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วันแรก  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จดุชมวิวเมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง - กินขา้ว +ชมโชว์
หุ่นกระบอก 

08.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการ
บิน บางกอก แอร์เวย์ (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
รับบัตรโดยสาร 
**หมายเหต*ุ* เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตู
ข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที  เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินของคณะเป็นต๋ัวกรุป๊ระบบ Randomไมส่ามารถล็อก
ที่นั่งได ้ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกนัในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน 

12.05 น.  บินลัดฟ้าสู่เมือง มณัฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ (PG) เที่ยวบินที่ PG709 มีบริการ
อาหารบนเครื่อง 

13.20 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย์ ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรบั
สัมภาระเรียบรอ้ยแล้ว  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000 ป ีของกษัตริย์อนุรุทมหาราช
แห ่งอาณาจ ักรพ ุกาม (ใช ้ เวลาประมาณ 4-5 ช ั ่วโมง 
โดยประมาณ) จากนั้นนำท่านชมและร่วมสักการะ เจดีย์ชเวสิ
กอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์
ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึ้นหลังพระ
เจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
จากพระสรีระหลายส่วนมีลักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ใช้เป็น
ทั ้งที ่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทในพุกาม 

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชมละครหุ่นกระบอก  
สมควรแกเ่วลานำท่านเข้าที่พัก Bagan View Hotel  ระดบั 3* หรือเทียบเท่า 
 



 

 

วันท่ีสอง พุกาม – วัดมนูหา – วิหารสัพพัญญู – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - มัณฑะเลย ์
– สะพานไม้อู่เป็ง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านชม วัดมานุหะ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยินกะบา สร้างโดยพระเจ้ามานุหะ เพื่อสั่งสมบุญไว้ชาติหน้า
จึงได้สร้างวัดน้ีไว้ ด้วยโครงสร้างพระวิหารค่อนข้างแคบทำให้พระพุทธรปูถูกสร้างอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน มีพระ
นอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรปูอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยูภ่ายใน คล้ายราวกับว่าเป็นการสื่อถึงความคับแค้น
พระทัยของท่านที่ได้ตกเป็นเชลยในครัง้นึง นำท่าน ผ่านชมวิหารสัพพัญญู เป็นวิหารที่สร้างมาแล้ว 870 ป ีก่อน
สมัยสุโขทัย  สร้างโดยพระเจ้าอลองสิทธูซึ่งครองราชย์ต่อจากรัชกาลพรเจ้าจันสิทธะ และเป็นพระราชนัดดาของพระ
เจ้าอนุรุทมหาราช (อโนรธามังช่อ) ถือเป็นวัดประจำรัชกาล  สร้างเลียนแบบวัดในอินเดีย เป็นรปูสีเ่หลี่ยมจัตุรสัมี 5 
ช้ัน มีมุขเดียวกว้างด้านละ 180 ฟุต สูงถึงยอด201 ฟุต ถือเป็นวิหารทีส่งูที่สุดในเมืองพุกาม 
 
 
 
 

 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย จากนั้นท่านชม วัดอนันดา (Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหาร

แห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน 
แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรกีซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยุคต้นของพุกาม และสิ่ง
ที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ทำให้มีแสงสว่าง
อย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นนำท่าน แวะชมสินค้าพื้นเมืองช่ือดัง เครื่องเขิน หนึ่งในงานหัตถกรรมที่แพร่หลายในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเชียอาคเนย์ ในอดีตเครื่องเขินมีสถานภาพเป็นทั้งของใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในพิธีกรรม 
ตลอดจนรูปเคารพและงานศิลปกรรม มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้สอย โดยผลงานแต่ละชิ้นเป็นสินค้าที่ทำจาก
มือทั้งสิ้น เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวตะวันตก นำท่านชม วิหารธรรมยังยี (Dhammayangyi 
Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เช่ือว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพื่อล้างบาป 
ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทำปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่าน



 

 

ดังตำนานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ติโล
มินโล เป็นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ 43 
เมตร องค์เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันไดเดินขึ้นสู่
ระเบียงช้ันบนได้ และวิหารแห่งนี้ได้ช่ือว่าเป็นวิหารองค์สดุท้ายที่
ม ีการสร ้างในแบบสถาป ัตยกรรมพุกาม  ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป 4 องค์ที่ช้ันที่หนึ่งและช้ันที่สองของวิหาร ภายในมี
ช่องแสงที ่เมื ่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วงดงามมาก องค์
พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกต่างจากที่เห็น
กัน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมือง 
มัณฑะเลย์ จากนั้นนำท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U – Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 
1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน ของเมืองอมรปุระ  

ค่ำ  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแกเ่วลานำท่านเข้าที่พัก Palace View Hotel ระดบั 3* หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม มัณฑะเลย ์– พิธีลา้งพระพักตร์พระมหามัยมุน ี– มิงกุน - ล่องแม้น้ำอิรวะดี-หมู่บา้นมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังมิง
กุน-เจดีย์ชินพิวมิน (เมยีะเต็งดาน) - วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไมส้ักทองชเวนานจอง – 
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  

