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บนิตรงเชยีงใหม ่ 
Chillax at Mandalay 

มณัฑะเลย ์อมรปรุะ สกายน ์มงิกนุ 

3วนั 2คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

เร ิม่ตน้เพยีง 15,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่22 - 24 ม.ีค. 62 15,888.- 

วนัที ่13 - 15 เม.ย. 62  (วนัสงกรานต)์ 20,888.- 

วนัที ่03 - 05 พ.ค. 62 16,888.- 

 รว่มพธิศีกัด ิส์ทิธ ิ ์ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมนุ ีรบัผา้เช็ดพระพกัตรท์า่นละ 1 ผนื 

 ชมสะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก 

 ชมความงาม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ชมววิเมอืงมณัฑะเลย ์ทีเ่ขามณัฑะเลย ์

 ชมความงดงามของพระต าหนกัไมส้กัทอง ทีพ่ระต าหนกัชเวนนัดอว ์ 

 สกัการะเจดยีก์วงมดูอร ์หรอืเจดยีน์มนาง  

 ชมววิเมอืงสกายน ์360 องศา ณ เขาสกาย 

 ลอ่งเรอืขา้มแมน่ า้อริวด ีชมมหาเจดยีย์กัษ ์มงิกนุ 

 พกัโรงแรมด,ี อรอ่ยเด็ดทกุมือ้!! พรอ้มเมนกูุง้แมน่ า้ยา่งตวัโต  
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 เชยีงใหม ่- มณัฑะเลย ์- มณัฑะเลย ์
14.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

16.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG725 

(มบีรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยคร ึง่ช ัว่โมง) 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงมณัฑะเลย ์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั โรงแรม : Victoria Palace Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่2 
มณัฑะเลย ์- สกายน ์- เจดยีก์วงมูดอร ์- วดัอูมนิทงแส ่- เขาสกายน ์- มงิ
กุน - ระฆงัยกัษม์งิกุน - มหาเจดยีม์งิกุน - มณัฑะเลย ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทาง สู ่เมอืงสกายน ์

 สักการะเจดยีก์วงมูดอร ์หรอืวดัเจดยีน์มนาง สรา้ง

โดยพระเจา้ตา้หลู่  เมื่อปี  ค.ศ.1636 เพื่อใชเ้ป็นที่

ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้หรือพระทันตธาตุทีไ่ดม้าจาก

ลังกา เจดยีน์ี้เป็นเจดยีท์รงโอควํ่าแบบสงิหล หรือเจดยี์

ทรงลงักา มตีํานานเล่าว่าองคร์ะฆังทรงกลมผ่าครึง่ซกีนี้ 

ไดต้น้แบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้

หลู ่องคเ์จดยีม์ีความสงู 46 เมตร เสน้รอบวงวัดได ้274 

เมตร และใชอ้ฐิในการกอ่สรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น 

 ชม วดัอูม ินทงแส่ วัดนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรม

สารี ร ิกธาตุของพระพุทธเจ า้  ภายในประดิษฐาน

พระพุทธรูปจํานวน 45 องค ์วัดนี้ถือเป็นจุดชมวิวของ

เมอืงสกายนท์ีส่วยทีส่ดุ โดยสามารถเห็นเมืองสกายน์ได ้

แบบรอบทิศทาง เนื่องจากภูเขาสกายน์ เป็นที่ตั ้ง

ศนูยก์ลางพระพุทธศาสนาทีส่าํคญั ทัศนียภาพของเมือง

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม่ - มัณฑะเลย ์ 

(PG725 : 16.30-17.30) 
  

 

Victoria Palace Hotel  
หรอืเทยีบเทา่ 

2 
มัณฑะเลย ์- สกายน ์- เจดยีก์วงมูดอร ์- วัดอูมนิทงแส ่- เขาสกายน ์

- มงิกนุ - ระฆงัยักษ์มงิกนุ - มหาเจดยีม์งิกนุ - มัณฑะเลย ์
      

Victoria Palace Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 

มัณฑะเลย์ - ร่ วมพิธีก รรมล า้งพระพักตร์พระมหามัยมุนี  - 

เขามัณฑะเลย์ฮลิล ์- วัดกุโสดอ - พระตําหนักไมส้กัชเวนันดอว์ - 

พระราชวังมัณฑะเลย ์- อมรปุระ - สะพานอูเบ็ง - เชยีงใหม่  

(PG726 : 18.00-19.55)   

      

**หมายเหต ุ: 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

- หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 GO1CNXMDL-PG004    หนา้ 3 จาก 99       
  

