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วนัแรก  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ – มณัฑะเลย ์– พกุาม – จุดชมวิวเมืองพกุาม – ชมโชวห์ุ่นกระบอก 

08.30 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบินสุวรรณภมู ิอาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น � เคาน์เตอรเ์ช็คอนิสายการบิน 

บางกอก แอรเ์วย ์(PG) โดยมเีจา้หนา้ที�ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื�องออกอย่างนอ้ย �� นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ�นเครื�อง

ก่อนเวลาเครื�องออก �� นาท ี เนื�องจากตั �วเครื�องบนิของคณะเป็นตั �วกรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กที�น ั �งได ้ที�น ั �งอาจจะ

ไม่ไดน้ ั �งติดกนัในคณะ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขสายการบนิ 

12.�� น.  บนิลดัฟ้าสู่เมอืง มณัฑะเลย ์ประเทศพม่า โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์(PG) เที�ยวบนิที� PG709 มีบริการอาหารบน

เครื�อง 

13.20 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิ�นเพื�อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ั�นตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดียห์มื�นองค ์ที�มอีายุกว่า 2,000 ปี ของกษตัริยอ์นุรุทมหาราชแห่ง

อาณาจกัรพุกาม (ใชเ้วลาประมาณ �-� ชั �วโมง โดยประมาณ) นาํท่านขึ�นชม จุดชมวิวเมืองพุกาม ทะเลเจดียเ์มอืงพกุามใน

มมุมอง 360 องศา ที�เจดียช์เวสนัดอวเ์จดียแ์ห่งนี� เป็นที�บรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ ซึ�งจะเห็นววิของเจดยีน์บัพนัองค์

ไกลสุดลูกหูลูกตา เจดียแ์ห่งนี�จะแบ่งเป็น 4 ช ั�น สามารถเลอืกถ่ายรูปไดต้ ั�งแต่ช ั�นแรกจนถงึช ั�นบนสุดของตวัเจดีย ์เหมาะแก่

การชมวิวพระอาทิตยต์กดินยามเย็น *** กรณีที�เดินทางถึงพุกาม หลงัตะวนัตกดินแลว้ ขอสงวนสิทธิ� ในการยกเลิก

โปรแกรม โดยจะเดินทางไปยงัรา้นอาหารแทน *** 

คํ �า  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ ชมละครหุ่นกระบอก  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Bagan View Hotel  ระดบั �* หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สอง พกุาม – เจดียช์เวสกิอง – วดัมนูหา – วดัอนันดา – เครื�องเขิน – วิหารธรรมยนัจ ี– เจดยีต์ิโลมินโล - มณัฑะเลย ์– 

สะพานไมอู้เ่ป็ง 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�นนําท่านชมและร่วมสกัการะ เจดียช์เวสิกอง(Shwezigon 

Pagoda) � ใน � มหาสถานสิ�งศักดิ�สิทธ์ของพม่าซึ�งเป็นสถูป

ด ั�งเดิมของพม่าโดยแทส้รา้งขึ�นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ�นครองราชย ์

เพื�อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมลีกัษณะ

เป็นสทีองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทั�งที�ประชมุสวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของ

พระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม จากนั�นนาํท่านชม วดัมานุ

หะ ตั�งอยู่บริเวณตอนใตข้องหมู่บา้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มา

นุหะ เพื�อส ั �งสมบุญไวช้าติหนา้จึงไดส้รา้งวดันี� ไว ้ดว้ยโครงสรา้งพระวิหารค่อนขา้งแคบทาํใหพ้ระพุทธรูปถูกสรา้งอย่าง

เบยีดเสยีดอยู่ภายใน มพีระนอนหนึ�งองค ์กบั พระพทุธรูปอีกสามองคน์ั �งเบยีดเสยีดอยู่ภายใน คลา้ยราวกบัว่าเป็นการสื�อถงึ

