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วนัท่ีหน่ึง :   กรงุเทพฯ – มณัฑะเลย ์– พระราชวงัมณัฑะเลย ์– วิหารไม้สกัชเวนานจอง –วดักโุสดอ – ยอดเขามณัฑะเลย ์                                                                            
                     ( –  / L / D  ) 
08.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประต ู2-3 เคาน์เตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี Air Asia (FD)  

        โดยมเีจา้หน้าทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น   
11.10 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิที ่FD 244 
12.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋าสมัภาระเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

         (เวลาทอ้งถิน่ทีพ่มา่ ชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี 
เทีย่ง            บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (**พเิศษ กุง้แมน่ ้าเผา คนละ 1 ตวั**) 

ชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัสดุทา้ยของกษตัรยิแ์หง่พมา่ กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หมด  
และไดช้ือ่ว่าเป็นพระราชวงัทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของเอเชยี แต่แลว้ในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 เครือ่งบนิฝ่ายสมัพนัธมติร
โดยกองทพัองักฤษ ได้ทิ้งระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย์ ด้วยเหตุผลว่าพระราชวงันี้เป็นแหล่งซ่องสุม
ก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ น ท าให้พระราชวงัซึ่งเป็นไม้สกัถูกไฟไหม้เกอืบทัง้หมด หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบ
พระราชวงัทีย่งัเป็นของดัง้เดมิอยู ่ พระราชวงัปัจจุปันรฐับาลพมา่ไดจ้ าลองรปูแบบของพระราชวงัเกา่ขึน้มาใหมบ่นฐานเดมิ  
**หมายเหตุ กรณีพระราชวงัมณัฑะเลย ์ปิด เจา้หน้าทีท่ีด่แูลไม่อนุญาตใหเ้ขา้ชม จะไม่สามารถเขา้ชมได้  

ชม วหิารไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระต าหนกันี้สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงังดงามตามแบบศลิปะ 
พม่าแท้ๆ  วจิติรตระการตาด้วยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ยทัง้หลงัคา บานประตูและหน้าต่าง  โดยเน้นรายละเอยีด
เกีย่วกบัพุทธประวตัแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานี
จากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นพระต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากทีพ่ระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธี
ปอ หรอื สป่ีอ พระโอรสกท็รงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวดั ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลย์อ
ยา่งแทจ้รงิ 

  
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ เดินทางสู่ วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนา
พระไตรปิฎกครัง้ที ่4 และพระองคท์รงใหจ้ารกึพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขนัธ์ ลงบนหนิอ่อน 729 แผ่น และไดน้ ามา
ประดษิฐานในมณฑปซึง่อยู่รอบพระเจดยี์มหาโลกมารชนิ ทึสู่ง 30 เมตร ซึ่งจ าลองรปูแบบมาจากพระมหาเจดยี์ชเวสกิอง
แหง่เมอืงพกุาม   เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตรท์ีม่กีารบนัทกึพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี  และถอืเป็น พระไตรปิฎกเล่มใหญ่
ทีส่ดุในโลก  จนไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองกรค ์UNESCO ใหเ้ป็น “มรดกความทรงจ าแหง่โลก”   

http://www.riothaitravel.com/


 

  ใบอนุญาตเลขที ่11/04307 

บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 
29/44 ซ.หทยัราษฎร ์39 ถนนหทยัราษฎร ์แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

โทร.0-2915-5291 , 0-2915-5296 E-mail: sales@riothai.co.th   Line ID : @riothaitravel 
www.riothaitravel.com   

 
เดนิทางสู ่เขามณัฑะเลย(์Mandalay Hill) ตัง้อยูท่าง ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั มคีวามสงู 240 เมตร เป็น

จุดชมววิทีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงมณัฑะเลย ์ สามารถมองเหน็ทศันียภาพเกอืบทัง้เมอืง  บนยอดเขามณัฑะเลย ์มวีหิาร “ซู
ตองพญา” รปูทรงคลา้ยมณฑปครอบพระมหามุนี ภายใตว้หิารประดษิฐานพระพุทธรปูทัง้สีท่ศิ คอื พระกกุสนัโธ พระโกนา
คมน์ พระกสัสป และพระสมณโคดม รอบวหิารมรีะเบยีงส าหรบัชมทศันียภาพเมอืงมณัฑะเลยแ์ละสามารถมองเหน็แมน่ ้าอริะ
วด ีพระบรมมหาราชวงั วดักโุสดอว์  ชมพระอาทติยล์บัขอบฟ้าบนยอดเขามณัฑะเลย ์  

ค ่า    บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (**พเิศษ เมนูเป็ดยา่ง**) 
จากนัน้ เขา้สูท่ีพ่กั Shwe Phyu Hotel, Mandalay หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัท่ีสอง : มณัฑะเลย ์– ล่องเรือแม่น ้าอิรวดี - หมู่บา้นมิงกนุ –  เจดียมิ์งกนุ – ระฆงัมิงกนุ – เจดียชิ์นพิวเม – เมืองพกุาม  
จดุชมวิวทะเลเจดีย ์– รบัประทานอาหารพร้อมชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก     ( B / L / D ) 

 

เชา้        รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

จากนัน้ ออกเดนิทางไปทา่เรอื ล่องแมน่ ้าอริะวด ีไปยงัหมูบ่า้นมงิกนุ ชมวถิชีวีติของชาวลุ่มแมน่ ้าอริะวดทีีอ่าศยัอยู่กนั
มาเนิ่นนานสองฝัง่แม่น ้า โดยใชเ้วลานัง่เรอืประมาณ 40 นาท ีเมื่อเดนิทางถงึ น าท่านเดนิทางท่องเทีย่วโดยพาหนะทอ้งถิน่ 
คอื รถตุ๊กตุ๊ก สถานทีท่ีจ่ะน าทา่นทอ่งเทีย่ว มดีงันี้ 

 

น าชม เจดยีช์นิพวิเม (เมีย๊ะเตง็ดาน) สรา้งโดยพระเจา้บา
กะยดีอว ์ซึง่เป็นพระราชนดัดาของพระเจา้ปดุง สรา้งเป็น 

อนุสรณ์แห่งความรกัแด่พระมหาเทวชีนิพวิเม ซึ่งถงึแก่พริาลัย
ก่อนอนัควร และไดร้บัสมญานามว่า “ทชัมาฮาล แห่งลุ่มแม่น ้าอิ
ระวด”ี เจดยีอ์งคน์ี้สรา้งขึน้ตามหลกัภูมจิกัรวาล  คอื มอีงคพ์ระ
เจดีย์อยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ ที่เชื่อกันว่าเป็น
แกนกลางของจกัรวาล ล้อมรอบด้วยขนุเขาและมหาสมุทรตาม
หลกัไตรภมู ิ 
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ชม ระฆงัมงิกุน มเีสน้รอบวง 10 เมตร สงู 3.70 เมตร น ้าหนัก 87 ตนั ว่ากนัว่า
เป็นระฆงัยกัษ์ที่เล็กกว่าระฆงัแห่งพระราชวงัเคลมลินในกรุงมอสโคว แต่ระฆงันัน้ได้
แตกรา้วใชง้านไม่ได้แล้ว จงึท าใหร้ะฆงัมงิกุนนัน้เป็นระฆงัยกัษ์เพยีงใบเดยีวในโลกที่
ยงัคงสามารถใชง้านไดจ้รงิ  

