
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ – มณัฑะเลย์ - พนิอูลวนิ - นั่งรถม้าชมเมือง       (-/-/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 
น าท่าน เดินทางเข้าสู่เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) รถวิ่งไปบนถนนสมยัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง หรือท่ีเรียกกนัในยุค

สงครามว่า Burma Road มุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาฯ 2.30 
ชัว่โมงก็มาถึงเมืองพินอูลวินหรือมีอีกช่ือหน่ึงวา่ “เมเม๊ียว” (Maymyo) เมืองพกัตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
พม่ามาตั้งแต่สมยัอาณานิคมองักฤษ และท่ีแห่งน้ีท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ เยน็สบายตลอดทั้งปี จากนั้น
น าท่าน น่ังรถม้า ชมเมืองพินอูลวิน เพื่อเก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก ยา่นหอนาฬิกา Purcell Tower สัญลกัษณ์อนัโดด
เด่นของเมืองพินอูลวนิ 

ค ่า              บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **Royal Parkview หรือเทยีบเท่า 

 
 



 
 

 
 

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

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

จากน้ัน น าท่านนมสัการ วัดพระมหาอันตูกานตาร์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) ซ่ึงประดิษฐานพระพุทธรูปท่ี
คนไทยเรียกวา่ “พระทนัใจ” ซ่ึงแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งองค ์ตามประวติักล่าววา่ มีชาวจีนไดม้าบูชาองคพ์ระทนัใจ
ไปไวท่ี้ประเทศจีน ระหวา่งการเดินทาง รถเกิดอุบติัเหตุ องคพ์ระตกจากรถ ไม่สามารถยกข้ึนรถไปไดอี้กไม่วา่จะใช้
เครนช่วยยกก็ตาม สุดทา้ยจึงตอ้งสร้างวดับริเวณน้ีเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวองค์น้ี พร้อมกบัตั้งช่ือว่า 
“มหาอนัตูกานตาร์” ซ่ึงแปลเป็นไทยไดว้า่ “เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ มหศัจรรยท่ี์ให้ความร ่ ารวย โชคดีแก่ผูก้ราบไหว”้ และ
เช่ือกนัวา่เป็นพระรักชาติอีกดว้ย 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

น าท่าน ชมความงดงามของพืช เมืองหนาว ท่ี  สวน
พฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawkyi 

Botanical Garden) สวนแห่งน้ีตั้งข้ึนในปี ค.ศ.
1915 ออกแบบให้เหมือนกบั สวนพฤกษศาสตร์
หลวงเมืองคิว (Royal Botan Gardens) หรือสวน
คิว (Kew Garden) ในประเทศองักฤษ ภายใน
สวนแห่งน้ีประกอบด้วยสนามหญา้สวนหย่อม 
สระน ้ าขนาดใหญ่ และมีป่าธรรมชาติ  เป็น
องค์ประกอบภายในสวน นอกจากจะตกแต่ง
สวยงามแลว้ยงัมีการให้ความรู้ดา้นพรรณพืชและการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีพื้นท่ีกวา้งขวางถึง 2,700 
ไร่ ภายในสวนพฤษศาสตร์มีการปลูกพืชพนัธ์ุพื้นเมืองกวา่ 514 สายพนัธ์ุ ตน้ไมจ้ากต่างประเทศ 74 สายพนัธ์ุ มีการ
ปลูกไผก่วา่ 75 ชนิด กลว้ยไมพ้นัธ์ุพื้นเมืองกวา่ 300 ชนิด นอกจากนั้นยงัมีการปลูกดอกไมอี้กจ านวนหลากหลาย
สายพนัธ์ุ โดยเฉพาะดอกกุหลาบท่ีถูกมาปลูกในสวนแห่งน้ีกวา่ 25 สายพนัธ์ุ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวของผูท่ี้ช่ืนชอบ
ธรรมชาติและตน้ไมอ้ยา่งแทจ้ริง 



 
 

