
 

 

 
เดินทาง กุมภาพันธ ์– สิงหาคม 2563 

มณัฑะเลย ์| พระมหามยัมนุี | พระราชวงัมณัฑะเลย ์| ลอ่งเรือแม่น า้อิรวดี | สะพานไมอ้เูบ็ง 
พกุาม | เจดียช์เวสิกอง | ชมโชวห์ุ่นกระบอกเมืองพกุาม | นั่งรถมา้ชมเมืองพกุาม | ระฆงัยกัษม์ิงกนุ 

  
เร่ิมต้นเพียง18,900.- 

 
 
 
 

 เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1. เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ - มณัฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์  

(PG725 : 16.30 - 17.30) เชียงใหม่ - มณัฑะเลย ์

วนัท่ี 2.   มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอู้เบ็ง-ทะเลสาบคองตามนั-พุกาม-นั่งรถมา้ชมเมืองเก่า-วดัอนนัดา-วดัติโลมินโล-จุดชมวิวเนิน
Nyaung Le Phat 

วนัท่ี 3 พกุาม-วดัสพัพญัญ-ูวิหารมนหูะ-วดักบุยางกี-เจดียช์เวสิกอง-วิหารธรรมยงัยี-มณัฑะเลย-์วดักโุสดอ-เขามณัฑะเลยฮ์ิลล ์

วนัท่ี 4. มัณฑะเลย ์- ร่วมพิธีลา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น า้อิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดียพ์ญาเธียรดาน -  
พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์ มณัฑะเลย ์(ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย)์ - เชียงใหม่ (ท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่) (PG726 : 18.00 -19.55) 

 

เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย ์อมรปุระ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน  



 

วันที ่1 เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - มัณฑะเลย ์(ท่าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย)์ (PG725 : 16.30 - 17.30) - มณัฑะเลย ์

14.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์โดย
มีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุท่าน 

16.30 น. ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย ์โดยสายการบินกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG725 (มีบรกิารอาหารและน า้ดื่มบนเครื่อง) 
17.30 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมือง

มัณฑะเลย ์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที (เวลาทอ้งถิ่นท่ีพมา่ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Victoria Palace Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที ่2 มัณฑะเลย-์อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-น่ังรถม้าชมเมืองเก่า - 
วัดอนันดา - วดัติโลมินโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอมรปุระ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
 น าท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไมส้กัที่ยาวที่สดุในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอด

ขา้ม ทะเลสาบคองตามนั สะพานสรา้งจากไมส้กัที่เหลือจากการรือ้พระราชวงัเก่ากรุงองัวะ เมื่อครัง้ยา้ยเมืองหลวงจากองัวะ 
มายงัอมรปรุะ ชื่ออเูบ็งนัน้เป็นชื่อของขนุนางที่มีนามว่า “อเูบียน” ซึ่งพระเจา้ปดงุโปรดฯใหม้าท าหนา้ที่เป็นแม่กองงานสรา้ง 
สะพานถกูใชเ้ป็นทางผ่านส าคญัส าหรบัคนในทอ้งถิ่นและเป็นสถานท่ีท่องเที่ยว ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นช่วงที่
น า้ในทะเลสาบมีระดบัสงูสดุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง ถึงเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดียห์มื่นองค ์ท่ีมีอายุกว่า 
2,000 ปี ของกษัตรยิอ์นิรุทมหาราช  แห่งอาณาจกัรพกุาม สมัผสัแหล่งโบราณสถานและประวตัิศาสตรข์องอาณาจกัรพกุาม 

 ชม วัดติโลมินโล นีเ้ป็นวดัที่สรา้งแบบก่ออิฐถือปนู บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่อง
บนัได เดินขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได ้ และวิหารแห่งนีไ้ดช้ื่อว่าเป็นวิหารองคส์ดุทา้ยที่มีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุามครบั  
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคท์ี่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแลว้
งดงามมากมาย   ตัวพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกต่างจากที่เห็นกันโดยทั่วไป เพราะช่วงนั้นเริ่มไดร้บั
อิทธิพลมาจากจีน 

 