ชม เจดยีม์งิกุน สรา้งโดยพระเจา้ปดุง เพื่อประดษิฐานพระทนัตธาตุ ประสงคท์ี่
จะสร้างให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์พุกามและใหญ่โตกว่าองค์พระปฐมเจดีย์ใน
เมอืงไทย งานก่อสรา้งเจดยีม์งิกุนสรา้งไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดุงกส็วรรคต มหาเจดยีจ์งึ
เหลอืแค่เพยีงฐาน แต่กย็งัสูงถงึ 50 เมตร หากสรา้งเสรจ็เชื่อว่าเจดยี์นี้จะมคีวามสูงถงึ 
152 เมตร จะเป็นเจดยี์ที่ใหญ่ที่สุดในดนิแดนสุวรรณภูมิเลยทเีดียว    เมื่อถึงเวลาอนั
สมควร น าทา่นนัง่เรอืกลบัไปยงัฝัง่มณัฑะเลย ์ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง             บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (**พเิศษ เมนูกุง้ทอดกระเทยีม**) 

จากนัน้ เดินทางสู่ เมอืงพุกาม โดยรถบสัปรบัอากาศ(ใช้เวลาเดนิทาง ประมาณ 4 ชัว่โมง) พกัผ่อนบนรถตาม
อธัยาศยั ระหว่างทาง ทา่นจะไดเ้หน็วถิชีวีติความเป็นอยูแ่บบดัง้เดมิทีเ่รยีบงา่ยของชาวพมา่ 

เดนิทางถงึ เมอืงพกุาม เมอืงแหง่ประวตัศิาสตรข์องประเทศเมยีนมา่ร ์ซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น เมอืงมรดกโลก 
แห่งใหม่ เมื่อปี 2019 ที่ผ่านมา  พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมอืงแห่งทะเลเจดยี์ หรอื ดินแดนแห่งเจดยี์สี่พนัองค์ เพราะในสมยั
รุ่งเรอืงเคยมเีจดยี์มากมายถงึ 4,446 องค์ ปัจจุบนัเหลอืแค่เพยีง 2,217 องค์ เจดยี์แห่งแรกของพุกามคอื เจดยี์ชเวซโีกน 
สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามงัช่อ ปฐมกษตัรยิ์แห่งอาณาจกัรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรา้งเจดยี ์เจดยี์องค์ใหญ่สุดจะเป็น
เจดยีท์ีก่ษตัรยิท์รงสรา้ง และองคท์ีม่ขีนาดเลก็ถดัมา เป็นการสรา้งโดยเหล่าขนุนาง อ ามาตย ์ลดหลัน่ลงมาตามบรรดาศกัดิ ์
นอกจากเจดยีช์เวซโีกนแลว้ ยงัมเีจดยีแ์ละวดัส าคญัๆ อกีมากมาย  

น าท่านสู่ จุดชมววิทะเลเจดยี ์ใหท้่านไดช้มบรรยากาศและเกบ็ภาพอนังดงาม
ของทุง่ทะเลเจดยี ์เมอืงพกุาม  

ค ่า           บรกิารอาหารค ่าแบบพืน้เมอืง ณ ภตัตาคาร   
พร้อมชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอกท่ีมีช่ือเสียงของพม่า 

จากนัน้ เขา้สูท่ีพ่กั Gracious Bagan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท่ีสาม :  เจดียช์เวสิกอง – วดัติโลมินโล – เจดียส์พัพญัญ ู– วดัมนุหา – วดัอนันดา – วิหารธรรมยนัจี– เมืองมณัฑะเลย ์   
                     ( B / L / D ) 
 

เชา้                  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

น าท่านชม เจดยีช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) อนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แห่งของพม่า ซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิ
ของพมา่โดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่  สรา้งโดย พระเจา้อโนรธามงัชอ่ กษตัรยิอ์งคแ์รกแหง่ราชวงศพ์ุกาม เพือ่ใช้
บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุส าคญัทัง้หมด 3 สว่น พระทนัตธาตุ พระธาตุกระดกูไหล่ และพระธาตุพระนลาฏ  ปัจจุบนัใชเ้ป็นทัง้
ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม 

 

