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วนัแรก  กรุงเทพ(สนามบนิสวุรรณภมูิ) – มณัฑะเลย ์– พกุาม – จุดชมววิเมืองพกุาม – ชมโชวห์ุน่กระบอก 

08.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ 

บางกอก แอรเ์วย ์(PG) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวกในการเช็คอนิรบับตัรโดยสาร 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี เนื่องจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กทีน่ ัง่ได ้ทีน่ ัง่อาจจะ

ไม่ไดน้ัง่ตดิกนัในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ 

12.05 น.  บนิลดัฟ้าสู่เมอืง มณัฑะเลย ์ประเทศพม่า โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์(PG) เทีย่วบนิที ่PG709 มีบรกิารอาหารบน

เครื่อง 

13.20 น.     เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย  ์ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 30 นาทกีรุณาปรบันาฬกิาของท่าน

เป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

นาํท่านเดนิทางสู่  เมืองพกุาม  (Bagan) ดนิแดนแห่งเจดยีห์มืน่องค์  ทีม่อีายุกว่า  2,000 ปี ของกษตัริยอ์นุรุทมหาราชแห่ง

อาณาจกัรพกุาม (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง โดยประมาณ ) นาํท่านขึ้นชม  จุดชมววิเมืองพกุาม  ทะเลเจดยีเ์มอืงพกุามใน

มมุมอง 360 องศา ทีเ่จดยีช์เวสนัดอวเ์จดยีแ์ห่งนี้ เป็นทีบ่รรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้  ซึ่งจะเหน็ววิของเจดยีน์บัพนัองค์

ไกลสุดลูกหูลูกตา เจดยีแ์ห่งนี้จะแบ่งเป็น 4 ชัน้ สามารถเลอืกถ่ายรูปไดต้ ัง้แต่ช ัน้แรกจนถงึชัน้บนสุดของตวัเจดยี ์  เหมาะแก่

การชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเยน็  *** กรณีที่เดินทาง ถงึพกุาม หลงัตะวนัตกดินแลว้ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิ

โปรแกรม โดยจะเดินทางไปยงัรา้นอาหารแทน *** 

คํา่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ชมละครหุน่กระบอก  

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Bagan View Hotel  ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง พกุาม – เจดียช์เวสกิอง – วดัมนูหา – วดัอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยนัจ ี– เจดียต์ิโลมินโล - มณัฑะเลย ์– 

สะพานไมอู้เ่ป็ง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านชมและร่วมสกัการะ  เจดียช์เวสกิอง (Shwezigon 

Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัดิ์สทิธข์องพม่าซึ่งเป็นสถูป
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ดัง้เดมิของพม่าโดยแทส้รา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย์ เพือ่ใชบ้รรจพุระบรมสารีริกธาตจุากพระสรีระหลายส่วนมี

ลกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นท ัง้ทีป่ระชุมสวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม  จากนัน้นาํ

ท่านชม วดัมานุหะ ตัง้อยู่บริเวณตอนใตข้องหมู่บา้นยนิกะบา สรา้งโดยพระเจา้มานุหะ เพือ่ส ัง่สมบญุไวช้าตหินา้จงึไดส้รา้งวดั

น้ีไว  ้ดว้ยโครงสรา้งพระวหิารค่อนขา้งแคบทาํใหพ้ระพทุธรูปถูกสรา้งอย่างเบยีดเสยีดอยู่ภายใน  มพีระนอนหน่ึงองค์  กบั 

พระพทุธรูปอกีสามองคน์ัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน คลา้ยราวกบัว่าเป็นการสือ่ถงึความคบัแคน้พระทยัของท่านทีไ่ดต้กเป็น เชลย

ในครัง้นึง  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย จากนัน้ ท่านชม  วดัอนนัดา  (Ananda Temple) เป็นวดัสขีาว  

มองเหน็ไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมือ่ปี  1091 ซึ่งวหิารแห่งนี้นบัไดว้่าเป็น

วหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพกุาม  มรูีปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั  มี

