
 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย์-สกายน์-เจดย์ีเก๊ามูดอว์-องัวะ-นัง่รถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์                (-/-/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 

เดินทางไปยงั เมืองอังวะ น าเท่ียวชม เมืองอังวะ ด้วยรถม้า ซ่ึงองัวะเป็นราชธานีอีกแห่งหน่ึงของพม่า ชมประตูเมือง
ทางทิศเหนือท่ีเรียกวา่ คาวเซตัน่คา เป็นประตูท่ีปัจจุบนัมีความสมบูรณ์ท่ีสุด และใชเ้ป็นประตูส าหรับท าพิธีสระผม
ในเทศกาล   ต่ินจ่าน(สงกราณต์) ของชาวพม่า ชม  หอคอยเมืองอังวะ  เป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงั เพื่อใช ้
สังเกตการณ์ขา้ศึก สร้างข้ึนในปี ค.ศ.1822 หลงัจากท่ีเกิดแผน่ดินไหวในปี ค.ศ.1838  หอแห่งน้ีเกิดการเอียงตวั แต่
ไดรั้บการบูรณะเป็นโครงสร้างเดิมน้ีเป็นหน่ึงในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าในช่วงตน้ศตวรรษท่ี 19 ชม วดัมหาอ่อง
เหม่ บอนซาน สร้างโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจา้บาจีด่อ  จากนั้นชม Barayar Monastery  สร้างโดย พระเจา้บา
ยีดอ ปี ค.ศ.1834 ไมส้ักท่ีมีขนาดใหญ่ สวยงามได้ซุ้มประตู บานประตูหรือหลงัคา ซ่ึงอาคารแห่งน้ีมีเสาไมส้ัก
รองรับน ้าหนกัอยูถึ่ง 267 ตน้ 



 

 

  
จากน้ัน เดินทางสู่เมืองสกายน์   ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น ้าอิ

ระวดี เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า สกายน์เป็นราชธานีไดเ้พียง 59 ปี ภายหลงัเกิด
การชิงอ านาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงยา้นเมืองหลวงใหม่มาตั้งท่ีปากแม่น ้ ามิดแง ตรงท่ี
บรรจบกบัแม่น ้าอิรวดี จนเป็นท่ีตั้งของเมืององัวะในเวลาต่อมา  

จากน้ัน ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวัดเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจา้ตา้หลู่ เม่ือปี ค.ศ.1636 ใช้เป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้
หรือพระทนัตธาตุท่ีไดม้าจากลงักา เจดียน้ี์เป็นเจดียท์รงโอคว  ่าแบบสิงหล หรือเจดียท์รงลงักา มีต านานเล่าว่าองค์
ระฆงัทรงกลมผา่คร่ึงซีกน้ี ไดต้น้แบบมาจากถนั พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องคเ์จดียมี์ความสูง 46 เมตร 
เส้นรอบวงวดัได ้274 เมตร และใชอิ้ฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 
Caves Pagoda  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกนัเป็น
คร่ึงวงกลมจากนั้น ขึ้นเขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวท่ีคุณ
สามารถมองเห็นเจดียต่์างๆ ท่ีวางตวัอยู่ตามไหล่เขา มองเร่ือยไปจนสุด 
ถึงแม่น ้าอิระวดี เชิญถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก ตามอธัยาศยั  

ค ่า              บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 
*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง   พระราชวงัมณัฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง-วดักโุสดอ-มงิกนุ-ระฆงัมงิกนุ-เจดย์ีมงิกนุ-ทชัมาฮาล 
                                                       (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                               

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม    
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ  สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่าย
สัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษได้ทิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าด้วยเหตุผลว่า
พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของ
กองทพัญ่ีปุ่น ระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็น
พระราชวงัไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบ
เป็ นหน้ ากลองหลงเห ลือก็แ ต่ ป้ อม
ปราการและคูน ้ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็น
ของดัง่เดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงัท่ีเห็น
อยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลอง
รูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา 
 

 
 



 

 

จากน้ัน  น าท่ านไป พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง 
Golden Palace Monastry วงัท่ีสร้างดว้ยไม้
สักทั้ งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ 
วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีต
อ่อนช้อย ทั้ งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง 
โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวติัและ
ทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามิ
นดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองค์ยา้ย
ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลย์
เพื่อเป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยก
วงัน้ีถวายเป็นวดัถือได้ว่าเป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแท้จริง น าท่านชม วัดกุโสดอ 
(Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี  5 มีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 



 

 

จากน้ัน  น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้ าอิระวดีสู่มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่
อยูบ่นเกาะกลางล าน ้ าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือเท่านั้น ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีท่ีมีลกัษณะเป็น
“ก่ึงบา้นก่ึงแพ”เน่ืองจากระดบัน ้าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูน ้ าหลากระดบัน ้าจะ
ข้ึนสูงกวา่ฤดูแลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นก่ึงแพ คือถา้น ้ าข้ึนสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นข้ึนท่ีดอนคร้ันน ้ า
ลงมากก็ยกบา้นมาตั้งใกลน้ ้าเพื่อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้าในชีวติประจ าวนั  

