
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ  – มณัฑะเลย์ - พนิอูลวนิ - นั่งรถม้าชมเมอืง       (-/-/เยน็)                                                                                                                            

10.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์  Bangkok Airway (PG)  

12.15 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเท่ียวบิน PG 709  ** บริการอาหารบนเคร่ือง** 
 
 
 
 
 
 

 
13.40 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
นําท่าน เดินทางเข้าสู่ เมืองพนิอูลวนิ  (Pyin Oo Lwin) รถวิง่ไปบนถนนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง หรือท่ีเรียกกนัในยคุ

สงครามวา่ Burma Road มุ่งหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาฯ 2.30 
ชัว่โมงก็มาถึงเมืองพินอูลวนิหรือมีอีกช่ือหน่ึงวา่ “เมเม๊ียว” (Maymyo) เมืองพกัตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
พม่ามาตั้งแต่สมยัอาณานิคมองักฤษ และท่ีแห่งน้ีท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เยน็สบายตลอดทั้งปี จากนั้น
น าท่าน น่ังรถม้า  ชมเมืองพินอูลวนิ เพื่อเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก ยา่นหอนาฬิกา Purcell Tower สัญลกัษณ์อนัโดด
เด่นของเมืองพินอูลวนิ 

คํ่า              บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
*นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **Royal Parkview หรือเทยีบเท่า 



 
 

วนัทีส่อง  ตลาดเช้าพนิอูลวนิ - วดัพระมหาอนัตูกานตาร์  - ชมสวนพฤกษศาสตร์กนัดอว์จ ี- มณัฑะเลย์ –อมรปุระ- 
สะพานไม้อูเบ็ง          (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม    
น าท่านเดินเท่ียวชมตลาดเชา้ท่ี เมืองพนิอูลวนิ  ให้ท่านจะไดส้ัมผสัวถีิชีวติท่ีหลากหลายวฒันธรรมท่ีรวมกนัอยูใ่น
เมืองน้ี และเลือกซ้ือและชมสินคา้ซ่ึงจ าหน่ายทั้งของท่ีระลึก งานฝีมือทอ้งถ่ิน และสินคา้ต่างๆ ส าหรับนกัท่องเท่ียว 
รวมถึงจ าหน่ายพืชผกัผลไม ้และของกิน ของใชส้ าหรับชาวพม่าในทอ้งถ่ิน 

จากน้ัน น าท่านนมสัการ วดัพระมหาอนัตูกานตาร์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) ซ่ึงประดิษฐานพระพุทธรูปท่ี
คนไทยเรียกวา่ “พระทนัใจ” ซ่ึงแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งองค ์ตามประวติักล่าววา่ มีชาวจีนไดม้าบูชาองคพ์ระทนัใจ
ไปไวท่ี้ประเทศจีน ระหวา่งการเดินทาง รถเกิดอุบติัเหตุ องคพ์ระตกจากรถ ไม่สามารถยกข้ึนรถไปไดอี้กไม่วา่จะใช้
เครนช่วยยกก็ตาม สุดทา้ยจึงตอ้งสร้างวดับริเวณน้ีเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวองคน้ี์ พร้อมกบัตั้งช่ือวา่ 
“มหาอนัตูกานตาร์” ซ่ึงแปลเป็นไทยไดว้า่ “เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ มหศัจรรยท่ี์ใหค้วามร ่ ารวย โชคดีแก่ผูก้ราบไหว้ ” และ
เช่ือกนัวา่เป็นพระรักชาติอีกดว้ย 

 
 

นําท่าน ชมความงดงามของพืชเมืองหนาวท่ี สวนพฤกษศาสตร์กนัดอว์จี ( National Kandawkyi Botanical Garden) 

