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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์  
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์สกายน์-เจดียเ์กา๊มูดอว-์องัวะ-นังรถมา้ชมเมือง-สกายน์ฮลิล ์               (-/-/เยน็)                                              

10.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบินสุวรรณภมู ิชนั 4 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
12.05 น.    ออกเดินทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทยีวบนิ PG 709  ** บริการอาหารบนเครอืง** 
13.25 น.        เดนิทางถงึ สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

นาํท่านเดินทางไปยงัเมืององัวะ นาํเทยีวชมเมืององัวะอย่างเพลดิเพลนิ ดว้ยรถมา้ ซงึองัวะเป็นราชธานีโบราณอีกแห่งหนึงของ

พมา่ ชมประตูเมอืงทางทิศเหนือทเีรียกว่า คาวเซตนัคา เป็นประตูทปีจัจบุนัมคีวาม 

สมบูรณ์ทสุีด และใชเ้ป็นประตูสาํหรบัทาํพธิีสระผมในเทศกาล  ตนิจ่าน(สงกราณต)์ 

ของชาวพมา่ ชม  Watch Tower (Nan Myint) หอคอยเมืององัวะ เป็นส่วนหนึงของ 

พระราชวงั เพอืใช ้สงัเกตการณ์ขา้ศึก สรา้งขนึในปี ค.ศ.1822 หลงัจากทเีกดิแผ่นดิน 

ไหวในปี ค.ศ.1838  หอแห่งนีเกิดการเอียงตวั แต่ไดร้บัการบูรณะเป็นโครงสรา้งเดมิ 

นีเป็นหนึงในรูปแบบสถาปตัยกรรมพมา่ในช่วงตน้ศตวรรษท ี 19 ชม Maha Aungmye Bonzan วดัมหาออ่งเหม่ บอนซาน 

สรา้งโดยพระนางเมนุมเหสใีนพระเจา้บาจด่ีอ  จากนนัชม Barayar Monastery  สรา้งโดย พระเจา้บายดีอ ปี ค.ศ.1834  ไมส้กั

ทมีขีนาดใหญ่ สวยงามไดซุ้ม้ประตู บานประตูหรือหลงัคา ซงึอาคารแห่งนีมเีสาไมส้กัรองรบันาํหนกัอยู่ถงึ 267 ตน้ 

จากนนั เดนิทางสูเ่มืองสกายน์   ศูนยก์ลางแห่งพระพทุธศาสนาทสีาํคญั ท่านจะไดช้ม 

ทศันียภาพของเมอืงสกายน ์ลุม่แมน่าํอริะวด ีเจดยีจ์าํนวนมากมายทตีงัเรยีงราย 

อยู่บนภเูขา และริมฝงัแม่นาํ ประมานพทุธศตวรรษท ี19 มเีจา้เชอืสายไทยใหญ่เมอืง 

สกายน ์นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ตงัตนเป็นกษตัิยอ์ยู่ทเีมอืงสกายน ์หรือสะแกง  

ทตีงัปจัจุบนัอยู่ใหลเ้นินเขาบนฝงัตะวนัตกของแมน่าํอิรวด ีห่างจากมณัฑะเลยไ์ปทาง 

ทศิใตป้ระมาณ 10 กิโลเมตร สกายนเ์ป็นราชธานีไดเ้พยีง 59 ปี ภายหลงัเกิดการชิง 

อาํนาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดร้บัชยัชนะจงึยา้นเมอืงหลวงใหมม่าตงัทปีากแมน่าํมดิแง ตรงทบีรรจบกบัแมน่าํอิรวด ี

จนเป็นทตีงัของเมอืงองัวะในเวลาต่อมา จากนนัชมเจดียก์วงมดูอร ์หรอืวดัเจดียน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่เมอืปี ค.ศ.1636 

เพอืใชเ้ป็นทปีระดิษฐานพระเขยีวแกว้หรือพระทนัตธาตทุไีดม้าจากลงักา เจดยีนี์เป็นเจดยีท์รงโอควาํแบบสงิหล หรือเจดียท์รง

