
          

 

 
Star Voyage น ำท่ำนเดนิทำงสู่พม่ำ ย่ำงกุ้ง พุกำม มัณฑะเลย์ 4วัน 3 คืน 

สำยกำรบิน Myanmar Airline และบินภำยในประเทศทุกขำ 
เที่ยวดีมีคุณภาพ ไปกับสตาร์โวยาจ 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วนัแรก กรงุเทพฯ – ยำ่งกุง้  
08.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก  ช ัน้ 4 ประต ู5 เคำ

เตอร ์K  สำยกำรบนิ Myanmar  national airline   เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และ
อ านวยความสะดวกเรือ่ง เอกสาร สมัภาระ ใหแ้กท่า่นและคณะ 

10.40 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิ Myanmar national airline   
เทีย่วบนิที ่UB 020     (เวลำทีพ่มำ่จะชำ้กวำ่เมอืงไทย 30 นำท)ี  

11.10 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิมงิกำลำดง กรงุยำ่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย จะพบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คอยใหก้ารตอ้นรับทา่นและคณะ  

เทีย่ง Æ รับประทานอาหารกลางวนั ณ  รำ้นอำหำร Ten Mile   
  น าท่านเขา้ชม เจดยีโ์บตะทำวน ์(Bothatown Pagoda) เลา่กนัวา่มพีระสงฆแ์ปดรปูอัญเชญิพระบรม

สารีรกิธาตุของพระพุทธองค์มาประดษิฐานไว ้ณ ที่นี้ ใหก้ าลังทหารมาเฝ้าไว ้แต่เจดีย์องคท์ี่เห็น
ปัจจุบันนั้น เป็นองค์ที่สรา้งขึน้ใหม่ เจดีย์องค์เดมินั้นไดพ้ังทลายลงมาจากการทิ้งระเบดิของฝ่าย
สัมพันธมติรใน ค.ศ.1943 ปรากฏวา่ไดพ้บพระพุทธรูปทองค า เงนิ และส ารดิ อกีราว 700องค ์และ
จารกึดนิเผา อกีจ านวนหนึ่ง ปัจจุบันไดน้ ามาจัดแสดงไวใ้หช้มบางส่วนเท่านัน้ เป็นนี้เป็นเจดยี์ทรง
ระฆังสูง 40เมตร ขา้งในกลวง มงีานประดับดว้ยกระจกสทีีป่ระณีตสวยงาม ผนังดา้นในเจาะเป็นชอ่ง
คหูาเล็กๆ ไวส้ าหรับน่ังสมาธ ิดา้นตัววัดแยกออกมาใหท้่านไดส้ักการะ เทพทันใจ เป็นเทพทีถ่อืกนัวา่
ขอพรไดเ้ร็วดัง่ใจเลยทเีดยีว สว่นดา้นนอกเป็นบงึน ้ามเีตา่อาศยันับพันตวัใหอ้าหารได ้ 

   น าท่านเที่ยวชม ตลำดโบฉกอองซำน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลำดสก๊อต (Scot Market) 
เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น
ลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น 
เครื่องเงนิ ที่มีศลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ 
เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย 
ทกุครัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)   

17.30 น. น าท่านขึน้นมัสการ พระมหำเจดยีช์เวดำกอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยี์ทองค าคูบา้นคู่
เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เพื่อเสรมิบารมีในสถานที่ที่เปรยีบเสมือนไดก้ับจติ
วญิญาณของชาวย่างกุง้และชาวพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธฐิาน จุดที ่พระเจา้บุเรงนอง มาขอพร
กอ่นออกรบ รอบพระเจดยีม์ปีระดษิฐานกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจดยีน์ี้ไดร้ับการบูรณะ
และต่อเตมิโดยกษัตรยิ์หลายรัชกาล องคเ์จดยี์ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยี่สบิสามตัน 
ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้ และเครือ่งอัฏฐะบรขิารของ
พระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองค์ บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จ านวนมาก 
และยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด บรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ ซ ึง่ท าเป็น
ศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆ งานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกนัขึน้
เป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดยี์ลว้นมีต านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้ส ิน้ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษ
พยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสียก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข ึน้ภายหลังชาวพม่า 
ช่วยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ี่เดมิได ้จงึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆัง
ศกัดิส์ทิธิ ์ใหต้รีะฆัง 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรกจ็ะได ้