ความคบัแคน้พระทยัของท่านที�ไดต้กเป็นเชลยในครั�งนึง  

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนั�นท่านชม วดัอนันดา (Ananda Temple) เป็นวดัสขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมื�อปี ���� ซึ�งวหิารแห่งนี�นบัไดว้่า

เป็นวหิารที�มขีนาดใหญ่ที�สุดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสี�เหลี�ยมจตัรุสั มมีขุเดจ็ยื�นออกไปทั�ง � ดา้น แผนผงัเหมอืนไมก้างเขนแบบ

กรีกซึ�งต่อมาเจดียแ์ห่งนี� เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ�งที�น่าทึ�งของวหิารแห่งนี�ก็คือ ที�ช่อง

หลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ทาํใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนั�นนาํท่าน แวะชมสนิคา้

พื�นเมอืงชื�อดงั เครื�องเขิน หนึ�งในงานหตัถกรรมที�แพร่หลายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้หรือเอเชยีอาคเนย ์ในอดตีเครื�องเขนิ

มสีถานภาพเป็นทั�งของใชใ้นครวัเรือน เครื�องใชใ้นพธิีกรรม ตลอดจนรูปเคารพและงานศิลปกรรม มนีํ �าหนกัเบา สะดวกต่อ

การใชส้อย โดยผลงานแต่ละชิ�นเป็นสนิคา้ที�ทาํจากมอืท ั�งสิ�น เป็นที�นิยมในหมู่นกัท่องเที�ยวโดยเฉพาะชาวตะวนัตก นาํท่านชม 

วิหารธรรมยงัยี (Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื�อว่าเป็นวิหารที�ใหญ่ที�สุดในเมือง

พกุาม สรา้งขึ�นเพื�อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกว่าผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั�งโดด

เด่นยิ�งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานที�โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา จากนั�นนาํท่านชม เจดียต์ิโลมินโล เป็นวดัที�สรา้งแบบก่ออิฐถือปูน
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บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียสู์ง 46 เมตร ภายในวหิารมี

ช่องบนัไดเดนิขึ�นสู่ระเบยีงชั�นบนได ้และวหิารแห่งนี�ไดช้ื�อว่าเป็นวหิาร

องคส์ุดทา้ยที�มกีารสรา้งในแบบสถาปตัยกรรมพุกาม ภายในวหิารมี

พระพุทธรูป 4 องคท์ี�ช ั�นที�หนึ�งและชั�นที�สองของวิหาร ภายในมช่ีอง

แสงที�เมื�อส่องกระทบพระพุทธรูปแลว้งดงามมาก องคพ์ระพทุธรูปที�

ประดิษฐานภายในนั�นมคีวามแตกต่างจากที�เหน็กนั มภีาพจิตรกรรม

ฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปั�น อนัประณีตสวยงาม จากนั�นนาํ

ท่านเดินทางกลบัสู่เมอืง มณัฑะเลย ์จากนั�นนาํท่านชม สะพานไมอู้

เบ็ง (U – Ben) สะพานไมท้ี�ยาวที�สุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซึ�งมอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตอง

ตามนั ของเมอืงอมรปรุะ  

คํ �า  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ที�พกั Palace View Hotel ระดบั 3* หรือเทียบเท่า 

 

วนัที�สาม มณัฑะเลย ์– พธิีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ – มิงกนุ - ล่องแมนํ้�าอริวะด-ีหมู่บา้นมิงกนุ-เจดียม์ิงกนุ-ระฆงัมิงกนุ-

เจดียชิ์นพวิมิน (เมียะเต็งดาน) - วดักโุสดอว ์- พระราชวงัมณัฑะเลย ์– พระราชวงัไมส้กัทองชเวนานจอง – กรุงเทพฯ

(สุวรรณภมู)ิ  

04.00 น นําท่านร่วมพิธีกรรมอนัศักดิ�สิทธิ�ใน พิธีลา้ง

หน้าพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี และร่วมกนั

ถวายผา้จีวรแด่พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 สิ�ง

ศกัดิ�สทิธิ�ของพม่า) ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูป

ทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครื�องกษตัริยท์ี�ไดร้บัการ

ขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื�อนิ�ม” ที�

พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ�นที�เมืองธรรมวดี 

เมื�อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ� ว หุม้ดว้ย

ทองคาํเปลวหนา 2 นิ�ว ทรงเครื�องประดบัทอง

ปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง9 ฟุต ในปี พ.ศ. 