04.00 น นำท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ิใน พิธีล้างหน้าพระพักตร์
พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี 
(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูป
ทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนาม
ว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรง
หล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว 
หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปาง
มารวิชัย หน้าตักกว้าง9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุง
ได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 
สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลายเก็บ
เนื้อทองได้น้ำหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดมิ
โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดใน
เมืองพม่าโดยรอบๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นำไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 จากนั้นนำท่าน
กลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก 



 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีสู่เมืองมิงกุน โดยระหว่างทางจะได้
เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเปน็ “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ำอิรวดี
ในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ำหลาก ระดับน้ำ
จะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้า
น้ำขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอน ครั้นน้ำลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้
น้ำ เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ำเมืองมิงกุน ในชีวิตประจำวัน 
โดยระหว่างการเดินทาง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชิวิตที่เรียบง่าย
ของชาวพม่าริมฝั่งแม่น้ำ  เป็นหมู ่บ้านริมแม่น้ำอิรวดีฝั ่งตะวันตก ห่าง
จากมัณฑะเลย์ประมาณ 11 กิโลเมตร นำท่านชม เจดีย ์ม ิงกุน ซ ึ ่งมี
ความหมายว่าเจดีย์ที่สร้างไม่เสร็จ พระเจ้าปดุงมีพระราชดำริจะสร้างเจดีย์
มิงกุน หรือ “เจดีย์จักรพรรดิ” ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดีย์ใดๆในสุวรรณ
ภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุที ่ได้จากพระเจ้ากรุงจีน โดยทรงมุ่งหวังให้
ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐม
เจดีย์ในสยาม จากนั้นนำท่านชม ระฆังมิงกุน ซึ่งพระเจ้าปะดุงทรงสร้างไว้ 
เป็นระฆังสัมฤทธิ ์ที่ใหญ่ที ่สุดในประเทศพม่า น้ำหนักประมาณ 90 ตัน 
ระฆังนี้สูง 4 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ปากกว้าง ราว 5 เมตร นับว่าเป็น
ระฆังที่แขวนอยู่ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านชม เจดีย์ชินพิวเม ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน 
ได้ช่ือว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าป
ดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควรจนเป็นที่
กล่าวขานว่าเป็น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี จากนัน้นำท่านเดินทางกลับเมือง มัณฑะเลย์  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 จากนั้นนำท่านชม วัดกุโสดอว์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 โดยพระเจ้ามินดง

โปรดให้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น ณ เมืองมัณฑะเลย์ หลังจากนั้นโปรดให้สลักพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหิน
แล้วสร้างเจดีย์ทรงปราสาทสำหรับประดิษฐานแผ่นจารึกแต่ละแผ่น วัดกุโสดอจึงถือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก 
ด้วยพระขรรภ์กว่า 84,000 ฉบับ ลักษณะทางศิลปกรรมประกอบด้วยเจดีย์ประธานซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวซิ
กองเมืองพุกาม แวดล้อมไปด้ยเจดีย์ทรงปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผ่นจารึกพระไตรปิฎก เจด์เหล่านี้มีการ
แบ ่งกล ุ ่มตามหมวดของพระไตรป ิฎกต ั ้ งแต ่พระว ิน ัย  พระส ูตรและพระอภิธรรม จากนั ้นนำท ่านชม 
พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ช้ัน แตกต่างจาก
วัดอื่นๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้าง



 

 

ขึ ้นเมื ่อย้ายราชธาน ีมาจากอมรป ุระ เป็น
พระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู 
ต ั วพระราชว ั ง เป ็นหม ู ่ อาคารไม ้และตึก 
ประกอบด้วยท้องพระโรงพระที่นั่ง และตำหนกั
ต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 
2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีก
ครั้งบนฐานเดิม ชมพระราชวังไม้สักชเวนาน
จอง วังที ่สร้างด้วยไม้สักทั ้งหลัง งดงามตาม

แบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีต โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศ
ชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่
เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นตำหนักยามแปรพระราชฐาน   

19.15 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ (PG) เที่ยวบินที่ PG714 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที มีบริการอาหารบนเครื่อง 

21.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 
 

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

 
อัตราค่าบริการและเง่ือนไขการบริการ 

 
เท่ียวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ เติมบุญ สุขใจ  

3 วัน 2 คืน โดย สายการบิน บางกอก แอร์เวย์  

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ2 

– 3 ท่าน 
เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปีเสริมเตยีง 
เด็กอายุไม่เกิน  12 

ปีไม่เสรมิเตียง 
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน พักเด่ียว 

