
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย ์   

                   (-/-/เยน็)                                                                                                                            

08.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.50 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเที่ยวบนิ FD 244  ** มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

12.20 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้ 

บา่ย น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัที ่

ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมยั 

สงครามมหาเอเชียบูรพาหรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488 

เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมาย 

ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหลง่ 

ซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กั 

กถ็กูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืกแ็ต่ป้อมปราการและคูน า้รอบ 

พระราชวงัทีย่งัเป็นของด ัง่เดมิอยู่ปจัจปุนัพระราชวงัที่เหน็อยู่เป็นพระราชวงั 

ทีร่ฐับาลพมา่ไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


จากนัน้ น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)  

วงัทีส่รา้งดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพมา่แท ้ๆ  วจิติรตระการ 

ดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง  

โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกบัพทุธประวตัิและทศชาตขิองพระพทุธเจา้  

สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานี 

จากอมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน  

แต่หลงัจากที่พระองคส์ิ้นพระชนมพ์ระเจา้ธีบอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้่าเป็นงานฝีมอืที่ประณีต

ของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ  น าท่านชม วดักโุสดอ  

(Kuthodaw Pagoda) ซึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นสถานทีท่  าการสงัคายนา 

พระไตรปิฎกครัง้ที ่5มแีผ่นศิลาจารกึพระไตรปิฎกท ัง้หมด 84,000 พระ 

ธรรมขนัธแ์ละหนงัสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก” 

เยน็  น าท่านแวะวดักสุนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์

น าท่านเดนิทางสู่เขา Mandalay Hill ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามที่ 

สุดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กอืบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนั

สวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่เมนูพเิศษ  กุง้แม่น้ําเผา 

*นําท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAYหรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่สอง พธิีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ-มณัฑะเลย-์พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางกี-วดัตโิลมินโล-

วดัสญัพญัํู-วหิารธรรมยนัจี-จุดชมวิวทะเลเจดีย-์โชวพ์ื้นเมืองหุ่นเชิด           (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

04.00น. น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอื 

เป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัรยิท์ีไ่ดร้บัการขนานนามว่า  

“พระพทุธรูปทองคาํเน้ือน่ิม”ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึ้นที่เมอืงธรรมวด ีเมือ่ปี  

พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบัทอง 

ปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรอื 



วดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอืวดัพยาจ)ี เพือ่ประดิษฐานพระมหามยัมนีุ และในปี  

พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า 

จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเกบ็เน้ือทองไดน้ า้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี  

พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการ 

ออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีสุ่ดแต่ประดิษฐานพระพทุธ 

รูปเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรุง 

ศรอียุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 พรอ้มท ัง้ เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสนิารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ยปีประดิษฐานพระพทุธ

ไสยาสนส์วยงามมากจากนัน้กลบัโรงแรมทีพ่กั 

06.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิมณัฑะเลย ์พรอ้มรบัประทานอาหารเชา้ ณ แบบ SET BOX  

07.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิพกุาม สู่เมอืงประวตัศิาสตรพ์กุาม โดยสายการบนิAir Yangon เที่ยวบนิที่ YH 910 

08.25 น. เดนิทางถงึเมอืงพกุาม (Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถปูด ัง้เดิมของพม่า

โดยแท ้มลีกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระ

สรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท ัง้ทีป่ระชมุสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทใน

พกุาม  

 
 
 
 
 
 
 
 

ชม วดัอนันดา (Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่

ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งน้ีนบัไดว้่าเป็นวหิารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในพกุาม  

มรูีปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั มมีขุเดจ็ยืน่ออกไปท ัง้ 4 ดา้นซึง่ต่อมา 

เจดยีแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพมา่ในยุคตน้ของพกุาม  

และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งน้ีกค็ือ ทีช่่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ให ้

แสงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์ 

จากนัน้ ชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใต ้

ของหมูบ่า้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริย ์

แห่งมอญ เพือ่ส ัง่สมบญุไวส้  าหรบัชาตหินา้ จงึไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดัน้ี โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอน

หน่ึงองคก์บัพระพทุธรูปอีกสามองคน์ัง่เบยีดเสียดอยู่ภายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็น

อย่างด ี

 



 
 
เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านแวะชมสิง่ของขึ้นชื่อของพกุามกค็ือ เครื่องเขิน ซึง่ยอมรบักนัว่ามชีื่อ 

เสยีงทีสุ่ดในพมา่ เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่  

หบีใส่ของต่างๆ สิง่ทีก่  าลงัเป็นทีนิ่ยมกค็ือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบั 

โครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ จากนัน้ 

พาท่านเทีย่ว วดักบุยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ  

สิง่ทีโ่ดดเด่นคือภาพจติกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีสุ่ดในพกุาม ทีย่งัคง 

เหลอือยู่จากนัน้เขา้ชม วดัตโิลมินโล (Htilominlo Temple)  

สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็น 

พระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู ซึง่เกดิกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้สีย่ง 

ทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนั 

ทัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทศิ ท ัง้สองช ัน้มภีาพ 

จติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม  

สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761 ซึง่ไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากท ัง้ภายในและภายนอก  

นมสัการ เจดียส์พัพญัํู ซึ่งเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในเมอืงพกุาม ชมวิหารธรรมยนัจี (Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะ

ระตู่ ,และพระองคก์เ็ชื่อว่าเป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงพกุาม สรา้งขึ้นเพือ่ลา้งบาป  

ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาติ 

ภพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหงา่นดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมาชมเมอืง 

ทะเลเจดยีท์ีส่วยงาม และหมูบ่า้นเก่าแก่เมอืงพกุามทีย่งัคงวถิทีีว่ติทีเ่รียบงา่ย  

น าท่านเดนิทางชมและเกบ็ภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย ์ 

ท่านสามารถมองเหน็ทุ่งทะเจดยีใ์นมมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์ห่งน้ี  

คํา่  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที่ดูเหมอืนมชีีวติจริง พรอ้มลิ้มรส

อาหารพื้นเมอืง 

*นําท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัที่สาม พกุาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออ-ูชมสวนเกษตรลอยน้ํา-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดห่วง 

                 (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.30 น.         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

07.50 น.  เหริฟ้าทางสู่สนามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เทีย่วบนิที่ YJ892 

09.00 น  เดนิทางถงึเดินทางถงึสนามบนิเฮโฮ HEHO น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองตองย ี 

 เดินทางถงึสนามบินเฮโฮ (Heho)จากนัน้เดินทางต่อไปยงัเมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน (Shan State)นัง่รถจากสนามบนิไปราว 1 

ช ัว่โมงครึ่ง เพือ่ไปชมทะเลสาบอนิเล(Inle Lake)มพีื้นท ี158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือ 

จรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากล าธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปท ัง้ทางทิศตะวนัต กและ

ตะวนัออก มนี า้ไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น า้สาละวนิ รอบทะเลสาบมชีุนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง น าท่านลงเรือเพื่อ

เดินทางสู่ ทะเลสาบอินเลลงเรือยนต(์ลําละ 5-6 ท่าน) มีเสื้อชูชีพบริการท่านเพื่อความปลอดภยัชมวิวทิวทศันท์ี่สวยงามและ

สภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดียวทัง้ชายและ

หญงิอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาวอนิตา น าท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็นตลาดนดัที่หมนุเวยีนกนัไปโดยไม่ซ  า้กนั ให ้

ท่านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึกลบับา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล  

เทีย่วชม วดัพองดออ ูสรา้งในศตวรรษที ่12 อดตี พระพทุธรูป 5 องคน้ี์ (พระบวัเข็ม)ชาวบา้นจะ อญัเชิญขึ้นเรือแลว้แห่ไปตาม

หมูบ่า้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึง่จะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 15 วนั) ม ี

ขนาด 5 ซ.ม. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึปจัจบุนัพระพทุธรูป 

มขีนาดสูงกว่าเดมิถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพทุธรูปทีศ่กัดิ์สทิธิ์คู่ทะเลสาบอนิเลย ์ 

ใหน้ าท่านนมสัการ พระบวัเข็ม เพือ่เป็นสริมิงคล จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้น 

ทอผา้อนิปอขอม ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีน่ าเสน้ใยบวัมาทอเป็นเสื้อผา้,ผา้พนัคอ  

ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กว่าปี น าท่านเดนิทางกลบัทีพ่กั หลงัจากนัน้ 

 



เดนิทางไป หมู่บา้นผลติบหุรี่พื้นเมือง และ แปลงสวนผกัลอยน้ํา (Floating Garden) 

ทีป่ลูกผกัมากมาย เช่น พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจ านวนมากพอทีจ่ะเลี้ยง 

คนพมา่ท ัง้ประเทศได ้น าท่านไป วดัแมวลอดห่วงNga-Phe-Kyanng 

Monastaryเป็นส านกัสงฆท์ีร่วบรวมพระพทุธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวนมาก 

เป็นวดัทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654  

ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง ไดเ้วลาสมควรเขา้สู่ทีพ่กั 

คํา่ บรกิารอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 พกัที่ SKY LAKE INLE  RESORTณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเท่า) 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ              (เชา้/กลางวนับนเครื่อง/-)                                                                               

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.40 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Bagan เทีย่วบนิที ่W9-011 

10.35 น.     เดนิทางถงึเมอืงมณัฑะเลย ์หลงัผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

12.50 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD 245 

** มีบริการอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

15.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

 

**ในกรณีที่ไฟลท์บนิภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปญัหาทางสายการบนิหรอืเหตุ

สุดวสิยัทางธรรมชาติ ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิ์ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกดิจากสายการบิน

ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั** 

 

เน่ืองจากทางโรงแรมอาจจะมีการจดังานกาลา่ดินเนอรโ์ดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ลูกคา้จะตอ้ง

เสยีค่าอาหารกาลา่ดินเนอรป์ระมาณท่านละ 1,000-1,500 บาทต่อท่าน ข้ึนอยู่กบัโรงแรมที่พกัในแต่ละที่



และแต่ละปี (ท ัง้น้ีทางผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบกอ่นทาํการจองทกุคร ัง้ค่ะเพือ่ผลประโยชนข์องลูกคา้เป็น

สาํคญั) 

 
อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

12 ต.ค.61 15 ต.ค.61 24 22,900 22,500 21,900 5,000 

25 ต.ค.61 28 ต.ค.61 24 22,900 22,500 21,900 5,000 

3 ม.ค.62 6 ม.ค.62 24 23,900 23,500 22,900 5,000 

24 ม.ค.62 27 ม.ค.62 24 21,900 21,500 20,900 5,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเสน้ทางมณัฑะเลย-์พกุาม-เฮโฮ-มณัฑะเลย ์

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 



 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอื 

ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 30 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว ้

(15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้กอ่นทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
 
 



 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้



 เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 
 

 
 