 
 น าท่านชม วัดอนันดา เป็นวัดสีขาว มองเห็นไดช้ัดเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนีน้ับไดว้่าเป็นวิหารที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรสั มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้น แผนผังเหมือนไมก้างเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมา
เจดียแ์ห่งนีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และส่ิงที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนีก้ค็ือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็น
ช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระอย่างน่าอศัจรรย ์



 
 

 
 น าท่านน่ังรถม้า สมัผสัแหล่งโบราณสถานและประวตัิศาสตรข์องอาณาจกัรพุกาม เมืองทะเลเจดียท์ี่สวยงาม และหมู่บา้น

เก่าแก่ของเมืองพุกามที่ยังคงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่จุดชมวิว ใหท้่านไดช้มพระอาทิตยอ์ัสดงอัน
งดงาม 

 

 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Su Tine San Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที ่3 พุกาม-วัดสัพพัญญู -วหิารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดียช์เวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-
มัณฑะเลย-์วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลยฮ์ิลล ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ชมวัดสัพพัญญู เป็นเจดียท์ี่มีความสงูที่สดุในเมืองพุกามความสงูทัง้สิน้ประมาณ 61 เมตร สรา้งขึน้ตามศิลปะแบบปาละ

ของอินเดีย ก่อสรา้งขึน้ในช่วงปี พ.ศ.1687 โดยกษัตรยิอ์ลองสิตธู ซึ่งเป็นทัง้วิหารและเจดีย ์ถือเป็นเจตีวิหารสองชัน้แห่งแรก
ในศิลปะพุกาม โดยปรากฏกการซอ้นกันของเรือนธาตุชั้นล่างกับชัน้บน ชั้นล่างเป็นแกนกลางขนาดใหญ่รบัน า้หนักเจตีย
วิหารในผงัแบบครรถคฤหะ-มณฑปดา้นบน เจตียวิหารสองชั้นนีจ้ะไดร้บัความนิยมต่อมาในศิลปะพุกามตอนปลาย โดย
เจดียส์  าคญัที่ใชเ้จดียส์พัพญัญเูป็นตน้แบบ ไดแ้ก่เจดียส์ลูามณีและเจดียต์ิโลมินโล 

 น าทุกท่านชม วิหารมนูหะ หรือวิหารพระอึดอัด สรา้งขึน้โดยพระเจา้มนุหา กษัตริยข์องชาวมอญ เมื่อพระองคต์กเป็น
เชลยของพระเจา้อโนรธา เมื่อครัง้ที่เขา้ตีเมืองสธุรรมวดี หรือเมืองสะเทิม แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาที่พกุาม พระเจา้มนุหาและ
พระอคัรมเหสีถกูคมุขงัไวท้ี่ มยินกาบา ทางใตข้องพกุามและ ณ ที่นัน้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมีพระราชานญุาติ
ใหพ้ระเจา้มนหุา สรา้งวดัมนหุาขึน้เพื่อทรงใชเ้ป็นที่บ าเพ็ญพระราชกศุล กษัตรยิม์อญทรงระบายความรูส้กึอดึอดัคบัแคน้ใจ
ในพระราชหฤทยัของพระองค ์ในระหว่างที่ทรงถูกคุมขงัดว้ยการใหส้รา้งพระพทุธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่โตมากจนคบั
วิหาร ขนาบขา้งดว้ยพทุธสาวก และถกูเรียกขานว่า "พระอดึอดั" มาจนถึงทกุวนันี ้



 
 

 
 น าทกุท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่โดเด่นและงดงามที่สดุในพกุาม ณ วัดกุบยางกี อายรุาว 2,000 ปี สรา้งโดยพระโอรส