ลงักา มตีาํนานเลา่ว่าองคร์ะฆงัทรงกลมผ่าครงึซกีนี ไดต้น้แบบมาจากถนั พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องคเ์จดยีม์คีวาม

สูง 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการก่อสรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda 

or 30 Caves Pagoda เจดียอ์มูินทงแส่ ภายในมพีระพทุธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นครงึวงกล จากนนัขึนเขาสกายน์ 

เป็นภเูขาขนาดกลาง มจีุดชมววิทคุีณสามารถมองเหน็เจดยีต่์างๆ ทวีางตวัอยู่ตามไหลเ่ขา เพอืจะไดท้าํความรูจ้กักบัเมอืงสกายน์

ใหม้ากขนึ เพราะไมว่่าจะมองจากมมุไหนของดา้นบน สงิทเีหน็ไดคื้อ กลุม่เจดยีต่์างๆ ทกีระจายตวัอยู่โดยรอบ มองเรอืยไปจน

สุด ถงึแมน่าํอริะวด ีแมน่าํสายหลกัของเมอืงนี ทยีงัคงทาํหนา้ท ีเลยีงผูค้นริมลาํนาํไดอ้ย่างด ีตงัแต่อดตีถงึปจัจบุนั เชญิถ่ายภาพ

ไวเ้ป็นทรีะลกึ ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัมณัฑะเลย ์
คาํ              บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

*นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว **โรงแรมระดบั 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 
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วนัทีสอง   พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-มิงกนุ-ระฆงัมิงกนุ-เจดียม์ิงกนุ-ทชัมาฮาล 

                                              (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                              

07.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม    
     นาํท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัทสี่วนใหญ่ก่อสรา้ง 

ดว้ยไมส้กัทสีวยงามทสุีดแห่งหนึงของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงคราม 
โลกครงัท ี2 วนัท ี20 มนีาคม 2488 เครอืงบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษ 
ไดท้งิระเบดิจาํนวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงั 
นีเป็นแหลง่ซ่องสุมกาํลงัของกองทพัญปีุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ์งึเป็นพระราชวงัไมส้กักถ็กู 
ไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูนาํรอบพระราชวงัทยีงัเป็นของดงัเดมิอยู่ปจัจุปนัพระราชวงัทเีหน็

อยู่เป็นพระราชวงัทรีฐับาลพมา่ไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขนึมา 
จากนนั นาํท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทสีรา้งดว้ย 

ไมส้กัทงัหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต 
อ่อนชอ้ย ทงัหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกยีวกบัพทุธประวตัแิละ 
ทศชาติของพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซงึเป็นปีทพีระองคย์า้ย 
ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทเีมอืงมณัฑะเลยเ์พอืเป็นตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่ 
หลงัจากทพีระองคส์นิพระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสกท็รงยกวงันีถวายเป็น 
วดัถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทปีระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง  
นาํท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซงึครงัหนึงเคยเป็นสถานททีาํการ 
สงัคายนาพระไตรปิฎกครงัท ี5 มแีผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทงัหมด 84,000  
พระธรรมขนัธ ์และหนงัสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทใีหญ่ทสุีดในโลก” 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนนั  นาํท่านสู่ เมืองมิงกนุ โดยการล่องเรือไปตามแมน่าํอริะวดสู่ีมงิกุน จากท่าเรือใกลเ้จดีย ์
ชเวไจยตั เขตเมอืงอมรปุระ ทวนนาํไปหมู่บา้นมิงกนุ ซงึเป็นส่วนหนึงของอมรปุระ แต่อยู่ 
บนเกาะกลางลาํนาํอริวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรอืเท่านนัทว่ามอีนุสรณ์สถานทแีสดงความยงิใหญ่ 
ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้หน็หมู่บา้นอริวดีทมีลีกัษณะเป็น “กงึบา้นกงึแพ”เนืองจากระดบันาํอิรวดใีนแต่ละฤดูกาลจะ

มคีวามแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูนาํหลาก ระดบันาํจะขนึสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพมา่จึงนิยมสรา้งบา้นกงึแพ คอื

ถา้นาํขนึสูงกร่็วมแรงกนัยกบา้นขนึทดีอนครนันาํลงมากก็ยกบา้นมาตงัใกลน้าํเพอืความสะดวกสบายในการใชแ้มน่าํในชวีติ 
ประจาํวนั นาํท่านชม เจดียม์ิงกนุ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลอืนทพัไปตียะไข ่ แลว้

สามารถชะลอพระมหามยัมนีุมาประดิษฐานทมีณัฑะเลยเ์ป็นผลสาํเรจ็ จงึทรงฮกึเหมิทจีะกระทาํการใหญ่ขนึและยากขนึ ดว้ยการ
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ทาํสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้นพรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสรา้งเจดยีม์งิกุนหรือเจดยีจ์กัรพรรดิเพอื

ประดิษฐานพระทนัตธาตทุไีดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้งิใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพกุามและใหญ่โตโอฬารยงิ 
กว่าพระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซงึในเวลานนัถอืเป็นเจดียท์สูีงทสุีดในสุวรรณภมูส่ิงผลใหข้า้ทาสชาวยะไข ่
หรืออาระกนัจาํนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขแีรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณตั ิ
ขององักฤษแลว้ทาํการซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทพัพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากลา่วหาว่า 
องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามองักฤษ-พมา่อนัเป็นสาเหตุหนึงททีาํใหพ้มา่เสยีเมอืง 
ในทสุีดอย่างไรกต็าม งานก่อสรา้งเจดยีม์งิกนุดาํเนินไปไดเ้พยีง7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต 
ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยงิใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์งึ 
ปรากฏเพยีงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหมึาดงัภเูขาอฐิทมีคีวามมนัคงถงึ 50 เมตร ซงึหากสรา้งเสร็จตาม 
แผนจะเป็นเจดียท์ใีหญ่ทสุีดและสูงทสุีดในโลก เพราะสูงถงึ 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์

แผ่นดนิไหวในปี ระฆงัมิงกนุไมไ่กลจากฐานเจดียม์งิกนุคือระฆงัมงิกนุพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยสาํเร็จ เพอือุทศิทวายแด่

มหาเจดียม์งิกนุจงึตอ้งมขีนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท์มีเีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สูง  
3.70 เมตร นาํหนกั87ตนัเลา่ขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีน 
แบบจงึรบัสงัใหป้ระหารชวีตินายช่างทนัททีสีรา้งเสร็จ ปจัจบุนัถอืเป็นระฆงัยกัษท์มีขีนาดเลก็ 
กว่าระฆงัแห่งหนึงแห่งพระราชวงัเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆงัเครมลนิแตก 
รา้วไปแลว้ชาวพมา่จงึภาคภูมใิจว่าระฆงัมงิกนุเป็นระฆงัยกัษท์ยีงัคงส่งเสยีงกอ้งกงัวานทงันี 
เคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนี โดยใหเ้ดก็ตวัเลก็ๆไปยนืรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถ้งึ100 คน เจดียชิ์นพวิมิน 

(เมียะเตง็ดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆงัมงิกนุไมไ่กล ไดช้อืว่าเป็นเจดยีท์สีวยสง่ามากแห่งหนึงสรา้งขนึในปี พ.ศ.2359โดย

พระเจา้บากะยดีอว ์ พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพอืเป็นอนุสรณแ์ห่งความรกัทพีระองคม์ต่ีอพระมหาเทวชีินพวิมนิ ซงึถงึแก่

พริาลยัก่อนเวลาอนัควร จงึไดร้บัสมญานามว่า “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอริวดี” เจดยีอ์งคนี์เป็นพทุธศิลป์ทสีรา้งขนึดว้ยภมูจิกัรวาล

คือมอีงคเ์จดยีส์ถติอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเชอืกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและ

มหาสมทุรตามหลกัไตรภมู ิหลงัจากนนัเดนิทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์
19.00 น.  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้แม่นําเผา 

*นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว **โรงแรมระดบั 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 
 

  ส 
 
 
 
 
 
 

วนัทีสาม รว่มพธีิลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอู้เบง็-วดัมหากนัดายง-กรุงเทพฯ     
                                                                  (เชา้/-/-)                                                                              

04.00 น.      จากนนันาํท่านนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิงศกัดิสทิธิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคาํ

ขนาดใหญ่ทรงเครอืงกษตัริยท์ไีดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองคําเนือนิม” ทพีระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขนึทเีมอืงธรรม

วดี เมอืปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 นิว ทรงเครืองประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต 
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 ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพอืประดิษฐานพระมหามยั

 มนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหม ้
วดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวทปิีดพระละลายเก็บเนือทองไดน้าํหนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได ้

เรยีไรเงนิเพอืบูรณะวดัขนึใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีึงนบัไดว่้าเป็นวดัทสีรา้งใหม่

ทสุีดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทสุีดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุนีาํไปจากกรุงศร ี
 อยุธยาเมอืครงักรุงแตกครงัท ี1 พรอ้มทงั เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซึงมอีายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐาน

 พระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนนักลบัโรงแรม 
07.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ ทหีอ้งอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปุระ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซงึอยู่ทางตอน 
ใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์งึเป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึงของพม่าก่อนทจีะยา้ยมาย 
อยู่ทเีมอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนนันาํท่านผ่านชมภเูขาสกายศูนยก์ลางแห่ง 
พระพทุธศาสนาทสีาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุม่แมน่าํอริะวดี เจดยี ์
จาํนวนมากมายทตีงัเรยีงรายอยู่บนภเูขา และริมฝงัแมน่าํ ชมสะพานไมอ้เูบง็ สะพานไม ้
ทยีาวทสุีดในโลกโดยขา้ราชการชนัผูใ้หญ่ชอืว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ 
ซงึมอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจ ี
ซงึมเีจดียท์สีรา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

จากนนั นําท่านชมการตกับาตรพระสงฆ ์1,400 รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์ซงึเป็นวดัใหญ่ท ี
สุดของพม่าทเีมอืงอมรปุระ ซงึในช่วงเพลจะมภีกิษุสงฆน์บัรอ้ยรูปเดนิเรียงแถวดว้ยอาการสาํรวม ในทุกๆวนัเวลา 10.30 น.จะ

มนีกัท่องเทยีวจาํนวนมาก มาร่วมชนืชมการจดัเตรียมตกับาตร ถวายภตัตาหารเพลใหแ้ก่พระสงฆ ์และเณรทมีาศึกษาพระธรรม

วนิยัทวีดัมหากนัดายน ในเมอืงมณัฑะเลย ์ทนีีมพีระสงฆ ์และเณรจาํวดัอยู่เกือบ 1,400 รูป 
14.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทียวบนิที PG 710 

** บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง **  
16.40 น. เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

............................................................................... 
 
อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

      ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า มณัฑะเลย ์ มิงกนุ สกาย องัวะ 3 วนั บนิ PG 
เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

29 ก.ย.60 1 ต.ค.60 25 12,900 12,500 11,900 3,000 

6 ต.ค.60 8 ต.ค.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 ต.ค.60 23 ต.ค.60 25 17,900 17,500 16,900 3,000 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 25 17,900 17,500 16,900 3,000 
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9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 25 16,900 16,500 15,900 3,000 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 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 ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ450บาท/ทริป/ลูกทวัร1์ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)                                                                                                                                        

ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
- ** ขณะนีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซงึจะมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี11 สงิหาคม 

2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซ่ีาปกติอกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพมิอกีท่านละ 1,000 บาท ** 

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

    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจําใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
       วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธกิารคืนเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 

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

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะทาํการเลอืนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลิกหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ 
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     4.บริษทัฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนทบีริษทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บริษทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
    6. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
รายละเอยีดเพมิเติม 

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

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

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทีกรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการท่องเทยีว

(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง ** 


