
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย 



 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-นั่งรถสูพุกาม-ทะเลเจดีย-จุดชมวิวทะเลเจดีย-โชวพื้นเมืองหุนเชิดพุกามไ  

                  (-/กลางวัน/เย็น) 

08.30น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

10.50น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลยโดยเที่ยวบิน FD 244 

 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการนั่ง
แถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไม

สามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   
 * ในกรณีตองการล็อกที่นั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เที่ยว 

 * ตองการล็อคท่ีนั่งแถวหนา Hot Seat  

 แถวที่ 1    คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 
 แถวที่ 2-5  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 

 แถวที่ 6-8  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ** 

12.20 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูเมืองพุกาม เมือง

แหงประวัติศาสตรของประเทศเมียนมาร โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผอนบนรถ

ตามอัธยาศัย 

จากนั้น  ถึง เมืองพุกาม ชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีที ่

ชีวิตที่เรียบงายนําทานชมและเก็บภาพพระอาทิตยลบัขอบฟา ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย 

ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการ 

เชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิตจริงพรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 

*นําทานเขาสูที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่สอง  พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญู-วิหาร

ธรรมยันจี-นั่งรถกลับสูมัณฑะเลย      ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
07.00 น.   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

08.25 น. นําทานชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเปนสถูปดั้งเดิมของพมาโดย

แท มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย 

เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเปนสีทอง

ขนาดใหญ ใชเปนทั้งที่ประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนา

นิกายเถรวาทในพุกาม ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ

กําแพงเมือง เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 1091 ซึ่งวิหารแหงนี้นับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญ

ที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้เปนตนแบบของ 

สถาปตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงนี้ก็คือ ที่ชองหลังคา 

เจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  

จากนั้นพาทานชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 1059 โดยพระเจา

มนูหะกษัตริยแหงมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดนี้โครงสราง

วิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหนึ่งองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคนั่งเบียดเสียดอยูภายใน สะทอนถึงความคับ

แคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองคน้ีเปนอยางดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับ 

กันวามีชื่อเสียงที่สุดในพมา เชน ถวยนํ้า จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ  

หีบใสของตางๆ สิ่งที่กําลังเปนทีน่ิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ  

มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม จากนั้นพาทานเที่ยว  

วัดกุบยางกี(GubyaukkyiTempel)สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งที ่

โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู จากนั้นเขาชม 

วัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)สรางขึ้นเมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของพระ 

เจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางหามผูหนึ่ง และได 

เสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาท เปนวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมี 

พระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปน อันประณีต

สวยงามสรางโดยพระติโลมินโล เมื่อป พ.ศ.1761ซึ่งไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและ

ภายนอก นมัสการ เจดียสัพพัญูซึ่งเปนเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สรางโดย

พระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพื่อลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผล

กรรมจากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่



 

โหดรายไดเลาตอกันมา ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเวลา

เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่ํา   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

*นาํทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 

 

 

 
  ส 
 
 
 
 
 

วันที่สาม มัณฑะเลย-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมูบานมิงกนุ-เจดียมิงกุน-ลองแมน้ําอิระวดี-ระฆังมิงกนุ-

พระราชวังมัณฑะเลย- 

                  พระราชวังไมสักชเวนานจอง              ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

08.05 น. นําทานสู เมืองมิงกุนโดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน จากทาเรือใกลเจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ 

ทวนน้ําไปหมูบานมิงกุน ซึ้งเปนสวนหนึ่งของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือ

เทานั้นทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะ

เปน “กึ่งบานกึ่งแพ” เนื่องจากระดับ 

น้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวา

ฤดูแลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอน

ครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจําวัน นํา

ทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลังทรงเคลื่อน

ทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐาน

ที่มัณฑะเลยเปนผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญขึ้นและ

ยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผขยายไปรอบดาน พรอมกับเกณฑ

แรงงานขาทาสจํานวนมากกอสรางเจดียมิงกุนหรือเจดียจักรพรรดิเพื่อ

ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังให

ยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกาม และใหญโตโอฬารยิ่งกวา

พระปฐมเจดียในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณ

ภูมิ สงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนี



 

การขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุม 

กําลังเปนกองโจรลอบโจมตีกองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวน 

ใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหนึง่ที่ทําใหพมาเสียเมืองในที่สุดอยางไรก็ตามงานกอสราง 

เจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง7ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกา 

ทัพ มหาเจดียอันย่ิงใหญในพระราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาดั่ง 

ภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุด 

ในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหวในป 

ระฆังมิงกุนไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ  

เพื่ออุทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเปนระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 

เมตร  

น้ําหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆัง

เลียนแบบจึงรับสั่งใหประหารชีวิตนายชางทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆัง

ยักษที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหนึ่งแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบ

เดียวทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเปน

ระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกวางใหญของ 

ระฆังใบนี้ โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง100คน เจดียชินพิวมิน 

(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเปนเจดียที่สวยสงามาก 

แหงหนึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพื่อเปนอนุสรณแหงความรกั

ที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหง

ลุมอิรวดี”เจดียองคน้ีเปนพุทธศิลปที่สรางขึ้นดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระ

สุเมรุอันเชื่อกันวาเปนศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและ

มหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย 

บาย นําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace)พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวย

ไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ

สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝายสัมพันธมิตรโดยกองทัพ

อังกฤษ ไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผล

วาพระราชวังนี้เปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุนพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหม

เผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังที่ยังเปนของดั่งเดิมอยูปจจุปนพระราชวัง 

ที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา 

จากนั้น นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่สรางดวย 

ไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีต 



 

ออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวัติและ 

ทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่พระองคยาย 

ราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตหลัง 

จากที่พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีปอ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเปนวัด  

ถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่ง

ครั้งหนึ่งเคยเปนสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระ

ธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” 

ค่ํา ไ บริการอาหารค่ําเมนูพิเศษ  กุงเผาเลิศรส 

*นาํทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
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วันที่สี่   รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง-มัณฑะเลย-กรุงเทพฯ  

                    ไ (เชา/กลางวันบนเครื่อง) 

04.00น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูป

ทองคําขนาดใหญ 

ทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” 

ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว  

หุมดวย   ทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย  

หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี  

หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ. 

2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึง

ทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.

2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการ

ออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐาน

พระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุง

แตกครั้งที่ 1 พรอมทั้ง เชิญทุกทาน 



 

รวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมาก 

จากนั้นกลับโรงแรมที่พัก 

07.00 น.   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทางตอน 

ใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหนึ่งของพมากอนที่จะยายมาอยูที ่

เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากนั้นนําทานผานชมภูเขาสกายศูนยกลางแหง 

พระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุมแมนํ้าอิระวดีเจดีย 

จํานวนมากมายที่ต้ังเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝงแมนํ้า ชม สะพานไมอูเบ็ง(U-Ben) 

สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา

200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจ ีซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 

12.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

15.15น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทางราคา พมา พกุาม มัณฑะเลยมิงกุน บิน FD 4 วันนั่งรถ
ภายใน 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

2 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

16 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

23 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

6 ก.ย.61 9 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

13 ก.ย.61 16 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

20 ก.ย.61 23 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

27 ก.ย.61 30 ก.ย.61 24 12,900 12,500 11,900 3,500 



 

4 ต.ค.61 7 ต.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

11 ต.ค.61 14 ต.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,500 

12 ต.ค.61 15 ต.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,500 

18 ต.ค.61 21 ต.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,500 

21 ต.ค.61 24 ต.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,500 

25 ต.ค.61 28 ต.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,500 

1 พ.ย.61 4 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

8 พ.ย.61 11 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

15 พ.ย.61 18 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

22 พ.ย.61 25 พ.ย.61 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

29 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

6 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,500 

7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 24 14,900 14,500 13,900 3,500 

13 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

20 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

27 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

28 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

29 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

29 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

31 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

3 ม.ค.61 6 ม.ค.62 24 15,900 15,500 14,900 3,500 

10 ม.ค.61 13 ม.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 



 

17 ม.ค.61 20 ม.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

24 ม.ค.61 27 ม.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึ่ง

จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทาง

ทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 



 

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย

กวา15 วัน มิฉะนั้นถือ 
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ

เดินทางของทานไปยัง 
คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย

กะทันหันกอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน

เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 
7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 



 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือ
ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,
การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย

ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ
ทานเอง** 