จากนัน้ชม วดัติโลมนิโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นในสมยัของพระเจ้าติโลมนิโล เมื่อปี พ.ศ.1761 เป็นวดัสูง              
46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทัง้ 4 ด้าน  มพีระพุทธรูปประดษิฐ์ฐานอยู่ทัง้ 4 ทศิทัง้สองชัน้  มภีาพจติรกรรมฝาผนังอนั
เก่าแก่กบัลวดลายปูนปั้นอนัประณีตสวยงาม วหิารแห่งนี้ไดช้ื่อว่าเป็นวหิารองคส์ุดทา้ยทีม่กีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรม
พกุาม  ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งว่ามคีวามสวยงามทัง้ภายนอกและภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นมสัการ วดัสพัพญัญู (Thatpyannyut Temple) ซึ่งเป็นเจดยี์ทีสู่งทีสุ่ดในเมอืงพุกาม  มคีวามสูงประมาณ 61 เมตร 

ด้วยศลิปะแบบปาละของอนิเดีย ถือเป็นแม่แบบของสถาปัตยกรรมพม่า  เมื่อก่อนเจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์ที่ผู้คนมาดูพระ
อาทติยต์กดนิกนั แต่ตอนนี้ทางการหา้มขึน้ไปบนองคพ์ระเจดยี ์เพราะเกดิรอยรา้วและอาจจะพงัลงมาไดท้กุเมือ่ 

 

จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยนิกะบา สร้างโดยพระเจ้ามนูหะ
กษตัรยิแ์หง่มอญ เพือ่สัง่สมบุญไวส้ าหรบัชาตหิน้า จงึไดน้ าอญัมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวดันี้ โครงสรา้งวหิารคอ่นขา้งแคบ 
มพีระนอนหนึ่งองค ์กบั พระพุทธรปูอกีสามองค์นัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิ์เชลย
พระองคน์ี้เป็นอยา่งด ี
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เทีย่ง              บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (**พเิศษ กุง้แมน่ ้าเผาตวัใหญ่ คนละ 1 ตวั**) 

น าท่านชม วดัอานันดา  (Ananda Temple) เป็นมหาวหิารขนาดใหญ่ทีข่ ึน้ชื่อไดร้บัการยกย่องว่าเป็น “เพชรน ้าเอก
ของพุทธศลิป์สกุลช่างพุกาม” เป็นทีรู่จ้กัเหนือวหิารทัง้หลาย สรา้งโดยพระเจา้จานสติา เมื่อก่อนยอดพระเจดยีย์งัเป็นสขีาว
เหมอืนกบัพระเจดยีอ์งคอ์ืน่ๆของพกุาม แต่รฐับาลพมา่ไดม้าทาสทีองทบัเมือ่ปี พ.ศ. 2533 เพือ่สมโภชการสรา้งอานนัทวหิาร
ครบรอบ 900 ปี ตะวนัตก 

ชม วหิารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyi Temple) ไดช้ือ่ว่าเป็นเจดยีท์ีย่ ิง่ใหญ่และแขง็แรงทีส่ดุในเมอืงพกุาม  เพราะ
สรา้งขึน้ดว้ยอฐิสแีดงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์โดดเด่น  มลีกัษณะอาคารทรงสีเ่หลีย่มจตุรสัมมีขุยืน่ออกทัง้สีด่า้น สรา้งโดยพระเจา้-     
นะระต ู สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติก ว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหน้า 
ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า      บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   
จากนัน้ เขา้สูท่ีพ่กั Shwe Phyu Hotel, Mandalay หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท่ีส่ี :  มณัฑะเลย ์– ร่วมพิธีล้างพระพกัตรพ์ระมหามนีุ – อมรปรุะ - สะพานไม้อเูบง็ – กรงุเทพฯ     (  B  /  -  /  -  ) 
 

