
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - น่ังรถม้าชมเมือง       (-/-/เยน็)                                                                                                                            

10.00 น. พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์  Bangkok Airway (PG)  

12.15 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเที่ยวบิน PG 709  ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.40 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
นําท่าน เดินทาง เข้าสู่เมืองพินอูลวิน  (Pyin Oo Lwin) รถวิง่ไปบนถนนสมยัสงครามโลกคร้ังที่สอง หรือที่เรียกกนัในยคุ

สงครามวา่ Burma Road มุ่งหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาฯ 2.30 
ชัว่โมงก็มาถึงเมืองพนิอูลวนิหรือมีอีกช่ือหน่ึงวา่ “เมเม๊ียว” (Maymyo) เมืองพกัตากอากาศที่มีช่ือเสียงของประเทศ
พม่ามาตั้งแต่สมยัอาณานิคมองักฤษ และที่แห่งน้ีท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศที่บริสุทธ์ิ เยน็สบายตลอดทั้งปี จากนั้น
น าท่าน น่ังรถม้า  ชมเมืองพนิอูลวนิ เพือ่เก็บภ าพไวเ้ป็นที่ระลึก ยา่นหอนาฬิ กา Purcell Tower สญัลกัษณ์อนัโดด
เด่นของเมืองพนิอูลวนิ 

คํา่              บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร 
*นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **Royal Parkview หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 
 

วันที่สอง  ตลาดเช้าพินอูลวิน -  วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี -  มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- 
สะพานไม้อูเบ็ง          (เช้า/กลางวัน/เยน็)                                                                                                                            

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม    
น าท่านเดินเที่ยวชมตลาดเชา้ที่ เมืองพินอูลวิน  ให้ท่านจะไดส้มัผสัวถีิชีวติที่หลากหลายวฒันธรรมที่รวมกนัอยูใ่น
เมืองน้ี และเลือกซ้ือและชมสินคา้ซ่ึงจ าหน่ายทั้งของที่ระลึก งานฝีมือทอ้งถ่ิน และสินคา้ต่างๆ ส าหรับนกัท่องเที่ยว 
รวมถึงจ าหน่ายพชืผกัผลไม ้และของกิน ของใชส้ าหรับชาวพม่าในทอ้งถ่ิน 

จากน้ัน น าท่านนมสัการ วัดพระมหา อันตูกานตาร์  (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) ซ่ึงประดิษฐานพระพทุธรูปที่
คนไทยเรียกวา่ “พระทนัใจ” ซ่ึงแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งองค ์ตามประวติักล่าววา่ มีชาวจีนไดม้าบูชาองค์ พระทนัใจ
ไปไวท้ี่ประเทศจีน ระหวา่งการเดินทาง รถเกิดอุบตัิเหตุ องคพ์ระตกจากรถ ไม่สามารถยกขึ้นรถไปไดอี้กไม่วา่จะใช้
เครนช่วยยกก็ตาม สุดทา้ยจึงตอ้งสร้างวดับริเวณน้ีเพือ่ประดิษฐานพระพทุธรูปหยกขาวองคน้ี์ พร้อมกบัตั้งช่ือวา่ 
“มหาอนัตูกานตาร์” ซ่ึงแปลเป็นไทยไดว้า่ “เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ มหศัจรรยท์ี่ใหค้วามร ่ารวย โชคดีแก่ผู ้กราบไหว้” และ
เช่ือกนัวา่เป็นพระรักชาติอีกดว้ย 

 
 
 



 

 
 

 
 

นําท่าน ชมความงดงามของพชืเมืองหนาว ที่ สวน
พฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawkyi 

Botanical Garden) สวนแห่งน้ีตั้งขึ้นในปี ค.ศ.
1915 ออกแบบใหเ้หมือนกบั สวนพฤก ษศาสตร์
หลวงเมืองคิว (Royal Botan Gardens) หรือสวน
คิว (Kew Garden) ในประเทศองักฤษ  ภายใน
สวนแห่งน้ีประกอบดว้ยสนามหญา้สวนหยอ่ม  
สระน ้ าขนาดใหญ่  และมีป่าธรรมชาติ  เป็น
องคป์ระกอบภายในสวน  นอกจากจะตกแต่ง
สวยงามแลว้ยงัมีการใหค้วามรู้ดา้นพรรณพชืและการอนุรักษธ์รรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้ม  มีพื้นที่กวา้งขวางถึ ง 2,700 
ไร่ ภายในสวนพฤษศาสตร์มีการปลูกพชืพนัธุพ์ื้นเมืองกวา่ 514 สายพนัธุ์ ตน้ไมจ้ากต่างประเทศ  74 สายพนัธุ์  มีการ
ปลูกไผก่วา่  75 ชนิด กลว้ยไมพ้นัธุพ์ื้นเมืองกวา่  300 ชนิด นอกจากนั้นยงัมีการปลูกดอกไ มอี้กจ านวนหลากหลาย
สายพนัธุ ์โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ถูกมาปลูกในส วนแห่งน้ีกว่า 25 สายพนัธุ์  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของผูท้ี่ช่ืนชอบ
ธรรมชาติและตน้ไมอ้ยา่งแทจ้ริง 



