โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
วันแรก กรุงเทพฯ

-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดียเ์ ก๊ามูดอว์-อังวะ-นัง่ รถม้าชมเมือง-สกายน์ฮลิ ล์

 (-/-/เย็น)

10.00 น. พร้อมกันที่
สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Bangkok Airway (PG)
12.05 น.
ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเทีย่ วบิน PG 709 ** บริการอาหารบนเครื่อง**
13.25 น.
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว
นําท่านเดินทางไปยังเมืองอังวะ นําเทีย่ วชมเมืองอังวะอย่างเพลิดเพลิน ด้วยรถม้า ซึง่ อังวะเป็ นราชธานีโบราณอีกแห่งหนึ่งของ
พม่า ชมประตูเมืองทางทิศเหนือทีเ่ รียกว่า คาวเซตัน่ คา เป็ นประตูทป่ี จั จุบนั มีความ
สมบูรณ์ทส่ี ุด และใช้เป็ นประตูสาํ หรับทําพิธสี ระผมในเทศกาล ติ่นจ่าน(สงกราณต์)
ของชาวพม่า ชม Watch Tower (Nan Myint) หอคอยเมืองอังวะ เป็ นส่วนหนึ่งของ
พระราชวัง เพือ่ ใช้ สังเกตการณ์ขา้ ศึก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1822 หลังจากทีเ่ กิดแผ่นดิน
ไหวในปี ค.ศ.1838 หอแห่งนี้เกิดการเอียงตัว แต่ได้รบั การบูรณะเป็ นโครงสร้างเดิม
นี้เป็ นหนึ่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ชม Maha Aungmye Bonzan วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน
สร้างโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจ้าบาจีด่อ จากนัน้ ชม Barayar Monastery สร้างโดย พระเจ้าบายีดอ ปี ค.ศ.1834 ไม้สัก
ทีม่ ขี นาดใหญ่ สวยงามได้ซมุ ้ ประตู บานประตูหรือหลังคา ซึง่ อาคารแห่งนี้มเี สาไม้สักรองรับนํา้ หนักอยู่ถงึ 267 ต้น
จากนัน้
เดินทางสู่เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาทีส่ าํ คัญ ท่านจะได้ชม
ทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุม่ แม่นาํ้ อิระวดี เจดียจ์ าํ นวนมากมายทีต่ งั้ เรียงราย
อยู่บนภูเขา และริมฝัง่ แม่นาํ้ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมือง
สกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผูค้ นแล ้วตัง้ ตนเป็ นกษัตยิ อ์ ยู่ทเ่ี มืองสกายน์ หรือสะแกง
ทีต่ งั้ ปัจจุบนั อยู่ใหล ้เนินเขาบนฝัง่ ตะวันตกของแม่นาํ้ อิรวดี ห่างจากมัณฑะเลย์ไปทาง
ทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็ นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิง
อํานาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รบั ชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตัง้ ทีป่ ากแม่นาํ้ มิดแง ตรงทีบ่ รรจบกับแม่นาํ้ อิรวดี
จนเป็ นทีต่ งั้ ของเมืองอังวะในเวลาต่อมา จากนัน้ ชมเจดียก์ วงมูดอร์ หรือวัดเจดียน์ มนาง สร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมือ่ ปี ค.ศ.1636
เพือ่ ใช้เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุทไ่ี ด้มาจากลังกา เจดียน์ ้ เี ป็ นเจดียท์ รงโอควํา่ แบบสิงหล หรือเจดียท์ รง
ลังกา มีตาํ นานเล่าว่าองค์ระฆังทรงกลมผ่าครึ่งซีกนี้ ได้ตน้ แบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดียม์ คี วาม
สูง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร และใช้อฐิ ในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน แล ้วชม Umin Thonse` Pagoda
or 30 Caves Pagoda เจดียอ์ ูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค์ประดิษฐานเรียงกันเป็ นครึ่งวงกล จากนัน้ ขึ้นเขาสกายน์
เป็ นภูเขาขนาดกลาง มีจดุ ชมวิวทีค่ ุณสามารถมองเห็นเจดียต์ ่างๆ ทีว่ างตัวอยู่ตามไหล่เขา เพือ่ จะได้ทาํ ความรูจ้ กั กับเมืองสกายน์
ให้มากขึ้น เพราะไม่วา่ จะมองจากมุมไหนของด้านบน สิง่ ทีเ่ ห็นได้คอื กลุม่ เจดียต์ ่างๆ ทีก่ ระจายตัวอยู่โดยรอบ มองเรื่อยไปจน
สุด ถึงแม่นาํ้ อิระวดี แม่นาํ้ สายหลักของเมืองนี้ ทีย่ งั คงทําหน้าที่ เลี้ยงผูค้ นริมลํานํา้ ได้อย่างดี ตัง้ แต่อดีตถึงปัจจุบนั เชิญถ่ายภาพ
ไว้เป็ นทีร่ ะลึก ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางกลับมัณฑะเลย์
คํา่
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร

*นํ าท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระด ับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

ส

วันที่สอง

พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดียม์ ิงกุน-ทัชมาฮาล
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
นําท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังทีส่ ่วนใหญ่ก่อสร้าง
ด้วยไม ้สักทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงคราม
โลกครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ
ได้ท้งิ ระเบิดจํานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวัง
นี้เป็ นแหล่งซ่องสุมกําลังของกองทัพญี่ป่ นุ พระราชวังมัณฑะเลย์ซง่ึ เป็ นพระราชวังไม้สักก็ถกู
ไฟไหม ้เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนาํ้ รอบพระราชวังทีย่ งั เป็ นของดัง่ เดิมอยู่ปจั จุปนั พระราชวังทีเ่ ห็น
อยู่เป็ นพระราชวังทีร่ ฐั บาลพม่าได้จาํ ลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
ท่านไป พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังทีส่ ร้างด้วย
ไม ้สักทัง้ หลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจติ รตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีต
อ่อนช้อย ทัง้ หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัตแิ ละ
ทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่ เป็ นปี ทพ่ี ระองค์ยา้ ย
ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทเ่ี มืองมัณฑะเลย์เพือ่ เป็ นตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต่
หลังจากทีพ่ ระองค์ส้นิ พระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็ น
วัดถือได้วา่ เป็ นงานฝี มอื ทีป่ ระณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง
นําท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นสถานทีท่ าํ การ
สังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทัง้ หมด 84,000
พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้วา่ “หนังสือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก”
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่นาํ้ อิระวดีสู่มงิ กุน จากท่าเรือใกล ้เจดีย ์
ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนนํา้ ไปหมู่บา้ นมิงกุน ซึ้งเป็ นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่
บนเกาะกลางลํานํา้ อิรวดีและไปได้ดว้ ยเส้นทางเรือเท่านัน้ ทว่ามีอนุสรณ์สถานทีแ่ สดงความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทาง

จากนัน้ นํา

12.00 น.
จากนัน้

19.00 น.

จะได้เห็นหมูบ่ า้ นอิรวดีทม่ี ลี กั ษณะเป็ น“กึ่งบ้านกึ่งแพ”เนื่องจากระดับนํา้ อิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก
โดยเฉพาะฤดูนาํ้ หลาก ระดับนํา้ จะขึ้นสูงกว่าฤดูแล ้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้านํา้ ขึ้นสูงก็ร่วมแรงกัน
ยกบ้านขึ้นทีด่ อนครัน้ นํา้ ลงมากก็ยกบ้านมาตัง้ ใกล ้นํา้ เพือ่ ความสะดวกสบายในการใช้แม่นาํ้ ในชีวติ ประจําวัน นําท่านชม
เจดียม์ ิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลือ่ นทัพไปตียะไข่ แล ้วสามารถชะลอพระมหา
มัยมุนีมาประดิษฐานทีม่ ณั ฑะเลย์เป็ นผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมทีจ่ ะกระทําการใหญ่ข้นึ และยากขึ้น ด้วยการทําสงครามแผ่ขยายไป
รอบด้านพร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจํานวนมากก่อสร้างเจดียม์ งิ กุนหรือเจดียจ์ กั รพรรดิเพือ่ ประดิษฐานพระทันตธาตุทไ่ี ด้จาก
พระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุง่ หวังให้ยง่ิ ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิง่ กว่า
พระปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึง่ ในเวลานัน้ ถือเป็ นเจดียท์ ส่ี ูงทีส่ ุดในสุวรรณภูมสิ ่งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่
หรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแ่ รงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็ นดินแดนในอาณัติ
ของอังกฤษแล ้วทําการซ่องสุมกําลังเป็ นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่า
อังกฤษหนุนหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็ นสาเหตุหนึ่งทีท่ าํ ให้พม่าเสียเมือง
ในทีส่ ุดอย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียม์ งิ กุนดําเนินไปได้เพียง7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต
ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จงึ
ปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ ภูเขาอิฐทีม่ คี วามมันคงถึ
่ ง 50 เมตร ซึง่ หากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ใ่ี หญ่ทส่ี ุด
และสูงทีส่ ุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่
ไกลจากฐานเจดียม์ งิ กุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสําเร็จ เพือ่ อุทศิ ทวายแด่มหาเจดียม์ งิ กุนจึงต้องมีขนาด
ใหญ่คู่ควรกัน คือเป็ นระฆังยักษ์ทม่ี เี ส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร นํา้ หนัก 87 ตัน
เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ตอ้ งการให้มใี ครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสัง่ ให้ประหารชีวติ
นายช่างทันทีทส่ี ร้างเสร็จ ปัจจุบนั ถือเป็ นระฆังยักษ์ทม่ี ขี นาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระ
ราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล ้วชาวพม่าจึงภาคภูมิ
ใจว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ทย่ี งั คงส่งเสียงก้องกังวานทัง้ นี้เคยมีการทดสอบความกว้าง
ใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถงึ 100 คน เจดียช์ ินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่
เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ช่อื ว่าเป็ นเจดียท์ ส่ี วยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราช
นัดดาในพระเจ้าปดุง เพือ่ เป็ นอนุสรณ์แห่งความรักทีพ่ ระองค์มตี ่อพระมหาเทวีชนิ พิวมิน ซึง่ ถึงแก่พริ าลัยก่อนเวลาอันควร จึง
ได้รบั สมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุม่ อิรวดี” หลังจากนัน้ เดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษ กุง้ แม่น้ํ าเผา