ค า่ Æ รับประทานอาหารค า่ ณ รำ้นอำหำร Western Park  พเิศษเมนู สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่ 
 น าทา่นสูท่ีพ่ักโรงแรม ………………ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
 



          

 

 
 
 
วนัทีส่อง ยำ่งกุง้ – พกุำม  
เชา้ตรู่ Æ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
07.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงพกุำม โดย เทีย่วบนิที ่K7 242   
08.50 น. ถงึ สนามบนิยองอู เมอืงพุกำม (Bagan) ดนิแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี ของ

กษัตรยิอ์นุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม น าท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัตศิาสตรข์อง
อาณาจักรพกุาม น าทา่นชม พระเจดยีช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถปูดัง้เดมิของพม่า
โดยแท ้สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย์ เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ จากพระสรรีะ
หลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่  ใชเ้ป็นทั ้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนานกิายเถรวาทในพุกาม น าท่านเขา้ชม วดัอนนัดำ (Ananda Temple) ตัง้อยู่ทางทศิ
ตะวันออกของก าแพงเมอืง เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับ
ไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพุกาม มรีูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจัตรุัส มมีุขเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น 
แผนผังเหมอืนไมก้างเขนแบบกรีก ซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้
ของพุกาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื ทีช่อ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลง
มาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอย่างน่าอัศจรรย์ จากนัน้ชม วดัมนูหะ (Manuha Temple) ตัง้อยู่ทาง
ตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์หง่มอญ เพือ่สั่งสมบุญไว ้
ส าหรับชาตหินา้ จงึไดน้ าอญัมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวดันี้ โครงสรา้งวหิารคอ่นขา้งแคบ มพีระนอน
หนึ่งองค ์กับ พระพุทธรูปอกีสามองคน่ั์งเบียดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคับแคน้พระทัยของ
กษัตรยิเ์ชลยพระองคน์ีเ้ป็นอยา่งด ี

เทีย่ง Æ  รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร ART Bagan  Restaurant   
บา่ย ชม วดัธรรมยำงจ ี(Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชือ่วา่เป็นวัด

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะ
ตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญต่ระหงา่นดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา  
จ าก นั้ น เข ้า ช ม  ว ัด ติ โ ล มิน โล  (Htilominlo Temple) อ ยู่ ห่ า ง จ าก ตั ว เมื อ ง ม าท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1.5 กโิลเมตร สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจา้นันตา่ว-มยา เป็น
พระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธ ูซ ึง่เกดิกบันางหา้มผูห้นึง่ และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็น
วดัสงู 46 เมตร ยาว 43  เมตร เทา่กนัทัง้ 4 ดา้นมพีระพุทธรูปประดษิฐฐ์านอยูท่ัง้ 4 ทศิ ทัง้สองชัน้ มี
ภาพจติรกรรมฝาผนังอันเกา่แกก่บัลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี 
พ.ศ.1761 ซึง่ไดร้ับการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปูนปั้น
บรเิวณฐานดา้นนอก จากนัน้น าท่านนมัสการ เจดยีพ์พญัญู ซ ึง่เป็นเจดยี์ทีสู่งที่สุดในเมอืงพุกามมี
ความสงูถงึ 6  เมตร จากนัน้ชม เจดยีช์เวชนัดอ (Shwesandew Pagoda) เจดยีแ์ห่งนี้สรา้งขึน้โดย
กษัตรยิท์ีม่อี านาจมากพระองคแ์ห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดยีแ์หง่นี้จะเป็นทีบ่รรจุของพระเกศา
ธาตขุองพระพทุธเจา้แลว้ ก็ยังมรีปูปั้นเทพเจา้ศักดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดตูัง้อยูบ่รเิวณลานของวหิาร จงึมี
ชือ่เรยีกแบบฮนิดวูา่ เจดยีก์าเนชา (Ganesha Pogada) เจดยีช์เวชนัดอนี้ยังเป็นสถานทีเ่หมาะส าหรับ
การชมทุ่งเจดยีอ์กีแห่งหนึง่ของพุกามยามอาทติยอ์ัสดงจะไดเ้ห็นภาพหมู่เจดยีส์ุดลูกหูลกูตา ทีต่อ้ง
แสงสแีดงออ่นแหง่ยามเย็นอยา่งงดงาม 

