
 

ทวัรพ์ม่า หลงรกั...พกุาม 3 วนั บิน FD  

ทุ่งทะเลเจดียช์มพระอาทติยต์ก พระมหามยัมนีุ 

 
 
 
 
 
 

พเิศษสดุ เมนูกุง้แม่น ้ าเผา + ชดุเสรมิบารมี+บนิสบายๆกบัสายการบนิแอรเ์อเชีย 

จุดเด่นของโปรแกรม 
  ชม สะพานไมอ้เูบง็ สะพานไมส้กัที่ยาวที่สดุโลก รมิทะเลสาบตองตามนั 
 สกัการะ พระมหามยัมณีุ สิง่ศกัดิ์สทิธิ์สูงสดุ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

  ชม เจดียช์เวสกิอง เมืองพกุาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
  ชมทุ่งทะเลเจดีย ์พรอ้มชมพระอาทติยต์ก ณ เจดียช์เวซานดอว ์
  ชมพระอาทติยต์กน ้า ณ เจดียบ์ูพยา  

  ชมโชวห์ุน่เชิด พกุาม  โชวพ์ื้นเมืองที่ดงัที่สดุของเมืองพกุาม 
  ชม พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง  ชมความงดงาม พระราชวงัมณัฑะเลย ์
 เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้าเผา + บรกิารอาหารรอ้นบนเครื่องไปกลบั 

  แถมฟร!ี!ชุดเสรมิบารมี (เสื้อยดืหลงรกัพกุาม+ผา้เช็ดพระพกัตร+์สมดุสวดมนต+์น ้าดื่ม+ผา้เยน็ไม่จ ากดั) 



 

รบัชดุเสรมิบารมีท่านละ 1 ชดุ(เสื้อยดืหลงรกัพกุาม+ผา้เช็ดพระพกัตร+์ชดุสวดมนต)์ 

 
โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย  
 
วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์พกุาม-เจดียช์เวซนัดอว-์เจดียบ์ูพญา-โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุน่กระบอก          (/-/เยน็)                                                                                                                            

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

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุทา่น  

10.50 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ FD 244  ** มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ ในกรณีตอ้งการลอ็กที่นัง่ไปกลบัค่าใชจ้่ายในการลอ็กที่นัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน (ต ัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊แบบ 

Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ ในกรณีล็อกที่นัง่ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ ณ วนัท าการจอง

ทวัรค์่ะ 

12.20 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดินทางสูเ่มืองพกุาม เมอืงแห่งประวตัศิาสตรข์องประเทศเมยีนม่าร ์โดยรถบสัปรบั 

อากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง)พกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

จากนั้น ถงึ เมืองพกุาม น าท่าน สกัการะ เจดียบ์ูพญา (Bupaya Pagoda)ซึ่งต ัง้โดดเด่นอยู่ริมน า้ 

อริวด ีเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆสทีองอร่าม ทรงแปลกตา เป็นอกีจดุชมววิทีส่งบและสวยงามมาก  

น าท่านชมเมอืงทะเลเจดียท์ี่สวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมอืงพกุามทีย่งัคงวถิทีี่ชีวติทีเ่รียบ 

งา่ย น าท่านชมและเก็บภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ เจดียช์เวซานดอว ์ท่านสามารถมองเหน็ 

ทุ่งทะเจดยีใ์นมมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์ห่งนี้ 

ค า่       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุน่กระบอก ท่านจะไดช้มการ 

เชิดหุ่นทีดู่เหมอืนมชีีวติจริง พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

 พกัที่ SU TIEN SAN HOTEL (หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว )  

วนัที่สอง พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมินโล-วดัสญัพญัญู-วหิารธรรมยนัจ-ีมณัฑะเลย ์ 

                        (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปด ัง้เดมิของพม่า 

โดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพือ่ 

ใชบ้รรจพุระบรมสารีริกธาต ุจากพระสรีระหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ 

ใชเ้ป็นท ัง้ทีป่ระชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม  



 

ชม วดัอนนัดา (Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อ

ปี 1091 ซึ่งวหิารแห่งนี้นบัไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตัุรสั มมีขุเดจ็ยื่นออกไปท ัง้ 4 ดา้น

ซึ่งต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื ทีช่่องหลงัคาเจาะ

เป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา (Manuha 

Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อส ัง่สมบุญไว ้

ส  าหรบัชาตหินา้ จงึไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดัน้ี โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพทุธรูป

อกีสามองคน์ัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอย่างดี 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิง่ของขึ้นชื่อของพกุามก็คอื เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรบักนัว่าม ี

ชื่อเสยีงทีสุ่ดในพม่า เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ หบีใส่ของต่างๆ สิง่ 

ทีก่  าลงัเป็นทีนิ่ยมก็คอื โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีให ้

ยุบ แลว้กบัไปคนืรูปไดด้งัเดมิ จากนัน้พาท่านเทีย่ว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel)  

สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคอื ภาพจติกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีสุ่ดใน 

พกุาม ทีย่งัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้ชม วดัตโิลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้ง 

ขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปต ิ

สทิธู ซึ่งเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46  

เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทศิ ท ัง้สองชัน้ 

 มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพร 

ะตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761 ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากท ัง้ภายในและภายนอก นมสัการ เจดียส์พัพญัญู ซึ่ง

เป็นเจดยีท์ีสู่งทีสุ่ดในเมอืงพกุาม ชมวหิารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื่อว่าเป็น

วดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงพกุาม สรา้งขึ้นเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปใน

ชาตภิพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหงา่นดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา ชมเมอืงทะเลเจดยีท์ี่สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่

เมอืงพกุามทีย่งัคงวถิทีีว่ติทีเ่รียบงา่ย ไดเ้วลาสมควรเดินทางเขา้สูเ่มืองมณัฑะเลย ์

ค า่       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Hazel Hotel ณ เมืองมณัฑะเลย ์(หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว) 

วนัที่สาม   มณัฑะเลย-์พธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ-พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-อมรปรุะ 

                    สะพานไมอ้เูบง็-ทะเลสาบตองตามนั-เจดียห์ยก-กรุงเทพฯ                            (เชา้/กลางวนั/-)                                                                               

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธิ์สูงสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่

ทรงเครื่องกษตัริยท์ีไ่ดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมอืงธรรมวด ีเมื่อปี 

พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.  

2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และใน ปี พ.ศ.

2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จงึท  าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บ 



 

เน้ือทองไดน้ า้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพื่อบูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดย

สายการออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัไดว้่าเป็นวดัที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมอืงพม่า 

โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 พรอ้มท ัง้ เชิญทุกท่านร่วม

ท าบญุบูรณวดักุสนิารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลบัโรงแรม 

07.00 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัทีส่่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

ของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบรูพาหรือสงครามโลกครัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติร 

โดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ย 

เหตผุลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็น 

พระราชวงัไมส้กักถ็ูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบ 

พระราชวงัทีย่งัเป็นของด ัง่เดมิอยู่ปจัจปุนั พระราชวงัทีเ่หน็อยู่เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพม่าได ้

จ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากนัน้ น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทีส่รา้งดว้ย 

ไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต 

อ่อนชอ้ย ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกบัพทุธประวตัแิละ 

ทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีทีพ่ระองคย์า้ย 

ราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงั 

จากทีพ่ระองคส์ิ้นพระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้่าเป็นงานฝีมอืที่ประณีตของช่าง

หลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง น าท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครัง้หน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการสงัคายนา

พระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท ัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า  

“หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก”  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ  กุง้แม่น ้าเผา 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่เมอืง อมรปรุะ ชม สะพานไมอ้เูบง็ (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดใน 

โลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึ่งมอีายุกว่า  

200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ีซึ่งมเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดา 

แห่งพกุาม แวะชม เจดียห์ยกที่ใหญ่ที่สดุในโลก เป็นเจดยีป์ระดบัประดาดว้ยหยกท ัง้ภายในและภายนอก  

ไดเ้วลาสมควร น าทกุท่านเดนิทางกลบัสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์

17.30 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD 247 

** บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

19.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

 



 

หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2560  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจองจะปิดใหบ้ริการคะ่  

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนไปเที่ยวที่สถานที่ทอ่งเที่ยวอืน่แทนคะ่ 

 
อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา พม่า หลงรกั พกุาม บนิ FD 3 วนั 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

6 เม.ย.60 8 เม.ย.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 เม.ย.60 15 เม.ย.60 25 14,900 14,500 13,900 3,000 

14 เม.ย.60 16 เม.ย.60 25 15,900 15,500 14,900 3,000 

28 เม.ย.60 30 เม.ย.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

5 พ.ค.60 7 พ.ค.60 25 14,900 14,500 13,900 3,000 

10 พ.ค.60 12 พ.ค.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

19 พ.ค.60 21 พ.ค.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

2 มิ.ย.60 4 มิ.ย.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 มิ.ย.60 18 มิ.ย.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

30 มิ.ย.60 2 ก.ค.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

8 ก.ค.60 10 ก.ค.60 25 14,900 14,500 13,900 3,000 

9 ก.ค.60 11 ก.ค.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

21 ก.ค.60 23 ก.ค.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

4 ส.ค.60 6 ส.ค.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

11 ส.ค.60 13 ส.ค.60 25 14,900 14,500 13,900 3,000 



 

12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 25 14,900 14,500 13,900 3,000 

25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 25 13,900 13,500 12,900 3,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

- ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น , คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธพิ านกัในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวีซ่าปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 



 

           วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้นไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 



 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ** 

 


