
#13654 ทัวรพมา มัณฑะเลย พินอูลวิน 3 วัน 2 คืน นั่งรถมา
ชมเมืองพินอูลวิน พระราชวังมัณฑะเลย บิน PG
ทัวรพมา มัณฑะเลย พินอูลวิน ตลาดเชาพินอูลวิน วัดพระมหาอันตูกานตาร
สวนพฤกษศาสตรกันดอวจี มัณฑะเลย สะพานไมอูเบ็ง พิธีลางหนาพระมหามัยมุนี
พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังชเวนานจอง วัดกุโสดอ เจดียนมนาง ขึ้นเขาสกา
ยน เจดียอูมินทงแส



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พินอูลวิน - น่ังรถมาพมา   

Royal
Parkview
หรือเทียบ
เทา

2 ตลาดเชาพินอูลวิน - เจดียอันทูกันธา - สวนพฤกษศาสตรแหงชาติกันดอวจี - อมรปุระ - สกา
ยน - สะพานไมอูเบ็ง   

Hotel Yi
Link
Mandalay
หรือเทียบ
เทา

3 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจ
ดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ - สกายน - วัดเจดียนมนาง - เจดียอูมินทงแส - เจดียเสวยอูปง
ยะฉ่ิน - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 พ.ค. 65 - 3 พ.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿2,000

9 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

15 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿2,000

22 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿2,000

3 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

5 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

27 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

3 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿2,000

10 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿2,000

24 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿2,000

7 ส.ค. 65 - 9 ส.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿2,000

21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿2,000

28 ส.ค. 65 - 30 ส.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿2,000

6 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿2,000

20 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿2,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พินอูล
วิน - น่ังรถมาพมา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

10.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok Airway
(PG)

บาย

12.15 น./11.55 น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเท่ียวบิน PG 709 บริการอาหารบนเครื่อง

13.40 น./13.20 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางเขาสูเมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin) รถว่ิงไปบนถนนสมัยสงครามโลกครั้งท่ีสอง หรือท่ีเรียกกันในยุค
สงครามวา Burma Road มุงหนาไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาฯ 2.30 ชั่วโมงก็มา
ถึงเมืองพินอูลวินหรือมีอีกชื่อหน่ึงวา “เมเมีย๊ว” (Maymyo)

จากนั้นนําทาน น่ังรถมาชมเมืองพินอูลวิน เพ่ือเก็บภาพไวเป็นท่ีระลึก ยานหอนาฬิกา Purcell Tower สัญลักษณอันโดด
เดนของเมืองพินอูลวิน

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Royal Parkview หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

พินอูลวิน

 บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดใน
ประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นเมืองพักตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงและนาไปเยือน หางจากเมืองมัณฑะเลย ทางทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร ซ่ึงนักทองเท่ียวจะไดสัมผัสอากาศท่ีบริสุทธิ ์เย็น
สบาย บรรยากาศคลายอยูท่ีดินแดนชมพูทวีปเลยทีเดียว



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ตลาดเชาพินอูลวิน - เจดียอันทูกันธา - สวนพฤกษศาสตรแหง
ชาติกันดอวจี - อมรปุระ - สกายน - สะพานไมอูเบ็ง

เท่ียวบิน PG 709 บริการอาหารบนเครื่อง

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกัน
และไมสามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

นั่งรถมาพมา
น่ังรถมาพมาชมเมือง ชมบานเรือนเกาแกโบราณ วัดวาอาราม หรือเจดียเกาแกตางๆ การ
น่ังรถมาเป็นหน่ึงในวิธีการชมเมืองและวิถีชีวิตชาวพมาท่ีดีอยางหน่ึง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Royal Parkview หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินเท่ียวชมตลาดเชาท่ี เมืองพินอูลวิน ใหทานจะไดสัมผัสวิถีชีวิตท่ีหลากหลายวัฒนธรรมท่ีรวมกันอยูในเมืองน้ี และ
เลือกซ้ือและชมสินคาซ่ึงจําหนายท้ังของท่ีระลึก งานฝีมือทองถิ่น และสินคาตางๆ สําหรับนักทองเท่ียว รวมถึงจําหนายพืชผักผล
ไม และของกิน ของใชสําหรับชาวพมาในทองถิ่น

