
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ- มัณฑะเลย์ –นังรถสู่พกุาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมววิทะเลเจดีย์ - โชว์พืนเมืองหุ่นเชิดพุกาม 

            (-/กลางวันบนเครือง/เย็น) 

. น. พร้อมกนัทีสนามบินดอนเมืองอาคาร  ขาออก ชัน  ประตู  เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

. น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลยโ์ดยเทียวบิน FD 244 

 ** มีบริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอร์เอเชียมบีริการลอ็กทีนงัและ Hot Seat บริการสําหรับลูกค้าทีมคีวามประสงค์ต้องการนังแถวหน้า

และนังตดิกนัหรือเลือกทีนงัได้ เนืองจากตวัเครืองบินของคณะเป็นตวักรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถลอ็กทีนังได้ 

ทีนังอาจจะไม่ได้นังตดิกันในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน   

 * ในกรณต้ีองการลอ็กทีนงัไปกลบัค่าใช้จ่ายในการล็อกทีนังไปกลับ  บาท/ท่าน/เทียว 



 

 * ต้องการลอ็คทีนงัแถวหน้า Hot Seat  

 แถวที     ค่าบริการลอ็กทีนงั ขาละ  บาท/เทียว/ท่าน ไปกลบั ,  บาท/ท่าน 

 แถวที -   ค่าบริการลอ็กทีนงั ขาละ  บาท/เทียว/ท่าน ไปกลบั  บาท/ท่าน 

 แถวที -   ค่าบริการลอ็กทีนงั ขาละ  บาท/เทียว/ท่าน ไปกลบั  บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครังก่อนทําการจองค่ะ** 

.  น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่ง

ประวติัศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง)พกัผ่อนบนรถตาม

อธัยาศยั 

จากนัน  ถึง เมืองพุกาม ชมเมืองทะเลเจดียที์สวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามทียงัคงวิถีทีชีวิตทีเรียบง่ายนาํท่านชมและ

เก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมววิทะเลเจดย์ี 

คาํ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นทีดูเหมือนมีชีวิตจริง

พร้อมลิมรสอาหารพืนเมือง 

*นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 

 
 

วนัทีสอง พุกาม-วดัเจดีย์ชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-วัดสัญพญั ู-วหิารธรรมยันจี 

                             นังรถกลบัสู่มัณฑะเลย์       (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

.  น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

.  น. ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึงเป็นสถูปดงัเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ 

สร้างขึนหลงัพระเจา้อโนรธาขึนครองราชย ์เพือใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะ

เป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทงัทีประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม

วัดอนันดา(Ananda Temple) ตงัอยู่ทางทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสร้างเสร็จ

เมือปี  ซึงวิหารแห่งนีนบัไดว้่าเป็นวิหารทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสีเหลียมจตัุรัส มีมุขเด็จยืน

ออกไปทงั  ดา้นซึงต่อมาเจดียแ์ห่งนีเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิงทีน่าทึงของ

วิหารแห่งนีกคื็อ ทีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ให้แสงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์ 



 

จากนนั พาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตงัอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สร้างเมือปี  โดยพระเจา้มนู

หะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพือสงัสมบุญไวส้าํหรับชาติหนา้ จึงไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดันีโครงสร้างวิหาร

ค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึงองค์ กบั พระพุทธรูปอีกสามองค์นงัเบียดเสียดอยู่ภายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้

พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคนี์เป็นอยา่งดี 

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านแวะชมสิงของขึนชือของพุกามก็คือ เครืองเขิน

(Lacquer Ware)ซึงยอมรับกนัว่ามีชือเสียงทีสุดในพม่า 

เช่น ถว้ยนาํ จานรอง โถใส่ของตงัแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ 

หีบใส่ของต่างๆสิงทีกาํลงัเป็นทีนิยมก็คือ โถใส่ของทาํ

จากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบ

ใหย้บุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม พาท่านเทียว วัดกุบยางก ี