ของพระเจา้จนัสิทธะ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย สกัการะ เจดียช์เวสิกอง มีความหมายว่า “เจดียท์องแห่งชยัชนะ” สรา้งโดย พระเจา้อโนรธา มหาราชองคแ์รก ผูร้วบรวมชน
ชาติพม่าเป็นปึกแผ่น ทรงส่งราชสาสน์ไปขอพระไตรปิฎก 30 คมัภีรจ์ากเมืองสะเทิมของพวกมอญ แต่พระเจา้มอญพระนาม
ว่ามนุหาไม่ทรงยินยอม เป็นเหตุใหพ้ระเจา้อโนรธายกกองทัพไปรบตีชนะเมืองมอญ ทรงอญัเชิญพระไตรปิฎกมายงัเมือง
พกุาม และไดก้วาดตอ้นชาวบา้นรวมทัง้กษัตริมอญใหม้าเป็นเชลยศึกที่พุกาม เจดียช์เวสิกองสรา้งแลว้เสรจ็ในรชัสมยัของ
พระเจา้จนัสิทธา เมื่อปี พ.ศ. 1656 ลกัษณะของเจดีย ์เป็นเจดียท์รงระฆงัคว ่าแบบมอญ ประดบัลายงดงามดว้ยเฟ่ืองอบุะ
และแถบคาดรอบองคร์ะฆงัที่เรียกว่า “รดัอก” แซมลวดลายประดบัทัง้ขอบล่างและขอบบน องคเ์จดียห์ุม้ดว้ยแผ่นทอง 

 

 
 น าท่านชม วหิารธรรมยังยี สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื่อวา่เป็นวิหารท่ีใหญ่ที่สดุในเมืองพกุาม สรา้งขึน้เพื่อ

ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิิตกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่
ตระหง่านดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา   

 

 
 จากนัน้เดินทาง สู่ เมืองมัณฑะเลย ์โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง 

 เดินทางถึงมัณฑะเลย ์น าท่านชม วัดกุโสดอ พระเจา้มินดงโปรดใหจ้ดัการสังคายนาพระไตรปิฎกขึน้ ณ เมืองมณัฑะเลย ์
ครัง้ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารกึพระไตรปิฎกทั้งหมด 84 ,000 พระธรรมขันธ์ หลงัจากนั้นโปรดใหส้ลักพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหิน
แลว้สรา้งเจดียท์รงปราสาทส าหรับประดิษฐานแผ่นจารึกแต่ละแผ่น วัดกุโสดอจึงถือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก 
ลกัษณะทางศิลปกรรม วดักุโสดอ ประกอบดว้ยเจดียป์ระธานซึ่งจ าลองแบบมาจากเจดียช์เวสิกองเมืองพุกาม แวดลอ้มไป



 
ด้วยเจดีย์ทรงปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผ่นจารึกพระไตรปิฎก เจดีย์เหล่านี ้มีการแบ่งกลุ่มตามหมวดของ
พระไตรปิฎกตัง้แต่พระวินยั พระสตูรและพระอภิธรรม 

 

 
 น าทกุท่านชมววิของเมืองมณัฑะเลย ์ ณ เขามณัฑะเลยฮ์ิลล ์ตัง้อยู่ทาง ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 

เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทิวทศันท์ี่สวยงามที่สดุของเมืองมณัฑะเลย ์ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมือง
มณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมือง  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั Victoria Palace Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที ่4 ร่วมพธิีล้างพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น ้าอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษม์ิงกุน - 
เจดียพ์ญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย ์- พระต าหนักไม้สักชเวนันดอว ์- (ท่า
อากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย)์ - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) 
(PG726 : 18.00 -19.55)   

เช้าตรู่ น าท่านร่วมพิธีกรรมอนัศกัดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมลา้ง พระพักตรพ์ระมหามัยมุนี ซึ่งถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาด  
ใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ี่ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ที่เมืองธรรมวดี 
เมื่อปี พ.ศ. 689 ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ
ของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัที่สรา้งใหม่ที่สดุแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบๆระเบียง
เจดียย์งัมีโบราณวตัถทุี่น าไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ ท่าเรือริมแม่น ้าอิรวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที 



 
 น าทกุท่านล่องเรือขา้มฟาก สู่ ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดงุ เมืองมงิกนุ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้ ชมมหาเจดียย์ักษ ์มิงกุน ถึงท่าเรือนั่งรถชมซากเจดียข์นาดใหญ่ รอ่งรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจา้ปดุง 

ที่ใชแ้รงงานทาส และนักโทษนับพันคนในการก่อสรา้ง โดยตัง้พระทัยว่าจะสรอ้งใหสู้งใหญ่กว่าพระปฐมเจดียแ์ห่งสยาม  
และให้พระองคส์ามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝ่ังตรงข้ามแม่น ้าอิรวดี แต่ดว้ยงบประมาณที่บานปลาย 
ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ าท าใหก้ารก่อสรา้งล่าชา้ และในที่สุดพระองคก์็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 
2363 หลงัพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทพั เจดียอ์งคน์ี ้จึงสรา้งไดแ้ค่ฐาน หลงัจากนัน้องคเ์จดียก์็ถูกทิง้รา้งเรื่อยมา แต่เพียง
ฐานก็นบัว่าใหญ่โตมาก หากสรา้งเสรจ็จะมีขนาดใหญ่และสงูที่สดุในโลก 