สวนแห่งน้ีตั้งข้ึนในปี ค.ศ.1915 ออกแบบใหเ้หมือนกบั 
สวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว ( Royal Botan Gardens) 
หรือสวนคิว (Kew Garden) ในประเทศองักฤษ  ภายในสวน
แห่งน้ีประกอบดว้ยสนามหญา้สวนหยอ่ม  สระน ้าขนาด
ใหญ่  และมีป่าธรรมชาติ  เป็นองคป์ระกอบภายในสวน  
นอกจากจะตกแต่งสวยงามแลว้ยงัมีการใหค้วามรู้ดา้นพรรณ
พืชและการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  มีพื้นท่ี
กวา้งขวางถึง 2,700 ไร่ ภายในสวนพฤษศาสตร์มีการปลูกพืชพนัธ์ุพื้นเมืองกวา่ 514 สายพนัธ์ุ ตน้ไมจ้ากต่างประเทศ  
74 สายพนัธ์ุ  มีการปลูกไผก่วา่  75 ชนิด กลว้ยไมพ้นัธ์ุพื้นเมืองกวา่  300 ชนิด นอกจากนั้นยงัมีการปลูกดอกไมอี้ก
จ านวนหลากหลายสายพนัธ์ุ  โดยเฉพาะดอกกุหลาบท่ีถูกมาปลูกในสวนแห่งน้ีกวา่  25 สายพนัธ์ุ  เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวของผูท่ี้ช่ืนชอบธรรมชาติและตน้ไมอ้ยา่งแทจ้ริง 



 
 

จากน้ัน ระหวา่งทางกลบัมณัฑะเลย ์แวะชมสวนกาแฟทอ้งถ่ินและชิมไวน์ทอ้งถ่ินไดท่ี้ท าจาก
Strawberry,Grape,Pineapple,Cherry และ Jam** ใหท้่านไดเ้ลือกเป็นของฝาก 

 
 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง  อมรปุระ  

(Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยู่
ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราช
ธานีเพียง 76 ปี ท่านจะไดช้มทศันียภาพของ
เมืองสกาย  ลุ่มแม่น ้าอิระวดี  เจดียจ์  านวน
มากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา  และริมฝ่ัง
แม่น ้า  ชมสะพานไม้อูเบ็ง  สะพานไมท่ี้ยาว
ท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่
เสาอู  เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง 1,208 ตน้
ซ่ึงมีอายกุวา่  200 ปีทอดขา้ม  ทะเลสาบคองตามนั  (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจีซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบ
วดัอนนัดาแห่งพุกาม 

คํ่า              บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ!! กุ้งแม่นํา้เผา 

*นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม เข้าร่วมพธีิล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวงัมัณฑะเลย์ – พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง – วดักุโสดอ – สกายน์ - 

เจดีย์นมนาง - ขึน้เขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉ่ิน – เจดีย์อูมินทงแส่ – กรุงเทพฯ        (เช้า/กลางวนั/ - )                                                                                                                            
07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม    
นําท่าน  นมสัการ พระมหามัยมุนี  อนัเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่ง

ของพม่า  ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่
ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองคํา
เนือ้น่ิม”  ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี 
พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรง
เคร่ืองประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 
2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั 
หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษ
ไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.
2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบั
ไดว้า่เป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมี
โบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึง
มีอายหุลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 

จากน้ัน   น าท่านเขา้ชม พระราชวงัมัณฑะเลย์  (Mandalay Palace) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ีสวยงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชียในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบิน
ฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดทิ้้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลวา่
พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่น ระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผา
ราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยูปั่จจุปันพระราชวงัท่ี
เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา 

 
 



 
 

จากน้ัน  น าท่านไป พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง  

Golden Palace Monastry วงัท่ีสร้างดว้ย
ไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่า
แท้ๆ  วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกั
ประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตูและ
หนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธ
ประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้าง
โดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ี
พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่
เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดัถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง น าท่าน
ชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผน่ศิลา
จารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก” 

 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองสกายน์    ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ี