(Gubyaukkyi Tempel)สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนั

สิทธะ สิงทีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังทีงดงามทีสุด

ในพุกาม ทียงัคงเหลืออยู่ เขา้ชม วัดติโลมินโล(Htilominlo 

Temple)สร้างขึนเมือปี  โดยพระบัญชาของพระ

เจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึง

เกิดกับนางห้ามผูห้นึงและได้เสียงทางเลือกให้เป็นราช

ทายาท เป็นวดัสูง  เมตรยาว  เมตร เท่ากนัทงั ดา้นมี

พระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทงั  ทิศ ทงัสองชนั มีภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน อนัประณีต

สวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเมือปี พ.ศ. ซึงไดรั้บ

การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทงัภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพัญ ู ซึงเป็นเจดียที์สูงทีสุดในเมือง

พุกาม ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชือว่าเป็นวดัทีใหญ่ทีสุดใน

เมืองพุกาม สร้างขึนเพือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพ

หนา้ ตงัโดดเด่นยงิใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานทีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา ได้เวลาสมควรนําท่าน 

เดนิทางสู่เมืองมณัฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  ชวัโมง) 



 

คาํ   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

*นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดับ  ดาว **โรงแรมระดบั  ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีสาม มัณฑะเลย์-เทียวเมืองมิงกนุ-หมู่บ้านมิงกนุ-เจดีย์มิงกนุ-ล่องแม่นําอริะวด-ีระฆังมิงกนุ-พระราชวงัมัณฑะเลย์ 

                       พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง                    (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

.  น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

.  น. นาํท่านสู่ เมืองมงิกุนโดยการล่องเรือไปตามแม่นาํอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดีย์ชเวไจยตั เขตเมืองอมรปุระ 

ทวนนาํไป หมู่ บ้านมิงกุน ซึงเป็นส่วนหนึงของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลาํนาํอิรวดีและไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือ

เท่านนัทว่ามีอนุสรณ์สถานทีแสดงความยิงใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีทีมีลกัษณะ

เป็น “กึงบา้นกึงแพ” เนืองจากระดบันาํอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูนาํหลาก 

ระดบันาํจะขึนสูงกวา่ฤดูแลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นกึงแพ คือถา้นาํขึนสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึนที

ดอนครันนาํลงมากก็ยกบา้นมาตงัใกลน้าํเพือความสะดวกสบายในการใชแ้ม่นาํในชีวิตประจาํวนั  

นาํท่านชม เจดย์ีมิงกนุ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลือนทพัไปตียะไข่ แลว้

สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานทีมณัฑะเลยเ์ป็นผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมทีจะกระทาํการใหญ่ขึนและ

ยากขึน ดว้ยการทาํสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสร้างเจดียม์ิงกุนหรือ

เจดียจ์กัรพรรดิเพือประดิษฐานพระทนัตธาตุทีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัให้ยิงใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์น

สมยัพุกาม และใหญโ่ตโอฬารยิงกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซึงในเวลานนัถือเป็นเจดียที์สูงทีสุดในสุวรรณภูม ิ 

ส่งผลให้ขา้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็น

ดินแดนในอาณัติขององักฤษแลว้ทาํการซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหา



 

ว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้พม่าเสียเมืองในทีสุด

อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนดาํเนินไปไดเ้พียง7ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพ้ไทยใน

สงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิงใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง 

ภูเขาอิฐทีมีความมนัคงถึง 50 เมตร ซึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียที์ใหญที่สุดและสูงทีสุดในโลก เพราะสูง

ถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผน่ดินไหว  ระฆงัมงิกุนไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้ร้างโดยสาํเร็จ เพืออุทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั 

คือเป็นระฆงัยกัษที์มีเสน้รอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร นาํหนกั87ตนั เล่าขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการ

ใหมี้ใครสร้างระฆงัเลียนแบบจึงรับสังใหป้ระหารชีวิตนายช่างทนัทีทีสร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท์ีมีขนาด

เลก็กว่าระฆงัแห่งหนึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาว

พม่าจึงภาคภูมิใจวา่ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษที์ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทงันีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของ

ระฆงัใบนี โดยใหเ้ด็กตวัเลก็ๆไปยืนรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถึ้ง100 คน  

เจดย์ีชินพวิมิน(เมยีะเตง็ดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไมไ่กล ไดชื้อว่าเป็นเจดียที์สวยสง่ามากแห่งหนึง

สร้างขึนในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที

พระองคมี์ต่อพระมหาเทวชิีนพิวมิน ซึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญานามว่า  “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิร

วด”ี เจดียอ์งคนี์เป็นพทุธศิลป์ทีสร้างขึนดว้ยภูมิจกัรวาลคือมีองค์เจดียส์ถิตอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเชือ

กนัวา่เป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมทุรตามหลกัไตรภูมิ หลงัจากนนัเดินทาง

กลบัมายงัมณัฑะเลย ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวงัทีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักทีสวยงามทีสุด

แห่งหนึงของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครังที  วนัที  มีนาคม  เครืองบินฝ่าย

สมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ ไดทิ้งระเบิดจาํนวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลวา่

พระราชวงันีเป็นแหล่งซ่องสุมกาํลงัของกองทพัญีปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซึ์งเป็นพระราชวงัไมส้ักกถู็กไฟไหมเ้ผา

ราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนาํรอบพระราชวงัทียงัเป็นของดงัเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงั 

ทีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัทีรัฐบาลพม่าไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึนมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนนั นาํท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden 

Palace Monastry)วงัทีสร้างด้วยไมส้ักทงัหลัง 

งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ย

ลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทงัหลงัคา บาน

ประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกียวกับ

พุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้าง

โดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.  ซึงเป็นปีที

พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเมือง

มณัฑะเลย์เพือเป็นตาํหนักยามแปรพระราชฐาน 

แต่หลงัจากทีพระองค์สินพระชนม์ พระเจ้าธีบอ 

หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงันีถวายเป็นวดั ถือไดว้่าเป็นงานฝีมือทีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่าง

แทจ้ริง นาํท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึงครังหนึงเคยเป็นสถานทีทาํการสังคายนาพระไตรปิฎกครังที 

 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทังหมด ,  พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้ันทึกไวว้่า “หนังสือที

ใหญ่ทีสุดในโลก” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  บริการอาหารคําเมนูพิเศษ  กุ้งเผาเลศิรส 

*นําท่านเข้าสู่ทีพัก โรงแรมระดบั  ดาว **โรงแรมระดบั  ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีสี   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อเูบ็ง – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ  

                                   (เช้า/กลางวนับนเครือง) 



 

04.00 น. นาํท่านนมสัการ พระมหามยัมุนี อันเป็นสิงศักดสิิทธิสูงสุด  ใน  แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํ

ขนาดใหญ่ทรงเครืองกษตัริยที์ไดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนือนิม”ที

พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึนทีเมืองธรรมวดี เมือปีพ.ศ.  สูง  ฟุต  นิว หุ้มดว้ย

ทองคาํเปลวหนา  นิว ทรงเครืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง  ฟุต ในปี พ.ศ. 

 พระเจ้าปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพือ

ประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.  สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมือง

พม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ัดทองคาํ จึงทาํให้ทองคาํเปลวทีปิดพระละลายเก็บเนือ

ทองไดน้าํหนักถึง  บาท ต่อมาในปี พ.ศ.  ชาวพม่าไดเ้รียไรเงินเพือบูรณะวดัขึน

ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว่้าเป็นวดัที

สร้างใหม่ทีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียง

เจดียย์งัมีโบราณวตัถุทีนาํไปจากกรุงศรีอยธุยาเมือครังกรุงแตกครังที  พร้อมทงั เชิญทุก

