
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล ์  (-/-/เย็น)                                                                                                                            

10.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์  Bangkok Airway 
(PG)  

12.15 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709  ** บริการอาหารบนเครื่อง** 

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

13.40 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เดินทางไปยัง เมืองอังวะ น าเที่ยวชม เมืองอังวะ 
ด้วยรถม้า ซึ่งอังวะเป็นราชธานีอีกแห่งหนึ่งของ
พม่า ชมประตูเมืองทางทิศเหนือที่เรียกว่า คาว
เซตั่นคา เป็นประตูที่ปัจจุบันมีความสมบูรณ์ที่สุด 
แล ะใช้ เป็ นป ระตู ส าห รับ ท า พิ ธี ส ระผม ใน
เทศกาล   ติ่นจ่าน (สงกราณต์ ) ของชาวพม่า 
ชม   หอคอยเมืองอังวะ  เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
พระราชวัง เพ่ือใช้ สังเกตการณ์ข้าศึก สร้างขึ้นใน
ปี ค.ศ.1822 หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.

1838  หอแห่งนี้เกิดการเอียงตัว แต่ได้รับการ
บูรณะเป็นโครงสร้างเดิมนี้เป็นหนึ่งในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมพม่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ชม 
วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน สร้างโดยพระนางเม
นุมเหสีในพระเจ้าบาจีด่อ  จากนั้นชม Barayar 
Monastery  สร้ างโดย  พระเจ้ าบ ายีดอ  ปี 
ค.ศ.1834 ไม้สักที่มีขนาดใหญ่ สวยงามได้ซุ้ม
ประตู บานประตูหรือหลังคา ซึ่งอาคารแห่งนี้มี
เสาไม้สักรองรับน้ าหนักอยู่ถึง 267 ต้น 

 
จากนัน้ เดินทางสู่เมืองสกายน์   ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่ส าคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์  ลุ่มแม่น้ าอิ

ระวดี เจดีย์จ านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ า สกายน์เป็นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิด
การชิงอ านาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ ามิดแง ตรงที่บรรจบ
กับแม่น้ าอิรวดี จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจ้าต้า
หลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันต
ธาตุที่ได้มาจากลังกา เจดีย์นี้เป็นเจดีย์ทรงโอคว่ าแบบสิงหล หรือเจดีย์
ทรงลังกา มีต านานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ต้นแบบมา
จากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดีย์มีความสูง 46 
เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้างมากถึง 
10,126,552 ก้อน แล้วชม Umin Thonse` Pagoda or 30 
  Caves Pagoda เจ ดี ย์ อู มิ น ท ง แ ส่  ภ า ย ใน มี

พระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่ง
วงกลมจากนั้น ขึ้นเขาสกายน์  เป็นภู เขาขนาด
กลาง มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ ที่วางตัวอยู่ตามไหล่เขา มองเรื่อยไปจนสุด ถึงแม่น้ าอิระวดี เชิญ
ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ตามอัธยาศัย  

 
 



 

 

ค่่า              บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 
*น่าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สอง   พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล 
                     (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม    
ชม  พ ระราช วังมัณ ฑ ะเลย์  (Mandalay Palace) 
พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุด
แห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ 
สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบิน
ฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจ านวน
มากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผล
ว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่น 
ระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้
เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่
เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าข้ึนมา 
 

จากนั้น  น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง Golden 
Palace Monastry วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงาม
ตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลาย
แกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและ
หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและ
ทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี 
พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุ
ระมาอยู่ที่ เมืองมัณฑะเลย์เพ่ือเป็นต าหนักยามแปร
พระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระ



 

 

เจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัดถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อ
ย่างแท้จริง น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎก
ครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่
ใหญ่ที่สุดในโลก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่
บนเกาะกลางล าน้ าอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้น ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น“กึ่งบ้านกึ่งแพ”เนื่องจาก
ระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ าหลากระดับน้ าจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึง
นิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอนครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ าเพ่ือความสะดวกสบายในการใช้
แม่น้ าในชีวิตประจ าวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้ว
สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ขึ้นและ 
ยากขึ้น ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบด้านพร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือ
เจดีย์จักรพรรดิเพ่ือประดิษฐานพระ
ทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดย
ทรงมุ่ งหวังให้ยิ่งใหญ่ เทียบเท่ามหา
เจดีย์ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่ง
กว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลา
นั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ
ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกัน
จ านวน 50,000 คนหลบ 
หนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบง 
กอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ
แล้วท าการซ่องสุมก าลังเป็นกองโจร
ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ -พม่าอัน
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พม่าเสียเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนด าเนินไปได้เพียง  7 ปี พระเจ้าปดุง
เสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏ
เพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุด
และสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิง
กุนไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุน 
พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพ่ืออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุนจึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์
ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ าหนัก 87 ตันเล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไมต่้องการให้มีใครสร้าง 
ระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่ง
หนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆัง
มิงกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆ
ไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง 100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อ
ว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาใน 
พระเจ้าปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึง
ได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์ 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00 น.  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้่าเผา 
*น่าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
  ส 
 