2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนุ ีหรือวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรือวดัพยาจ)ี เพื�อประดษิฐานพระมหามยัมนุ ีและในปี พ.ศ.

2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จงึทาํใหท้องคาํเปลวที�ปิดพระละลายเก็บเนื�อ

ทองไดน้ํ �าหนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี�ยไรเงนิเพื�อบูรณะวดัขึ�นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการ

ออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัไดว้่าเป็นวดัที�สรา้งใหม่ที�สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที�สุดในเมอืงพม่าโดยรอบๆ 

ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุี�นาํไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื�อครั�งกรุงแตกครั�งที� 1 จากนั�นนาํท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมที�พกั 
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เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นาํท่านเดินทางสู่ ล่องเรือแม่นํ� าอิระวดีสู่เมืองมิงกุน โดยระหว่างทางจะไดเ้ห็น

หมู่บา้นอิรวดีที�มลีกัษณะเป็น “กึ�งบา้นกึ�งแพ” เนื�องจากระดบันํ�าอิรวดีในแต่ละ

ฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูนํ�าหลาก ระดบันํ�าจะขึ�นสูงกว่า

ฤดูแลว้กว่า �� เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสรา้งบา้นกึ�งแพ คือถา้นํ�าขึ�นสูงก็ร่วมแรง

กนัยกบา้นขึ�นที�ดอน ครั�นนํ�าลงมากก็ยกบา้นมาตั�งใกลน้ํ �า เพื�อความสะดวกสบาย

ในการใชแ้ม่นํ �าเมืองมิงกุน ในชีวติประจาํวนั โดยระหว่างการเดินทาง ท่านจะได ้

สมัผสักบับรรยากาศวถิชีิวติที�เรียบง่ายของชาวพม่าริมฝั �งแม่นํ �า  เป็นหมู่บา้นริม

แม่นํ �าอิรวดีฝั �งตะวนัตก ห่างจากมณัฑะเลยป์ระมาณ 11 กิโลเมตร นาํท่านชม 

เจดียม์ิงกุน ซึ�งมคีวามหมายว่าเจดยีท์ี�สรา้งไม่เสร็จ พระเจา้ปดุงมพีระราชดาํริจะ

สรา้งเจดียม์ิงกุน หรือ “เจดียจ์กัรพรรดิ” ที�ใหญ่ที�สุดและสูงกว่าเจดียใ์ดๆใน

สุวรรณภูมปิระดิษฐานพระทนัตธาตุที�ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีน โดยทรงมุ่งหวงัให ้

ยิ�งใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพกุามและใหญ่โตโอฬารยิ�งกว่าพระปฐมเจดีย์

ในสยาม จากนั�นนาํท่านชม ระฆงัมิงกุน ซึ�งพระเจา้ปะดุงทรงสรา้งไว ้เป็นระฆงั

สมัฤทธิ�ที�ใหญ่ที�สุดในประเทศพม่า นํ�าหนกัประมาณ 90 ตนั ระฆงันี� สูง 4 เมตร 

มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางที�ปากกวา้ง ราว 5 เมตร นบัว่าเป็นระฆงัที�แขวนอยู่ซึ�งใหญ่

ที�สุดในโลก นําท่านชม เจดียชิ์นพิวเม ที�เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรกัอนั

ยิ�งใหญ่ไม่แพก้นั ไดช้ื�อว่าเป็นเจดียท์ี�สวยสง่ามากแห่งหนึ�งสรา้งขึ�นในปี พ.ศ.