จงึมวีัดวาอาราม เจดยีต์า่งๆ จํานวนมากมาย ตัง้เรยีงรายไปตามไหลเ่ขา  

 นําทกุทา่นขึน้สู ่เขาสกายน ์เขาแห่งนี้มีสณัฐานเหมือน

กบ สกัการะเจดยีซุ์นอูพอนยาชนิ เจดีย์ สูงถงึ 29 

เมตร ภายในเจดียเ์ป็นทีป่ระดษิฐานพระบรมสารีรกิธาตุ 

ภายนอกรอบๆวัดสามารถเดนิชมววิไดร้อบวัด บรเิวณนี้

ถอืเป็นจุดชมววิของเมอืง นอกจากจะเห็นววิของแม่น้ําอิ

ระวดทีี่สวยงดงามแลว้ มองลงมาก็จะเห็นเหล่าวัดและ

เจดยีม์ากมายในบรเิวณเขาสกายนแ์ห่งนี้ ถอืว่าเป็นจุดชมววิทีด่ทีีส่ดุของเมอืง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืรมิแมนํ่า้อริวด ีนําทกุทา่นลอ่งเรอืขา้มฟาก สู ่เมอืงมงิกนุ 

 หลังจากนัน้ชมเจดยีส์ขีาวบรสิทุธิ ์ทีส่รา้งบนฐาน 7 ชัน้ 

รูปเกลยีวคลืน่งดงาม เจดยีเ์ม ีย๊ะเต็งดาน สรา้งขึน้เมือง

ปี พ.ศ. 2329 เพือ่ใหเ้ปรยีบเสมอืงเจดยีจ์ุฬามณี ทีต่ัง้อยู่

เหนือเขาพระสเุมรุ ตามความเชือ่ในไตรภูมพิุทธศาสนา

ทีว่่า คอืแกนกลางจั กรวาล ซึง่ถูกลอ้มรอบดว้ยสตัตบริ

พันธ์ และมหานทีสีทันดรทั ้ง 7 ชัน้ พระเจดีย์แห่งนี้

ยังถุกสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรักของราชนกิุลอังวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว์ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่ง

ความรักทีม่ตีอ่พระมเหสชีนิพวิเม ทีส่ ิน้พระชนมไ์ปกอ่นทีพ่ระเจา้บากะยดีอวจ์ะข ึน้ครองราชย ์แมจ้ะไม่ใช่

หนิอ่นเหมอืนทชัมาฮาล แตก่็ไดร้ับสมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุม่อริวด ี

 นําทุกท่านชม ระฆงัยกัษม์งิกุน สรา้งเมื่อ พ.ศ.2351 

โดยพระเจา้ปดงุ สรา้งถวายแด่เจดยีม์งิกุน มีน้ําหนัก 90 

ตนั สงู 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร ในอดตีระฆังองค์

นี้ใหญ่เป็นอันดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวังแครมลนิ 

ในกรุงมอวโก ประเทศรัสเซยี แต่ระฆังเครมลนิแตกไป

แลว้ ปัจจุบันระฆงั 

 จากนั้น ชมมหาเจดยีม์งิกุน  ถงึท่าเรือน่ังรถชมซาก

เจดยีข์นาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระ

เจา้ปดงุ ทีใ่ชแ้รงงานทาส และนักโทษนับพันคนในการ

ก่อสรา้ง แต่ดว้ยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกับ

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จําทําใหก้ารก่อสรา้งล่าชา้ 

และในที่สดุพระองคก์็เสด็จสวรรคตเสยีก่อน ในปี พ.ศ. 

2363 หลงัพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทัพ เจดยีอ์งคน์ี้ จงึสรา้งไดแ้ค่ฐาน หลังจากนัน้องคเ์จดยีก์็ถูกทิง้

รา้งเรือ่ยมา แตเ่พยีงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสรา้งเสร็จจะมขีนาดใหญ่และสงูทีส่ดุในโลก 

 จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทาง สู ่เมอืงมณัฑะเลย ์

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  Victoria Palace Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่3 
มณัฑะเลย ์- รว่มพธิกีรรมลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี- เขามณัฑะเลย์
ฮลิล ์- วดักุโสดอ - พระตําหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์- พระราชวงัมณัฑะเลย ์- 
อมรปุระ - สะพานไมอ้เูบ็ง - เชยีงใหม ่

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

เชา้ตรู ่ นําท่านร่วมพธิีกรรมอันศักดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้งพระ

พกัตรพ์ระมหามยัมุน ีซึง่ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูป

ทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตรยิ์ที่ไดร้ับการขนาน

นามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไข่

ทรงหล่อขึน้ทีเ่มืองธรรมวด ีเมื่อปี พ.ศ. 689 ต่อมาในปี 

พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพื่อบูรณะวัดขึน้ใหม่มี

ขนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจ ึงนับไดว้่าเป็นวัดที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่
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ประดษิฐานพระพุทธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพม่าโดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถทุีนํ่าไปจากกรุงศรี

อยุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

 นํ า ทุ ก ท่ า น ช ม วิ ว ข อ ง เ มื อ ง มั ณ ฑ ะ เ ล ย์   ณ 

เขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์ตัง้อยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ

ของพระราชวัง เขาลูกนี้สงู 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมววิ

ทวิทัศน์ทีส่วยงามที่สดุของเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่อยู่บน

ยอดเขา  สามารถมอง เ ห็นทัศนียภาพของเมือ ง

มัณฑะเลย์เกอืบทัง้เมือง ทุกท่านจะไดช้มพระอาทติย์

อัสดงอันงดงาม อกีแห่งหนึง่ของพม่า 

 