04.00 น.  น าทา่นเขา้ รว่มพธิอีนัศกัดิ ์ในพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามนุี อนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพมา่  
พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตรยิ์  ที่ได้รบัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” เชื่อกนัว่าเป็น
พระพทุธรปูมชีวีติ ซึง่พระพทุธเจา้ไดป้ระทานลมหายใจให ้  ในทกุๆเชา้จงึตอ้งมพีธิศีกัดิส์ทิธิล์า้งพระพกัตรพ์ระมหามนุีมนุี . 
.......ดว้ยน ้าอบน ้าหอมผสมทานาคาอยา่งด ีพรอ้มกบัแปรงพระโอษฐ ์แลว้ใชผ้า้จากศรทัธาทีป่ระชาชนน ามาถวาย มาเชด็จน
แหง้สนิท ซึง่พธินีึ้กย็งัคงมอียูจ่นถงึปัจจุบนั 

จากนัน้เดนิทางกลบัโรงแรม 
07.00 น.         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นสูเ่มอืงอมรปุระ  ชม สะพานไมส้กัอเูบง็ (U-Ben Bridge) เป็นสะพานทีส่รา้งดว้ยไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก ใชเ้สา 
ไม้สกัถึง 1,208 ต้น และมอีายุกว่า 200 ปี  สร้างโดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญาชื่อว่าอูเบ่ง  สะพานนี้ทอดยาวขา้ม
ทะเลสาบตองตะหมัน่ไดเ้วลาสมควร น าทกุทา่นเดนิทางกลบัสูส่นามบนิมณัฑะเลย์ 

12.45 น.  ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 245  
15.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ……… 
 

 
หมายเหตุ: บรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัการเปลีย่นแปลงของสายการบนิ สภาพทาง

การเมอืง ภยัทางธรรมชาต ิแต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 

*** หากท่านท่ีต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เครือ่งบิน,รถทวัร,์รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการเปล่ียนแปลงไฟลท์ หรอื เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า*** 
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** ราคาเดก็อายไุม่เกิน 2 ปี  5,000 บาท** 
***ค่าบริการข้างต้นยงัไม่รวม ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคเุทศกท้์องถ่ินท่านละ 700 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

 

ตารางวนัเดินทาง/ราคา 
ทวัรพ์มา่ มณัฑะเลย ์มิงกนุ พกุาม อมรปรุะ 4วนั3คืน 

วนัเดินทาง จ านวนท่ีนัง่ 
ผูใ้หญ่/ 

เดก็มีเตียง 
เดก็ไม่มีเตียง พกัเด่ียว เพ่ิม 

เดือน พฤษภาคม 2566 
13 – 16 พฤษภาคม 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 
20 – 23 พฤษภาคม 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 
27 – 30 พฤษภาคม 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 

เดือน  มิถนุายน 2566 
3 – 6 มิถนุายน 2566 25 18,900.- 17,900.- 3,000.- 

10 – 13 มิถนุายน 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 
17 – 20 มิถนุายน 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 
24 – 27 มิถนุายน 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 

เดือน กรกฏาคม 2566 
8 – 11 กรกฏาคม 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 
15 – 18 กรกฏาคม 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 
22 – 25 กรกฏาคม 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 
29 ก.ค. – 1 ส.ค. 2566 25 18,900.- 17,900.- 3,000.- 

เดือน สิงหาคม 2566 
05 – 08 สิงหาคม 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 
12 – 15 สิงหาคม 2566 25 18,900.- 17,900.- 3,000.- 
19 – 22 สิงหาคม 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 
26 – 29 สิงหาคม 2566 25 16,900.- 15,900.- 3,000.- 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ (กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ) ชัน้ประหยดั   
2. ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
3. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
4. ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
5. ค่าทีพ่กั 3 คนืตามทีร่ะบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่านหรอื 3 ท่าน) 
6. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
7. ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ   
8. ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
9. ค่าประกนัอุบตัเิหตุและสขุภาพระหว่างเดนิทาง วงเงนิคุม้ครองสงูสดุท่านละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม : 

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง 
2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 
3.ค่าใช่จ่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าอาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุใน
รายการ 
4.ค่าภาษกีารบรกิารหกั ณ ทีจ่่าย 3% และค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (ส าหรบักรณีทีใ่หอ้อกใบเสรจ็ในนามบรษิทัฯ เท่านัน้) 
5.ทิปไกดท้์องถ่ิน คนขบัรถและผูช่้วยคนขบั ตลอดทริป 700 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน 
6.ค่าทปิหวัหน้าทวัรต์ามสนิน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ แต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 
 