 

จากน้ัน ระหวา่งทาง กลบั มณัฑะเลย ์แวะชมสวนกาแฟทอ้งถ่ินและชิมไวน์ทอ้งถ่ินไดท้ี่ท  าจา ก
Strawberry,Grape,Pineapple,Cherry และ Jam** ใหท้่านไดเ้ลือกเป็นของฝาก 

 
 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  อมรปุระ  

(Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยู่
ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราช
ธานีเพยีง 76 ปี ท่านจะไดช้มทศันียภาพของ
เมืองสกาย  ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี  เจดียจ์  านวน
มากมายที่ตั้ งเรียงรายอยูบ่นภูเขา  และริมฝ่ัง
แม่น ้ า  ชมสะพานไม้อูเบ็ง  สะพานไมท้ี่ยาว
ที่สุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่
เสาอู  เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้
ซ่ึงมีอายกุวา่  200 ปีทอดขา้ม  ทะเลสาบคองต ามนั  (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจีซ่ึงมีเจดี ยท์ี่สร้างต ามแบบ
วดัอนนัดาแห่งพกุาม 



 

คํา่              บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร  **เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่นํ้าเผา 

*นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วันที่สาม เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมณัฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกโุสดอ – สกายน์ - 

เจดีย์นมนาง - ขึน้เขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉ่ิน – เจดีย์อูมินทงแส่ – กรุงเทพฯ        (เช้า/กลางวัน/ - )                                                                                                                            
07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม    
นําท่าน  นมสัการ พระมหามัยมุนี  อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ

สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า  ถือเป็นตน้แบบ
พระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริย ์
ที่ไดรั้บการขนานนามว่ า “พระพุทธรูปทองคาํ
เน้ือน่ิม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมือง
ธรรมวดี  เม่ือปี พ .ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้
ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบั
ทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ .ศ. 
2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะ
ไข่ (วดัอาระกัน หรือวดัพยาจี) เพือ่ประดิษฐานพระมหามั ยมุนี และในปี พ .ศ.2422 สมยัพระเจา้ สี ปอ ก่อนจะเสีย
เมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดั ทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 
บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของ
ช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่ าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ 
ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุ งแตกคร้ังที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญ
บูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปีประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 

จากน้ัน   น าท่านเขา้ ชม พระราชวังมัณฑะเลย์  (Mandalay Palace) พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้กัที่สวยงาม
ที่สุดแห่งหน่ึงของเอเชียในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกคร้ังที่ 2 วนัที่ 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบิน
ฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัอั งกฤษไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากม ายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลวา่
พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ น ระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์ งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผา



 

ราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระ ราชวงัที่ยงัเป็นของดัง่เดิมอ ยูปั่จจุปันพระราชวงัที่
เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัที่รัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

 
 

จากน้ัน  น าท่านไป พระร าชวังไม้สักชเวนานจอง  

Golden Palace Monastry วงัที่สร้างดว้ย
ไมส้กัทั้ งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่า
แท้ๆ  วจิิตร ตระการดว้ยลวดลายแกะสลกั
ประณีตอ่อนช้ อย ทั้งหลงัคา บานประตูและ
หนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพทุธ
ประวตัิและทศชาติของพระพทุธเจา้ สร้าง
โดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่
พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุร ะมาอยู่ ที่
เมืองมัณฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราช ฐาน แต่หลงัจากที่พระองคส้ิ์นพระชนม์  พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดัถือไดว้า่เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแท้จริง น าท่าน
ชม วัดกโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการสงัคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 5 มีแผน่ศิลา



 

จารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก” 