จากนั้นนําทานนมัสการ วัดพระมหาอันตูกานตาร (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) ซ่ึงประดิษฐานพระพุทธรูปท่ี
คนไทยเรียกวา “พระทันใจ” ซ่ึงแกะสลักจากหินออนท้ังองค

นําทาน ชมความงดงามของพืชเมืองหนาวท่ี สวนพฤกษศาสตรกันดอวจี (National Kandawkyi Botanical Garden)
สวนแหงน้ีตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1915 ออกแบบใหเหมือนกับ สวนพฤกษศาสตรหลวงเมืองคิว (Royal Botan Gardens) หรือสวน
คิว (Kew Garden) ในประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นยังมีการปลูกดอกไมอีกจํานวนหลากหลายสายพันธุ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ
ท่ีถูกมาปลูกในสวนแหงน้ีกวา 25 สายพันธุ

ระหวางทางกลับมัณฑะเลย แวะชมสวนกาแฟทองถิ่น และชิมไวนทองถิ่นไดท่ีทําจาก
Strawberry,Grape,Pineapple,Cherry และ Jam ใหทานไดเลือกเป็นของฝาก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองอมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเป็นอมตะซ่ึงอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซ่ึง
เป็นราชธานีเพียง 76 ปี ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา

และริมฝ่ังแมน้ํา ชมสะพานไมอูเบ็ง สะพานไมท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสัก
ถึง1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา 200 ปีทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูวัดจอกตอจีซ่ึงมีเจดียท่ีสรางตามแบบวัด
อนันดาแหงพุกาม

ค่ํา

่ ้



บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา

พักท่ี Hotel Yi Link Mandalay หรือเทียบเทา

ตลาดเชาพินอูลวิน

เจดียอันทูกันธา

สวนพฤกษศาสตรแหงชาติกันดอวจี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นตลาดเชาประจําเมืองพินอูลวิน ท่ีจะไดสัมผัสวิถีชีวิตท่ีหลากหลายวัฒนธรรมท่ีรวมกัน
อยูในเมืองน้ี และเลือกซ้ือและชมสินคาซ่ึงจําหนายท้ังของท่ีระลึก งานฝีมือทองถิ่น และ
สินคาตางๆ สําหรับนักทองเท่ียว

ประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีคนไทยเรียกวา ‘พระทันใจ’ ซ่ึงแกะสลักจากหินออนท้ังองค ตาม
ประวัติกลาววา มีชาวจีนไดมาบูชาองคพระทันใจไปไวท่ีประเทศจีน ระหวางการเดินทาง รถ
เกิดอุบัติเหตุ องคพระตกจากรถ ไมสามารถจะยกขึ้นรถไปไดอีกไมวาจะใชเครนชวยยก
ก็ตาม สุดทายจึงตองสรางวัดบริเวณน้ีเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวองคน้ี พรอม
กับตั้งชื่อวา ‘มหาอันตูกานตาร’ ซ่ึงแปลเป็นไทยไดวา ‘เป็นสิ่งศักดิส์ิทธิ ์มหัศจรรย ท่ีให
ความรํ่ารวย โชคดีแกผูกราบไหว’ และเชื่อกันวาเป็นพระรักชาติอีกดวย

สวนพฤกษศาสตรแหงชาติกันดอวจี ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีกวา 1,000 ไร ซ่ึงมีทะเลสาบรวมอยู
ดวย ภายในสวนแบงเป็นโซนตางๆ มีดอกไมหลากหลายชนิด มีตนไมใหญท่ีมีอายุนับรอย
ปี และมีสวนนก ทานจะตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติท่ีสมบูรณและงดงาม นําทานชมอาคาร
เกาแกแบบโคโลเนียน ซ่ึงมีใหเห็นไดท่ัวเมือง อิสระใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศท่ีแสน
อบอุน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อมรปุระ