นําท่านชม วดักุโสดอ พระเจา้มินดงโปรดใหจ้ัดการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกขึน้ ณ เมอืงมัณฑะเลย ์ครัง้ที ่5 มี

แผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั ้งหมด 84 ,000 พระ

ธรรมขันธ์ หลังจากนัน้โปรดใหส้ลักพระไตรปิฎกลงบน

แผ่นหนิแลว้สรา้งเจดยีท์รงปราสาทสําหรับประดษิฐาน

แผ่นจารึกแต่ละแผ่น ถือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดใน

โลก ลกัษณะทางศลิปกรรม ประกอบดว้ยเจดยีป์ระธานซึง่จําลองแบบมาจากเจดยีช์เวสกิองเมืองพุกาม 

แวดลอ้มไปดว้ยเจดียท์รงปราสาทขนาดเล็กซึง่ประดษิฐานแผ่นจารกึพระไตรปิฎก เจดยี์เหล่านี้มีการ

แบ่งกลุม่ตามหมวดของพระไตรปิฎกตัง้แตพ่ระวนัิย พระสตูรและพระอภธิรรม 

 

นําท่านชม พระตําหนกัไม้สกัชเวนนัดอว ์หรือ 

ตําหนกัชเวจอง พระตําหนักนี้สรา้งดว้ยไมส้ักทัง้หลัง 

งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วิจ ิตรตระการดว้ย

ลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลงัคา,บานประตู

และหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกีย่วกับพุทธประวัต  ิ

และทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงใน

ปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มืองมัณฑะเลยเ์พื่อ เป็นพระตําหนัก

ยามแปรพระราชฐาน แตห่ลงัจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระ

ตําหนักนี้ถวายเป็นวัด ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาว มัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นนําท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย  ์พระราชวังที่

สว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงาม  ทีส่ดุแห่งหนึง่ของ

เอเชยี ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบูรพา หรือสงครามโลก

ครัง้ที ่2 วันที ่20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสมัพันธมติร

โดยกองทัพอังกฤษ ไดท้ิ้งระเบิดจํานวนมากมายถล่ม

พระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวังนี้

เป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลงัของกองทพัญีปุ่่ น พระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้กัก็ถูกไฟไหม ้เผา

ราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวัง ทีย่ังเป็นของดั่งเดมิอยู่ ปัจจุบัน

พระราชวังทีเ่ห็นอยู่เป็นพระราชวังทีร่ัฐบาลพม่าไดจํ้าลองรูปแบบของ พระราชวังของเกา่ข ึน้มา 

 จากนั้นนําท่านแวะ ชม สะพานไม้อูเบ็ง ในเมอืง

สะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กั

ถงึ 1,208 ตน้ ซึง่มีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบ

คองตามนั สะพานสรา้งจากไมส้ักที่เหลือจากการรื้อ

พระราชวังเกา่กรุงอังวะ เมือ่ครัง้ยา้ยเมอืงหลวงจากอังวะ 

มายังอมรปุระ ชือ่อูเบ็งนัน้เป็นชือ่ของขุนนางทีม่ีนามว่า 

“อูเบียน” ซึง่พระเจา้ปดุงโปรดฯใหม้าทําหนา้ทีเ่ป็นแม่กองงานสรา้ง สะพานถูกใชเ้ป็นทางผ่านสําคัญ

สําหรับคนในทอ้งถิน่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเดือนกรกฎาคมและสงิหาคมเป็นช่วงที่น้ําใน

ทะเลสาบมรีะดบัสงูสดุ 

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์

18.00 น. ออกเดนิทางกลบัเชยีงใหม่ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG726 
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(บรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.55 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม :  Chillax at Mandalay 
   มณัฑะเลย ์อมรปรุะ สกายน ์มงิกนุ 
   3วนั 2คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 

ทา่นละ 

22 - 24 ม.ีค. 62 15,888.- 15,888.- 15,888.- 3,500.- 10,088.- 

13 - 15 เม.ย. 62   20,888.- 20,888.- 20,888.- 3,500.- 12,248.- 

03 - 05 พ.ค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,500.- 11,088.- 

**ราคาสําหรบัเด็กทารก (อายุไมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน, จํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายตามทีท่างสายการบนิกําหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอยดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** กรณีทีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้

**  

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 
 

 คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, 

คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่ากําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มี

คา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซี่า 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรบัหนงัสอืเดนิทางอเมรกิา กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที ่

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตราทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ)  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เง ือ่นไขการจอง : 
 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้  

4. หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

การชําระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ
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กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 21-44 วัน  เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที่

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทีท่า่นไดชํ้าระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งคนืค่าทัวรห์รอืมัดจําใหก้ับลูกคา้ (ตามเงื่อนไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นี้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ กับท่านเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาดําเนนิการในการคนืเงนิ 7-14 วัน ทํา

การ นับจากวันทีไ่ดรั้บเรือ่ง   

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ            
 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ :                                             
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 
โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทาํการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

- รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สต ิก๊เกอรใ์ช้

ไมไ่ด)้และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 
 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 
 