มขุเดจ็ยื่นออกไปท ัง้  4 ดา้น แผนผงัเหมอืนไมก้างเขนแบบกรีกซึ่ง

ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของ

พกุาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื  ทีช่่องหลงัคาเจาะเป็นช่อง

เลก็ๆ  ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ  ทาํใหม้แีสงสว่างอย่างน่า

อศัจรรย ์จากนัน้นาํท่าน แวะชมสนิคา้พื้นเมอืงชื่อดงั เครื่องเขิน หน่ึง

ในงานหตัถกรรมทีแ่พร่หลายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้  หรือเอเชียอาคเนย์  ในอดตีเครื่องเขนิมสีถานภาพเป็นท ัง้ของใชใ้น

ครวัเรือน เครื่องใชใ้นพธิกีรรม ตลอดจนรูปเคารพและงานศิลปกรรม มนีํา้หนกัเบา  สะดวกต่อการใชส้อย โดยผลงานแต่ละ

ชิ้นเป็นสนิคา้ทีท่าํจากมอืท ัง้สิ้น เป็นทีนิ่ยมในหมู่นกัท่องเทีย่วโดยเฉพาะชาวตะวนัตก นาํท่านชม  วหิารธรรมยงัย ี

(Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื่อว่าเป็นวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงพกุาม  สรา้งขึ้นเพือ่

ลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกว่าผลกรรมจากการกระทาํปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหงา่น

ดงัตาํนานทีโ่หดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา จากนัน้นาํท่านชม เจดียต์โิลมินโล เป็นวดัทีส่รา้งแบบก่ออฐิถอืปูนบนฐานกวา้งดา้นละ  43 

เมตร องคเ์จดยีสู์ง 46 เมตร ภายในวหิารมช่ีองบนัไดเดนิขึ้นสู่ระเบยีงชัน้บนได ้และวหิารแห่งนี้ ไดช้ื่อว่าเป็นวหิารองคส์ุดทา้ย

ทีม่กีารสรา้งในแบบสถาปตัยกรรมพกุาม  ภายในวหิารมพีระพทุธรูป  4 องคท์ีช่ ัน้ทีห่น่ึงและชัน้ทีส่องของวหิาร  ภายในมช่ีอง

แสงทีเ่มือ่ส่องกระทบพระพทุธรูปแลว้งดงามมาก องคพ์ระพทุธรูปทีป่ระดษิฐานภายในนัน้มคีวามแตกต่างจากทีเ่หน็กนั มภีาพ

จติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืง  มณัฑะเลย์ จากนัน้นาํ
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ท่านชม สะพานไมอ้เูบง็  (U – Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดในโลก  เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ  1,208 ตน้ซึ่งมอีายุกว่า  200 ปี

ทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั ของเมอืงอมรปรุะ  

คํา่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

สมควรแก่เวลานาํท่านเขา้ทีพ่กั Palace View Hotel ระดบั 3* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม มณัฑะเลย ์– พธิีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ – มิงกนุ - ล่องแมน้ํ้าอริวะด-ีหมู่บา้นมิงกนุ-เจดียม์ิงกนุ-ระฆงัมิงกนุ-

เจดียชิ์นพวิมิน (เมียะเต็งดาน) -  วดักโุสดอว ์-  พระราชวงัมณัฑะเลย ์–  พระราชวงัไมส้กัทองชเวนานจอง –  

กรุงเทพฯ(สุวรรณภมูิ)  

04.00 น นาํท่านร่วมพธิกีรรมอนัศกัดิ์สทิธิ์ใน  พธิลีา้ง

หนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ  และร่วมกนั

ถวายผา้จวีรแด่พระมหามยัมนีุ  (1 ใน 5 สิง่

ศกัดิ์สทิธิ์ของพม่า) ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูป

ทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริยท์ีไ่ดร้บัการ

ขนานนามว่า  “พระพทุธรูปทองคาํเน้ือน่ิม ” ที่

พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นทีเ่มอืงธรรมวดี  

เมือ่ปี  พ.ศ. 689 สูง  12 ฟตุ  7 น้ิว  หุม้ดว้ย

ทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบัทอง

ปางมารวชิยั  หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี  พ.ศ. 

