
#15382 ทัวรพมา มัณฑะเลย สกาย มิงกุน 3 วัน 2 คืน
สะพานไมอูเบ็ง พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี บิน PG
ทัวรพมา มัณฑะเลย สกาย มิงกุน เจดียเกามูดอว นั่งรถมาชมเมือง สกายนฮิลล
พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังไมสักชเวนานจอง วัดกุโสดอ หมูบานมิงกุน
เจดียชินพิวมิน ชมการตักบาตรพระสงฆ 1,400 รูปวัดมหากันดายง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - อังวะ - หอคอยเมืองอังวะ - วัดมหา
อองเหม - สกายน - วัดเจดียนมนาง - เจดียอูมินทงแส - ภูเขาสกายน   

HOTEL YI
LINK
MANDALAY
หรือเทียบเทา

2 พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ - มิ
งกุน - หมูบานมิงกุน - มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน) - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน (ทัชมา
ฮาลแหงลุมน้ําอิรวดี)

  

HOTEL YI
LINK
MANDALAY
หรือเทียบเทา

3 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน -
ตักบาตรพระสงฆ - วัดมหากันดายงค - เจดียหยก (พระเวรสนาเจดีย) - ทาอากาศยา
นมัณฑะเลย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

1 พ.ค. 65 - 3 พ.ค. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

9 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿2,000

24 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

3 มิ.ย. 65 - 5 มิ.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿2,000

7 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

27 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿2,000

28 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

4 ก.ค. 65 - 6 ก.ค. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

5 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿2,000

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

27 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000

2 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿2,000

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

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

29 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿2,000

30 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿2,000

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



12 ก.ย. 65 - 14 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

26 ก.ย. 65 - 28 ก.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿2,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - อังวะ -
หอคอยเมืองอังวะ - วัดมหาอองเหม - สกายน - วัดเจดีย
นมนาง - เจดียอูมินทงแส - ภูเขาสกายน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

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

12.15 น./11.15 น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเท่ียวบิน PG 709 **บริการอาหารบนเครื่อง

บาย

13.40 น./13.20 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว

เดินทางไปยัง เมืองอังวะ นําเท่ียวชม เมืองอังวะ ดวยรถมา ซ่ึงอังวะเป็นราชธานีอีกแหงหน่ึงของพมา ชมประตูเมืองทางทิศ
เหนือท่ีเรียกวา คาวเซตั่นคา เป็นประตูท่ีปัจจุบันมีความสมบูรณท่ีสุด และใชเป็นประตูสําหรับทําพิธีสระผมในเทศกาล ติ่นจา
น(สงกราณต) ของชาวพมา

ชม หอคอยเมืองอังวะ เป็นสวนหน่ึงของพระราชวัง เพ่ือใช สังเกตการณขาศึก

ชม วัดมหาอองเหม บอนซาน จากนั้นชม Barayar Monastery ไมสักท่ีมีขนาดใหญ สวยงามไดซุมประตู บานประตูหรือ
หลังคา ซ่ึงอาคารแหงน้ีมีเสาไมสักรองรับน้ําหนักอยู

เดินทางสูเมืองสกายน ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุมแมน้ําอิระวดี
เจดียจํานวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝ่ังแมน้ํา

ชม เจดียกวงมูดอรหรือวัดเจดียนมนาง ใชเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุท่ีไดมาจากลังกา เจดียน้ีเป็นเจดีย
ทรงโอคว่ําแบบสิงหล หรือเจดียทรงลังกา

เจดียอูมินทงแส ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม

จากนั้น ขึ้นเขาสกายน เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวท่ีคุณสามารถมองเห็นเจดียตางๆ ท่ีวางตัวอยูตามไหลเขา มองเรื่อยไป
จนสุด ถึงแมน้ําอิระวดี เชิญถายภาพไวเป็นท่ีระลึก ตามอัธยาศัย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

เขาสูท่ีพัก HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 บาย



ทาอากาศยานมัณฑะเลย

อังวะ

หอคอยเมืองอังวะ

วัดมหาอองเหม

สกายน

วัดเจดียนมนาง

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

ตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย ประเทศพมา เป็นเมืองหลวงเกาของพมาถึง 5 ครั้งในชวง 360 ปี
ระหวาง ค.ศ. 1365 ถึง ค.ศ. 1842 ท้ังในสมัยราชวงศอังวะ ราชวงศตองอู และราชวงศอ
ลองพญา ในประวัติศาสตรเมืองอังวะผานการสูรบ ถูกปลนสะดมและฟ้ืนฟูมาแลวหลาย
ครั้ง ปัจจุบันถูกท้ิงรางหลักจากถูกทําลายอยางสิ้นเชิง อันเป็นผลมาจากแผนดินไหวครั้ง
ใหญเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม ค.ศ. 1839 ซากปรักหักพังท่ีเหลืออยูยังเป็นแหลงทองเท่ียว
สําคัญสําหรับนักทองเท่ียวจากมัณฑะเลย