ส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกายน์  ลุ่มแม่น ้าอิ
ระวดี เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา  และริมฝ่ัง
แม่น ้า สกายน์เป็นราชธานีไดเ้พียง 59 ปี ภายหลงัเกิดการชิง
อ านาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมินพญา ไดรั้บชยัชนะจึงยา้ ย
เมืองหลวงใหม่มาตั้งท่ีปากแม่น ้ามิดแง ตรงท่ีบรรจบกบั
แม่น ้าอิรวดี จนเป็นท่ีตั้งของเมืององัวะในเวลาต่อมา  



 
 

จากน้ัน  ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวดัเจดีย์นมนาง สร้าง
โดยพระเจา้ตา้หลู่ เม่ือปี ค.ศ. 1636 ใชเ้ป็นท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้หรือพระทนัตธาตุ
ท่ีไดม้าจากลงักา เจดียน้ี์เป็นเจดียท์รงโอคว  ่า
แบบสิงหล หรือเจดียท์รงลงักา  มีต านานเล่า
วา่องคร์ะฆงัทรงกลมผา่คร่ึงซีกน้ี ไดต้น้แบบ
มาจากถนั พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้
หลู่ องคเ์จดียมี์ความสูง 46 เมตร เส้นรอบวง
วดัได ้ 274 เมตร และใชอิ้ฐในการก่อสร้าง
มากถึง 10,126,552 กอ้น จากนั้น ขึน้เขาสกายน์  เป็นภูเขาขนาดกลาง เขา้ชม จุดท่ี 1  Umin Thonse` Pagoda or 30 
Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่  ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นคร่ึงวงกล ม จุดท่ี 2 น าท่านไป
ยงั เจดีย์เสวยอูปงยะฉ่ิน  หรือ ซูนอูพอนยาชิน   (Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda) บา้งก็เขียนวา่  (Soon U Ponya 
Shin Pagoda) หากแปลกนัตามภาษาพม่าแปลวา่ เป็นวดัท่ีพระพุทธเจา้มารับเสวยฉนัภตัตาหารท่ีน่ี  ซ่ึงอยูบ่นยอดเขา  
Nga-pha ของเขตสะกายท่ีมีความสูง  240 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ณ จุดน้ี มีจุดชมววิท่ีคุณสามารถมองเห็นเจดีย์
ต่างๆ ท่ีวางตวัอยูต่ามไหล่เขา มองเร่ือยไปจนสุด ถึงแม่น ้าอิระวดี เชิญถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก ตามอธัยาศยั   
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ 

19.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย  สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG 714 

** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง **  
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  

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

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนค่ะ 

 
หมายเหตุ :  

1. ทางบริษัทฯ  จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน ,  การเปลีย่นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ เหตุภัย
พบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 



 
 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีนํ่าเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะเป็น
โรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอืน่  
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพือ่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน  

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถีถ้่วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจําแล้ว 
ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 

 
อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

      ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า พนิอูลวนิ เมืองสุดโรแมนตกิกลางหุบเขา 3 วนั 2 คนื บิน PG 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง เที่ยวบนิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 
จอยแลนด ์

(ราคาไม่รวมตัว๋) 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

13,900 13,500 12,900 2,000 9,900 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

13,900 13,500 12,900 2,000 9,900 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

14,900 14,500 13,900 2,000 10,900 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

13,900 13,500 12,900 2,000 9,900 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

13,900 13,500 12,900 2,000 9,900 

09 พ.ค.63 11 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

03 ม.ิย.63 05 ม.ิย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

05 ม.ิย.63 07 ม.ิย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

27 ม.ิย.63 29 ม.ิย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG714 20.10-22.35 

12,900 12,500 11,900 2,000 8,900 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

 



 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว   
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว)  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ  
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง   ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง)  
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ)  

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  30 วนั) 

 กรุณาชําระค่าทวัร์เต็มจํานวน ในกรณทีีค่่าทวัร์มีราคา ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
กรณยีกเลกิ (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด 



 
 

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลกิ (ตัดกรุ๊ป) : 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางต้องทาํก่อนภายใน 60 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด เทศ
กาล,วนัหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทาํการเลือ่น            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ่ริษัทฯ กาํหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทาง หรือ 
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํา้เงิน) เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน



 
 

ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่าํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


