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NT420
ทวัรพ์มา่ พกุาม มัณฑะเลย ์ลอ่งเเมน่ ้าํอริะวด ีสกายน ์มงิกนุ 4 วัน 3 คนื (PG)
ทัวรพ์ม่า , 4 วัน 3 คนื ,

HOTEL YI LINK MANDALAY  , SU TIEN SAN HOTEL

รว่มพธิศีักดสิทิธลิา้งพระพักตร ์พระมหามยัมณีุ - สะพานไมอ้เูบ็ง
พระราชวังไมส้ักชเวนานจอง - พระราชวังมณัฑะเลย ์- มณัฑะเลยฮ์ลิล ์

เจดยีช์เวสกิอง - ล่องแมน่ ้าํอริวด ี- เจดยีม์งิกนุ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - มณัฑะเลย ์- นงัรถสูพ่กุาม - โชวพ์นืเมอืงหุน่เชดิพกุาม

09.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4 ประต ู4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway (PG)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

12.05 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทยีวบนิ PG 709 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

**หมายเหต*ุ* เนอืงจากตวัเครอืงบนิของคณะเป็นตวักรุป๊ระบบ Random ไมส่ามารถล็อกทนีงัได้
ทนีงัอาจจะไมไ่ดน้งัตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกช่วงทนีงับนเครอืงบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ



13.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงพกุาม เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์องประเทศเมยีนม่าร ์โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4
ชวัโมง)พักผอ่นบนรถตามอัธยาศัย

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอ้มชม โชวเ์ชดิหุน่กระบอก ทา่นจะไดช้มการเชดิหุน่ทดีเูหมอืนมชีวีติจรงิพรอ้มลมิรสอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
SU TIEN SAN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
พกุาม - ทะเลเจดยี ์- เจดยีช์เวซานดอว ์- วดัเจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - วดัมนุหา - วดักุบยางก ี- วดัตโิลมนิโล - วดัสญัพญั  ู-
วหิารธรรมยนัจ ี- นงัรถกลบัสูม่ณัฑะเลย์

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

จากนัน นําทา่นชม เมอืงทะเลเจดยี ์ทสีวยงามและหมู่บา้นเกา่แกเ่มอืงพกุามทยัีงคงวถิทีชีวีติทเีรียบงา่ย ณ จดุชมววิทะเลเจดยี ์

08.25 น.
นําทา่นชม พระเจดยีช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซงึเป็นสถูปดังเดมิของพม่าโดยแท ้มลัีกษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่
สรา้งขนึหลังพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพอืใชบ้รรจพุระบรมสารีรกิธาต ุจากพระสรีระหลายสว่น มลัีกษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่
ใชเ้ป็นทังทปีระชมุสวดมนต ์และศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม 

ชม วดัอนนัดา (Ananda Temple) ตังอยู่ทางทศิตะวันออกของกําแพงเมอืง เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมอืปี 1091
ซงึวหิารแหง่นีนับไดว้า่เป็นวหิารทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในพกุาม มรีูปร่างเป็นสเีหลยีมจัตรัุส มมีุขเด็จยืนออกไปทัง 4
ดา้นซงึตอ่มาเจดยีแ์หง่นีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสงิทน่ีาทงึของวหิารแหง่นีก็คอื ทชีอ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ
ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอย่างน่าอัศจรรย ์

จากนันพาทา่นชม วดัมนุหา (Manuha Temple)  ตังอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมอืปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์หง่มอญ
เพอืสงัสมบญุไวสํ้าหรับชาตหินา้ จงึไดนํ้าอัญมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวัดนีโครงสรา้งวหิารคอ่นขา้งแคบ มพีระนอนหนงึองค ์กับ
พระพทุธรูปอกีสามองคนั์งเบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคับแคน้พระทัยของกษัตรยิเ์ชลยพระองคนี์เป็นอย่างดี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นแวะชมสงิของขนึชอืของพกุามก็คอื เครอืงเขนิ (Lacquer Ware) ซงึยอมรับกันวา่มชีอืเสยีงทสีดุในพม่า เชน่ ถว้ยน ้าํ จานรอง
โถใสข่องตังแตข่นาดเล็กถงึใหญ่ หบีใสข่องตา่ง  ๆสงิทกํีาลังเป็นทนียิมก็คอื โถใสข่องทําจากขนหางมา้สานกับโครงไมไ้ผ่
มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กับไปคนืรูปไดดั้งเดมิ 

จากนันพาทา่นเทยีว วดักุบยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สงิทโีดดเดน่คอื
ภาพจติกรรมฝาผนังทงีดงามทสีดุในพกุาม ทยัีงคงเหลอือยู่ 

จากนันเขา้ชม วดัตโิลมนิโล (Htilominlo Temple) สรา้งขนึเมอืปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจา้นันตา่ว-มยา
เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธ ูซงึเกดิกับนางหา้มผูห้นงึ และไดเ้สยีงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวัดสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทา่กันทัง
4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ทัง 4 ทศิ ทังสองชนั มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันเกา่แกก่ับลวดลายปนูปัน อันประณีตสวยงาม
สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมอืปี พ.ศ.1761 ซงึไดรั้บการยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากทังภายในและภายนอก 