 น าทุกท่านชม ระฆังยักษ์มิงกุน สรา้งเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดุง สรา้งถวายแด่เจดียม์ิงกุน มีน า้หนัก 90 ตัน สูง 4 
เมตร ปากระฆังกวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆังองคน์ีใ้หญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังแครมลิน ในกรุงมอวโก 
ประเทศรสัเซีย แต่ระฆงัเครมลินแตกไปแลว้ ปัจจบุนัระฆงั 

 หลงัจากนัน้ชมเจดียสี์ขาวบริสุทธ์ิ ท่ีสรา้งบนฐาน 7 ชัน้ รูปเกลียวคล่ืนงดงาม เจดียพ์ญาเธียรดาน สรา้งขึน้เมืองปี พ.ศ. 
2329 เพื่อใหเ้ปรียบเสมืองเจดียจ์ุฬามณี ท่ีตัง้อยู่เหนือเขาพระสเุมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือแกนกลาง
จกัรวาล ซึ่งถูกลอ้มรอบดว้ยสตัตบรพิันธ ์และมหานทีสีทันดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดียแ์ห่งนีย้งัถุกสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของ
ราชนิกลุองัวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพื่อเป็นอนุสรณส์ถานแห่งความรกัที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ท่ีสิน้พระชนมไ์ปก่อนที่
พระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึน้ครองราชย ์แมจ้ะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทชัมาฮาล แต่ก็ไดร้บัสมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าทกุท่านรอ่งเรือกลบั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้เดินทางกลบัสู่ เมืองมัณฑะเลย ์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
บ่าย จากนัน้น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงาม  ที่สดุแห่งหนึ่งของเอเชีย ใน

สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพ
องักฤษ ไดท้ิง้ระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงันีเ้ป็นแหล่งซ่องสมุก าลงั
ของกองทัพญ่ีปุ่ น พระราชวังมัณฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อม
ปราการและคูน า้รอบพระราชวงั ท่ียงัเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวงัที่เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที่รฐับาลพม่าไดจ้ าลอง
รูปแบบของ พระราชวงัของเก่าขึน้มา 



 
 

 
 น าท่านชม พระต าหนักไม้สักชเวนันดอว์ พระต าหนักนีส้รา้งดว้ยไมส้ักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตร

ตระการดว้ยลวดลายแกะ สลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา ,บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกับพุทธ
ประวตัิ และทศชาติของพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมา
อยู่ที่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อ เป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที่พระองคสิ์น้พระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนกันีถ้วายเป็นวดั ถือไดว้่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ 

  
 สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย ์
18.00 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบินที ่PG726 

(มีบรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครื่อง) 
19.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  

  

อัตราค่าบรกิาร : เชียงใหม่บนิตรง พม่า มัณฑะเลย ์อมรปรุะ  พุกาม มงิกุน 4วัน 3 คืน 
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัที่: 07-10 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัที่: 14-17 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัที่: 21-24 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัที่: 28 ก.พ.- 02มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัที่: 06-09 มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัที่: 13-16 มี.ค.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัที่: 20-23 มี.ค.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัที่: 27-30 มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัที่: 03-06 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัที่: 12-15 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัที่: 24-27 เม.ย. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัที่: 01-04 พ.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 



 

 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การช าระค่าบรกิาร 
1.1 ช าระเงินมดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและส่งหลกัฐานการโอนเงิน
ใหเ้จา้หนา้ที่ที่ดแูลเสน้ทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากไดร้บัแจง้ว่าช าระเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
1.2 ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  
1.3 การช าระเงินส่วนที่เหลือ ลกูคา้ตอ้งช าระก่อนเดินทาง 15 วนั หากหากไม่ช าระตามเวลาที่ก าหนด ทางบริษัทขอ
อนุญาตยึดมดัจ าทัง้หมดและยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  **ช าระก่อนเดินทาง 30 วัน ส าหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได ้          
2.1 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2.2 คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
3.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วัน ส าหรับวันสงการนต์และ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

