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบน
เคร่ือง ** 

 

 

 

 

 

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่
เมืองพุกาม เมืองแห่งประวติัศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

จากน้ัน ถึง เมืองพุกาม ชมเมืองทะเลเจดียท์ี่
สวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามที่ยงัคง
วิถีที่ชีวิตที่เรียบง่ายน าท่านชมและเก็บภาพ
พระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ 
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ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที่
ดูเหมือนมีชีวติจริงพร้อมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

*น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 
วันที่สอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกบุยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหาร

ธรรมยันจ ีน่ังรถกลับสู่มัณฑะเลย์  (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.25 น. ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็น
สีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธา
ขึ้นครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทอง
ขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และ
ศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทใน
พกุาม  

ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้ งอยู่ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว 
มองเห็นไดช้ดัเจนสร้างเสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนับไดว้า่เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้นซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็น
ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพกุาม และส่ิงที่น่าทึ่งของวหิารแห่งน้ีก็คือ ที่ช่อง
หลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
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จากนั้น พาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บา้นมยินกะบา 
สร้างเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพือ่สั่งสมบุญไวส้ าหรับชาติหน้า จึงได้
น าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ีโครงสร้างวหิารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค ์กบั 
พระพุทธรูปอีกสามองคน์ั่งเบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริย ์
เชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของขึ้นช่ือของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน(Lacquer Ware)ซ่ึงยอมรับกันว่ามี
ช่ือเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้ า จานรอง โถ
ใส่ของตั้ งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของ
ต่างๆส่ิงที่ก  าลงัเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของท า
จากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบา
บางและบีบให้ยบุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม 
พาท่ าน เที่ ยว  วัดกุบยางกี  (Gubyaukkyi 
Tempel)สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่
งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงัคงเหลืออยู ่เขา้ชม 
วัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)สร้างขึ้ น
เ ม่ื อ ปี  1 2 1 1  โ ด ยพระบัญช า ขอ งพระ
เจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นร
ปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางห้ามผูห้น่ึงและไดเ้ส่ียง
ทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 
เมตรยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยูท่ ั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเม่ือ
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ปี พ.ศ.1761ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์
สัพพัญญู ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้าง
โดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือวา่เป็น
วดัที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพือ่ลา้ง
บาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการ
กระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติ
ภพหน้า  ตั้ งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดัง
ต านานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา ได้เวลา
สมควร  เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

*น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือ
เทียบเท่า 

 

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

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.05 น. น าท่านสู่ เมืองมิงกนุโดยการล่องเรือไปตามแม่น ้ าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั 
เขตเมืองอมรปุระ ทวนน ้ าไป หมู่บ้านมิงกนุ ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยูบ่นเกาะกลาง
ล าน ้ าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเท่านั้นทวา่มีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิง่ใหญ่ของพระ
เจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีที่มีลกัษณะเป็น “ก่ึงบา้นก่ึงแพ” เน่ืองจากระดบั
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น ้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนั
มาก โดยเฉพาะฤดูน ้ าหลาก ระดบัน ้ าจะขึ้นสูง
กว่าฤดูแลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้าง
บา้นก่ึงแพ คือถา้น ้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้น
ขึ้นที่ดอนคร้ันน ้ าลงมากก็ยกบา้นมาตั้งใกลน้ ้ า
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น ้ าใน
ชีวติประจ าวนั  

