
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดย์ีเก๊ามูดอว์-องัวะ-น่ังรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์                (-/-/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 

เดินทางไปยงั เมืององัวะ น าเท่ียวชม เมืององัวะ ด้วยรถม้า ซ่ึงองัวะเป็นราชธานีอีกแห่งหน่ึงของพม่า ชมประตูเมือง
ทางทิศเหนือท่ีเรียกว่า คาวเซตัน่คา เป็นประตูท่ีปัจจุบนัมีความสมบูรณ์ท่ีสุด และใชเ้ป็นประตูส าหรับท าพิธีสระผม
ในเทศกาล  ต่ินจ่าน(สงกราณต์) ของชาวพม่า ชม   หอคอยเมืองอังวะ เป็นส่วนหน่ึงของพระราชวัง เพื่อใช ้
สงัเกตการณ์ขา้ศึก สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1822 หลงัจากท่ีเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1838  หอแห่งน้ีเกิดการเอียงตวั แต่
ไดรั้บการบูรณะเป็นโครงสร้างเดิมน้ีเป็นหน่ึงในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 ชม วดัมหาอ่อง
เหม่ บอนซาน สร้างโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจา้บาจีด่อ  จากนั้นชม Barayar Monastery  สร้างโดย พระเจา้บา
ยีดอ ปี ค.ศ.1834 ไมส้ักท่ีมีขนาดใหญ่ สวยงามได้ซุ้มประตู บานประตูหรือหลงัคา ซ่ึงอาคารแห่งน้ีมีเสาไมส้ัก
รองรับน ้ าหนกัอยูถึ่ง 267 ตน้ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น เดินทางสู่เมืองสกายน์   ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น ้ าอิ

ระวดี เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า สกายน์เป็นราชธานีไดเ้พียง 59 ปี ภายหลงัเกิด
การชิงอ  านาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมินพญา ไดรั้บชยัชนะจึงยา้นเมืองหลวงใหม่มาตั้งท่ีปากแม่น ้ ามิดแง ตรงท่ี
บรรจบกบัแม่น ้ าอิรวดี จนเป็นท่ีตั้งของเมืององัวะในเวลาต่อมา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวดัเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระ

เจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 ใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระ
เข้ียวแก้วหรือพระทันตธาตุท่ีได้มาจากลงักา เจดียน้ี์
เป็นเจดียท์รงโอคว  ่าแบบสิงหล หรือเจดียท์รงลงักา  มี
ต  านานเล่าว่าองคร์ะฆงัทรงกลมผา่คร่ึงซีกน้ี ไดต้น้แบบ
มาจากถนั พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์
เจดียม์ีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวดัได้ 274 เมตร 
และใชอิ้ฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 กอ้น แลว้



 

ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนั
เป็นคร่ึงวงกลมจากนั้น ขึน้เขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวท่ีคุณสามารถมองเห็นเจดียต่์างๆ ท่ีวางตัว
อยูต่ามไหล่เขา มองเร่ือยไปจนสุด ถึงแม่น ้ าอิระวดี เชิญถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก ตามอธัยาศยั  

ค า่              บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

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

วันทีส่อง   พระราชวังมณัฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆงัมิงกุน-เจดย์ีมิงกุน-ทัชมาฮาล 
                                                      (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                               

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม    
ชม พระราชวงัมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้กัท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ  สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ว ันท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่าย
สัมพนัธมิตรโดยกองทัพองักฤษได้ท้ิงระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลว่า
พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่น ระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผา
ราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงัท่ี
เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

จากนั้น  น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
Golden Palace Monastry วัง ท่ี ส ร้าง
ดว้ยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะ
พม่าแท้ๆ วิ จิตรตระการด้วยลวดลาย
แกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บาน
ประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด
เก่ี ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของ
พระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี 
พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานี
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  น าท่านสู่ เมืองมงิกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้ าอิระวดีสู่มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่

อยู่บนเกาะกลางล าน ้ าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเท่านั้น ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีท่ีมีลกัษณะเป็น
“ก่ึงบา้นก่ึงแพ”เน่ืองจากระดบัน ้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูน ้ าหลากระดบัน ้ าจะ



 

