
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พนิอูลวนิ - น่ังรถม้าชมเมือง       (-/-/เยน็)                                                                                                                            

10.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูม ิช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์  Bangkok Airway (PG)  

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

 
13.40 น.        เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
น าท่าน เดินทางเข้าสู่เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) รถวิ่งไปบนถนนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง หรือท่ีเรียกกนัในยุค

สงครามว่า Burma Road มุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาฯ 2 .30 
ชัว่โมงก็มาถึงเมืองพินอูลวินหรือมีอีกช่ือหน่ึงว่า “เมเมี๊ยว” (Maymyo) เมืองพกัตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
พม่ามาตั้งแต่สมยัอาณานิคมองักฤษ และท่ีแห่งน้ีท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เยน็สบายตลอดทั้งปี จากนั้น
น าท่าน นั่งรถม้า ชมเมืองพินอูลวิน เพื่อเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก ย่านหอนาฬิกา Purcell Tower สัญลกัษณ์อนัโดด
เด่นของเมืองพินอูลวิน 

ค า่              บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 
*น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **Royal Parkview หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง  ตลาดเช้าพนิอูลวิน - วัดพระมหาอนัตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กนัดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- 
สะพานไม้อูเบง็          (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม    
น าท่านเดินเท่ียวชมตลาดเชา้ท่ี เมืองพินอูลวิน ให้ท่านจะไดส้ัมผสัวิถีชีวิตท่ีหลากหลายวฒันธรรมท่ีรวมกนัอยู่ใน
เมืองน้ี และเลือกซ้ือและชมสินคา้ซ่ึงจ  าหน่ายทั้งของท่ีระลึก งานฝีมือทอ้งถ่ิน และสินคา้ต่างๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียว 
รวมถึงจ าหน่ายพืชผกัผลไม ้และของกิน ของใชส้ าหรับชาวพม่าในทอ้งถ่ิน 

จากนั้น น าท่านนมสัการ วัดพระมหาอันตูกานตาร์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) ซ่ึงประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีคน
ไทยเรียกว่า “พระทนัใจ” ซ่ึงแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งองค ์ตามประวติักล่าวว่า มีชาวจีนไดม้าบูชาองคพ์ระทนัใจไป
ไวท่ี้ประเทศจีน ระหว่างการเดินทาง รถเกิดอุบติัเหตุ องค์พระตกจากรถ ไม่สามารถยกข้ึนรถไปไดอี้กไม่ว่าจะใช้
เครนช่วยยกก็ตาม สุดทา้ยจึงตอ้งสร้างวดับริเวณน้ีเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวองค์น้ี พร้อมกบัตั้งช่ือว่า 
“มหาอนัตูกานตาร์” ซ่ึงแปลเป็นไทยไดว้่า “เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ มหศัจรรยท่ี์ใหค้วามร ่ ารวย โชคดีแก่ผูก้ราบไหว”้ และ
เช่ือกนัว่าเป็นพระรักชาติอีกดว้ย 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่าน ชมความงดงามของพืชเมืองหนาวท่ี สวน

พ ฤ ก ษ ศ าส ต ร์ กั น ด อ ว์ จี  (National 
Kandawkyi Botanical Garden) สวนแห่งน้ี
ตั้ ง ข้ึ น ใน ปี  ค .ศ .191 5  ออก แบ บ ให้
เหมือนกับ สวนพฤกษศาสตร์หลวงเมือง
คิว (Royal Botan Gardens) หรือสวนคิว 
(Kew Garden) ในประเทศองักฤษ ภายใน
สวนแห่ง น้ี ประกอบด้วยสน ามหญ้ า
สวนหย่อม สระน ้ าขนาดใหญ่ และมีป่า
ธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบภายในสวน 
นอกจากจะตกแต่งสวยงามแลว้ยงัมีการให้ความรู้ดา้นพรรณพืชและการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีพ้ืนท่ี
กวา้งขวางถึง 2,700 ไร่ ภายในสวนพฤษศาสตร์มีการปลูกพืชพนัธุพ้ื์นเมืองกว่า 514 สายพนัธุ ์ตน้ไมจ้ากต่างประเทศ 
74 สายพนัธุ ์มีการปลูกไผ่กว่า 75 ชนิด กลว้ยไมพ้นัธุ์พ้ืนเมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนั้นยงัมีการปลูกดอกไมอี้ก
จ านวนหลากหลายสายพนัธุ์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบท่ีถูกมาปลูกในสวนแห่งน้ีกว่า 25 สายพนัธุ์ เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวของผูท่ี้ช่ืนชอบธรรมชาติและตน้ไมอ้ยา่งแทจ้ริง 

จากนั้น ระหว่างทางกลบัมณัฑะเลย ์แวะชมสวนกาแฟทอ้งถ่ินและชิมไวน์ทอ้งถ่ินไดท่ี้ท าจาก 
Strawberry,Grape,Pineapple,Cherry และ Jam** ใหท่้านไดเ้ลือกเป็นของฝาก 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากนั้น น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ 

(Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยู่
ทางตอนใต้ของเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็น
ราชธานี เพี ย ง  76  ปี  ท่ าน จะได้ช ม
ทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระ
วดี เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยู่
บนภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า ชมสะพานไม้อู
เบ็ง  สะพานไม้ท่ียาวท่ีสุดในโลกโดย
ขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอู เสาของ
สะพานใชไ้มส้กัถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจีซ่ึง
มีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

 
ค า่              บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ!! กุ้งแม่น า้เผา 

*น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่าม เข้าร่วมพธิล้ีางหน้าพระมหามยัมุนี - พระราชวงัมณัฑะเลย์ – พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง – วดักุโสดอ – สกายน์ - 