จากน้ัน ร ะ ห ว่ า ง ท า ง ก ลั บ มัณ ฑ ะ เ ล ย์  แ ว ะ ช ม ส ว น ก า แ ฟ ท้ อ ง ถ่ิ น แ ล ะ ชิ ม ไ ว น์ ท้ อ ง ถ่ิ น ไ ด้ ท่ี ท า จ า ก
Strawberry,Grape,Pineapple,Cherry และ Jam** ใหท้า่นไดเ้ลือกเป็นของฝาก 

 
 

12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
จากน้ัน น าท่านเดินทางเข้า สู่ตัวเ มือง อมรปุระ 

(Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยู่
ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราช
ธานีเพียง 76 ปี ท่านจะไดช้มทศันียภาพของ
เมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี เจดีย์จ  านวน
มากมายท่ีตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝ่ัง
แม่น ้ า ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไมท่ี้ยาว
ท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือว่า
เสาอู เสาของสะพานใช้ไมส้ักถึง1,208 ตน้
ซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจีซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบ
วดัอนนัดาแห่งพุกาม 



 
 

ค ่า              บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ!! กุ้งแม่น า้เผา 

*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

  ส 
 

 
 
 

วนัทีส่าม เข้าร่วมพธีิล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวงัมัณฑะเลย์ – พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง – วดักุโสดอ – สกายน์ - 

เจดีย์นมนาง - ขึน้เขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉ่ิน – เจดีย์อูมินทงแส่ – กรุงเทพฯ        (เช้า/กลางวนั/ - )                                                                                                                            
07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า ทีห้่องอาหารของโรงแรม    
น ำท่ำน  นมสัการ พระมหำมัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ

สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่ำ ถือเป็นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริย์
ท่ีได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค ำ
เน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมือง
ธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้ม
ด้วยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับ
ทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 
2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะ
ไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสีย
เมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 
บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของ
ช่างชาวอิตาลีจึงนบัได้ว่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ 
ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญ
บูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 

จากน้ัน   น าท่านเขา้ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ีสวยงาม
ท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชียในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบิน
ฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดทิ้้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลว่า
พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่น ระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผา



 
 

ราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยูปั่จจุปันพระราชวงัท่ี
เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา 

 
 

จากน้ัน  น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง 
Golden Palace Monastry วงัท่ีสร้างดว้ย
ไม้สักทั้ งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่า
แท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลัก
ประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตูและ
หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกบัพุทธ
ประวติัและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้าง
โดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ี
พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ี
เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดัถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง น าท่าน
ชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผน่ศิลา



 
 

จารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก” 

 
12.00 น.  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน เดินทางสู่เมืองสกายน์   ศูนย์กลางแห่ง

พระพุทธศาสนาท่ีส าคัญ ท่านจะได้ชม
ทศันียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี 
เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา 
และริมฝ่ังแม่น ้ า สกายน์เป็นราชธานีไดเ้พียง 
59 ปี ภายหลงัเกิดการชิงอ านาจกนั สุดทา้ย
พระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้าย
เมืองหลวงใหม่มาตั้งท่ีปากแม่น ้ามิดแง ตรงท่ี
บรรจบกบัแม่น ้ าอิรวดี จนเป็นท่ีตั้งของเมือง
องัวะในเวลาต่อมา  

 
 
 
 



 
 