 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองสกายน์    ศูนย์ กลางแ ห่ง

พระพทุธศาสนาที่ ส าคญั ท่านจะไดช้ม
ทศันียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี 
เจดียจ์  านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา  
และริมฝ่ังแม่น ้ า สกายน์เป็นราชธานีไดเ้พยีง 
59 ปี ภายหลงัเกิดการชิงอ านา จกนั สุดทา้ย
พระเจา้โดะมิ นพญา ไดรั้บชยัชนะจึงยา้ ย
เมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น ้ ามิดแง ตรงที่
บรรจบกับแม่น ้ าอิรวดี จนเป็นที่ ตั้งของเมือง
องัวะในเวลาต่อมา  

 
 
 
 



 

จากน้ัน  ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้าง
โดยพระเจา้ตา้หลู่ เม่ือปี ค.ศ.1636 ใชเ้ป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้หรือ พระทนัตธาตุ
ที่ไดม้าจากลงักา เจดี ยน้ี์เป็นเจดียท์รงโอคว  ่า
แบบสิงหล หรือเจดียท์ร งลงักา  มีต  านานเล่า
วา่องคร์ะฆงัทรงกลมผา่คร่ึงซีกน้ี ไดต้น้แบบ
มาจากถนั พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้
หลู่ องคเ์จดียมี์ความสูง 46 เมตร เสน้รอบวง
วดัได ้ 274 เมตร และใชอิ้ ฐในการก่อสร้า ง
มากถึง 10,126,552 กอ้น จากนั้น  ขึน้เขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง  เขา้ชม จุดที่ 1  Umin Thonse` Pagoda or 30 
Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพทุธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกนัเป็นคร่ึงวงกล ม จุดที่ 2 น าท่านไป
ยงั เจดีย์เสวยอูปงยะฉ่ิน  หรือ ซูนอูพอนยาชิน   (Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda) บา้งก็เขียนวา่ (Soon U Ponya 
Shin Pagoda) หากแปลกนัตามภาษาพม่าแปลวา่ เป็นวดัที่พระพทุธเจา้มารับเสวยฉนัภตัตาหารที่น่ี  ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา  
Nga-pha ของเขตสะกายที่มีความสูง  240 เมตรเหนือระดบัน ้ าทะเล  ณ จุดน้ี มีจุดชมววิที่ คุณสามารถมองเห็นเจดีย์
ต่างๆ ที่วางตวัอยูต่ามไหล่เขา มองเร่ือยไปจนสุด ถึงแม่น ้ าอิระวดี เชิญถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลึก ตามอธัยาศยั   
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ 

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/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการคะ่  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้ริการ 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนคะ่  

 
หมายเหตุ :  

1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยน แปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงง านทั้งจากไท ยและต่างประเทศ  หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิด เหตุภัย



 

พิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสั ย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถดุิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมทีนํ่าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบัของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถีถ้่วน หากลกูค้าจ่ายเงนิมดัจาํแล้ว 
ทางบริษัทฯจะถือว่าลกูค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

      ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง เที่ยวบิน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 
จอยแลนด ์

(ราคาไม่รวมตัว๋) 

28 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 
PG709 12.15-13.40 
PG714 20.10-22.35 

11,900 11,500 10,900 2,000 7,900 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

13,900 13,500 12,900 2,000 9,900 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

14,900 14,500 13,900 2,000 10,900 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

13,900 13,500 12,900 2,000 9,900 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

13,900 13,500 12,900 2,000 9,900 



 

09 พ.ค.63 11 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

03 ม.ิย.63 05 ม.ิย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

05 ม.ิย.63 07 ม.ิย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

27 ม.ิย.63 29 ม.ิย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานี้รวมรายการทัวร์และต๋ัวเคร่ืองบินแล้ว** 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดิน ทาง   ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพ ยาบาล  คุ้มครองเฉพาะ กรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่า งการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 

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

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีก
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

 กรุณาชําระค่าทัวร์เต็มจํานวน ในกรณทีี่ค่าทัวร์มีราคา ต่ํากว่า 10,000 บาท 
กรณยีกเลิก (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล , วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด 

 ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลิก (ตัดกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อน ภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุด เทศ
กาล,วันหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 

 
 
 



 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใ นการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไ ม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทาง หรือ 
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกต๋ั วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก ไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราช การ (เล่มนํ้าเงิน ) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า –  ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