เป็นหอคอยประจําเมืองอังวะ ท่ีเป็นสวนหน่ึงของพระราชวังเพ่ือใชสังเกตการณขาศึก
สรางขึ้นในปี ค.ศ.1822 หลังจากท่ีเกิดแผนดินไหวในปี ค.ศ.1838 หอแหงน้ีเกิดการ
เอียงตัว แตไดรับการบูรณะเป็นโครงสรางเดิม น้ีเป็นหน่ึงในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมา
ในชวงตนศตวรรษท่ี 19

วัดมหาอองเหมบอนซาน เป็นวัดใหญท่ีสรางจากหินแกะสลักสวยงาม มีการสรางหลายๆ
ชั้นสลับซับซอน

เมืองสกายน เป็นหน่ึงในศูนยกลางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ตั้งอยูในแมน้ําอิระวดี อยู
หางจากมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 20 กิโลเมตร เมืองน้ีมีอารามทาง
ศาสนาและอารามท่ีสําคัญหลายแหง โดยเฉพาะเจดียจํานวนมากตามสันเขาท่ีทอดยาว
ขนานไปกับแมน้ํา

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวน
านดอว) - วัดกุโสดอ - มิงกุน - หมูบานมิงกุน - มหาเจดียยักษ
หรือ เจดียมิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Random ไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไม
สามารถเลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

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

เจดียอูมินทงแส

ภูเขาสกายน

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

เป็นภูเขาขนาดกลางในเมืองสกายน มีจุดชมวิวท่ีนักทองเท่ียวสามารถมองเห็นเจดียตางๆ
ท่ีวางตัวอยูตามไหลเขา เพ่ือจะไดทําความรูจักกับเมืองสกายนใหมากขึ้น เพราะไมวาจะ
มองจากมุมไหนของดานบน สิ่งท่ีเห็นไดคือ กลุมเจดียตางๆ ท่ีกระจายตัวอยูโดยรอบจนสุด
แมน้ําอิระวดี แมน้ําสายหลักของเมืองน้ี

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

07.00 น. รับประทานอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม

ชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย

นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง Golden Palace Monastry วังท่ีสรางดวยไมสักท้ังหลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย ท้ังหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา

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

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน หมูบานมิงกุน ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ แตอยูบน
เกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือเทานั้น ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีท่ีมีลักษณะเป็น“กึ่งบานกึ่งแพ”



นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุน ปัจจุบัน
ถือเป็นระฆังยักษท่ีมีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก

เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเป็นเจดียท่ีสวยสงามากแหงหน่ึง พระเจาบา
กะยีดอว พระราชนัดดาใน

พระเจาปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับ
สมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี”

หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

พระราชวังมัณฑะเลย

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)

วัดกุโสดอ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

มิงกุน บาย

มิงกุนอยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร ตั้ง
อยูทางฝ่ังซายขอมน้ําอิระวดี ท่ีน่ีเป็นพ้ืนท่ีทางโบราณสถานท่ีสําคัญอีกแหงของพมา



วันท่ี 3 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง -
ทะเลสาบคองตามัน - ตักบาตรพระสงฆ - วัดมหากันดายงค -
เจดียหยก/พระเวรสนาเจดีย - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

หมูบานมิงกุน

มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน)

ระฆังมิงกุน

เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมนํ้าอิรวดี)

หมูบานมิงกุน เป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวย
เสนทางเรือเทานั้นทวามีอนุสรณสถานท่ีแสดงความย่ิงใหญของพระเจาปดุง ระหวางทาง
จะไดเห็นหมูบานอิรวดีท่ีมีลักษณะเป็น “กึ่งบานกึ่งแพ” เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละ
ฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา
10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นท่ีดอน
ครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจํา
วัน