ท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซึงมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ์

สวยงามมากจากนนักลบัโรงแรมทีพกั 

.  น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึงอยู่ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซึ์ง

เป็นราชธานีเพียง  ปี แห่งหนึงของพมา่ก่อนทีจะยา้ยมาอยู่ทีเมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.  จากนนันาํท่านผ่านชม

ภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาทีสาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นาํอิระวดีเจดีย ์

จาํนวนมากมายทีตงัเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝังแม่นาํ ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไมที้ยาวทีสุดในโลก

โดยขา้ราชการชนัผูใ้หญ่ชือว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง ,  ตน้ซึงมีอายุกว่า  ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคอง

ตามัน ไปสู่วดัจอกตอจ ีซึงมีเจดียที์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม 

.  น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทียวบินที FD 245 

** มบีริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง ** 

. น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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



 

อัตราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

วนัเดินทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกนุ บิน FD  วนั นังรถภายใน 

เริมเดนิทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตยีง เด็กไม่มีเตียง พักเดยีว 

 เม.ย.   เม.ย.   13,900 13,500 12,900 3,500 

 เม.ย.   พ.ค.   13,900 13,500 12,900 3,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครืองบินชันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ  คืน พักห้องละ -  ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน  กก.ต่อ  ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถินและหัวหน้าทัวร์นําเทียวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ , ,  บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษนีํามันและภาษตีวัทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิมหากสายการบินปรับขนึก่อนวนัเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหีัก ณ ทีจ่าย %และภาษีมูลค่าเพิม % 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครืองดืมทีสังเพิมพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีกรมแรงงานทังทีเมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ  บาท/ทริป/ลูกทัวร์  ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนีรัฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึงจะมีผลบังคับใช้ตังแต่

วนัที  สิงหาคม  ทังน ีหากมีการเปลยีนแปลงจะต้องกลับมายืนวซ่ีาปกตอิกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิมอกี

ท่านละ ,  บาท ** 

 

 



 

เงือนไขการสํารองทนีงัและการยกเลกิทัวร์ 

.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา ,  บาทส่วนทีเหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า  วัน 

มิฉะนันถือ 

ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  วัน) 

.กรณยีกเลกิ 

.  ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดนิทาง  วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามดัจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิการคืนเงินมดัจําโดยไม่มเีงือนไขใดๆทังสิน 

.  ยกเลกิการเดินทาง -  วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ %และริบเงนิมดัจาํทังหมด 

.  ยกเลกิภายใน  วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทัวร์ทังหมดไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน 

. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึงจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทําการเลือนการเดนิทางของ

ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดนิทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจบ็ป่วย

กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง  วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณี 

.บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทังหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีบริษัทฯ

กาํหนดไว้(  ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืนทีเดนิทางในคณะเดียวกนั บริษทัต้องนําไปชําระ

ค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

.คณะผู้เดินทางจํานวน  ท่านขึนไปจึงออกเดนิทางในกรณีทีมีผู้เดนิทางไม่ถึง  ท่านขอสงวนสิทธิเลือนวนัเดนิทางหรือยกเลกิการ

เดนิทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า  วนัก่อนการเดนิทาง 

.กรณทีีท่านต้องออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทัวร์,ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตวั 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลยีนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆใน

กรณีถ้าท่านออกตวัภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมกีารปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือนไขดงักล่าว 

.กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทังสิน 

 
รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษทัฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า  เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพือท่องเทียว

เท่านัน (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า  เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดนิทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ(ซึงลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึงไม่ได้เกิดจากอุบัตเิหตุใน

รายการท่องเทียว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนใีนกรณีทีเกดิเหตุสุดวิสัย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทียวเองหรือในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทังสิน 

 ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทังหมด 

 กรุ๊ปทีเดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้องการันตมีัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือประโยชน์ของท่านเอง** 