น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ด้วยภายหลังทรง
เคล่ือนทพัไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระ
มหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็น
ผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระท าการใหญ่
ขึ้นและยากขึ้น ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไป
รอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาส
จ านวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์
จกัรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทนัตธาตุที่ได้จากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัให้ยิ่งใหญ่
เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลา
นั้นถือเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 
คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษแลว้ท าการ
ซ่องสุมก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าองักฤษหนุน
หลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าให้พม่าเสียเมืองใน
ที่สุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนด าเนินไปไดเ้พียง7ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต 
ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของ
พระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึง
หากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร 
ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว  ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐาน
เจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพือ่อุทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์ง
กุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร 
น ้ าหนัก87ตนั เล่าขานกันว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึง
รับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทนัทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆังยกัษท์ี่มีขนาดเล็กกว่า
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ระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพยีงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลินแตกร้าว
ไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษท์ี่ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทั้งน้ีเคยมี
การทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง
100 คน เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อวา่เป็น
เจดียท์ี่สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราช
นัดดาในพระเจา้ปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่ง
ความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิ
วมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึง
ได้รับสมญานามว่า  “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิร
วดี” เจดียอ์งคน้ี์เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นดว้ย
ภูมิจกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเช่ือกนัวา่เป็นศูนยก์ลางและ
โลกและจกัรวาล ล้อมรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ หลงัจากนั้นเดินทาง
กลบัมายงัมณัฑะเลย ์

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไม้
สกัที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมยั
สงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกคร้ัง
ที่  2 ว ันที่  20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่าย
สมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิ้งระเบิด
จ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์อง
พม่าดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่อง
สุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบ
เป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวงัที่ยงัเป็นของดัง่เดิมอยูปั่จจุ
ปันพระราชวงัที่เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัที่รัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่า
ขึ้นมา 
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จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วงัที่สร้างดว้ย
ไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  
วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีต
อ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง 
โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและ
ทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจา้มิ
นดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่พระองค์ยา้ย
ราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจาก
ที่พระองคส้ิ์นพระชนม์ พระเจา้ธีบอ หรือ 
สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั 
ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่าง
หลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง น าท่าน
ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึง
คร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการสังคายนา
พระไตรปิฎกคร้ังที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และ
หนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” 

ค า่  บริการอาหารค า่เมนูพิเศษ  กุ้งเผาเลิศรส 
*น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือ

เทียบเท่า 

วันที่ส่ี   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ - 
กรุงเทพฯ  (เช้า/-/) 

04.00 น. น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น
ต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริย ์ที่ได้รับการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเนื้อน่ิม”ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เม่ือปีพ.ศ. 689 
สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกั
กวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือ
วดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะ
เสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือ
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ทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 
ชาวพม่าได้เ ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้ นใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่าง
ชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวดัที่สร้างใหม่ที่สุดแต่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า 
โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที่น าไป
จากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา 
ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรมที่พกั 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยูท่างตอนใตข้อง
เมืองมัณฑะเลยซ่ึ์งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนที่จะยา้ยมาอยู่ที่ เมือง
มณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนั้นน าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาที่
ส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระวดีเจดียจ์  านวนมากมายที่ตั้งเรียง
รายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในโลกโดย
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุวา่200 ปีทอด
ขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท์ี่สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

 

 

 

 

 

12.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 

15.00น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

..................................................................... 
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเทีย่ว 

วันเดินทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกนุ บิน FD 4 วัน น่ังรถภายใน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

01 มิ.ย.62 04 มิ.ย.62 24 14,900 14,500 13,900 3,500 

22 มิ.ย.62 25 มิ.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

06 ก.ค.62 09 ก.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

07 ก.ค.62 10 ก.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

14 ก.ค.62 17 ก.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

03 ส.ค.62 06 ส.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

04 ส.ค.62 07 ส.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

18 ส.ค.62 21 ส.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

25 ส.ค.62 28 ส.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 
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30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

01 ก.ย.62 04 ก.ย.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

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

08 ก.ย.62 11 ก.ย.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

15 ก.ย.62 18 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

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

22 ก.ย.62 25 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

(ราคานี้จอยทัวร์) 
อัตราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัว
ของผู้เดินทาง 
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อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซัก
รีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ
นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรม
เนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่
บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึง
จะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าปกติอีก ทาง

ทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวซ่ีาเพิม่อีกท่านละ 1,000 บาท ** 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะน้ันถือ 

ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณยีกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการ
เดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการคนืเงินทุกกรณ ี

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวัน
เดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

6.กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อน
ท าการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณถ้ีาท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

7.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่
รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
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รับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิด
เหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึง
ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย 
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคนืเงิน
และไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือ
ค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็
ตาม อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้
ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง
ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 