เป็นมหาเจดียยักษท่ีสรางไมสมบูรณในมิงกุน โดยอยูหางประมาณ 10 กิโลเมตรไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมัณฑะเลย การกอสรางขนาดใหญน้ีเริ่มตนโดยพระเจาบดอวพญา
ในปี 1790 โดยภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียจึงปรากฏเพียงแค
ฐาน แตวามีความใหญโตมหึมาด่ังภูเขาอิฐท่ีมีความมั่นคง ซ่ึงหากสรางเสร็จตามแผนจะ
เป็นเจดียท่ีใหญท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก

ระฆังมิงกุนมีเสนรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตัน ระฆังน้ีมีตํานาน
เลาขานกันมาวา พระเจาปดุงไมทรงตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให
ประหารนายชางทันทีท่ีสรางเสร็จ ปัจจุบันระฆังใบน้ีถือวาเป็นระฆังยักษท่ีเล็กกวาระฆัง
แหงพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว แตระฆังเคลมลินนั้นแตกราวไปแลว
ไมสามารถนํามาใชงานไดอีก ระฆังมิงกุนจึงเป็นระฆังยักษท่ีสามารถสงเสียงกองกังวาน
ไดจริงๆ ท่ีเหลืออยูในโลก

เจดียน้ีประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเป็นเจดียท่ีสวยสงามากแหงหน่ึง
สรางขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพ่ือเป็น
อนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอัน
ควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลป ท่ีสรางขึ้น
ดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็น
ศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา

 HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

04.00 น. จากนั้นนําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเป็นตนแบบ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”

รับประทานอาหารเชา ท่ีหองอาหารของโรงแรม

้ ่ ้



เดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) ไดชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายท่ีตั้ง
เรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝ่ังแมน้ํา

ชมสะพานไมอูเบ็ง สะพานไมท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตน ทอด
ขาม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูวัดจอกตอจีซ่ึงมีเจดียท่ีสรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม

นําทานชมการตักบาตรพระสงฆ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค ซ่ึงเป็นวัดใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในชวงเพล
จะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น แวะสักการะ เจดียหยก ซ่ึงเป็นเจดียหยกท่ีใหญท่ีสุดในโลก เป็นเจดียประดับประดาดวยหยกท้ังภายในและภายนอก
รวมท้ังหยกกอนใหญท่ีสุดอยูใตยอดฉัตร เป็นเจดียท่ีสวยอีกแหงหน่ึงของเมืองมัณฑะเลย

ค่ํา

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

21.40 น./22.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุง
มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการ

พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการ โดยทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ี
เท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทน

สําหรับเท่ียวบิน PG710 จะไมมีบริการอาหารกลางวันท่ีรานอาหารและไมมีรายการเท่ียวเจดียหยก

บาย

14.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG 710 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง

16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี

อมรปุระ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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



สะพานไมอูเบ็ง

ทะเลสาบคองตามัน

ตักบาตรพระสงฆ

วัดมหากันดายงค

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

ทะเลสาบน้ีตั้งอยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ มีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยง
ระหวางเมืองอมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง

ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ีวัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหง
น้ีไดหรือบริจาคปัจจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ

เป็นวัดใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียง
แถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับอาหารพระพุทธมหามุนี หรือรูจักกันในนามพระลางหนา ท่ีมี
ความงดงามตามศิลปกรรมพมา ท่ีมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสําริดปิดทอง ท่ีอย คูบานคู
เมืองมาชานาน เป็นสถานท่ีท่ีสําคัญรองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจดียหยก (พระเวรสนาเจดีย)

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

 บาย

เจดียหยก เป็นเจดียหยกท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีองคพระเจดียหยกสูงกวา 20 เมตร เป็น
เจดียประดับประดาดวยหยกท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังหยกกอนใหญท่ีสุดอยูใตยอด
ฉัตร เป็นเจดียท่ีสวยอีก แหงหน่ึงของเมืองมัณฑะเลย

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

 คํ่า



 หมายเหตุ สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการ

พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการ โดยทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ี
เท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทน

สําหรับทานท่ีเดินทางกลับดวยเท่ียวบิน PG710 จะไมมีบริการอาหารกลางวันท่ีรานอาหารและไมมีรายการเท่ียวเจดียหยก
14.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG 710 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบน

เครื่อง

16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
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

**ท้ังน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด**

 

กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

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

- บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- 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 กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ได

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด
 

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,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

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

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

หมายเหตุ
- อัตราน้ีไมรวม คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศ) คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)

- สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2562 พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักช
เวนานจอง จะปิดใหบริการ โดยทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทน

- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไป
ดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

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

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

**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 จะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

- ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