ค า่ Æ  รับประทานอาหารค า่ พรอ้มชมกำรแสดงหุน่กระบอก ณ รำ้นอำหำรนนัดำ เมอืงพกุาม 
 เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก   ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัทีส่ำม พกุำม - มณัฑะเลย ์ 
เชา้ตรู่ Æ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
09.30 น. น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดย เทีย่วบนิที ่K7 239   
10.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงมัณฑะเลย ์ 
 เดนิทางสู ่เมอืงอมรปรุะ (Amapura) เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะซึง่อยูท่างตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่

เป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะยา้ยมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 
จากนัน้น าท่านชม สะพำนอูเบยีน สรา้งขึน้จากไมส้ักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดขา้มทะเลสาบตองตะ
มาน ทางตอนใตข้องเมอืงอมรปุระ มุ่งตรงไป สูเ่จดยีเ์จ๊าตอ่จ ีอยูอ่กีฟากหนึง่ของทะเลสาบ พระเจา้ปุ
ดงโปรดฯ ใหข้นุนางนามวา่ อูเบยีน เป็นแม่ทัพนายกองงานสรา้งสะพานแห่งนี้ โดยใชไ้มส้ักทีร่ือ้จาก
พระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะ จ านวน 1,208 ตน้ ที่สรา้งไวเ้มือ่ 200 กว่าปีที่แลว้ ยาวถงึ 2 กโิลเมตร  
จากนัน้น าท่านร่วมท าบุญ ณ วัดมหากันดายง ตัง้อยู่รมิทะเลสาบตองตะมาน ใกลส้ะพานอูเป่ง และ
เป็นวทิยาลัยสงฆท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่า มภีกิษุและสามเณรมาศกึษาเลา่เรยีนทางธรรมกวา่ 1,200 คน 
และมพีระภกิษุจาก ยุโรป อเมรกิา ญีปุ่่ น ฯลฯ มาบวชเรยีนดว้ย วทิยาลัยสงฆแ์หง่นี้เป็นสถานทีศ่กึษา
พระธรรมและรักษาพระธรรมวนัิยมากทีส่ดุ ดว้ยวัตรปฏบิัตอิันงดงามของภกิษุสงฆใ์นวัดมหากนัดายง 



          

 

ท าใหม้ชีาวพม่าจ านวนมากสง่บุตรหลานมาศกึษาพุทธศาสนากนัทีน่ี่ และท าใหม้ผีูม้จีติศรัทธาจองควิ
กนัน าภัตตาหารมาถวายพระทัง้ 1,200 รูปไม่เวน้แตล่ะวัน ท าใหว้ทิยาลัยสงฆแ์ห่งนี้ด ารงอยู่ไดแ้มจ้ะ
ไดร้ับงบประมาณจากรัฐบาลพมา่ไมม่ากนัก  

เทีย่ง Æ  รับประทานอาหารกลางวนั ณ รำ้นอำหำรตม้ย ำกุง้ 
บา่ย เที่ยวชม พระรำชวงัหลวงมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) โดยพระเจา้มนิดง สรา้งขึน้ตามผังภูมิ

จักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุตวิา่เป็นจุดศนูยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็นสีเ่หลีย่ม
จัตุรัสมีก าแพงลอ้มรอบทัง้สีท่ศิ ใจกลางพระราชวังเป็นหอ้งพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ดว้ย
แผ่นทองซอ้นกนั 7 ชัน้ สงู 78 เมตร รอยอดตีสดุทา้ยกอ่นพมา่เสยีเมอืงใหแ้กอ่ังกฤษ น าท่านชม วดั
กโุสดอ ซ ึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีท่ าการ สังคายนาพระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ครัง้ที ่5 มแีผ่น
ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกนิเนสบุ๊คไดบ้ันทึกไวว้่า เป็น
พระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชม วดัชเวนนัต่อ  (Shwenuntow Temple) เคยตั ้งอยู่ในเขต
พระราชวงัหลวง สรา้งดว้ยไมส้ักทัง้หลงั เป็นสิง่ปลกูสรา้งในสมัยพระเจา้มนิดง ทีเ่หลอืเพยีงหลังเดยีว
ที่ยังเหลอืรอดมาได ้หลังจากพระองคส์ ิน้พระชนม์ พระเจา้ตีป่่อก็ไดโ้ปรดใหท้รงยา้ยมาตัง้ไวย้ังที่
ปัจจุบัน เป็นทีป่ระทับน่ังสมาธขิองพระเจา้มนิดงพระราชบดิาของพระเจา้ตีป่่อ และสิน้พระชนมช์พีที่
วหิารแหง่นี ้
น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ยอดเขำมณัฑะเลย ์(Mandalay Hill) ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนอืขอ
พระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 เมตร เป็นจดุชมววิ ทวิทัศน ์ทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่อยูบ่น
ยอดเขา ณ จดุนีท้า่นสามารถมองเห็นทัศนยีภาพของ เมอืงมัณฑะเลย ์เกอืบทัง้เมอืง ใหท้า่น
บันทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค า่ Æ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร Golden Duck Mandalay Restaurant  
  เขา้สูโ่รงแรมทีพ่ัก   ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัทีส่ ี ่ มณัฑะเลย ์– กรงุเทพฯ   
04.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่วดัมหำมยัมุน ี(Mahamaimuni Temple) ซึง่แปลวา่ วดัปราชญผ์ูย้ ิง่ใหญ่ สรา้งขึน้

ในปี 1784 โดยพระเจา้โบต่อ่พญา แตร่อ้ยปีใหห้ลงันัน้เกดิไฟไหมค้รัง้ใหญ่ ท าใหต้อ้งสรา้งซ ้าขึน้ใหม ่  
  น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิ ์1  ใน 5 แห่งของพม่า เลา่กนัวา่ถอืเป็นตน้แบบ

พระพทุธรปูทองค าขนาดใหญ่ ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดร้ับการขนานนามวา่ “พระพทุธรปูทองค าเนือ้นิม่” 
พรอ้มทัง้เขา้รว่มพธิลีำ้งพระพกัตรพ์ระมหำมยัมนุ ีชวีติจะมแีตค่วามสขุความเจรญิ  

  จากนัน้กลบัโรงแรมทีพ่ัก  เพือ่เตรยีมสมัภาระ กลบัสู ่กรงุยา่งกุง้ 
  Æ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิัณฑะเลย ์
09.25 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ สำยกำรบนิ Myanmar  national airline   เทีย่วบนิที ่UB021 
12.40 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภีาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 
 

**************** 
 
อตัรำคำ่บรกิำร  
ยำ่งกุง้        พกัที ่ Hotel Yangon  หรอืเทยีบเทา่  *** 
พกุำม         พกัที ่ Bagan Hotel    หรอืเทยีบเทา่  *** 
มณัฑะเลย ์ พกัที ่ Mandalay Shwev Phyu Hotel  หรอืเทยีบเทา่ *** 
จ ำนวน
คณะ 

15 – 19  
ทำ่น 

พกัหอ้ง
เดีย่ว 

รำคำตอ่
ทำ่น 34,500 บาท 5,000 บำท 

 
ยำ่งกุง้        พกัที ่ Tawwin Garden หรอืเทยีบเทา่  **** 
พกุำม         พกัที ่ Myanmar Treasure  หรอืเทยีบเทา่  *** 
มณัฑะเลย ์ พกัที ่ Shwe Pyiptha Hotel   หรอืเทยีบเทา่ **** 
จ ำนวน
คณะ 

15 – 19 ทำ่น พกัหอ้ง
เดีย่ว 

รำคำตอ่
ทำ่น 36,500 บาท 6,000 บำท 

 
 



          

 