2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.

2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จงึทาํใหท้องคาํเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อ

ทองไดน้ํา้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการ

ออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหม่ทีสุ่ดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพม่าโดยรอบๆ  

ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุีน่าํไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 จากนัน้นาํท่านกลบัเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

FT-MDL PG03V - เทีย่วฟิน มัณฑะเลย ์พกุาม มงิกนุ มหานครเจดยี ์3 วัน 2 คนื PG            Page 5 of 10 
 

นาํท่านเดนิทางสู่  ล่องเรอืแม่น้ําอริะวดี สูเ่มืองมิงกนุ  โดยระหว่างทางจะไดเ้หน็

หมู่บา้นอริวดทีีม่ลีกัษณะเป็น  “กึ่งบา้นกึ่งแพ ” เนื่องจากระดบันํา้อริวดใีนแต่ละ

ฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกนัมาก  โดยเฉพาะฤดูนํา้หลาก  ระดบันํา้จะขึ้นสูงกว่า

ฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจงึนิยมสรา้งบา้นกึ่งแพ  คอืถา้นํา้ขึ้นสูงก็ร่วมแรง

กนัยกบา้นขึ้นทีด่อน ครัน้นํา้ลงมากก็ยกบา้นมาต ัง้ใกลน้ํา้ เพือ่ความสะดวกสบาย

ในการใชแ้ม่นํา้เมืองมิงกนุ ในชีวติประจาํวนั  โดยระหว่างการเดนิทาง ท่านจะได ้

สมัผสักบับรรยากาศวถิชีิวติทีเ่รียบงา่ยของชาวพม่าริมฝัง่แม่นํา้  เป็นหมู่บา้นริม

แม่นํา้อริวดฝีัง่ตะวนัตก  ห่างจากมณัฑะเลยป์ระมาณ  11 กิโลเมตร  นาํท่านชม  

เจดียม์ิงกนุ ซึ่งมคีวามหมายว่าเจดยีท์ีส่รา้งไม่เสร็จ พระเจา้ปดุงมพีระราชดาํริจะ

สรา้งเจดยีม์งิกุน  หรือ  “เจดยีจ์กัรพรรดิ ” ทีใ่หญ่ทีสุ่ดและสูงกว่าเจดยีใ์ดๆใน

สุวรรณภมูปิระดษิฐานพระทนัตธาตทุีไ่ดจ้ากพระเจา้กรุงจนี  โดยทรงมุ่งหวงัให ้

ยิ่งใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดยีใ์นสมยัพกุามและใหญ่โ ตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดยี ์

ในสยาม จากนัน้นาํท่านชม  ระฆงัมิงกนุ  ซึ่งพระเจา้ปะดุงทรง สรา้งไว  ้เป็นระฆงั

สมัฤทธิ์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศพม่า นํา้หนกัประมาณ  90 ตนั ระฆงัน้ีสูง  4 เมตร 

มเีสน้ผ่าศูนยก์ลางทีป่ากกวา้ง  ราว 5 เมตร นบัว่าเป็นระฆงัทีแ่ขวนอยู่ซึ่งใหญ่

ทีสุ่ดในโลก  นาํท่านชม  เจดียชิ์นพวิเม  ทีเ่ป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรกัอนั

ยิ่งใหญ่ไม่แพก้นั  ไดช้ื่อว่าเป็นเจดยีท์ีส่วยสงา่มากแห่งหนึ่งสรา้งขึ้นในปี  พ.ศ.

2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งความรกัทีพ่ระองคม์ต่ีอพระมหาเทวชีินพวิมนิ 

ซึ่งถงึแก่พริาลยัก่อนเวลาอนัควรจนเป็นทีก่ล่าวขานว่าเป็น  “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอริวดี  จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัเมอืง 

มณัฑะเลย ์ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้นาํท่านชม วดักโุสดอว ์สรา้งขึ้นเพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 โดยพระเจา้มนิดงโปรดใหจ้ดัการสงัคายนาพระไตรปิฎกขึ้น ณ เมอืงมณัฑะเลย ์หลงัจากนัน้โปรดใหส้ลกัพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหนิแลว้สรา้งเจดยีท์รงปราสาทสาํหรบัประดษิฐานแผ่นจารึกแต่ละแผ่น วดักุโสดอจงึถอืเป็นหนงัสอืเล่มใหญ่ทีสุ่ดในโลก ดว้ยพระขรรภก์ว่า 84,000 ฉบบั ลกัษณะทางศิลปกรรมประกอบดว้ยเจดยีป์ระธานซึ่งจาํลองแบบมาจาก

เจดยีช์เวซกิองเมอืงพกุาม  แวดลอ้มไปดย้เจดยี ์

ทรงปราสาทขนาดเลก็ซึ่งประดษิฐานแผ่นจารึก

พระไตรปิฎก เจดเ์หล่าน้ีมกีารแบ่งกลุ่มตามหมวด

ของพระไตรปิฎกตัง้แต่พระวนิยั พระสูตรและพระ

อภธิรรม จากนัน้นาํท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย์  

สรา้งโดยพระเจา้มนิดง  เป็นอาคารไมต้กแต่งดว้ย

ปูนปัน้มรีะเบยีงรอบถงึ 5 ชัน้ แตกต่างจากวดัอื่นๆ

ต่อมาถูกไฟไหมห้มด ขณะน้ีทางการพม่าไดก่้อสรา้งขึ้ นมาใหม่ในรูปแบบเดมิ  ชมพระราชวงัมณัฑะเลย์  สรา้งขึ้นเมือ่ยา้ยราช

ธานีมาจากอมรปรุะ เป็นพระราชวงัขนาดใหญ่มปีระตูเขา้ถงึ  12 ประตู ตวัพระราชวงัเป็นหมู่อาคารไมแ้ละตกึ  ประกอบดว้ย

ทอ้งพระโรงพระทีน่ ัง่ และตาํหนกัต่างๆ ท ัง้หมดถูกไฟไหมเ้มือ่สงครามโลกครัง้ที่  2 แต่ปจัจุบนัทางการพม่าไดจ้าํลองขึ้นใหม่
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อกีครัง้บนฐานเดมิ  ชมพระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง  วงัทีส่รา้งดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั  งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติร

ตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกบัพทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้  สรา้งโดยพระ

เจา้มนิดงในปี  พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นตาํหนกัยามแปร

พระราชฐาน   

19.15 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์(PG) เทีย่วบนิที ่PG714 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง 15 นาท ีมีบรกิารอาหารบนเครื่อง 

21.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขการบริการ 

 

เที่ยวฟิน มณัฑะเลย ์พกุาม มิงกนุ มหานครเจดีย ์ 

3 วนั 2 คนื โดย สายการบนิ บางกอก แอรเ์วย ์ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2 – 

3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี

เสรมิเตยีง 

เด็กอายุไม่เกนิ  12 ปี

ไม่เสรมิเตยีง 
ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน พกัเดี่ยว 

18 – 20 ม.ค. 63  10,990 10,990 9,990 5,900 3,900 

25 – 27 ม.ค. 63  13,990 13,990 12,990 8,900 3,900 

01 – 03 ก.พ. 63  11,990 11,990 10,990 5,900 3,900 

08 – 10 ก.พ. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 

14 – 16 ก.พ. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 

15 – 17 ก.พ. 63 12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 

21 – 23 ก.พ. 63  10,990 10,990 9,990 5,900 3,900 

22 – 24 ก.พ. 63  10,990 10,990 9,990 5,900 3,900 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 10,990 10,990 9,990 5,900 3,900 

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 63  10,990 10,990 9,990 5,900 3,900 
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21 – 23 มี.ค. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 

28 – 30 มี.ค. 63  10,990 10,990 9,990 5,900 3,900 

11 – 13 เม.ย. 63 

(สงกรานต)์ 

16,990 16,990 15,990 10,900 5,900 

25 – 27 เม.ย. 63 12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 6,990 บาท *** 

***ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครื่องบิน*** 

 
***ราคาน้ีเฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเท่านั้น กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคาน้ีสาํหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยเท่านั้น!! ** 

**สาํหรบัลูกคา้ที่ถือพาสปอรต์ไทยไม่ตอ้งทําวซ่ีาเขา้ประเทศพม่า หากลูกคา้ชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอกีคร ัง้** 

*** 

การท่องเที่ยวเป็นก าไรของชีวติ หากท่านท าใจและปฏิบติัตามขอ้แนะน าพเิศษ ท่านจะเที่ยวอยา่ง 
สบายใจ สบายกาย และมีความสุข บริการในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ อาจจะไม่สุภาพอ่อนนอ้ม  

หรือบริการทุกอยา่ง เหมือนเมืองไทย อาหารบางอยา่งอาจไม่ชอบ หรือรสชาติไม่อร่อย  
โปรดคิดเสียวา่มาลองชิมอาหารที่แปลกและใหม่ ทางบริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่การเดินทางในคร้ังน้ี 

ท่านจะมีความสุขประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการของเราอีกคร้ัง 

 

 โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้*** 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ  

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

**หมายเหต ุ: รายการน้ีไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทรปิ) 

 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)  

 (เกบ็ทปิก่อนการเดินทางที่สนามบนิดอนเมือง )**เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 
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 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก. 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณี

อบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

  

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) 

หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง ) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่

พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรดี, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าปรบั สาํหรบัน้ําหนกักระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิกาํหนดไว  ้20 กก. 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน เด็กเกบ็เท่ากบัผุใ้หญ่ (ชําระที่สนามบนิในวนัเดินทาง)  

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรข์ึ้นอยุ่กบัความพงึพอในในบรกิารที่ท่านไดร้บั (ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 

1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างนอ้ย 30 วนัทาํการหรอืก่อนหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่

ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์ว่นที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิการเดินทาง

ของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ 

3.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขการใหบ้รกิารที่ได ้

ระบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที่เกดิขึ้นจรงิ เช่นค่าธรรมเนียมวซ่ีา 

ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 
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2.ยกเลกิการเดินทาง 15 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจาํทวัร ์50% 

3.ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7-14 วนัเกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจีาํนวนผูเ้ดนิทางข ัน้ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่าํหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจีาํนวนผูเ้ดนิทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่าํหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรือปรบัเปลีย่นกาํหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ตอ้ง

เพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 500 บาท 

2.ในกรณีทีท่างประเทศพม่าส ัง่ใหม้กีารระงบัใชว้ซ่ีา หรือท่านไม่ไดร้บัผลการอนุมตัวิซ่ีาเขา้ประเทศพม่าทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนื

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวซ่ีาเพิม่เตมิท่านละ 900 บาท เพือ่ดาํเนินการขอวซ่ีาใหม่โดยตรงกบัทางศูนยร์บัยื่นวซ่ีาประจาํ

ประเทศไทย 

3.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ ์

4.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจริง ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสดุของลูกคา้ส่วนมาก

เป็นสาํคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบริการคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคาค่าบริการใน

กรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมนํา้มนั หรือมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลีย่นได ้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคนืค่าบริการได ้

8.หากท่านไม่เดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนาํมาขอคนืเงนิได ้

9.ค่าบริการทีท่่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้าํระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตอุนัใดทีท่าํใหท้่านไม่ไดท้่องเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุว  ้ท่านจะขอคนืค่าบริการไม่ได ้

10.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ บริษทั

ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้ริการ บริษทัฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบั

ค่าบริการนัน้ๆ 

11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มสีทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านัน้ 
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12.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการรา้ย และ อื่น 

ๆ ทีเ่ขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรือ มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วดว้ยตวั

ท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดนิทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผดิชอบใด 

ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผูเ้ดนิทาง 

16.บริษทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บริษทั

ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดั

หยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กิดขึ้นทางตรง หรือทางออ้ม 

เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

18.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เล่มนํา้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋

ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าวแลว้ 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดนิทางได ้ 

 


