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วนัแรก กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์–นั�งรถสู่พุกาม–ทะเลเจดีย์–จุดชมววิทะเลเจดย์ี–โชว์พื�นเมอืงหุ่นเชิดพกุาม 

           (-/กลางวนับนเครื�อง/เย็น) 

08.30น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ชั�น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD)โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลยโ์ดยเที�ยวบิน FD 244** มีบริการอาหารร้อนและเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 

 

 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองนําท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่ง

ประวตัิศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชั�วโมง)พกัผ่อนบนรถตาม

อธัยาศยั 

จากนั�น  ถึง เมืองพุกามชมเมืองทะเลเจดียท์ี�สวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามที�ยงัคงวถีิที�ชีวติที�เรียบง่ายนําท่านชมและ

เก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ 
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คํ�า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที�ดูเหมือนมชีีวติจริง

พร้อมลิ�มรสอาหารพื�นเมือง 

 
จากนั�น  นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรมSU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 

วนัที�สอง พุกาม-วดัเจดีย์ชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักุบยางก-ีวดัตโิลมนิโล-วดัสัญพญั�ู-วหิารธรรมยันจ ี

นั�งรถกลบัสู่มัณฑะเลย์       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.25 น. ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ� งเป็นสถูปดั�งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ 

สร้างขึ�นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ�นครองราชย ์เพื�อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะ

เป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั�งที�ประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม  
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ชมวดัอนันดา(Ananda Temple)ตั�งอยูท่างทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสร้างเสร็จ

เมื�อปี 1091 ซึ�งวหิารแห่งนี�นบัไดว้า่เป็นวหิารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี� เหลี�ยมจตัุรัส มีมุขเด็จยื�น

ออกไปทั�ง 4 ดา้นซึ� งต่อมาเจดียแ์ห่งนี� เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ� งที�น่าทึ�งของ

วหิารแห่งนี�ก็คือ ที�ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองค์พระ ใหม้ีแสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 

จากนั�น พาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั�งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สร้างเมื�อปี 1059 โดยพระเจา้มนู

หะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื�อสั�งสมบุญไวส้ําหรับชาติหน้า จงึไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดันี�โครงสร้างวหิาร

ค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึ�งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั�งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้

พระทยัของกษตัริย์เชลยพระองคนี์� เป็นอย่างดี 

 
เที�ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านแวะชมสิ�งของขึ�นชื�อของพุกามก็คือ เครื�องเขิน(Lacquer Ware)ซึ�งยอมรับกนัวา่มีชื�อเสียงที�สุดในพม่า เช่น 

ถว้ยนํ�า จานรอง โถใส่ของตั�งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆสิ�งที�กําลงัเป็นที�นิยมก็คือ โถใส่ของทาํจากขน

หางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดงัเดิม พาท่านเที�ยว วัดกุบยางกี
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(GubyaukkyiTempel)สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิ�งที�โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัที�งดงามที�สุด

ในพุกาม ที�ยงัคงเหลืออยู่  

 
เข้าชมวัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)สร้างขึ� นเมื�อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็น

พระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ� งเกิดกบันางห้ามผู้หนึ� งและไดเ้สี� ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 

เมตรยาว 43 เมตร เท่ากนัทั�ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั�ง 4 ทิศ ทั�งสองชั�น มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนั

เก่าแก่กบัลวดลายปูนปั�น อนัประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเมื�อปี พ.ศ.1761ซึ�งไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความ

สวยงามมากทั�งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพัญ�ูซึ�งเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในเมืองพุกาม ชมวหิารธรรมยนัจี

(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชื�อวา่เป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ�นเพื�อ

ลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหนา้ ตั�งโดดเด่นยิ�งใหญ่

ตระหง่านดงัตาํนานที�โหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา ได้เวลาสมควรเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั�วโมง) 

 
คํ�า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
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จากนั�น  นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAYหรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที�สาม มณัฑะเลย์-เที�ยวเมอืงมิงกุน-หมู่บ้านมงิกนุ-เจดีย์มงิกุน-ล่องแม่นํ�าอริะวด-ีระฆงัมงิกุน-พระราชวงัมณัฑะเลย์ 

พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง       (เช้า/กลางวนั/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.05 น. นาํท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรือไปตามแม่นํ� าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมืองอมรปุระ 

ทวนนํ�าไปหมู่บ้านมิงกนุ ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของอมรปรุะ แตอ่ยูบ่นเกาะกลางลาํนํ�าอิรวดแีละไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือ

เท่านั�นทวา่มีอนุสรณ์สถานที�แสดงความยิ�งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีที�มีลกัษณะ

เป็น “กึ�งบา้นกึ�งแพ” เนื�องจากระดบันํ�าอิรวดีในแตล่ะฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูนํ�าหลาก 

ระดบันํ�าจะขึ�นสูงกวา่ฤดแูลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นกึ�งแพ คือถา้นํ�าขึ�นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ�นที�

