
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ 



 

 
 

 

วันแรก  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – มัณฑะเลย์ – พุกาม – จุดชมวิวเมืองพุกาม – ชมโชว์หุ่นกระบอก 

08.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน บางกอก แอร์เวย์ (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก
ในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร 
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาท ีและผู้โดยสารพร้อม ณ 
ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที  เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่
สามารถล็อกท่ีนั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน 

12.05 น.  บินลัดฟ้าสู่เมือง มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ (PG) เที่ยวบินที ่PG709 มี
บริการอาหารบนเครื่อง 

13.20 น.     เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับ
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว  

 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ของกษัตริย์อนุรุทม
หาราชแห่งอาณาจักรพุกาม (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง โดยประมาณ) น าท่านขึ้นชม จุดชมวิวเมืองพุกาม 
ทะเลเจดีย์เมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา ที่เจดีย์ชเวสันดอว์เจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า ซึ่งจะเห็นวิวของเจดีย์นับพันองค์ไกลสุดลูกหูลูกตา เจดีย์แห่งนี้จะแบ่งเป็น 4 ชั้น สามารถเลือก
ถ่ายรูปได้ตั้งแต่ชั้นแรกจนถึงชั้นบนสุดของตัวเจดีย์ เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น *** กรณีที่
เดินทางถึงพุกาม หลังตะวันตกดินแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรม โดยจะเดินทางไปยัง
ร้านอาหารแทน *** 

ค่่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ ชมละครหุ่นกระบอก  
สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก Bagan View Hotel  ระดับ 3* หรือเทียบเท่า 
 



 

 
 

 

วันทีส่อง พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดมนูหา – วัดอนันดา – เครื่องเขิน – วิหารธรรมยันจี – เจดีย์ติโลมินโล - 

มัณฑะเลย ์– สะพานไม้อู่เป็ง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านชมและร่วมสักการะ เจดีย์ชเวสิกอง
(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์
ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึ้นหลัง
พระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพ่ือใช้บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมีลักษณะเป็นสีทอง
ขนาดใหญ่ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลาง
ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม จากนั้นน าท่านชม วัดมานุหะ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของหมู่บ้านยิน
กะบา สร้างโดยพระเจ้ามานุหะ เพ่ือสั่งสมบุญไว้ชาติหน้าจึงได้สร้างวัดนี้ไว้ ด้วยโครงสร้างพระวิหารค่อนข้าง
แคบท าให้พระพุทธรูปถูกสร้างอย่างเบียดเสียดอยู่ภายใน มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่ง
เบียดเสียดอยู่ภายใน คล้ายราวกับว่าเป็นการสื่อถึงความคับแค้นพระทัยของท่านที่ได้ตกเป็นเชลยในครั้งนึง  
 
 
 
 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นท่านชม วัดอนันดา (Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่ง
วิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 
ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีกซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของ
พุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ 
ท าให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นน าท่าน แวะชมสินค้าพ้ืนเมืองชื่อดัง เครื่องเขิน หนึ่งในงานหัตถกรรม
ที่แพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือเอเชียอาคเนย์ ในอดีตเครื่องเขินมีสถานภาพเป็นทั้งของใช้ใน 



 

 
 

 
ครัวเรือน เครื่องใช้ในพิธีกรรม ตลอดจนรูปเคารพและงาน
ศิลปกรรม มีน้ าหนักเบา สะดวกต่อการใช้สอย โดยผลงาน
แต่ละชิ้นเป็นสินค้าที่ท าจากมือทั้งสิ้น เป็นที่นิยมในหมู่
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวตะวันตก น าท่านชม วิหาร
ธรรมยังยี (Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระ
เจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดใน
เมืองพุกาม สร้างขึ้นเพ่ือล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผล
กรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติ
ภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนั้นน าท่านชม เจดีย์ติโลมินโล 
เป็นวัดที่สร้างแบบก่ออิฐถือปูนบนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันได
เดินขึ้นสู่ระเบียงชั้นบนได้ และวิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรม
พุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบ
พระพุทธรูปแล้วงดงามมาก องค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกต่างจากที่เห็นกัน มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น  อันประณีตสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมือง 
มัณฑะเลย ์จากนั้นน าท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง (U – Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สัก
ถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน ของเมืองอมรปุระ  

ค่่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก Palace View Hotel ระดับ 3* หรือเทียบเท่า 
 