จากน้ัน  ชม เจดีย์กวงมูดอร์หรือวดัเจดีย์นมนาง สร้าง
โดยพระเจา้ตา้หลู่ เม่ือปี ค.ศ.1636 ใช้เป็นท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้หรือพระทนัตธาตุ
ท่ีไดม้าจากลงักา เจดียน้ี์เป็นเจดียท์รงโอคว  ่า
แบบสิงหล หรือเจดียท์รงลงักา มีต านานเล่า
วา่องคร์ะฆงัทรงกลมผา่คร่ึงซีกน้ี ไดต้น้แบบ
มาจากถนั พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้
หลู่ องคเ์จดียมี์ความสูง 46 เมตร เส้นรอบวง
วดัได ้274 เมตร และใช้อิฐในการก่อสร้าง
มากถึง 10,126,552 กอ้น จากนั้น ขึน้เขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง เขา้ชม จุดท่ี 1  Umin Thonse` Pagoda or 30 
Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นคร่ึงวงกลม 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 มีจุดชมวิวท่ีคุณสามารถมองเห็นเจดีย์
ต่างๆ ท่ีวางตวัอยูต่ามไหล่เขา มองเร่ือยไปจนสุด ถึงแม่น ้าอิระวดี เชิญถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก ตามอธัยาศยั   
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ 

19.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG 714 

** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  
21.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนค่ะ 

 
หมำยเหตุ :  

1. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกิดควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลิกบิน , กำรเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บนิรวมถึงเวลำบิน , กำรประท้วง,กำรนัดหยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณท่ีำนถูกปฎเิสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่
ตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศ หรือ สภำพอำกำศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัย



 
 

พบิัติทำงธรรมชำติ กำรปิดของสถำนทีท่่องเทีย่วต่ำงๆรวมถึงร้ำนอำหำรโดยมิได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำม
ควำมเหมำะสม) 

2. อำหำรท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชำติจะเป็นไปตำมรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในรสชำติของ
อำหำร 

3. โรงแรมทีร่ะบุในรำยกำรทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมที่น ำเสนอเบื้องต้นเท่ำน้ัน ซ่ึงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมที่เข้ำพกัจะเป็น
โรงแรมระดับเทยีบเท่ำกนั 

4. ลูกค้ำจะต้องปฎบิัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ของท่ำนเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกดิส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจำกควำม

ประมำทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋ำเกดิสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 
6. รูปภำพในโปรแกรมเป็นรูปภำพเพ่ือใช้ประกอบกำรโฆษณำเท่ำน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจ าแล้ว 
ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

      ตาราง วันเดนิทาง ราคา พม่า พนิอูลวิน เมืองสุดโรแมนตกิกลางหุบเขา 3 วนั 2 คืน บิน PG 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง เที่ยวบนิ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 
จอยแลนด ์
(ราคาไม่รวมตัว๋) 

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 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) 

เง่ือนไขประกันกำรเดินทำง  ค่ำประกันอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่ำงกำร
เดินทำง ไม่คุ้มครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวของผู้เดินทำง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

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) 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี 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 แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไ ม่ครบตำม
จ ำนวนที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ (15 ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯ และผู้เดินทำงอ่ืนที่เดินทำงในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 

 คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 15 ท่ำนขึน้ไป จึงออกเดินทำง  ในกรณทีีม่ีผู้เดินทำงไม่ถึง 15 ท่ำน ขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดินทำง หรือ 
ยกเลกิกำรเดินทำง โดยทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 10 วนัก่อนกำรเดินทำง 

 กรณทีีท่่ำนต้องออกตั๋วภำยใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำที่ทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตั๋ว 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบ ล่วงหน้ำ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ำท่ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่แจ้งให้ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ำ
ท่ำนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ำว 



 
 

 กรณีใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มน ้ำเงิน) เดินทำงเพ่ือกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ – ออก
ประเทศใด ๆ กต็ำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร์และรับผดิชอบใด 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 ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

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



 
 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกพำสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้ำปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอำยุกต็ำม อำจท ำให้ท่ำน
โดนปฎเิสธกำรเข้ำและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่ำตัดขำกรรไกรที่ท ำให้ใบหน้ำเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่ำนต้องท ำพำสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท ำกำรจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีควำม” ทีไ่ม่อนุญำติให้ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดท ำกำรตรวจสอบก่อนกำรจองทวัร์ว่ำท่ำนสำมำรถ
เดินทำงออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึงรำยละเอยีด
อำยุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


