
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเวย  
 

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-สกายน-เจดียเกามูดอว-อังวะ-นั่งรถมาชมเมือง-สกายนฮิลล               ไ (-/-/

เย็น)                                                                                                                            

10.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิชั้น 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบินบางกอกแอรเวย  Bangkok Airway (PG)  

12.05 น.    ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน PG 709  ** บรกิารอาหารบนเครื่อง** 

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่ง

ติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

13.25 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

นําทานเดินทางไปยังเมืองอังวะ นําเที่ยวชมเมืองอังวะอยางเพลิดเพลิน ดวยรถมา ซึ่งอังวะเปนราชธานีโบราณ

อีกแหงหนึ่งของพมา ชมประตูเมืองทางทิศเหนือที่เรียกวา คาวเซตั่นคา เปน

ประตูที่ปจจุบันมีความสมบูรณที่สุด และใชเปนประตูสําหรับทําพิธีสระผม

ในเทศกาล  ติ่นจาน(สงกราณต)ของชาวพมา ชม  Watch Tower (Nan 

Myint) หอคอยเมืองอังวะ เปนสวนหนึ่งของพระราชวัง เพื่อใช 

สังเกตการณขาศึก สรางขึ้นในป ค.ศ.1822 หลังจากที่เกิดแผนดินไหวในป 

ค.ศ.1838  หอแหงนีเ้กิดการเอียงตัว แตไดรับการบูรณะเปนโครงสรางเดิม 

นี้เปนหนึ่งในรูปแบบสถาปตยกรรมพมาในชวงตนศตวรรษที่ 19 ชม Maha Aungmye Bonzan วัดมหาอองเหม 

บอนซาน สรางโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจาบาจีดอ  จากนั้นชม Barayar Monastery  สรางโดย พระเจาบา

ยีดอ ป ค.ศ.1834  ไมสักที่มีขนาดใหญ สวยงามไดซุมประตู บานประตูหรือหลังคา ซึ่งอาคารแหงนี้มีเสาไมสัก

รองรับน้ําหนักอยูถึง 267 ตน 

จากนั้น เดินทางสูเมืองสกายน   ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชม 

ทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงราย 

อยูบนภูเขา และริมฝงแมน้ํา ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจาเชื้อสายไทยใหญเมือง 

สกายน นาม สอยุน รวบรวมผูคนแลวตั้งตนเปนกษัติยอยูที่เมืองสกายน หรือสะแกง  

ที่ต้ังปจจุบันอยูใหลเนินเขาบนฝงตะวันตกของแมน้ําอิรวดี หางจากมัณฑะเลยไปทาง 

ทิศใตประมาณ 10 กิโลเมตร สกายนเปนราชธานีไดเพียง 59 ป ภายหลังเกิดการชิง 

อํานาจกัน สุดทายพระเจาโดะมินพญา ไดรับชัยชนะจึงยานเมืองหลวงใหมมาตั้งที่ปากแมน้ํามิดแง ตรงที่บรรจบ

กับแมน้ําอิรวดี จนเปนที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาตอมา จากนั้นชมเจดียกวงมูดอร หรอืวัดเจดียนมนาง สรางโดย

พระเจาตาหลู เมื่อป ค.ศ.1636 เพื่อใชเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา เจดียนี้

เปนเจดียทรงโอควํ่าแบบสิงหล หรือเจดียทรงลังกา มตีํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผาครึ่งซีกนี้ ไดตนแบบมา

จากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได 274 เมตร และใชอิฐ



 

 

ในการกอสรางมากถึง 10,126,552 กอน แลวชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอูมินทง

แส ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคประดิษฐานเรียงกันเปนครึ่งวงกล จากนั้นขึ้นเขาสกายน เปนภูเขาขนาดกลาง มี

จุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดียตางๆ ที่วางตัวอยูตามไหลเขา เพื่อจะไดทําความรูจักกับเมืองสกายนใหมาก

ขึ้น เพราะไมวาจะมองจากมุมไหนของดานบน สิ่งที่เห็นไดคือ กลุมเจดียตางๆ ที่กระจายตัวอยูโดยรอบ มองเรื่อยไป

จนสุด ถึงแมน้ําอิระวดี แมน้ําสายหลักของเมืองนี้ ที่ยังคงทําหนาที่ เลี้ยงผูคนริมลําน้ําไดอยางดี ตั้งแตอดีตถึง

ปจจุบัน เชิญถายภาพไวเปนที่ระลึก ตามอัธยาศัย ไดเวลาสมควรเดินทางกลับมัณฑะเลย 

ค่ํา             ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
*นาํทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
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วันที่สอง   พระราชวังมณัฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดียมิงกุน-ทชัมา
ฮาล 

                                             ไ (เชา/กลางวนั/เยน็)                                                                              

07.00 น.        รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม    

     นําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace)  