  
น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความ
ทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงั
ทรงเคล่ือนทพัไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอ
พระมหามยัมุนีมาประดิษฐานท่ีมณัฑะเลย์
เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการ
ใหญ่ข้ึนและยากข้ึน ดว้ยการท าสงครามแผ่
ขยายไปรอบดา้นพร้อมกบัเกณฑ์แรงงานขา้
ทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือ
เจดีย์จักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันต
ธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงั
ให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเป็น
เจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิส่งผลให้ขา้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดข่ีแรงงานไป
อยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษแลว้ท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยู่
เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาวา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้
พม่าเสียเมืองในท่ีสุดอยา่งไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนด าเนินไปไดเ้พียง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสดจ็สวรรคต ภายหลงั
ทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐานทว่า
ใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุด
ในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวในปี  



 

 

ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหา
เจดียมิ์งกุนจึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น ้าหนกั 87 ตนัเล่า
ขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการให้มีใครสร้างระฆงัเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทนัทีท่ีสร้าง
เสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีขนาดเล็กกวา่ระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียว
ทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจวา่ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษท่ี์ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทั้งน้ี
เคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยให้เด็กตวัเล็กๆไปยืนรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัได้ถึง 100 คน เจดีย์
ชินพวิมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อวา่เป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างข้ึน
ในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองค์มีต่อ
พระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญานามวา่ “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” หลงัจาก
นั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

 

 
 

19.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผา 
 
 
 



 

 

*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามยัมุณ-ีมณัฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วดัมหากนัดายง-กรุงเทพฯ     
                                                                          (เช้า/กลางวนั/-)                                                                               
04.00 น.      จากนั้นน าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อัน

เป็นส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า 
ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่
ทรงเคร่ืองกษัตริย์ท่ีได้รับการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะ
ไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 
สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 
น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชัย หน้า
ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงได้
สร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยั
พระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหม ้วดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บ
เน้ือทองไดน้ ้าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิม
โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุด
ในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง 
เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้น
กลบัโรงแรม 

07.00 น.         รับประทานอาหารเชา้ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม  
 
 
 
 



 

 

เดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราช
ธานีเพียง 76 ปี ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยู่บน
ภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของ
สะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจี
ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม 

  
จากน้ัน น าท่านชมการตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของพม่าท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึง

ในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์บัร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวม ในทุกๆวนัเวลา 10.30 น.จะมีนกัท่องเท่ียวจ านวน
มาก มาร่วมช่ืนชมการจดัเตรียมตกับาตร ถวายภตัตาหารเพลให้แก่พระสงฆ ์และเณรท่ีมาศึกษาพระธรรมวินยัท่ีวดั
มหากนัดายน ในเมืองมณัฑะเลย ์ท่ีน่ีมีพระสงฆ ์และเณรจ าวดัอยูเ่กือบ 1,400 รูป 

 
 
 



 

 

** ส าหรับเท่ียวบิน PG710 จะไม่มีบริการอาหารกลางวนัท่ีร้านอาหารและไม่มีรายการเท่ียวเจดียห์ยก ** 
ไฟล์ทบิน PG710  
14.15 น ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที ่PG 710 

** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  
16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
ไฟล์ทบิน PG714  
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน   แวะสักการะ เจดีย์หยก ซ่ึงเป็นเจดีย์หยกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นเจดียป์ระดบัประดาดว้ยหยกทั้งภายในและภายนอก

รวมทั้งหยกกอ้นใหญ่ท่ีสุดอยูใ่ตย้อดฉตัร เป็นเจดียท่ี์สวยอีกแห่งหน่ึงของเมืองมณัฑะเลย ์ 

 
19.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที ่PG 714 

** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

**เวลาบินบางพเีรียดอาจจะไม่ตรงกนั รบกวนเช็คเวลาบินก่อนเดนิทางตามตารางท้ายรายการค่ะ** 
............................................................................... 



 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนค่ะ 
หมายเหตุ :  

1. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน ,  การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัย
พบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น าเสนอเบื้องต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะเป็น
โรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจ าแล้ว 
ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

      ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า มัณฑะเลย์  มิงกนุ สกาย องัวะ 3 วนั บิน PG 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง เที่ยวบนิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว จอยแลนด ์
(ราคายงัไม่รวมตัว๋) 

07 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 
PG709 12.15-13.40 
PG714 19.15-21.40 

11,900 11,500 10,900 2,000 7,900 

28 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 
PG709 12.15-13.40 
PG714 20.10-22.35 

11,900 11,500 10,900 2,000 7,900 

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

11,900 11,500 10,900 2,000 7,900 

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

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

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

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

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

12,900 12,500 11,900 2,000 9,900 

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

12,900 12,500 11,900 2,000 9,900 

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

11,900 11,500 10,900 2,000 7,900 

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

11,900 11,500 10,900 2,000 7,900 

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

11,900 11,500 10,900 2,000 7,900 

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

11,900 11,500 10,900 2,000 7,900 

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

 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถงึการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

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

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

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

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 10,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วนั) 

 กรุณาช าระค่าทวัร์เต็มจ านวน ในกรณทีีค่่าทวัร์มีราคา ต ่ากว่า 10,000 บาท 
กรณยีกเลกิ (จอยกรุ๊ป) : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด 

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมัดจ าทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

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

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุด เทศ
กาล,วนัหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทาง หรือ 
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 



 

 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