เจดีย์นมนาง - ขึน้เขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอปูงยะฉ่ิน – เจดีย์อูมนิทงแส่ - กรุงเทพฯ   

           (เช้า/กลางวนั/ - )                                                                                                                            
07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม    
น าท่าน  นมสัการ พระมหามัยมุนี  อันเป็นส่ิง

ศักดิ์ สิทธิ์ สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า 
ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค า
ขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริย ์ท่ีได้รับ
การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค า
เน้ือนิ่ม” ท่ีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อ
ข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 
12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 
น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั 
หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี  พ.ศ. 2327 
พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี 
พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระ
ละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาด
ใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูป
เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 
พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก
จากนั้นกลบัโรงแรม 

 
จากนั้น   น าท่านเขา้ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ีสวยงาม

ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชียในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบิน
ฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลว่า



 
 

พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่น ระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผา
ราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงัท่ี
เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้น  น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 

Golden Palace Monastry วัง ท่ี ส ร้ า ง
ดว้ยไมส้ักทั้ งหลงั งดงามตามแบบศิลปะ
พม่าแท้ๆ  วิ จิตรตระการด้วยลวดลาย
แกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บาน
ประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด
เก่ี ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของ
พระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี 
พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองค์ยา้ยราชธานี
จากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมัณฑะเลยเ์พื่อ
เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงั
น้ีถวายเป็นวดัถือได้ว่าเป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแท้จริง น าท่านชม วัดกุโสดอ 
(Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี  5 มีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้่า “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสกายน์    ศูนย์กลางแห่ง

พระพุทธศาสนาท่ีส าคัญ ท่านจะได้ชม
ทศันียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี 
เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา 
และริมฝ่ังแม่น ้ า สกายน์เป็นราชธานีไดเ้พียง 
59 ปี ภายหลงัเกิดการชิงอ  านาจกนั สุดท้าย
พระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงยา้ย
เมืองหลวงใหม่มาตั้ ง ท่ีปากแม่น ้ ามิดแง 
ตรงท่ีบรรจบกับแม่น ้ าอิรวดี จนเป็นท่ีตั้ ง
ของเมืององัวะในเวลาต่อมา  

จากนั้น  ชม  เจดี ย์ ก ว ง มู ด อ ร์ห รือ วั ด เจดี ย์
นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี 
ค.ศ.1636 ใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียว
แกว้หรือพระทันตธาตุท่ีไดม้าจากลงักา 
เจดียน้ี์เป็นเจดียท์รงโอคว  ่าแบบสิงหล 
หรือเจดียท์รงลงักา มีต  านานเล่าว่าองค์
ระฆงัทรงกลมผา่คร่ึงซีกน้ี ไดต้น้แบบมา
จากถัน  พระชายาคนโปรดของพระ



 
 

เจา้ตา้หลู่ องคเ์จดียม์ีความสูง 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้274 เมตร และใชอิ้ฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 กอ้น 
จากนั้น ขึน้เขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง เขา้ชม จุดท่ี 1  Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมนิทง
แส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นคร่ึงวงกลม จุดท่ี 2 น าท่านไปยงั เจดีย์เสวยอูปงยะฉ่ิน หรือ 
ซูนอูพอนยาชิน  (Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda) บา้งก็เขียนว่า (Soon U Ponya Shin Pagoda) หากแปลกนัตาม
ภาษาพม่าแปลว่า เป็นวดัท่ีพระพุทธเจา้มารับเสวยฉันภตัตาหารท่ีน่ี ซ่ึงอยู่บนยอดเขา Nga-pha ของเขตสะกายท่ีมี
ความสูง 240 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล ณ จุดน้ี มีจุดชมวิวท่ีคุณสามารถมองเห็นเจดียต่์างๆ ท่ีวางตวัอยูต่ามไหล่เขา 
มองเร่ือยไปจนสุด ถึงแม่น ้ าอิระวดี เชิญถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก ตามอธัยาศยั   
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินมณัฑะเลย์ 

19.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 714 

** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้ริการ 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนคะ่ 

 
 

 
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

      ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า พนิอูลวิน เมืองสุดโรแมนตกิกลางหุบเขา 3 วนั 2 คืน บิน PG 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง เที่ยวบิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 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 12,900 12,500 11,900 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 15,900 15,500 14,900 2,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 PG709/PG714 16,900 16,500 15,900 2,000 

31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 PG709/PG714 16,900 16,500 15,900 2,000 

07 ก.พ.63 09 ก.พ.63 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

08 ก.พ.63 10 ก.พ.63 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 

07 มี.ค.63 09 มี.ค.63 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

28 มี.ค.63 30 มี.ค.63 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 PG709/PG714 14,900 14,500 13,900 2,000 

 
 
 
 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตัว๋  
 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
 ประกนัอบุัตเิหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตวัและไม่คุ้มครองโรคประจ าตวัของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทุกชนดิ(สงวนสิทธเิกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 



 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มนิบิาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัตภัิยทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขบัรถ,ผู้ช่วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาต ิและจะมสิีทธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมผีลบังคบัใช้ตั้งแต่
วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกตอิกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วนั มฉิะนั้นถือว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมดัจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจบ็ป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  



 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้ เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จงึออกเดินทาง  ในกรณทีี่มผีู้เดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เล่ือนวนัเดนิทาง หรือ 
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอียดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมสิีทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัตทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลกูค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอบุัตเิหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุัตเิหตุที่เกดิจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 



 
 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

 กรณมี ี“คดีความ” ที่ไม่อนุญาตใิห้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมใีบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถงึรายละเอยีด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 

 