*นํ าท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระด ับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

ส

วันที่สาม

ร่วมพิธีลา้ งหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อเู บ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ
 (เช้า/-/-)

จากนัน้ นําท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคํา
ขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ ไ่ี ด้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื้ อนิ่ ม” ทีพ่ ระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่
เมืองธรรมวดี เมือ่ ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ ด้วยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั
หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพือ่
ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน จะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้
วัดทองคํา จึงทําให้ทองคําเปลวทีป่ ิ ดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นาํ้ หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้
เรี่ยไรเงินเพือ่ บูรณะวัดขึ้นใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจงึ นับได้วา่ เป็ นวัดทีส่ ร้างใหม่
ทีส่ ุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุทน่ี าํ ไปจากกรุงศรี
อยุธยาเมือ่ ครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1 พร้อมทัง้ เชิญทุกท่านร่วมทําบุญบูรณวัดกุสนิ ารา ซึง่ มีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ สวยงามมากจากนัน้ กลับโรงแรม
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ทีห่ อ้ งอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึง่ อยู่ทางตอน
ใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซง่ึ เป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนทีจ่ ะย้ายมาย
อยู่ทเ่ี มืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนัน้ นําท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่ง
พระพุทธศาสนาทีส่ าํ คัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุม่ แม่นาํ้ อิระวดี เจดีย ์
จํานวนมากมายทีต่ งั้ เรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝัง่ แม่นาํ้ ชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้
ทีย่ าวทีส่ ุดในโลกโดยข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ช่อื ว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้น
ซึง่ มีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วดั จอกตอจี
ซึง่ มีเจดียท์ ส่ี ร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
จากนัน้
นํ าท่านชมการตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ซึง่ เป็ นวัดใหญ่ท่ี
สุดของพม่าทีเ่ มืองอมรปุระ ซึง่ ในช่วงเพลจะมีภกิ ษุสงฆ์นบั ร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสํารวม ในทุกๆวันเวลา 10.30 น.จะ
มีนกั ท่องเทีย่ วจํานวนมาก มาร่วมชื่นชมการจัดเตรียมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระสงฆ์ และเณรทีม่ าศึกษาพระธรรม
วินยั ทีว่ ดั มหากันดายน ในเมืองมัณฑะเลย์ ทีน่ ่มี พี ระสงฆ์ และเณรจําวัดอยู่เกือบ 1,400 รูป
14.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย
สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
16.40 น. เดินทางถึงสนามบิน
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
04.00 น.

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

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

5 พ.ค.61

7 พ.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

11 พ.ค.61

13 พ.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

15 มิ.ย.61

17 มิ.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

29 มิ.ย.61

1 ก.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

6 ก.ค.61

8 ก.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

13 ก.ค.61

15 ก.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

25

12,900

12,500

11,900

2,000

24 ส.ค.61

26 ส.ค.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

31 ส.ค.61

2 ก.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

7 ก.ย.61

9 ก.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

21 ก.ย.61

23 ก.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

28 ก.ย.61

30 ก.ย.61

25

11,900

11,500

10,900

2,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษีน้ํ ามันและภาษี ตวทุ
ั ๋ กชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษี มูลค่าเพิม่ 7%
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
- ** ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสทิ ธิพาํ นักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม
2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **
เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ลว่ งหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป
ด้วยโดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง

6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้
ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิม่ เติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเที่ยว
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง **

