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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย ์   
                   (-/-/เยน็)                                                                                                                            

08.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบินไทยแอรเ์อเชีย  
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

10.50 น.    ออกเดินทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทยีวบนิ FD 244  ** มีบริการอาหารรอ้นและเครอืงดืมบนเครือง ** 
หมายเหตุ สายการบินแอรเ์อเชียมีบริการล็อกทนีังและ Hot Seat บริการสาํหรบัลูกคา้ทมีีความประสงคต์อ้งการนังแถวหน้าและนัง

ติดกนัหรือเลอืกทนีังได ้เนืองจากตวัเครอืงบินของคณะเป็นตวักรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กทนีังได ้ทนีังอาจจะไม่ได ้

นังตดิกนัในคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ   
 * ในกรณีตอ้งการล็อกทนีังไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการล็อกทนีังไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เทยีว 
 * ตอ้งการล็อคทนีังแถวหน้า Hot Seat  

 แถวท ี1    ค่าบริการลอ็กทนีัง ขาละ 500 บาท/เทยีว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวท ี2-5  ค่าบริการลอ็กทนีัง ขาละ 400 บาท/เทยีว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 
 แถวท ี6-8  ค่าบริการลอ็กทนีัง ขาละ 200 บาท/เทยีว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนักงานขายทุกครงักอ่นทําการจองค่ะ** 

12.20 น.        เดนิทางถงึ สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ จากนนั 
บ่าย นาํท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ (Mandalay Palace) พระราชวงัทสี่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัทีสวยงามทสุีดแห่งหนึงของ

เอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครงัท ี2 วนัท ี20 มนีาคม 2488  
เครอืงบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษ ไดท้งิระเบดิจาํนวนมากมายถลม่พระราชวงั 
มณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงันีเป็นแหลง่ซ่องสุมกาํลงัของกองทพัญปีุ่ น 
พระราชวงัมณัฑะเลยซ์งึเป็นพระราชวงัไมส้กักถ็กูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็ 
แต่ป้อมปราการและคูนาํรอบพระราชวงัทยีงัเป็นของดงัเดิมอยู่ปจัจปุนั พระราชวงัทเีหน็อยู่ 
เป็นพระราชวงัทรีฐับาลพมา่ไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขนึมา 

จากนนั นาํท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทสีรา้งดว้ย 
ไมส้กัทงัหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต 
อ่อนชอ้ย ทงัหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกยีวกบัพทุธประวตัแิละ 
ทศชาติของพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซงึเป็นปีทพีระองคย์า้ย 
ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทเีมอืงมณัฑะเลยเ์พอืเป็นตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากทพีระองคส์นิพระชนมพ์ระเจา้ธีบอ 

หรือ สป่ีอ พระโอรสกท็รงยกวงันีถวายเป็นวดั ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทปีระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง 
นาํท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซงึครงัหนึงเคยเป็นสถานททีาํการสงัคายนาพระไตรปิฎกครงัท ี5 มแีผ่นศิลา

จารึกพระไตรปิฎกทงัหมด 84,000 พระธรรมขนัธแ์ละหนงัสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทใีหญ่ทสุีดในโลก” 
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เยน็  นาํท่านแวะวดักสุนิารา ซงึมอีายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสนน์าํท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตงัอยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกนีสูง 240 เมตร ซงึเป็นจุดชมววิทวิทศันท์สีวยงามทสุีดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซงึอยู่บน

ยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบทงัเมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์ 
คาํ  บริการอาหารคาํเมนูพเิศษ  กุง้แม่นําเผา 

*นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมระดบั 3 ดาว ** โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

  ส 
 
 
 
 
 
วนัทสีอง พธิีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ-มณัฑะเลย-์พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-

วดัสญัพญั ู-วหิารธรรมยนัจ-ีจุดชมวิวทะเลเจดีย-์โชวพ์นืเมืองหุ่นเชิด           (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                              

04.00น. นาํท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสงิศกัดิสทิธิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคาํขนาดใหญ่ 
ทรงเครอืงกษตัริยท์ไีดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองคาํเนือนิม”ทพีระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรมวด ีเมอืปี  
พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 นิว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 นิว ทรงเครอืงประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.  
2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรือวดัพยาจ)ี เพอืประดษิฐาน 
พระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิด 
ไฟไหมว้ดัทองคาํ จงึทาํใหท้องคาํเปลวทปิีดพระละลายเก็บเนือทองไดน้าํหนกัถงึ 700 บาท ต่อมาใน 
ปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รยีไรเงนิเพอืบูรณะวดัขนึใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบ 
ของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัทสีรา้งใหม่ทสุีดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทสุีดในเมอืง 
พมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุนีาํไปจากกรุงศรอียุธยาเมอืครงักรุงแตกครงัท ี1  
พรอ้มทงั เชญิทกุท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักสุนิารา ซงึมอีายุหลายรอ้ยปีประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์
สวยงามมากจากนนักลบัโรงแรมทพีกั 