วันทีส่าม มัณฑะเลย ์– พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – มิงกุน - ล่องแม้น้่าอิรวะดี-หมู่บา้นมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆัง

มิงกุน-เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) - วัดกุโสดอว์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักทองชเวนาน

จอง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  

04.00 น น าท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ใน พิธีล้างหน้า

พระพักตร์พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้า

จีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ

พม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาด

ใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า 

“พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะ

ไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689  



 

 
 

 

สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง9 ฟุต ในปี 

พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหา

มัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้

ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงิน

เพ่ือบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่

สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุง

ศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที ่1 จากนั้นน าท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ ล่องเรือแม่น้่าอิระวดีสู่เมืองมิงกุน โดยระหว่างทาง

จะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจาก

ระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะ

ฤดูน้ าหลาก ระดับน้ าจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึง

นิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอน 

ครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ า เพ่ือความสะดวกสบายในการใช้

แม่น้ าเมืองมิงกุน ในชีวิตประจ าวัน โดยระหว่างการเดินทาง ท่านจะ

ได้สัมผัสกับบรรยากาศวิถีชิวิตที่เรียบง่ายของชาวพม่าริมฝั่งแม่น้ า  

เป็นหมู่บ้านริมแม่น้ าอิรวดีฝั่งตะวันตก ห่างจากมัณฑะเลย์ประมาณ 

11 กิโลเมตร น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ซึ่งมีความหมายว่าเจดีย์ที่สร้าง

ไม่เสร็จ พระเจ้าปดุงมีพระราชด าริจะสร้างเจดีย์มิงกุน หรือ “เจดีย์

จักรพรรดิ” ที่ใหญ่ที่สุดและสูงกว่าเจดีย์ใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐาน

พระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีน โดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่

เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐม

เจดีย์ในสยาม จากนั้นน าท่านชม ระฆังมิงกุน ซึ่งพระเจ้าปะดุงทรง

สร้างไว้ เป็นระฆังสัมฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า  น้ าหนักประมาณ 90 ตัน ระฆังนี้สูง 4 เมตร มี

เส้นผ่าศูนย์กลางที่ปากกว้าง ราว 5 เมตร นับว่าเป็นระฆังที่แขวนอยู่ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก น าท่านชม เจดีย์ชินพิว

เม ที่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี 

พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อ 



 

 
 

 

พระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควรจนเป็นที่กล่าวขานว่าเป็น “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 

จากนัน้น าท่านเดินทางกลับเมือง มัณฑะเลย์  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 จากนั้นน าท่านชม วัดกุโสดอว์ สร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์

แห่งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 โดยพระเจ้ามินดง

โปรดให้จัดการสังคายนาพระไตรปิฎกขึ้น  ณ เมือง

มัณฑะเลย์ หลังจากนั้นโปรดให้สลักพระไตรปิฎกลงบน

แผ่นหินแล้วสร้างเจดีย์ทรงปราสาทส าหรับประดิษฐานแผ่น

จารึกแต่ละแผ่น วัดกุโสดอจึงถือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุด

ในโลก ด้วยพระขรรภ์กว่า 84,000 ฉบับ ลักษณะทาง

ศิลปกรรมประกอบด้วยเจดีย์ประธานซึ่งจ าลองแบบมาจากเจดีย์ชเวซิกองเมืองพุกาม แวดล้อมไปด้ยเจดีย์ทรง

ปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผ่นจารึกพระไตรปิฎก เจด์เหล่านี้มีการแบ่งกลุ่มตามหมวดของพระไตรปิฎก

ตั้งแต่พระวินัย พระสูตรและพระอภิธรรม จากนั้นน าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างโดยพระเจ้ามินดง 

เป็นอาคารไม้ตกแต่งด้วยปูนปั้นมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกต่างจากวัดอ่ืนๆต่อมาถูกไฟไหม้หมด ขณะนี้

ทางการพม่าได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ สร้างข้ึนเมื่อย้ายราชธานีมาจากอมร

ปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วย

ท้องพระโรงพระที่นั่ง และต าหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้

จ าลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบ

ศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีต โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศ

ชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมา

อยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพ่ือเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน   

19.15 น. บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน บางกอก แอร์เวย์ (PG) เที่ยวบินที่ PG714 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาท ีมีบริการอาหารบนเครื่อง 