สกายน

 บาย

เป็นเมืองท่ีไดรับการขนานนามวาเป็น เมืองแหงผูท่ีเป็นอมตะ และยังเคยเป็นเมืองหลวง
เกาท่ีเคยเจริญรุงเรืองท้ังทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา กอนจะเปล่ียนไป
เป็นเมืองมัณฑะเลย เป็นเมืองท่ีอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย นับเป็นอีกหน่ึงเมือง
ของพมาท่ียังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน ซ่ึงสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู รวม
ไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมืองท่ีสามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียท่ีตั้ง
เรียงรายอยูรอบๆตัวเมือง

เมืองสกายน เป็นหน่ึงในศูนยกลางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ตั้งอยูในแมน้ําอิระวดี อยู
หางจากมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 20 กิโลเมตร เมืองน้ีมีอารามทาง
ศาสนาและอารามท่ีสําคัญหลายแหง โดยเฉพาะเจดียจํานวนมากตามสันเขาท่ีทอดยาว
ขนานไปกับแมน้ํา



วันท่ี 3 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย -
พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ -
สกายน - วัดเจดียนมนาง - เจดียอูมินทงแส - เจดียเสวยอูปงยะ
ฉิ่น - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

สะพานไมอูเบ็ง
เป็นสะพานไมสักท่ียาวท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึ้นเพ่ือขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงน้ีนอกจากจะ
เป็นสะพานไมท่ียาวท่ีสุดเเลวนั้น สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ท่ีรื้อมาจากพระรา
ชวังเเหงกรุงอังวะอีกดวย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู กุงแมน้ําเผา

 Hotel Yi Link Mandalay หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม

นําทาน นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเป็นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาด
ใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”

จากนั้นนําทานเขาชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุด
แหงหน่ึงของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงครามโลกครั้งท่ี 2

จากนั้นนําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง Golden Palace Monastry วังท่ีสรางดวยไมสักท้ังหลัง งดงามตามแบบ
ศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย ท้ังหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยว
กับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในปี พ.ศ. 2400

นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทําการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มีแผนศิลา
จารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือท่ีใหญท่ีสุดในโลก”

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสูเมืองสกายน ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุมแมน้ําอิ
ระวดี เจดียจํานวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝ่ังแมน้ํา สกายนเป็นราชธานีไดเพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิง
อํานาจกัน สุดทายพระเจาโดะมินพญา ไดรับชัยชนะจึงยานเมืองหลวงใหมมาตั้งท่ีปากแมน้ํามิดแง ตรงท่ีบรรจบกับแมน้ําอิรวดี
จนเป็นท่ีตั้งของเมืองอังวะในเวลาตอมา

จากนั้นชม เจดียกวงมูดอรหรือวัดเจดียนมนาง สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อปี ค.ศ.1636 ใชเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว
หรือพระทันตธาตุท่ีไดมาจากลังกา เจดียน้ีเป็นเจดียทรงโอคว่ําแบบสิงหล หรือเจดียทรงลังกา มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผา
ครึ่งซีกน้ี ไดตนแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู

เขาชม จุดท่ี 1 Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอูมินทงแส ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค
ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม

จุดท่ี 2 นําทานไปยัง เจดียเสวยอูปงยะฉ่ิน หรือ ซูนอูพอนยาชิน (Sone Oo Pone Nya Shin Pagoda) บางก็เขียนวา
(Soon U Ponya Shin Pagoda) หากแปลกันตามภาษาพมาแปลวา เป็นวัดท่ีพระพุทธเจามารับเสวยฉันภัตตาหารท่ีน่ี ซ่ึงอยู
บนยอดเขา Nga-pha ของเขตสะกายท่ีมีความสูง 240 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล

สมควรเวลาเดินสู สนามบินมัณฑะเลย

ค่ํา

่ ่



19.15 น./20.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG 714 บริการอาหารและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง

21.40 น./22.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี

พระราชวังมัณฑะเลย

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)

วัดกุโสดอ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระมหามัยมุนี ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี พระมหามัยมุนี
จึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคท่ีมีชีวิตจิตใจ ใครท่ีมากราบไหวบูชาจะไดรับศรัทธาอัน
สูงล้ํา เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปัจจุบันประดิษฐานอยูท่ี “วัด
มหามัยมุนี” หรือชื่อแทด้ังเดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข

เป็นคอมเพล็กซของพระราชวังท่ีกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ใน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุ
ปันพระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกา
ขึ้นมา แตท่ีเหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั้น

ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองท้ังหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 4 ซ่ึงพระเจามินดงทรงใหจารึกพระ
ไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ลงบนหินออน 729 แผน ถือเป็นพระไตรปิฎกเลมใหญ
ท่ีสุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษา
บาลี ตัวเจดียหลักในวัดมีความสูง 30 เมตร ซ่ึงจําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิ
กองแหงเมืองพุกาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

สกายน บาย

เมืองสกายน เป็นหน่ึงในศูนยกลางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ตั้งอยูในแมน้ําอิระวดี อยู
หางจากมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 20 กิโลเมตร เมืองน้ีมีอารามทาง
ศาสนาและอารามท่ีสําคัญหลายแหง โดยเฉพาะเจดียจํานวนมากตามสันเขาท่ีทอดยาว
ขนานไปกับแมน้ํา



 หมายเหตุ สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุง
มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการ โดย
ทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

วัดเจดียนมนาง

เจดียอูมินทงแส

เจดียเสวยอูปงยะฉ่ิน

วัดเจดียนมนาง สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อปี ค.ศ.1636 เพ่ือใชเป็นท่ีประดิษฐานพระ
เขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุท่ีไดมาจากลังกา เจดียน้ีเป็นเจดียทรงโอคว่ําแบบสิงหล หรือ
เจดียทรงลังกา มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผาครึ่งซีกน้ี ไดตนแบบมาจากถัน พระ
ชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได 274 เมตร
และใชอิฐในการกอสรางมากถึง 10,126,552 กอน

มีอีกชื่อวาวัด 30 ถํ้า วัดน้ีอยูกลางเนินเขาสกายนฮิล ทําใหมองเห็นทัศนียภาพสวยงาม
ของปาเจดียบนภูเขา และสายน้ําอิรวดีท่ีไหลอยูเบื้องลาง ภายในมีพระพุทธรูป 45 องค
ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม เจดียแหงน้ีเป็นหน่ึงในหน่ึงในสถานท่ีท่ีโดดเดนท่ีสุด
บนเขาสกายน

เป็นเจดียท่ีตั้งอยูบนยอดเขา Nga-pha ในเขตเมืองสกายน ท่ีระดับความสูง 240 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล ท่ีน่ีเป็นเจดียสีทองท่ีมีความสวยงามอีกแหงของพมา นอกจากน้ี
บริเวณรอบๆ ยังสามารถชมวิวอันงดงามของเมืองสกายนและแมน้ําอิระวดีได

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดใน
ประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
หมายเหตุ : 

1.    ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบิ
นรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ
ปิดของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

2.    อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

3.    โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

4.    ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

5.    ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

6.    รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลว ทางบริ
ษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักทองเท่ียว
เองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น



การชําระเงิน
•    กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา

30 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

•    กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีท่ีคาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท 

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว 

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ)

คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)

วีซา
ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท 

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

หมายเหตุ
กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไม
สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน

คาทัวรไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศ) และคาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน

๋ ่ ่



กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตราน้ีรวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบิน
แลว**

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
•    ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

•    ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

•    ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
•    ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

•    ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

•    ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน            การ
เดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