ดอนครั�นนํ�าลงมากก็ยกบา้นมาตั�งใกลน้ํ�าเพื�อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่นํ�าในชีวติประจาํวนั  

 
นาํท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลื�อนทพัไปตียะไข่ แลว้

สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานที�มณัฑะเลยเ์ป็นผลสําเร็จ จึงทรงฮกึเหิมที�จะกระทาํการใหญ่ขึ�นและ
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ยากขึ�น ดว้ยการทาํสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกนุหรือ

เจดียจ์กัรพรรดิเพื�อประดิษฐานพระทนัตธาตุที�ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัให้ยิ�งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์น

สมยัพุกาม และใหญโ่ตโอฬารยิ�งกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซึ�งในเวลานั�นถอืเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในสุวรรณภูมิ  

ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจาํนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี�แรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็น

ดนิแดนในอาณตัิขององักฤษแลว้ทาํการซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่ากล่าวหา

ว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทาํให้พม่าเสียเมืองในที�สุด

อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนดาํเนินไปไดเ้พยีง7ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยใน

สงครามเก้าทพั มหาเจดียอ์นัยิ�งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์ึงปรากฏเพียงแคฐ่านทวา่ใหญ่โตมหึมาดั�ง 

ภูเขาอฐิที�มคีวามมั�นคงถึง 50 เมตร ซึ�งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท์ี�ใหญ่ที�สุดและสูงที�สุดในโลก เพราะสูง

ถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียม์ิงกุน 

 
คือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้ร้างโดยสําเร็จ เพื�ออุทศิทวายแด่มหาเจดียม์ิงกนุ จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั 

คือเป็นระฆงัยกัษ์ที�มเีส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร นํ�าหนกั87ตนั เล่าขานกนัวา่ พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการ

ใหม้ีใครสร้างระฆงัเลียนแบบจงึรับสั�งใหป้ระหารชีวตินายช่างทนัทีที�สร้างเสร็จ ปัจจบุนัถือเป็นระฆงัยกัษท์ี�มีขนาด

เลก็กวา่ระฆงัแห่งหนึ�งแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาว

พม่าจึงภาคภูมิใจวา่ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษท์ี�ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทั�งนี� เคยมีการทดสอบความกวา้งใหญข่อง

ระฆงัใบนี�  โดยใหเ้ด็กตวัเลก็ๆไปยืนรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถึ้ง100คน เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)ประดิษฐานอยู่

เหนือระฆงัมิงกนุไม่ไกล ไดชื้�อวา่เป็นเจดียท์ี�สวยสง่ามากแห่งหนึ�งสร้างขึ�นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์

พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที�พระองค์มตี่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ�งถึงแก่พิราลยั

ก่อนเวลาอนัควร จงึไดรั้บสมญานามวา่ “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”เจดียอ์งคนี์� เป็นพทุธศิลป์ที�สร้างขึ�นดว้ยภูมิ

จกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเชื�อกนัวา่เป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาล 

ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ หลงัจากนั�นเดนิทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์
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เที�ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)

พระราชวงัที�ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที�สวยงามที�สุด

แห่งหนึ� งของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ

สงครามโลกครั� งที� 2 วนัที� 20 มีนาคม 2488 เครื�องบินฝ่าย

สัมพันธมิตรโดยกองทัพอ ังกฤษ ได้ทิ� งระเบิดจํานวน

มากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย์ของพม่าดว้ยเหตุผลว่า

พระราชวงันี� เป็นแหล่งซ่องสุมกําลงัของกองทัพญี� ปุ่น

พระราชวงัมณัฑะเลยซึ์�งเป็นพระราชวงัไมสั้กก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและ

คูนํ� ารอบพระราชวงัที�ยงัเป็นของด ั�งเดิมอยู่ปัจจปัุนพระราชวงัที�เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที�รัฐบาลพม่าไดจ้าํลองรูปแบบ

ของพระราชวงัของเก่าขึ�นมา 

จากนั�น นาํท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace 

Monastry)วงัที�สร้างดว้ยไมส้ักทั�งหลงั งดงามตามแบบศิลปะ

พม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อน

ชอ้ย ทั�งหลงัคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด

เกี�ยวกบัพุทธประวตัิและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดย

พระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ�งเป็นปีที�พระองค์ยา้ยราชธานี

จากอมรปุระมาอยู่ที�เมืองมณัฑะเลย์เพื�อเป็นตาํหนักยามแปร

พระราชฐาน แต่หลงัจากที�พระองค์สิ�นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ 
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หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงันี� ถวายเป็นวดั ถือไดว้่าเป็นงานฝีมือที�ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลย์อย่าง

แทจ้ริง นาํท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ�งครั� งหนึ�งเคยเป็นสถานที�ทาํการสังคายนาพระไตรปิฎกครั� งที� 

5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั�งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้่า “หนงัสือที�

ใหญ่ที�สุดในโลก” 