21.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

************************************************************ 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการบริการ 

เที่ยวฟิน มัณฑะเลย ์พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์  

3 วัน 2 คืน โดย สายการบิน บางกอก แอร์เวย์  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ2 

– 3 ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน 12 

ปีเสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน  12 

ปีไม่เสริมเตียง 
ไม่เอาตั๋วเครื่องบิน พักเดี่ยว 

10 – 12 ม.ค. 63 10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

11 – 13 ม.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

18 – 20 ม.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

24 – 26 ม.ค. 63  13,990 13,990 12,990 5,900 3,900 

25 – 27 ม.ค. 63  13,990 13,990 12,990 5,900 3,900 

01 – 03 ก.พ. 63  11,990 11,990 10,990 5,900 3,900 

08 – 10 ก.พ. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 

14 – 16 ก.พ. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 

15 – 17 ก.พ. 63 12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 

21 – 23 ก.พ. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

22 – 24 ก.พ. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

28 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

29 ก.พ. – 02 มี.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

14 – 16 มี.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

20 – 22 มี.ค. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 



 

 
 

21 – 23 มี.ค. 63  12,990 12,990 11,990 5,900 3,900 

27 – 29 มี.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

28 – 30 มี.ค. 63  10,990 10,990 8,990 5,900 3,900 

 
อัตราค่าข้างต้นนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ 
2. ค่าธรรมเนียมภาษีน้่ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน  
3. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
4. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
6. ค่าระวางน้่าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. 
7. ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช่านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
10. ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
  

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมภาษีน้่ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น 
2. ค่าท่าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าท่าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน

ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดท่าเอง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร

และเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

5. ค่าปรับ ส่าหรับน้่าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากที่ทางสายการบินก่าหนดไว้ 20 กก. 
6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน เด็กเก็บเท่ากับผุ้ใหญ่ (ช่าระที่สนามบินในวันเดินทาง)  
7. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยุ่กับความพึงพอในในบริการที่ท่านได้รับ (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับ

ทิป) 



 

 
 

 
เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง 

1.กรุณาท่าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันท่าการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายช่ือและหน้า

หนังสือเดินทางเพื่อยันการจองท่ีนั่ง พร้อมช่าระมัดจ่าท่านละ 10,000 บาท 

2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

3.เมื่อท่านตกลงช่าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ่าให้ทั้งหมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น

ค่าธรรมเนียมวีซ่า ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ่าโดยไม่มี

เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2.ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจ่าทัวร์ 50% 

3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร ์ต่อท่าน 

4.ส่าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ่าทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจ านวนผู้เดินทางขั้นต่ า 20 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไว้เท่านั้น หากมี

จ านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง ใน

กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ต้องเพ่ิมเงินท่านละ 1,000 บาท, กรณีท่ีมีผู้เดินทาง 15-19 ท่านต้องเพ่ิมเงินท่านละ 500 

บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศพม่าสั่งให้มีการระงับใช้วีซ่า หรือท่านไม่ได้รับผลการอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศพม่าทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่า และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าเพิ่มเติมท่านละ 900 บาท เพ่ือด าเนินการขอวีซ่าใหม่โดยตรง

กับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าประจ าประเทศไทย 



 

 
 

 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ข้ึนอยู่กับดุลย

พินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ข้อจ ากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภัย รวมถึง

ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส าคัญ 

5.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท าและด าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 

6.อัตราค่าบริการคิดค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ ามัน หรือมีการประกาศลด

ค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 

7.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอ

คืนค่าบริการได้ 

8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได้ 

9.ค่าบริการที่ท่านช าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละ

แห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอ

คืนค่าบริการไม่ได้ 

10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย

การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่

จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

11.มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

12.บริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ 

เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย ์การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ

สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันด ีบริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วน

ต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระท าดังกล่าวทั้งสิ้น 



 

 
 

 

13.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น

เหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

14.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทาง

ท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่าง

การเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

15.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถ

รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจาก

ผู้เดินทาง 

16.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย

การบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัย

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่าย

เพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ 

18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่

เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทาง

ไป 

19.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ

ในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์) 

20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

21.กรณีท่ีท่านต้องออกตั๋วภายในประเทศ เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท าการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 



 

 
 

 

22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่

สามารถเดินทางได้  

 

 