                        พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของเอเชีย 

                   ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม    

2488 เครื่องบินฝายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมาย

ถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมา ดวยเหตุผลวาพระราชวัง 

นี้เปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุนพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปน

พระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการ

และคูนํ้ารอบพระราชวังที่ยังเปนของดั่งเดิมอยูปจจุปนพระราชวังที่เห็นอยูเปน

พระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา 

จากนั้น นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สรางดวย 

ไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีต 

ออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวัติและ 



 

 

ทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่

พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยาม

แปรพระราชฐาน แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีปอ 

พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเปนวัดถือไดวาเปนงานฝมือที่ประณีตของชางหลวง

ชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่ง

เคยเปนสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ 

และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก” 

12.00 น. ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นําทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน จากทาเรือ

ใกลเจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ําไป หมูบานมิงกุน ซึ่งเปนสวน

หนึ่งของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือ

เทานั้นทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความ 

ยิ่งใหญของพระเจาปดุงระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะเปนกึ่ง

บานกึ่งแพ”เนื่องจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก 

ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกนัยกบานขึ้นที่

ดอนครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจําวัน นําทานชม เจดีย

มิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอ

พระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเปนผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะ

กระทําการใหญขึ้นและยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผขยายไปรอบดานพรอมกับ

เกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมากกอสรางเจดียมิงกุนหรือเจดียจักรพรรดิเพื่อ

ประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังใหยิ่งใหญ

เทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระปฐมเจดียในสยาม 

ซึ่งในเวลานั้นถือเปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิสงผลใหขาทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนี

การขดขี่แรงงานไปอยูในเขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุม

กําลังเปนกองโจรลอบโจมตีกองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุนหลัง

กลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพมาเสียเมืองใน

ที่สุดอยางไรก็ตาม งานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง7 ป พระเจาปดุงเสดจ็

สวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียอันย่ิงใหญในพระราช

หฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 

50 เมตร ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูง

ถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหวในป ระฆังมิง



 

 

กุนไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพื่ออุทิศทวายแดมหาเจดียมิง

กุนจึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเปนระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตันเลาขานกัน

วา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสราง 

ระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งใหประหารชีวิตนายชางทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษ 

ที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหนึ่งแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวาระฆัง 

เครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเปนระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกอง 

กังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบนี้ โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกัน 

อยูใตระฆังไดถึง100 คน เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเปนเจดีย

ที่สวยสงามากแหงหนึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ.2359 โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพื่อเปน

อนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา 

“ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย 

19.00 น. ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา 

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

 

 

 
  ส 
 
 
 
 
 

วันที่สาม รวมพิธีลางหนาพระพกัตรพระมหามัยมณุ-ีมัณฑะเลย-อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง-วัดมหากันดายง-
กรุงเทพฯ     

                                                                 ไ (เชา/-/-)                                                                              

04.00 น.      จากนั้นนําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบ

พระพุทธรูปทองคํา 

ขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจากรุง

ยะไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรง

เครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือ

วัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สี

ปอ กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหม 



 

 

วัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเนื้อทองไดนํ้าหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 

ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึง

นับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียง

เจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศร ี

อยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่  1 พรอมทั้ง เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยป 

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 

07.00 น.        รับประทานอาหารเชา ทีห่องอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยูทางตอน 

ใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหนึ่งของพมากอนที่จะยายมาย 

อยูที่เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 จากนั้นนําทานผานชมภูเขาสกายศูนยกลางแหง 

พระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุมแมนํ้าอิระวดี เจดีย 

จํานวนมากมายที่ต้ังเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝงแมนํ้า ชมสะพานไมอูเบ็ง สะพานไม 

ที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตน 

ซึ่งมีอายุกวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูวัดจอกตอจ ี

ซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม 

จากนั้น นําทานชมการตักบาตรพระสงฆ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค ซึ่งเปนวัดใหญที ่

สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนบัรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวม ในทุกๆวันเวลา 

10.30 น.จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก มารวมชื่นชมการจัดเตรียมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลใหแกพระสงฆ และ

เณรที่มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดมหากันดายน ในเมืองมัณฑะเลย ที่น่ีมีพระสงฆ และเณรจําวัดอยูเกือบ 1,400 รูป 

14.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG 710 

** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

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

อตัราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

      ตาราง วันเดนิทาง ราคา พมา มัณฑะเลย  มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน 
บิน PG 

เริ่มเดินทาง 
กลับจาก
เดินทาง 

จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 2,000 



 

 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 2,000 

19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 2,000 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 2,000 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 25 11,900 11,500 10,900 2,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 2,000 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 25 13,900 13,500 12,900 2,000 

 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 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 600 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 โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ
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(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย

ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม



 

 

และหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุด

จากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถอืวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ
ทานเอง** 