2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งความรกัที�พระองคม์ต่ีอพระมหาเทวชีนิพวิมนิ 

ซึ�งถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควรจนเป็นที�กล่าวขานว่าเป็น “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี จากนั�นนําท่านเดินทางกลบัเมือง 

มณัฑะเลย ์ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั�นนาํท่านชม วดักุโสดอว ์สรา้งขึ�นเพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งการสงัคายนาพระไตรปิฎกครั�งที� � โดยพระเจา้มนิดงโปรดให ้

จดัการสงัคายนาพระไตรปิฎกขึ�น ณ เมอืงมณัฑะเลย ์หลงัจากนั�นโปรดใหส้ลกัพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหนิแลว้สรา้งเจดียท์รง

ปราสาทสาํหรบัประดิษฐานแผ่นจารึกแต่ละแผ่น วดักุโสดอจึงถอืเป็นหนงัสอืเล่มใหญ่ที�สุดในโลก ดว้ยพระขรรภก์ว่า 84,000 

ฉบบั ลกัษณะทางศิลปกรรมประกอบดว้ยเจดียป์ระธานซึ�งจาํลองแบบมาจากเจดียช์เวซกิองเมอืงพกุาม แวดลอ้มไปดย้เจดยี์

ทรงปราสาทขนาดเลก็ซึ�งประดิษฐานแผ่นจารึกพระไตรปิฎก เจดเ์หล่านี�มกีารแบ่งกลุ่มตามหมวดของพระไตรปิฎกตั�งแต่พระ

วนิยั พระสูตรและพระอภธิรรม จากนั�นนาํท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งโดยพระเจา้มนิดง เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ย

ปูนปั�นมีระเบียงรอบถึง � ช ั�น แตกต่างจากวดัอื�นๆต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะนี�ทางการพม่าไดก่้อสรา้งขึ�นมาใหม่ในรูป

แบบเดมิ ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์สรา้งขึ�นเมื�อยา้ยราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มปีระตูเขา้ถงึ �� ประตู 
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ตัว พ ร ะ ร า ช ว ัง เ ป็ น ห มู่ อ า ค า ร ไ ม ้แ ล ะ ตึ ก 

ประกอบดว้ยทอ้งพระโรงพระที�น ั �ง และตําหนัก

ต่างๆ ทั�งหมดถูกไฟไหมเ้มื�อสงครามโลกครั�งที� � 

แต่ปจัจุบนัทางการพม่าไดจ้าํลองขึ�นใหม่อกีครั�งบน

ฐานเดิม ชมพระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง วงัที�

สรา้งดว้ยไมส้กัท ั�งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่า

แท ้ๆ  วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต 

โดยเนน้รายละเอียดเกี�ยวกบัพุทธประวตัิและทศ

ชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. ���� ซึ�งเป็นปีที�พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที�เมือง

มณัฑะเลยเ์พื�อเป็นตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน   

19.15 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์(PG) เที�ยวบนิที� PG714 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชั �วโมง 15 นาท ีมีบริการอาหารบนเครื�อง 

21.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
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อตัราค่าบรกิารและเงื�อนไขการบรกิาร 

 

