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วนัแรก กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย ์–น ัง่รถสูพ่กุาม – ทะเลเจดยี ์– จุดชมววิทะเลเจดยี ์– โชวพ์ืน้เมอืงหุน่เชดิพุกาม 
               (-/กลางวนับนเครือ่ง/เย็น) 

08.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 3 ประต ู1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

11.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลยโ์ดยเทีย่วบนิ FD 244 ** มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบนิมณัฑะเลย  ์ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดนิทางสู่เมอืงพุกาม เมืองแห่ง

ประวตัศิาสตรข์องประเทศเมยีนมา่ร ์โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)พักผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 
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 ถงึ เมอืงพุกาม ชมเมอืงทะเลเจดยีท์ีส่วยงามและหมู่บา้นเกา่แกเ่มอืงพุกามทียั่งคงวถิทีีช่วีติทีเ่รยีบง่ายน าทา่นชมและเก็บภาพ

พระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ จดุชมววิทะเลเจดยี ์
ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชดิหุน่กระบอก ทา่นจะไดช้มการเชดิหุน่ทีด่เูหมอืนมชีวีติจรงิพรอ้มลิม้รส

อาหารพืน้เมอืง 

 
 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
วนัทีส่อง พกุาม-วดัเจดยีช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมนิโล-วดัสญัพญัญ-ูวหิารธรรมยนัจ ี

                 น ัง่รถกลบัสูม่ณัฑะเลย ์       (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.25 น. ชม พระเจดยีช์เวสกิอง(Shwezigon Pagoda)ซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิของพม่าโดย
แท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่

ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาต ุจากพระสรรีะหลายสว่น มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ ่

ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชุมสวดมนต ์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
พุกาม  

ชมวดัอนนัดา(Ananda Temple) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของก าแพงเมอืง เป็น
วดัสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้า่เป็นวหิารที่

มขีนาดใหญท่ีส่ดุในพุกาม มรีูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส มมีุขเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น

ซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่นีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิง่ที่
น่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื ทีช่อ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสว่างสอ่งลงมา

ตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
 พาทา่นชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา 

สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์ห่งมอญ เพือ่สั่งสมบุญไวส้ าหรับชาติ
หนา้ จงึไดน้ าอญัมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวดันีโ้ครงสรา้งวหิารคอ่นขา้งแคบ มพีระ

นอนหนึง่องค ์กับ พระพุทธรูปอกีสามองคน่ั์งเบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความ

คบัแคน้พระทยัของกษัตรยิเ์ชลยพระองคน์ีเ้ป็นอย่างด ี
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านแวะชมสิง่ของขึน้ชือ่ของพุกามก็คือ เครือ่งเขนิ(Lacquer Ware)ซึง่
ยอมรับกันวา่มชี ือ่เสยีงทีส่ดุในพม่า เชน่ ถว้ยน ้า จานรอง โถใสข่องตัง้แตข่นาดเล็ก

ถงึใหญ่ หบีใสข่องต่างๆสิง่ทีก่ าลังเป็นทีน่ยิมก็คอื โถใสข่องท าจากขนหางมา้สาน

กบัโครงไมไ้ผ ่มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กับไปคนืรูปไดด้ังเดมิ พาทา่นเทีย่ว 
วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel)สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สิง่

ทีโ่ดดเดน่คอื ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพุกาม ทีย่ังคงเหลอือยู ่ 
  เขา้ชม วดัตโิลมนิโล(Htilominlo Temple)สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระบัญชา

ของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู ซึง่เกดิกับนางหา้มผู ้

หนึ่งและไดเ้สีย่งทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร 
เทา่กันทัง้ 4ดา้นมพีระพุทธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ทัง้ 4 ทศิ ทัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรม

ฝาผนังอนัเกา่แกก่บัลวดลายปนูปัน้ อนัประณีตสวยงามสรา้งโดยพระตโิลมนิโลเมือ่ปี 
พ.ศ.1761ซึ่งไดรั้บการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั ้งภายในและภายนอก 

นมัสการ เจดยีส์พัพญัญ ูซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในเมอืงพุกาม ชมวหิารธรรมยนัจี
(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชือ่ว่าเป็นวัดทีใ่หญ่

ทีส่ดุในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระท า

ปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญ่ตระหง่านดังต านาน
ทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา ไดเ้วลาสมควร  เดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์โดยรถบสั

ปรบัอากาศ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม มณัฑะเลย-์เทีย่วเมอืงมงิกุน-หมูบ่า้นมงิกนุ-เจดยีม์งิกนุ-ลอ่งแมน่ า้อริะวด-ีระฆงัมงิกนุ-พระราชวงัมณัฑะเลย ์

                       พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง                    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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08.05 น. น าทา่นสู ่เมอืงมงิกนุโดยการลอ่งเรอืไปตามแมน่ ้าอริะวดสีูม่งิกนุ จากทา่เรอืใกลเ้จดยีช์เวไจยัต เขตเมอืงอมรปรุะ ทวนน ้าไป 

หมูบ่า้นมงิกนุ ซึง้เป็นสว่นหนึง่ของอมรปรุะ แตอ่ยู่บนเกาะกลางล าน ้าอริวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรอืเทา่นัน้ทวา่มอีนุสรณ์
สถานทีแ่สดงความยิง่ใหญข่องพระเจา้ปดงุ ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมูบ่า้นอริวดทีีม่ลีักษณะเป็น “กึง่บา้นกึง่แพ” เนือ่งจากระดบัน ้า

อริวดใีนแตล่ะฤดกูาลจะมคีวามแตกตา่งกนัมาก โดยเฉพาะฤดนู ้าหลาก ระดับน ้าจะขึน้สงูกวา่ฤดแูลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพมา่จงึ

นยิมสรา้งบา้นกึง่แพ คอืถา้น ้าขึน้สงูก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึน้ทีด่อนครัน้น ้าลงมากก็ยกบา้นมาตัง้ใกลน้ ้าเพือ่ความสะดวกสบายใน
การใชแ้มน่ ้าในชวีติประจ าวนั  

น าทา่นชม เจดยีม์งิกุน ร่องรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลงัทรงเคลือ่นทพัไปตยีะไข ่แลว้สามารถ
ชะลอพระมหามัยมนุมีาประดษิฐานทีม่ัณฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระท าการใหญข่ึน้และยากขึน้ ดว้ยการท า

สงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากกอ่สรา้งเจดยีม์งิกุนหรอืเจดยีจ์ักรพรรดเิพือ่ประดษิฐาน
พระทนัตธาตทุีไ่ดจ้ากพระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุง่หวงัใหย้ิง่ใหญ่เทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพุกาม และใหญโ่ตโอฬารยิง่กวา่พระ

ปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในสวุรรณภมู ิ 

สง่ผลใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รอือาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนกีารขดขีแ่รงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดนิแดนในอาณัติ
ขององักฤษแลว้ท าการซอ่งสมุก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทพัพมา่อยูเ่นอืงๆโดยพม่ากลา่วหาวา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็น

ฉนวนใหเ้กดิสงครามองักฤษ-พมา่อนัเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่ าใหพ้มา่เสยีเมอืงในทีส่ดุอย่างไรก็ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุด าเนนิไป
ไดเ้พยีง7ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดยีอ์นัยิง่ใหญใ่นพระราชหฤทัยของ

พระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่านทวา่ใหญโ่ตมหมึาดัง่ภเูขาอฐิทีม่คีวามมั่นคงถงึ 50 เมตร ซึง่หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ี่

ใหญท่ีส่ดุและสงูทีส่ดุในโลก เพราะสงูถงึ 152 เมตร สว่นรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว  ระฆงัมงิกุน
ไมไ่กลจากฐานเจดยีม์งิกนุคอืระฆังมงิกนุพระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพือ่อทุศิทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ จงึตอ้งมขีนาด

ใหญคู่ค่วรกนั คอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สงู 3.70 เมตร น ้าหนัก87ตนั เลา่ขานกนัวา่ พระเจา้ปดงุทรงไม่ตอ้งการ
ใหม้ใีครสรา้งระฆังเลยีนแบบจงึรับสัง่ใหป้ระหารชวีตินายชา่งทนัททีีส่รา้งเสร็จ ปัจจบุนัถอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่ขีนาดเล็กกวา่ระฆัง

แหง่หนึง่แหง่พระราชวงัเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆังเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ชาวพมา่จงึภาคภมูใิจวา่ระฆังมงิกนุ
เป็นระฆังยักษ์ทียั่งคงสง่เสยีงกอ้งกงัวานทัง้นีเ้คยมกีารทดสอบความกวา้งใหญข่องระฆังใบนี้ โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆไปยนืรวมกันอยู่

ใตร้ะฆังไดถ้งึ100 คน เจดยีช์นิพวิมนิ(เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยูเ่หนอืระฆังมงิกนุไม่ไกล ไดช้ือ่วา่เป็นเจดยีท์ีส่วยสงา่มาก

แหง่หนึง่สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดงุ เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่ความรักทีพ่ระองคม์ี
ตอ่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอนัควร จงึไดรั้บสมญานามวา่  “ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี เจดยีอ์งคน์ีเ้ป็น