06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ สนามบนิมณัฑะเลย ์พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ ณ แบบ SET BOX  
07.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิพกุาม สู่เมอืงประวตัศิาสตรพ์กุาม โดยสายการบนิAir Yangon  

เทยีวบนิท ีYH 910 
08.25 น. เดนิทางถงึเมอืงพกุาม (Bagan) นาํท่านนาํท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon  

Pagoda) ซงึเป็นสถูปดงัเดิมของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขนึ 
หลงัพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพอืใชบ้รรจพุระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใช ้
เป็นทงัทปีระชมุสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม  
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ชม วดัอนันดา (Ananda Temple) ตงัอยู่ทางทศิตะวนัออกของกาํแพงเมอืงเป็นวดั 
สขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมอืปี 1091 ซงึวหิารแห่งนีนบัไดว้่าเป็นวหิารทมี ี
ขนาดใหญ่ทสุีดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสเีหลยีมจตัรุสั มมีขุเดจ็ยนืออกไปทงั 4 ดา้น 
ซงึต่อมาเจดียแ์ห่งนีเป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพมา่ในยุคตน้ของพกุาม และสงิทน่ีา 
ทงึของวหิารแห่งนีกคื็อ ทช่ีองหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองค ์
พระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์พาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple)  
ตงัอยู่ทางตอนใตข้องหมูบ่า้นมยนิกะบา สรา้งเมอืปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริย ์
แห่งมอญ เพอืสงัสมบุญไวส้าํหรบัชาติหนา้ จงึไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดันี  
โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึงองค ์กบั พระพทุธรูปอกีสามองคน์งัเบยีด 
เสยีดอยูภ่ายในสะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคนี์เป็นอย่างด ี

เทยีง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านแวะชมสงิของขนึชือของพุกามก็คือ เครืองเขิน ซงึยอมรบักนัว่ามชีือเสียงทสุีดในพม่า เช่น ถว้ยนาํ จานรอง โถใส่ของ

ตงัแต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ หบีใสข่องต่างๆ สงิทกีาํลงัเป็นทนิียมกคื็อ โถใส่ของทาํจากขน 
หางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ  
จากนนัพาท่านเทยีว วดักบุยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สงิทโีดดเด่น 
คือภาพจติกรรมฝาผนงัทงีดงามทสุีดในพกุามทยีงัคงเหลอือยู ่เขา้ชม วดัติโลมินโล 
สรา้งขนึเมอืปี 1211โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยาเป็นพระโอรสในพระเจา้ 
นรปติสทิธู ซงึเกดิกบันางหา้มผูห้นึง และไดเ้สยีงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทงั 4ดา้น

มีพระพุทธรูปประดิษฐฐ์านอยู่ทงั 4 ทิศ ทงัสองชนัมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปนั อนัประณีตสวยงาม 
สรา้งโดยพระติโลมนิโล เมอืปี พ.ศ.1761 ซงึไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากทงัภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย ์

สพัพญั ู ซงึเป็นเจดยีท์สูีงทสุีดในเมอืงพกุาม ชมวิหารธรรมยนัจ ีสรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ ,และพระองคก์็เชือว่าเป็นวดัทใีหญ่

ทสุีดในเมอืงพกุาม สรา้งขนึเพอืลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกว่าผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ 

ตงัโดดเด่นยงิใหญ่ตระหงา่นดงัตาํนานทโีหดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมาชมเมอืงทะเลเจดยีท์สีวยงาม และหมูบ่า้นเก่าแก่เมอืง 
พกุามทยีงัคงวถิทีวีติทเีรียบงา่ย เดนิทางชมและเก็บภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า  
ณ จุดชมววิทะเลเจดีย ์ 

คาํ  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการ 
เชดิหุ่นทดูีเหมอืนมชีวีติจริง พรอ้มลมิรสอาหารพนืเมอืง 

*นําท่านเขา้สูท่พีกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีาม พกุาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออ-ูชมสวนเกษตรลอยนํา-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดห่วง 
                 (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.30 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนองอพูกุาม  อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.50 น.  เหริฟ้าทางสู่สนามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เทยีวบนิท ีYJ892 

09.00 น  เดนิทางถงึเดินทางถงึสนามบินเฮโฮ HEHO นาํท่านเดนิทางต่อสู่เมืองตองย ี 

เมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน (Shan State) นงัรถจากสนามบนิไปราว 1 ชวัโมงครงึ  

เพอืไปชมทะเลสาบอนิเล  (Inle Lake) มพีนืท ี158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบันาํทะเล  

878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากลาํธารหลายสายทไีหลมาจากเทือกเขาทีทอดขนาน

ไปทงัทางทศิตะวนัตกและตะวนัออก มนีาํไหลจากทะเลสาบไปลงแมน่าํสาละวิน รอบทะเลสาบมชุีนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 