วนัที่: 15-18 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัที่: 22-25 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัที่: 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัที่: 05-08 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัที่: 12-15 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัที่: 19-22 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัที่: 26-29 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัที่: 03-06 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัที่: 10-13 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัที่: 17-20 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัที่: 24-27 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัที่: 07-10 ส.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัที่: 14-17 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัที่: 21-24 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัที่: 28-31ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 

** รายการทัวรข์้างตน้ยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถ่ินและคนขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) ** 
** ทปิหัวหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทวัรนี์ไ้ม่มีราคาเดก็** 



 
3.2 แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั ไม่นบัวนัเดินทาง   เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 
3.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
3.4 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษิัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก
การเดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผู้
เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณา
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
3.7 กรณีที่ท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ และทางบรษิัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งคืนค่าทวัรห์รือมดัจ าใหก้บัลกูคา้ 
(ตามเงื่อนไข ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นีท้างบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายจริงที่เกิดขึน้แลว้ กับท่านเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใช้เวลา
ด าเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ท าการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัเรื่อง   
3.8 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจรงิที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. เมื่อท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไข และหมายเหตทุี่ระบทุกุขอ้แล้ว 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้นกัท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  
- ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั, จ านวนคนและมีค่าใชจ้่ายตามที่ทางสายการบินก าหนด 
- ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่นั่งเป็น
แบบสุ่มที่นั่ง 

2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก. 
4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง 
5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
6. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่าหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นคอยดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมคา่ทิป) 



 
9. ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
10. ค่าประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
** กรณีทีต่้องการซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **  
    - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    - เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชวีิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง (PASSPORT) 
2. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดืม่ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่าโทรศพัท ์, 

ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด,  ค่า
รกัษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการ
เดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศ
พม่ามคี่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยื่นวีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 5-7 วนั
ท าการ ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กัมพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่ต้องย่ืนวีซ่า 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที ่
5. ค่าหอ้งพกัเดีย่วตามอตัราที่ระบไุวข้า้งตน้ 
6. ค่าน ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวีดโีอเขา้วดั 
7. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัทา่นเอง 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถ่ินและทปิพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) 
10. ค่าทปิหัวหน้าทวัร ์(ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ** 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 
 



 
** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่าน
จะต้องท าการย่ืนวีซ่า ส าหรับการย่ืนวีซ่าที่เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับช าระค่าวีซ่าตรงกับ
สถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท ** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบรษิัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจ
ไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือ
เดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

เอกสารการขอวีซ่าพมา่ (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต เน่ืองจากสถานกงสุลมีการเปลี่ยนแปลงกฎและ

เอกสารการอยู่เร่ือยๆ** 
1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง หนงัสือ

เดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมี
การสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางของท่าน และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทาง
ราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , รูปท่ีเป็นสติก๊เกอร์
ใชไ้ม่ได)้  

3. ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอรต์ต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคน
เขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัใหแ้นบมาในเล่มพาสปอรต์ดว้ย 

**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 10 วนัท าการ 
**เก่ียวกบัเอกสารยื่นวีซ่า หากทางสถานกงสลุแจง้ว่ามีการปรบัเปล่ียนกฎระเบียบในการยื่นวีซ่า สถานกงสลุจะขอเอกสาร
เพิ่มเติมไดท้กุเวลา 
 
 



 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน                                           
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคล่ือนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบรษิัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้  าเนินการ     ออก
ตั๋วเครื่องบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง
บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

4. นั่งที่  Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่ งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบิ นมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้หอ้งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ  เป็นสาเหตุท าให้ห้องที่ท่านไดท้ าการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลบัจากที่รีเควสหอ้ง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากหอ้ง Double Room เป็น Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะงดออกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาต

ใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนญุาตใหเ้ขา้เมือง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณล่์วงหนา้โดยทางบรษิัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั) 

5. บรษิัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 