11 – 13 ต.ค. 62 13,990 13,990 12,990 9,900 3,900 

12 – 14 ต.ค. 62 13,990 13,990 12,990 9,900 3,900 

18 – 20 ต.ค. 62 9,990 9,990 8,990 5,900 3,900 

19 – 21 ต.ค. 62 9,990 9,990 8,990 5,900 3,900 

25 – 27 ต.ค. 62 9,990 9,990 8,990 5,900 3,900 

26 – 28 ต.ค. 62 9,990 9,990 8,990 5,900 3,900 

09 – 11 พ.ย. 62 9,990 9,990 8,990 5,900 3,900 



 

 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 9,990 9,990 8,990 5,900 3,900 

14 – 16 ธ.ค. 62 10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

21 – 23 ธ.ค. 62 10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

 
อัตราค่าขา้งต้นนี้รวม 

✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
✓ ค่าธรรมเนยีมภาษีน้ำมนัเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบนิ  
✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพ่ิมเงินพักห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางนำ้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
✓ ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบ ุ
✓ ค่ามัคคุเทศกผ์ู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษมีูลคา่เพ่ิม 7% 
✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และคา่

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
  

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนยีมภาษีน้ำมนัเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบินปรบัเพ่ิมขึ้น 

 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย,คา่ธรรมเนียมสำหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติคา่ทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน
ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหนา้ท่ีของผู้เดนิทางในการจัดทำเอง) 

 ค่าใช้จา่ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, ค่าโทรศัพท์, คา่อาหารและ
เครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ คา่ซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, คา่อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 

 ค่าใช้จา่ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจ้าหนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบรษิัทฯ 

 ค่าปรับ สำหรบัน้ำหนักกระเปา๋เดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกำหนดไว้ 20 กก. 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน เด็กเก็บเท่ากับผุ้ใหญ่ (ชำระทีส่นามบินในวันเดินทาง)  

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยุ่กับความพึงพอในในบริการท่ีท่านได้รับ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคบัทิป) 
 



 

 

เง่ือนไขการสำรองท่ีนั่ง 
1.กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อยา่งน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้า
หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีนั่ง พร้อมชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท 
2.ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ังหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนัน้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การเดินทางของท่าน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วนตามคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจริง 
3.เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าบริการไม่ว่าท้ังหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข
การให้บริการท่ีได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ท้ังหมดนี้แล้ว 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจำให้ท้ังหมด โดยจะหักคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึ้นจรงิ เช่น
ค่าธรรมเนยีมวีซา่ ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆท้ังสิ้น 
2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำทัวร์ 50% 
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน 
4.สำหรบัผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยืน่วีซ่าให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคา่มัดจำท้ังหมด 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมจีำนวนผู้เดินทางข้ันต่ำ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ำหนดไว้เท่านั้น หากมี
จำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรบัเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง ในกรณีที่มี
ผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพิ่มเงินท่านละ 1,000 บาท, กรณีที่มีผูเ้ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิ่มเงินท่านละ 500 บาท 
2.ในกรณีที่ทางประเทศพม่าสัง่ใหม้ีการระงับใช้วีซ่า หรือท่านไม่ได้รับผลการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศพม่าทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ
ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า และเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเตมิท่านละ 900 บาท เพื่อดำเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรงกับทาง
ศูนย์รับยื่นวีซ่าประจำประเทศไทย 
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข้ึนอยูก่ับดลุยพินิจของ
บริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรปุและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบรูณ์ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้นีท้างบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ 
5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 



 

 

6.อัตราค่าบรกิารคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคา
ค่าบริการในกรณีทีม่ีการข้ึนราคาค่าต๋ัวเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท 
หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับข้ึนในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 
7.ในระหว่างการทอ่งเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได ้
8.หากท่านไมเ่ดินทางกลบัพรอ้มคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึง่ยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได ้
9.ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแตล่ะแหง่
แบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ะบุไว้ ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได้ 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สำหรับค่าบรกิารนั้นๆ 
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกบัเท่านั้น 
12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น 
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนสง่สนิค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม 
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มสี่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มสี่วนต้องรบัผิดชอบ
ใด ๆ กับการกระทำดังกล่าวทัง้สิ้น 
13.หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตผุล
ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไมร่บัผิดชอบคืนเงินทัง้หมด 
14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรบัผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไมส่ามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการ
เดินทางทอ่งเที่ยวนี ้
15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเกบ็ และ ดูแลทรัพยส์นิส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมส่ามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยส์ินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมสีาเหตุมาจากผู้
เดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยส์ิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมสีาเหตุมาจากสนามบนิ สายการ
บิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าทีเ่ป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผูเ้ดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมร่ับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลกิหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเตมิที่
เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทำรา้ย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัตเิหตุต่างๆ 



 

 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไมร่ับผิดชอบใด ๆ ต่อการไมเ่ป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่
เกี่ยวข้องกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 
19.ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอบุตัิเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึง่ลกูค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิททัวร์) 
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เลม่น้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
21.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบนิ,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งกอ่นทำการออกตั๋ว 
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรอื เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดังกล่าว
แล้ว 
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่านั้น (หนงัสอืเดินทางต้องมอีายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไมร่ับผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทาง
ได ้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 