เที�ยวฟิน มณัฑะเลย ์พกุาม มิงกนุ มหานครเจดีย ์ 

3 วนั � คืน โดย สายการบิน บางกอก แอรเ์วย ์ 

กาํหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ� – 

3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 

ปีเสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ  12 

ปีไม่เสริมเตียง 
ไม่เอาตั �วเครื�องบิน พกัเดี�ยว 

�� – �� ก.พ. ��  12,990 12,990 11,990 7,990 3,900 

�� – �� ก.พ. �� 12,990 12,990 11,990 7,990 3,900 

�� – �� ก.พ. ��  10,990 10,990 9,990 7,990 3,900 

�� – �� ก.พ. ��  10,990 10,990 9,990 7,990 3,900 

�� ก.พ. – �� มี.ค. �� 10,990 10,990 9,990 7,990 3,900 

�� ก.พ. – �� มี.ค. ��  10,990 10,990 9,990 7,990 3,900 

�� – �� มี.ค. ��  12,990 12,990 11,990 7,990 3,900 

�� – �� มี.ค. ��  10,990 10,990 9,990 7,990 3,900 

11 – 13 เม.ย. �� 
(สงกรานต)์ 

16,990 16,990 15,990 11,900 5,900 

�� – �� เม.ย. �� 12,990 12,990 11,990 8,990 3,900 

�� – �� พ.ค. �� 12,990 12,990 11,990 7,990 3,900 

�� - �� พ.ค. �� 11,990 11,990 10,990 7,990 3,900 

�� พ.ค. – �� มิ.ย. �� 10,990 10,990 9,990 7,990 3,900 

�� – �� มิ.ย. �� 11,990 11,990 10,990 7,990 3,900 

�� - �� มิ.ย. �� 11,990 11,990 10,990 7,990 3,900 

�� – �� ก.ค. �� 12,990 12,990 11,990 7,990 3,900 

�� - �� ก.ค. �� 11,990 11,990 10,990 7,990 3,900 
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               *** ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ � ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ �,990 บาท *** 

***ราคานี� รวมรายการทวัร ์และ ตั �วเครื�องบนิ*** 

 
***ราคานี� เฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเท่านั�น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ั�ง*** 

**ราคานี� สาํหรบัลูกคา้ที�ถอืพาสปอรต์ไทยเท่านั�น!! ** 

**สาํหรบัลูกคา้ที�ถือพาสปอรต์ไทยไม่ตอ้งทําวีซ่าเขา้ประเทศพม่า หากลูกคา้ชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอกีคร ั�ง** 

*** 

การท่องเที�ยวเป็นกาํไรของชีวิต หากท่านทาํใจและปฏิบติัตามขอ้แนะนาํพิเศษ ท่านจะเที�ยวอยา่ง 
สบายใจ สบายกาย และมีความสุข บริการในร้านอาหาร และสถานที�ต่างๆ อาจจะไม่สุภาพอ่อนนอ้ม  

หรือบริการทุกอยา่ง เหมือนเมืองไทย อาหารบางอยา่งอาจไม่ชอบ หรือรสชาติไม่อร่อย  

โปรดคิดเสียวา่มาลองชิมอาหารที�แปลกและใหม่ ทางบริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิ�งวา่การเดินทางในครั� งนี�  
ท่านจะมีความสุขประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการของเราอีกครั� ง 

 

 โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ที�ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้*** 

อตัราค่าขา้งตน้นี� รวม 
 ตั �วเครื�องบินชั�นประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลงิและค่าภาษีสนามบิน  

 ที�พกัโรงแรมตามรายการ � คืน พกัหอ้งละ � ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ�มเงนิพกัหอ้งเดี�ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที�ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบ ุ

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ภาษีหกั ณ ที�จา่ย �%และภาษีมูลค่าเพิ�ม �% 

 ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัิเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ �,���,��� บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัิเหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ ���,��� บาท (ตามเงื�อนไขกรมธรรม)์ 

  

**หมายเหต ุ: รายการนี� ไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ (รวมท่านละ �,80� บาท/ท่าน/ทริป) 

 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ)  

 (เกบ็ทิปก่อนการเดินทางที�สนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเท่าผูใ้หญ่** 
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อตัราค่าบรกิารขา้งตน้นี� ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีนํ�ามนัเชื� อเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินปรบัเพิ�มขึ�น 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาตคิ่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต(ิRe-Entry) 

หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที�ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบ ุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื�องดื�มส ั �ง

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบันํ�าหนักกระเป๋าเดินทางที�เกนิจากที�ทางสายการบินกาํหนดไว ้20 กก. 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ�น,คนขบัรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์� ท่าน เด็กเก็บเท่ากบัผุใ้หญ่ (ชําระที�สนามบินในวนัเดินทาง)  