 
***ราคาโรงแรมในทกุระดบัทีเ่สนอหรอืในระดบัเทยีบเทา่กนั (เป็นการเสนอราคายังไมไ่ดท้ าการยนืยันการจองใดๆ)  
     ทางเราสามารถจะแจง้ยนืยันโรงแรมไดห้ลงัจากทีไ่ดท้ราบวนัเดนิทางทีแ่น่นอน, ท าการจองและไดร้ับการตอบรับ 
     จากทางโรงแรมเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม อตัรำคำ่บรกิำรไมไ่ดร้วม 
� คา่โรงแรมทีพ่ักจ านวน 3 คนื (พักหอ้งคู)่ รวมอาหารเชา้ 
� คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ (Local Guide) พาเทีย่วตาม

รายการ 
� คา่เขา้ชมสถานทีต่ามทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
� คา่ยานพาหนะ (รถปรับอากาศ) น าเทีย่วตามรายการ 
� คา่อาหารตามรายการทีร่ะบไุว ้(Standard Menu) 
� บรกิารน ้าดืม่ วนัละ 2 ขวด (น ำ้เปลำ่) 

� คำ่วซีำ่พมำ่ ส ำหรบัชำวตำ่งชำต ิ
 คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบั รวม 700 บำท / 
ลกูคำ้ 1 ทำ่น ตลอดกำรเดนิทำง    

� อาจจะมคีา่ใชจ้า่ย ในกำรตดิตอ่ หรอืประสำนงำน
สถำนที ่ส ำหรบัคณะดงูำน (ถา้ม)ี  

� คา่พักหอ้งเดีย่วจา่ยเพิม่ตามอตัราทีก่ าหนด  
� คา่ใชจ้า่ยสว่ยตวันอกเหนอืจากรายการ คา่อาหาร           

เครือ่งดืม่สัง่เพิม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์คา่ทปิพนักงาน 
ฯลฯ 

� คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% , คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%                            
คา่ภาษีทอ่งเทีย่ว (หากมกีารเรยีกเกบ็) 

� ประกนัภัย ทาง Agency เป็นผูส้ง่  
 

 
 
อตัรำคำ่บรกิำร    (เดนิทางหลงัจากนีโ้ปรดเชค็ราคาอกีครัง้)  
� โปรดสอบถามราคาในชว่งเทศกาล ส าคัญๆ อกีครัง้ อาท ิครสิตม์าส, วนัปีใหม,่ วนัตรษุจนี, วนัสงกรานต ์   
� กรณีมบีรกิารพเิศษอืน่ ๆ อาท ิการดงูาน, การประชมุสมัมนา หรอืกจิกรรมตา่งๆ อาหารเพิม่ หรอื ปรับโรงแรมกรณุ

แจง้และเชค็ราคาอกีครัง้ 
 

เง ือ่นไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระคำ่บรกิำร 
 สง่รายชือ่ลกูคา้ พรอ้มช าระงวดแรก 50% ของราคาทัวร ์
 สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทาง 10 วนั 
 

กำรยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 75% ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัรำคำ และกำรเปลีย่นแปลงรำยกำร อนัเนือ่งมำจำกสำเหตดุงัตอ่ไปนี ้
 อตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิ และอตัราการปรับราคาคา่เชือ้เพลงิตา่ง ๆ  
 การไมร่ับประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะเป็นการเหมาจา่ย
ทัง้หมด ทัง้นีบ้รษัิท จะยดึถอืความส าคัญของลกูคา้เป็นหลกั 

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบตอ่การปฏเิสธออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ / การน าสิง่ของผดิกฎหมาย
เอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้งและความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี 

 รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงบา้งตามความเหมาะสม อนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของเครือ่งบนิ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืสภาวะทางการเมอืง ทัง้นีบ้รษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงรายการสว่นหนึง่สว่น
ใดไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัการยนืยันจากสายการบนิ ทีพ่ัก เวลาเขา้เยีย่มชมของแตล่ะ
สถานที ่เหตกุารณ์ทางการเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาตอินัเป็นสาเหตตุอ้งเลือ่นการเดนิทาง 
หรอืไมส่ามารถจัดพาคณะเทีย่วไดต้ามรายการทัง้หมด 

  