 
คํ�า  บริการอาหารคํ�าเมนูพิเศษ  กุ้งเผาเลิศรส 

*นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAYหรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สี�   ร่วมพธิล้ีางหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณ–ีอมรปุระ–สะพานไม้อูเบ็ง–มณัฑะเลย์–กรุงเทพฯ  

            (เช้า/-/-) 

04.00น. นาํท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ�งศักดิ�สิทธิ�สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํ

ขนาดใหญ่ทรงเครื�องกษตัริยท์ี�ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองคําเนื�อนิ�ม”ที�พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ�น

ที�เมืองธรรมวดี เมื�อปีพ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ�ว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 นิ�ว ทรงเครื� องประดบัทองปางมารวิชัย 

หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกัน หรือวดัพยาจี) เพื�อ

ประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหม้

วดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวที�ปิดพระละลายเก็บเนื�อทองไดน้ํ�าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่า

ไดเ้รี�ยไรเงินเพื�อบูรณะวดัขึ�นใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัได้วา่เป็นวดัที�

สร้างใหม่ที�สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที�สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที�นําไป

จากกรุงศรีอยุธยาเมื�อครั� งกรุงแตกครั� งที� 1 จากนั�น นาํท่านกลบัสู่โรงแรมที�พกั 
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07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ� งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมณัฑะเลย์ซึ� ง

เป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ�งของพม่าก่อนที�จะยา้ยมาอยูท่ี�เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนั�นนาํท่านผ่านชม

ภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาที�สําคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นํ�าอิระวดีเจดีย ์

จาํนวนมากมายที�ต ั�งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝั�งแม่นํ�า ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไมท้ี�ยาวที�สุดในโลก

โดยขา้ราชการชั�นผูใ้หญ่ชื�อวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซึ�งมีอายุกวา่200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคอง

ตามันไปสู่วัดจอกตอจี  ซึ� งมีเจดีย์ที�ส ร้างตามแบบวดัอนันดาแห่งพุกามจากนั�น นําท่านเ ดินทางสู่ สนาม

บินมณัฑะเลย ์เพื�อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 
12.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD 245 

15.00น. เดินทางถึงสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

 

หมายเหต ุ: สาํหรบัลกูคา้ที�จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ั�งแต่ 12-21 เมษายน 2563 
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ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ�ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้ริการ 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี�ยนเป็นรา้นอาหารอื�นและสถานที�เที�ยวอื�นที�เปิดใหแ้ทนค่ะ 
 

***************************************************** 

อัตราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

วนัเดนิทางราคา พมา่ พกุาม มณัฑะเลยม์งิกนุ บนิ FD 4 วนัน ั�งรถภายใน 

เริ�มเดนิทาง กลับจากเดนิทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดี�ยว 

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 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 24 15,900 15,500 14,900 3,500 

14 ก.พ.63 17 ก.พ.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 
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06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

13 มี.ค.63 16 มี.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

20 มี.ค.63 23 มี.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

27 มี.ค.63 30 มี.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

03 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24 15,900 15,500 14,900 3,500 

10 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24 17,900 17,500 16,900 3,500 

17 เม.ย.63 20 เม.ย.63 24 15,900 15,500 14,900 3,500 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตั�วเครื�องบินชั�นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว 

 ที�พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพักห้องเดี�ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ 

 ภาษีนํ�ามันและภาษีตั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวันเดินทาง) 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืงและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนี�รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ�ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ�งจะมผีลบังคับใช้ตั�งแต่

วันที� 11 สิงหาคม 2558 ทั�งนี� หากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลบัมายื�นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ�มอีก

ท่านละ 1,000 บาท ** 
 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 

วัน มิฉะนั�นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

 
กรณยีกเลกิ: 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั�งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินค่าทัวร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

กรณเีจ็บป่วย: 
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 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการ

เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ� ในการคืนเงนิทุกกรณี 

เงื�อนไขอื�นๆ : 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ� ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ที�บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ�นไป)เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื�นที�เดินทางในคณะเดียวกัน 

บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที�เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ�นไปจึงออกเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธิ� เลื�อนวันเดินทาง หรือ 

ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน,ตั�วรถทัวร์,ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั� งก่อนทําการออกตั�ว 

เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

รายละเอียดเพิ�มเตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั�น (หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน

ทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาต(ิซึ�งลกูค้าจะต้อง

ยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตใุน

รายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท

ทัวร์) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอบัุตเิหตุที�เกิดจากความประมาท

ของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมใิห้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั�งสิ�น 

 ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวันหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลี�ยน

ชื�อได้ 

 เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

 กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เที�ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั�งหมด 

 ในกรณีของ PASSPORT นั�น จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํ�า การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทั�งตราปั�มลายการ์ตูน ที�ไม่ใช่

การประทับตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกครั�ง หาก ตม.ปฎิเส

ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทําให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนั�น ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

 กรณี “หญิงตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด

อายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั�งสิ�น 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏเิสธในการเข้า-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 