นําทา่นนมัสการ เจดยีส์พัพญั  ูซงึเป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในเมอืงพกุาม

ชม วหิารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก็์เชอืวา่เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุในเมอืงพกุาม สรา้งขนึเพอืลา้งบาป
ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้
ตังโดดเดน่ยงิใหญ่ตระหงา่นดังตํานานทโีหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กันมา 



ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชวัโมง)

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
มณัฑะเลย ์- เทยีวเมอืงมงิกุน - หมูบ่า้นมงิกุน - เจดยีม์งิกุน - ลอ่งแมน่้าํอริะวด ี- ระฆงัมงิกุน - พระราชวงัมณัฑะเลย ์-
พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.05 น.
นําทา่นสู ่เมอืงมงิกุน โดยการลอ่งเรือไปตามแม่น ้าํอริะวดสีูม่งิกนุ จากทา่เรือใกลเ้จดยีช์เวไจยัต เขตเมอืงอมรปรุะ ทวนน ้าํไป หมูบ่า้นมงิกุน
ซงึเป็นสว่นหนงึของอมรปรุะ
แตอ่ยู่บนเกาะกลางลําน ้าํอริวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเทา่นันทวา่มอีนุสรณ์สถานทแีสดงความยงิใหญ่ของพระเจา้ปดงุ
ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอริวดทีมีลัีกษณะเป็น “กงึบา้นกงึแพ” เนืองจากระดับน ้าํอริวดใีนแตล่ะฤดกูาลจะมคีวามแตกตา่งกันมาก
โดยเฉพาะฤดนู ้าํหลาก ระดับน ้าํจะขนึสงูกวา่ฤดแูลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจงึนยิมสรา้งบา้นกงึแพ
คอืถา้น ้าํขนึสงูก็ร่วมแรงกันยกบา้นขนึทดีอนครันน ้าํลงมากก็ยกบา้นมาตังใกลน้ ้าํเพอืความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้าํในชวีติประจําวัน 

นําทา่นชม เจดยีม์งิกุน ร่องรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลังทรงเคลอืนทัพไปตยีะไข่
แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดษิฐานทมัีณฑะเลยเ์ป็นผลสําเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทจีะกระทําการใหญ่ขนึและยากขนึ
ดว้ยการทําสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น
พรอ้มกับเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจํานวนมากกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุหรือเจดยีจั์กรพรรดเิพอืประดษิฐานพระทันตธาตทุไีดจ้ากพระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุ่งหวังใหย้งิใหญ่เทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพกุาม
และใหญ่โตโอฬารยงิกวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซงึในเวลานันถอืเป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในสวุรรณภมู ิสง่ผลใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รืออาระกันจํานวน
50,000 คนหลบหนีการขดขแีรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล
เป็นดนิแดนในอาณัตขิองอังกฤษแลว้ทําการซอ่งสมุกําลังเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากลา่วหาวา่อังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-
พม่าอันเป็นสาเหตหุนงึททํีาใหพ้ม่าเสยีเมอืงในทสีดุอย่างไรก็ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุดําเนนิไปไดเ้พยีง7ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต
ภายหลังทรงพา่ยแพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ
มหาเจดยีอั์นยงิใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่านทวา่ใหญ่โตมหมึาดังภเูขาอฐิทมีคีวามมันคงถงึ 50 เมตร
ซงึหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุและสงูทสีดุในโลก เพราะสงูถงึ 152 เมตร
สว่นรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวในปี

ระฆงัมงิกุน ไม่ไกลจากฐานเจดยีม์งิกนุคอืระฆังมงิกนุพระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้งโดยสําเร็จ เพอือุทศิทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ
จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คูค่วรกัน คอืเป็นระฆังยักษ์ทมีเีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สงู 3.70 เมตรน ้าํหนัก87ตัน เลา่ขานกันวา่
พระเจา้ปดงุทรงไม่ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆังเลยีนแบบจงึรับสงัใหป้ระหารชวีตินายชา่งทันททีสีรา้งเสร็จ
ปัจจบัุนถอืเป็นระฆังยักษ์ทมีขีนาดเล็กกวา่ระฆังแหง่หนงึแหง่พระราชวังเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆังเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ชาวพม่าจงึภาคภมูใิจวา่ระฆังมงิกนุเป็นระฆังยักษ์ทยัีงคงสง่เสยีงกอ้งกังวานทังนีเคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบนี
โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใตร้ะฆังไดถ้งึ100คน 

เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยู่เหนือระฆังมงิกนุไม่ไกล ไดช้อืวา่เป็นเจดยีท์สีวยสงา่มากแหง่หนงึสรา้งขนึในปี
พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดงุ เพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ความรักทพีระองคม์ตีอ่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ
ซงึถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จงึไดรั้บสมญานามวา่ “ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี
เจดยีอ์งคนี์เป็นพทุธศลิป์ทสีรา้งขนึดว้ยภมูจัิกรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสเุมรุอันเชอืกันวา่เป็นศนูยก์ลางและโลกและจักรวาล
ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาแลมหาสมุทรตามหลักไตรภมู ิหลังจากนันเดนิทางกลับมายังมัณฑะเลย์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวังทสีว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึของเอเชยี
ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบรูพาหรือสงครามโลกครังท ี2 วันท ี20 มนีาคม 2488
เครืองบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดท้งิระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลวา่พระราชวังนีเป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลังของกองทัพญปีุ่ นพระราชวังมัณฑะเลยซ์งึเป็นพระราชวังไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบ



เป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคนํูารอบพระราชวังทยัีงเป็นของดังเดมิอยู่ปัจจปัุนพระราชวังทเีห็นอยู่เป็นพระราชวังทรัีฐบาลพม่าไดจํ้าลองรูปแบบของพระราชวังของเกา่ขนึมา
จากนันนําทา่นไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังทสีรา้งดว้ยไมส้กัทังหลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ
วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทังหลังคา บานประตแูละหนา้ตา่ง
โดยเนน้รายละเอยีดเกยีวกับพทุธประวัตแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400
ซงึเป็นปีทพีระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทเีมอืงมัณฑะเลยเ์พอืเป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตห่ลังจากทพีระองคส์นิพระชนม์
พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนีถวายเป็นวัด ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทปีระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ 

นําทา่นชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซงึครังหนงึเคยเป็นสถานททํีาการสงัคายนาพระไตรปิฎกครังท ี5
มแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทังหมด 84,000 พระธรรมขันธ ์และหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบั้นทกึไวว้า่ “หนงัสอืทใีหญท่สีดุในโลก”

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํเมนูพเิศษ กุง้เผาเลศิรส

ทพี ักั
HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี - อมรปุระ - สะพานไมอ้เูบ็ง - มณัฑะเลย ์- กรุงเทพฯ

04.00 น.
นําทา่นนมัสการ พระมหามยัมุน ีอนัเป็นสงิศกัดสิทิธสิงูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่
ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครืองกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคําเนอืนมิ”
ทพีระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรมวด ีเมอืปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นวิ หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นวิ ทรงเครืองประดับทองปางมารวชิยั
หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรือวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรือวัดพยาจ)ี เพอืประดษิฐานพระมหามัยมุนี
และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอั้งกฤษไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองคํา
จงึทําใหท้องคําเปลวทปิีดพระละลายเก็บเนือทองไดนํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426
ชาวพม่าไดเ้รียไรเงนิเพอืบรูณะวัดขนึใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดทสีรา้งใหม่ทสีดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเกา่แกท่สีดุในเมอืงพม่า
โดยรอบ  ๆระเบยีงเจดยียั์งมโีบราณวัตถุทนํีาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมอืครังกรุงแตกครังท ี1 พรอ้มทัง เชญิทกุทา่นร่วมทําบญุบรูณวัดกสุนิารา
ซงึมอีายุหลายรอ้ยปีประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนันกลับโรงแรม

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้สูตั่วเมอืง อมรปุระ (Amrapura) เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะซงึอยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลยซ์งึเป็นราชธานีเพยีง 76 ปี
แหง่หนงึของพม่ากอ่นทจีะยา้ยมาอยู่ทเีมอืงมัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 

จากนันนําทา่นผา่นชม ภเูขาสกาย ศนูยก์ลางแหง่พระพทุธศาสนาทสํีาคัญ ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพของเมอืงสกาย
ลุม่แม่นําอริะวดเีจดยีจํ์านวนมากมายทตัีงเรียงรายอยู่บนภเูขา และรมิฝังแม่นํา 

ชม สะพานไมอ้เูบ็ง(U-Ben) สะพานไมท้ยีาวทสีดุในโลกโดยขา้ราชการชนัผูใ้หญ่ชอืวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208
ตน้ซงึมอีายุกวา่200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู ่วดัจอกตอจ ีซงึมเีจดยีท์สีรา้งตามแบบวัดอนันดาแหง่พกุาม

10.30 น.
นําชม วดัมหากนัดายงค ์(Mahagandaryon Monastry) ซงึเป็นวัดใหญ่ทสีดุของพม่าทเีมอืงอมรปรุะ
ซงึในชว่งเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูปเดนิเรียงแถวดว้ยอาการสํารวมเพอืรับอาหาร
วทิยาลัยสงฆแ์หง่นีเป็นสถานทศีกึษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวนัิยมากทสีดุ
ดว้ยวัตรปฏบัิตอัินงดงามของภกิษุสงฆใ์นวัดมหากันดายงคทํ์าใหม้ชีาวพม่าจํานวนมากสง่บตุรหลานมาศกึษาพทุธศาสนากันทนีี

14.15 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG 710 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

16.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 14:20 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่นคะ่ (ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่)

** ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิ
และจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซงึจะมผีลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท  ี11 สงิหาคม 2558 ทงัน ี
หากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพมิอกีทา่นละ 1,000 บาท **

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ
ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ยถา้ผูเ้ดนิทาง 15
ทา่นขนึไปจะมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยรว่มเดนิทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง



• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั
ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง **
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