เง่ือนไขการช าระค่าทวัร ์: 
1. กรุณาจองทวัรล่์วงหน้าก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั และช าระมดัจ า ทีน่ัง่ละ 5,000 บาท ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้ ที่
นัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลต้องช าระก่อน
เดนิทาง 45 วนั) 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง ต้องแจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทาง

บรษิทัไม่รบัยกเลกิผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
2. การคนืเงนิมเีงื่อนไขดงันี้ 

2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิมดัจ า โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ, ค่ามดัจ าหอ้งพกั 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% ของค่าทวัรท์ีล่กูคา้ช าระแลว้ โดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ เช่น ค่าตัว๋

เครื่องบนิทีอ่อกไปแลว้ ค่าทีพ่กั ค่ารา้นอาหาร ค่ายานพาหนะ หรอืค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กดิขึน้  
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0-14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
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      3.   บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ
ก าหนดไว ้(10 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไป
ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

      4.   กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หน้าทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆกต็ามทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 

      5.    คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทาง 
 

ข้อยกเว้นในเรือ่งความรบัผิดชอบของบริษทัฯ : 
บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเรือ่งดงัต่อไปน้ี 
1. การประทว้งหรอืการก่อจลาจล ซึง่เป็นปัญหาภายในของประเทศนัน้ๆ 
2. การก่อการรา้ยสากลซึง่ผูเ้ดนิทางอาจไดร้บัอนัตรายจากปัญหาดงักล่าว 
3. การล่าชา้หรอืยกเลกิการเดนิทางของสายการบนิ ซึง่มาจากปัญหาเรื่องความปลอดภยั เช่น มพีายุรุนแรง ซึง่ไม่ปลอดภยัในการท าการบนิ  
เป็นตน้ 
4. อนัตรายต่างๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ซึง่ไม่ไดม้สีาเหตุมาจากการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีข่องเรา เช่น การถูกปลน้ จี ้การ
ถูกท ารา้ยโดยบุคคลทีส่าม การสญูหายของทรพัยส์นิมคี่าต่างๆ เป็นตน้ 
5. อนัตรายทีม่าจากภยัธรรมชาต ิเช่น ดนิถล่ม พายุ ฟ้าผ่า น ้าท่วม เป็นตน้ 
6. การถูกเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง (Immigration) ของประเทศไทยหรอืประเทศปลายทางปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ก็
ตาม ท าใหท้่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ถอืเป็นเหตุซึง่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
7. การเจบ็ป่วยใดๆ ของผูเ้ดนิทาง เช่น ทอ้งร่วง อาหารเป็นพษิ เป็นไข ้ตวัรอ้น เป็นตน้ 
 

เง่ือนไขการท าประกนัภยัการเดินทางท่องเท่ียว :  
1. บรษิทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่าใชจ้่ายในการท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางใหก้บัลกูคา้ทีซ่ือ้ทวัรท์ุกท่าน และหากเกดิอุบตัเิหตุทางบรษิทัฯ จะช่วย
ประสานงานในเรื่องการเบกิค่ารกัษาพยาบาลกบัทาง บรษิทัฯ ประกนัโดยใหถ้อืค าตดัสนิของบรษิทัฯ ประกนัเป็นทีส่ิน้สุด ทางบร ิษทัฯ จะถือ
ว่าเราเป็นแค่ตวักลางในการซือ้ประกนัอุบตัเิหตุเท่านัน้ หรอืท่านอาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัฯ ประกนัโดยตวัท่านเองกไ็ด ้ 
2. บรษิทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากดั(มหาชน) เป็นบรษิทัฯ ทีร่บัท าประกนัอุบตัเิหตุการเดนิทางของลกูคา้ทุกท่าน   
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