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรข์ึ�นอยุ่กบัความพงึพอในในบริการที�ท่านไดร้บั (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ�นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 
เงื�อนไขการสาํรองที�นั �ง 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย �� วนัทาํการหรือก่อนหนา้นั�น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายชื�อและหนา้หนังสอืเดินทางเพื�อ

ยนัการจองที�นั �ง พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,��� บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที�เหลอื บริษทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ั�งหมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั�นบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคืนเงนิทั�งหมดหรือบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�นจริง 

3.เมื�อท่านตกลงชําระเงนิค่าบริการไม่ว่าทั�งหมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื�อนไขการใหบ้ริการที�ได้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบันี� ท ั�งหมดนี� แลว้ 

 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง �� วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั�งหมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ�นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 

�.ยกเลกิการเดินทาง �� วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์��% 

�.ยกเลกิก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า �� วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที�ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื�นวีซ่าให ้เมื�อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ�ในการคืนค่ามดัจาํทั�งหมด 

 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 
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1.โปรแกรมทวัรน์ี�จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางขั�นตํ �า 20 ท่านรวมในคณะตามที�กาํหนดไวเ้ท่านั�น หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าที�กาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิหรือปรบัเปลี�ยนกาํหนดการเดินทาง ในกรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิ�มเงนิท่านละ 1,000 บาท, กรณีที�มผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิ�มเงนิท่านละ 500 บาท 

2.ในกรณีที�ทางประเทศพม่าส ั �งใหม้กีารระงบัใชว้ซี่า หรือท่านไม่ไดร้บัผลการอนุมตัวิซี่าเขา้ประเทศพม่าทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคืน

ค่าธรรมเนียมวซี่า และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซี่าเพิ�มเตมิท่านละ 900 บาท เพื�อดาํเนินการขอวซี่าใหม่โดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื�นวซี่าประจาํ

ประเทศไทย 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงราคาและเงื�อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�ใหข้ึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านั�น อกีท ั�งขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ�นสุดสมบูรณ์ 

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภูมอิากาศ และเวลา ณ วนัที�เดินทางจริง ท ั�งนี�ทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุดของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5.รายการทวัรน์ี� เป็นการท่องเที�ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปลี�ยน และราคาตั �วเครื�องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการปรบัเปลี�ยนราคาค่าบริการใน

กรณีที�มกีารขึ�นราคาค่าตั �วเครื�องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํ�ามนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลี�ยนได ้

ปรบัขึ�นในช่วงใกลว้นัที�คณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเที�ยวนี� หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ั�งหมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ�ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตั �วเครื�องบนิขากลบัซึ�งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบริการที�ท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั�นหากท่านมเีหตอุนัใดที�ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที�ยวพรอ้มคณะตามรายการที�ระบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัรอ์ื�นทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนั�นๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ�ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั�งสิ�นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั�น 

12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื�น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื�น 

ๆ ที�เขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี�ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักลา่วท ั�งสิ�น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนั�นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ�งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผดิชอบคืนเงนิท ั�งหมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื�อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที�ผูเ้ดนิทางไดซ้ื�อระหว่างการเดนิทางท่องเที�ยวนี� 
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15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที�ยว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที�เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากการยกเลกิหรือความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที�อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มเตมิที�เกิดขึ�นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอบุตัิเหตุต่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ที�เกี�ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภูมอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที�เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ�งไม่ไดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที�ยว(ซึ�งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวสิยั ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่นํ�าเงนิ)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 

21.กรณีที�ท่านตอ้งออกตั �วภายในประเทศ เช่น (ตั �วเครื�องบนิ,ตั �วรถทวัร,์ตั �วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุครั�งก่อนทาํการออกตั �ว เนื�องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตั �ว

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลี�ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื�อนไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยวเท่านั�น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 
 