พุทธศลิป์ทีส่รา้งขึน้ดว้ยภมูจัิกรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสเุมรุอนัเชือ่กนัวา่เป็นศนูยก์ลางและโลกและ
จักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมทุรตามหลกัไตรภมู ิหลงัจากนัน้เดนิทางกลบัมายังมัณฑะเลย ์

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)พระราชวังทีส่ว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

เอเชยี ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบูรพาหรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทัพ
อังกฤษ ไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลวา่พระราชวังนี้เป็นแหลง่ซ่องสมุก าลังของ

กองทพัญีปุ่่ นพระราชวงัมัณฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคนู ้า
รอบพระราชวงัทีย่ังเป็นของดัง่เดมิอยูปั่จจุปันพระราชวงัทีเ่ห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัทีรั่ฐบาลพมา่ไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวังของ

เกา่ขึน้มา 

น าทา่นไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง วงัทีส่รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศลิปะพมา่แท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ย
ลวดลายแกะสลักประณีตออ่นชอ้ย ทัง้หลงัคา บานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกับพุทธประวัตแิละทศชาตขิอง

พระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานจีากอมรปรุะมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่เป็น
ต าหนักยามแปรพระราชฐาน แตห่ลงัจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันีถ้วายเป็นวดั ถอืได ้

วา่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ น าทา่นชม วดักโุสดอ ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้า่ 
“หนังสอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก” 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่เมนูพเิศษ  กุง้เผาเลศิรส 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่   รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี – อมรปุระ – สะพานไมอู้เบ็ง – มณัฑะเลย ์– กรุงเทพฯ     (เชา้/-/-)                      

04.00 น. น าทา่นนมัสการ พระมหามยัมุน ีอนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหง่ของพมา่ ถอืเป็น
ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได รั้บการขนานนามว่า 

“พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิม่”ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปีพ.ศ. 689 

สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตัก
กวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ

วัดพยาจ)ี เพื่อประดษิฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้สปีอก่อนจะเสยี
เมอืงพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อ

ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บรูณะวัดขึน้ใหม่
มขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดทีส่รา้งใหม่ที่

สดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุ

ทีน่ าไปจากกรุงศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 จากนัน้ น าทา่นกลบัสูโ่รงแรมทีพั่ก 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง อมรปุระ(Amrapura)เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใต ้
ของเมอืงมัณฑะเลยซ์ึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึง่ของพม่ากอ่นทีจ่ะยา้ยมาอยู่ทีเ่มอืง

มัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนัน้น าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาทีส่ าคัญ ท่านจะไดช้มทัศนียภาพ

ของเมอืงสกาย ลุม่แมน่ ้าอริะวดเีจดยีจ์ านวนมากมายทีต่ัง้เรยีงรายอยู่บนภูเขา และรมิฝ่ังแม่น ้า ชม สะพานไมอู้เบ็ง - สะพานไม ้
ทีย่าวที่สุดในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซึง่มีอายุกว่า200 ปีทอดขา้ม 

ทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ีซึง่มีเจดยี์ทีส่รา้งตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ สนาม
บนิมัณฑะเลย ์เพือ่เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

 12.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 245 
15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

 

***************************************************** 
อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา พมา่ พกุาม มณัฑะเลย ์มงิกนุ บนิ FD 4 วนั น ัง่รถภายใน 

เร ิม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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

31 ต.ค.62 03 พ.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

14 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

21 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

28 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

12 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

19 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24 19,900 19,500 18,900 3,500 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24 19,900 19,500 18,900 3,500 

30 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

16 ม.ค.63 19 ม.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

30 ม.ค.63 02 ก.พ.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 3 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 
 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  คา่ประกันอุบัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่
คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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 คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอื

ความควบคมุของบรษัิทฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลกูทัวร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา ผ่านทา่อากาศยาน
นานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านักในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 

2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลับมายืน่วซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 
 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่น            การ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิท
ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 10 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึ 10 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทาง หรือ 

ยกเลกิการเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 
 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 

ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงือ่นไข

ดงักลา่ว 
 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด 

ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ
กอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่
เกดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 
 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,

เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ
ช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่น

ไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 
 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ

พเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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 ในกรณีของ PASSPORT นัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน ้า การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระทัง่ตราป๊ัมลายการต์นู ทีไ่มใ่ชก่าร

ประทับตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการเดนิทางทกุครัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออก
เมอืงของทา่น ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิส

ธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท า
การจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทาง
ออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ

ทัง้ส ิน้ 
 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ี่

ชดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 