วันที่สาม ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ     
                  (เช้า/กลางวัน/-)                                                                               

 
04.00 น.      จากนั้นน าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูป

ทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค่าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรง
หล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปาง
มารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) 
เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้ 



 

 

วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บ เนื้อทองได้น ้าหนักถึง 700 บาท 
ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพ่ือบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดย
สายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจาก
กรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา 
ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 
 
 
 
 

07.00 น.         รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม  
เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราช
ธานีเพียง 76 ปี ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้าอิระวดี เจดีย์จ านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บน
ภูเขา และริมฝั่งแม่น ้า ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของ
สะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี
ซึ่งมีเจดีย์ที่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น น่าท่านชมการตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ  
 
วัดมหากันดายงค์ ซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการส ารวม ใน

ทุกๆวันเวลา 10.30 น.จะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก มาร่วมชื่นชมการจัดเตรียมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลให้แก่
พระสงฆ์ และเณรที่มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดมหากันดายน ในเมืองมัณฑะเลย์ ที่นี่มีพระสงฆ์ และเณรจ าวัดอยู่เกือบ 
1,400 รูป 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** ส าหรับเที่ยวบิน PG710 จะไม่มีบริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารและไม่มีรายการเที่ยวเจดีย์หยก ** 
ไฟล์ทบิน PG710  
14.15 น ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710 

** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  
16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
ไฟล์ทบิน PG714  
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น   แวะสักการะ เจดีย์หยก ซึ่งเป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเจดีย์ประดับประดาด้วยหยกท้ังภายในและภายนอก

รวมทั้งหยกก้อนใหญ่ที่สุดอยู่ใต้ยอดฉัตร เป็นเจดีย์ที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองมัณฑะเลย์  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 714 

** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 
 

หมายเหตุ : ส่าหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 12-21 เมษายน 2562 
พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สักชเวนานจอง จะปิดให้บริการค่ะ 

โดยทางผู้จัดทัวร์จะเปลี่ยนเป็นสถานที่เที่ยวอ่ืนที่เปิดให้แทนค่ะ 
 

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



 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

      ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า มัณฑะเลย์  มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

04 ม.ค.62 06 ม.ค.62 PG709/PG714 10,900 10,500 9,900 2,000 

18 ม.ค.62 20 ม.ค.62 PG709/PG714 10,900 10,500 9,900 2,000 

25 ม.ค.62 27 ม.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

08 ก.พ.62 10 ก.พ.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

22 ก.พ.62 24 ก.พ.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

01 มี.ค.62 03 มี.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

08 มี.ค.62 10 มี.ค.62 PG709/PG714 10,900 10,500 9,900 2,000 

15 มี.ค.62 17 มี.ค.62 PG709/PG714 10,900 10,500 9,900 2,000 

22 มี.ค.62 24 มี.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

29 มี.ค.62 31 มี.ค.62 PG709/PG714 11,900 11,500 10,900 2,000 

06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 

12 เม.ย.62 14 เม.ย.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 

13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 PG709/PG714 13,900 13,500 12,900 2,000 

14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 PG709/PG710 13,900 13,500 12,900 2,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว  
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน้่าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น่าเที่ยวตามรายการ 



 

 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน้่ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท่าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้่าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ่านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวี
ซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส่ารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช่าระมัดจ่า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช่าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช่าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ่าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ ์ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ่าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ่าทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท่าการเลื่อน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 



 

 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
 
เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท่าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ่านวนที่บริษัทฯ ก่าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน่าไปช่าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ่านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่าการออก
ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้่าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส่าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ่าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช่าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช่ารุดจากสายการบิน 



 

 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน่ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช่าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ่ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ่าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