แห่ง นาํท่านลงเรอืเพอืเดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิเล ลงเรือยนต(์ลําละ 5-6 ท่าน) มีเสอืชูชีพบริการท่านเพอืความปลอดภยั ชมววิ

ทวิทศันท์สีวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ ระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรอืดว้ยเทา้ 

ขา้งเดียวทงัชายและหญงิอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาวอนิตา นาํท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาด 

เหยาม่า) ซงึเป็นตลาดนดัทหีมนุเวยีนกนัไปโดยไมซ่าํกนั ใหท่้านเลอืกซอืของทรีะลกึกลบับา้น 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล  

นาํท่านเทยีวชม วดัพองดออ ูสรา้งในศตวรรษท ี12 อดตี พระพทุธรูป 5 องคนี์ (พระบวัเข็ม) 

ชาวบา้นจะ อญัเชิญขนึเรือแลว้แห่ไปตามหมู่บา้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซงึจะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 15 วนั) มขีนาด 5 

ซ.ม. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึปจัจุบนั พระพทุธรูปมขีนาดสูงกว่าเดมิถงึ 6 เท่า ถือเป็นพระพทุธรูปทศีกัดิสทิธิ

คู่ทะเลสาบอินเลย ์ใหน้าํท่านนมสัการ พระบวัเข็ม เพอืเป็นสริมิงคล จากนนันาํท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซงึเป็นหมูบ่า้น 

ทนีาํเสน้ใยบวัมาทอเป็นเสอืผา้, ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กว่าปี  

จากนนันาํท่านเดินทางกลบัทพีกั พกัผ่อนกบับรรยากาศของทะเลสาบอนิเลย ์หลงัจาก 

นนัเดนิทางไปหมู่บา้นผลิตบุหรพีนืเมือง และ แปลงสวนผกัลอยนํา (Floating  

Garden) ทปีลูกผกัมากมาย เช่น พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจาํนวนมากพอทจีะเลยีง 

คนพมา่ทงัประเทศได ้นาํท่านไป วดัแมวลอดห่วง Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสาํนกัสงฆท์รีวบรวมพระพทุธรูปสาํคญั 

ๆ ไวเ้ป็นจาํนวนมากเป็นวดัทไีดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205  

คาํ   บริการอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 พกัท ีSKY LAKE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรือเทยีบเท่า) 
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วนัทสี ี   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ              (เชา้/กลางวนับนเครือง/-)                                                        

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
09.40 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Bagan เทยีวบนิท ีW9-011 

10.35 น.     เดนิทางถงึเมอืงมณัฑะเลย ์หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

12.50 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เทยีวบนิท ีFD 245 
** มีบริการอาหารรอ้นและเครืองดืมบนเครอืง ** 

15.15 น. เดินทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

หมายเหตุ : สาํหรบัลูกคา้ทีจองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์งัแต่ 12-21 เมษายน 2561 
พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิารค่ะ 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลยีนเป็นสถานทเีทียวอนืทีเปิดใหแ้ทนค่ะ 
 

**ในกรณีทีไฟลท์บนิภายในประเทศมีการเปลยีนแปลงเทยีวบินเนืองจากปญัหาทางสายการบินหรือเหตุ

สุดวสิยัทางธรรมชาติ ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธปิรบัเปลยีนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาทีเกดิจากสายการบิน

ตามความเหมาะสม ทงันีจะคํานึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั** 
..................................................................... 

 
อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

14 เม.ย.61 17 เม.ย.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000 

19 เม.ย.61 22 เม.ย.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000 

28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 24 24,900 24,500 23,900 5,000 

4 พ.ค.61 7 พ.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

10 พ.ค.61 13 พ.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

26 พ.ค.61 29 พ.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

7 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

21 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 
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28 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

12 ก.ค.61 15 ก.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

19 ก.ค.61 22 ก.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

27 ก.ค.61 30 ก.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

2 ส.ค.61 5 ส.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

16 ส.ค.61 19 ส.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

23 ส.ค.61 26 ส.ค.61 24 20,900 20,500 19,900 4,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ตวัเครอืงบินภายในประเทศเสน้ทางมณัฑะเลย-์พกุาม-เฮโฮ-มณัฑะเลย ์
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7%  
- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครืองดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
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- ** ขณะนีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซงึจะมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี11 สงิหาคม 

2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซ่ีาปกติอกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวีซ่าเพมิอกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีัง 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท ส่วนทเีหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 
  กว่า15 วนั มิฉะนันถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
 วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 

   3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทาํการเลอืนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลิกหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 
       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธใินการคืนเงนิทุกกรณี 
  4.บริษทัฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนทบีริษทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บริษทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
  5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทมีีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึนไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 
  6.กรณีทีท่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบิน,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงั 

    กอ่นทาํการออกตวั เนืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปลียนไฟลท์บิน หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 

รายละเอยีดเพมิเติม 
- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซึงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการท่องเทยีว

(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 
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- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง ** 

 