ข้ึนสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นก่ึงแพ คือถา้น ้ าข้ึนสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นข้ึนท่ีดอนคร้ันน ้ า
ลงมากก็ยกบา้นมาตั้งใกลน้ ้ าเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้ าในชีวิตประจ าวนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความ
ทะ เยอทะยานของพระ เจ้าป ดุ ง  ด้ว ย
ภายหลังทรงเคล่ือนทัพไปตียะไข่ แล้ว
ส าม าร ถ ช ะ ล อพ ร ะ ม ห ามั ย มุ นี ม า
ประดิษฐานท่ีมณัฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จึง
ทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ข้ึนและ 
ยากข้ึน ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไป
รอบด้านพร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาส
จ านวนมากก่อสร้างเจดียม์ิงกุนหรือเจดีย์
จกัรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ี
ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิง่ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกามและใหญ่โตโอฬารยิง่กว่าพระปฐม
เจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิส่งผลให้ขา้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 
50,000 คนหลบหนีการขดข่ีแรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษแลว้ท าการซ่องสุมก าลงั
เป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงคราม
องักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้พม่าเสียเมืองในท่ีสุดอยา่งไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียม์ิงกุนด าเนินไปไดเ้พียง 

7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัย
ของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จตาม
แผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียม์ิงกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดย
ส าเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ิงกุนจึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีเสน้รอบวงถึง 10 เมตร สูง 
3.70 เมตร น ้ าหนัก 87 ตันเล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้
ประหารชีวิตนายช่างทนัทีท่ีสร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีขนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเค



 

รมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆงั
ยกัษ์ท่ียงัคงส่งเสียงกอ้งกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบน้ี โดยให้เด็กตวัเล็กๆไปยืน
รวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถึ้ง 100 คน เจดีย์ชินพิวมนิ (เมียะเตง็ดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อว่า
เป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างข้ึนในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาใน 
พระเจา้ปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร 
จึงไดรั้บสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอริวดี” หลงัจากนั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น.  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผา 

*น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วันทีส่าม ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณ-ีมัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบง็-วัดมหากนัดายง-กรุงเทพฯ     
                                                                          (เช้า/กลางวนั/-)                                                                               
04.00 น.      จากนั้นน าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อัน

เป็นส่ิงศักดิ์ สิทธิ์ สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า 
ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่
ทรงเคร่ืองกษัตริยท่ี์ได้รับการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเน้ือนิ่ม” ท่ีพระเจา้กรุง
ยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 
689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ยทองค าเปลวหนา 
2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้า
ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงได้
สร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัย
พระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหม ้วดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บ
เน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุด
ในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง 
เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้น
กลบัโรงแรม 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  
เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราช
ธานีเพียง 76 ปี ท่านจะไดช้มทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่น
ภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอู เสาของ
สะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจี
ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

จากนั้น น าท่านชมการตกับาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของพม่าท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึง
ในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์ับร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวม ในทุกๆวนัเวลา 10.30 น.จะมีนกัท่องเท่ียวจ านวน
มาก มาร่วมช่ืนชมการจดัเตรียมตกับาตร ถวายภตัตาหารเพลให้แก่พระสงฆ ์และเณรท่ีมาศึกษาพระธรรมวินยัท่ีวดั
มหากนัดายน ในเมืองมณัฑะเลย ์ท่ีน่ีมีพระสงฆ ์และเณรจ าวดัอยูเ่กือบ 1,400 รูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** ส าหรับเท่ียวบิน PG710 จะไม่มีบริการอาหารกลางวนัท่ีร้านอาหารและไม่มีรายการเท่ียวเจดียห์ยก ** 
ไฟล์ทบิน PG710  
14.15 น ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710 

** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  
16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
ไฟล์ทบิน PG714  
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น   แวะสกัการะ เจดย์ีหยก ซ่ึงเป็นเจดีย์หยกทีใ่หญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดียป์ระดบัประดาดว้ยหยกทั้งภายในและภายนอก

รวมทั้งหยกกอ้นใหญ่ท่ีสุดอยูใ่ตย้อดฉตัร เป็นเจดียท่ี์สวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองมณัฑะเลย ์ 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 วันเดนิทาง ราคา พม่า มณัฑะเลย์  มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง เที่ยวบิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 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 12,900 12,500 11,900 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 15,900 15,500 14,900 2,000 

31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 PG709/PG714 15,900 15,500 14,900 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 11,900 11,500 10,900 2,000 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 PG709/PG714 12,900 12,500 11,900 2,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 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 านกัในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ่ง 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 

 คณะผู้ เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มผีู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มหีัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน, ตัว๋รถทัวร์, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 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 านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดนิทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจุีดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบนิ,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนดัหยดุ
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพบิัตทิางธรรมชาต(ิ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** 
 

 


