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ราคาเร่ิมต้น 23,900 บาท 

 

เดนิทางเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เดนิทาง 9 – 12 สิงหาคม 2562  ราคา 23,900 บาท 

เดนิทาง 13 - 16 กนัยายน 2562 ราคา 23,900 บาท 
เดนิทาง 11 – 14 ตุลาคม 2562  ราคา 24,900 บาท 
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DAY 1  
14.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ 
16.30 น. ออกเดินทางสู่ มณัฑะเลย ์ประเทศเมียนมาร์ (PG725) 
17.30 น. ถึงสนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศเมียนมาร์ (เวลา
ทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก HOTEL HAZEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
 DAY 2 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางสู่เมืองพุกาม (โดยรถบัส ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 – 5 ช่ัวโมง) 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
 - เจดีย์ชเวซิกอง (1 ใน 5 มหาสถานส่ิงศักดิ์สิทธ์ของพม่า)  
 - วัดอนันดา 
 - วัดทัตบินยู (Thatbyinnyut Temple) 
 - วิหารธรรมยังย ี(Dhammayangyi Temple) 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก ROYAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 



Ruby Travel Head Office 
104/2 M.5 T.Chaisatan 
A.Saraphee Chiang Mai 

TEL: 053 115 912 
E – Mail: info@rubytravel.com 

Line@ : @rubytravel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 3 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเช็คอิน ณ สนามบินพุกาม 
08.35 น. เดินทางกลับมัณฑะเลย์ (K7262) 
09.05 น. เดินทางถึงมัณฑะเลย์ 
 - เดินทางสู่เมืองสกาย (เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
 - เจดีย์กองมุตอว์ 
 - วัดซุนโอปงงาซิน 
 - เจดีย์อูมินทงแส่ 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
 - เดินทางสู่มินกนุ (เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) 
 - มหาเจดีย์ยกัษ์มินกนุ 
 - ระฆังยักษ์มินกนุ 
 - เจดีย์พญาเธียรดาน  
 - เดินทางสู่กลับมัณฑะเลย์ (เดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง) 
ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก HOTEL HAZEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
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DAY 4 
04.00 น. น าท่านนมสัการ พระมหามยัมุนี (1 ใน 5 มหาสถานส่ิง

ศักดิ์สิทธ์ของพม่า) พร้อมทั้งร่วมพธีิการอนัส าคญัลา้งพระพกัตร์
เพือ่ความเป็นสิริมงคล 
เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 - พระราชวังมัณฑะเลย์ 
 - เจดีย์กโุสดอ 
 - วัดชเวนันดอว์ 
 - มัณฑะเลย์ฮิลล์ 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร 
 - สะพานไม้อูเบ็ง (สะพานไม้ทีย่าวที่สุดในโลก) 
15.00 น. เดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย ์
16.00 น. ท  าการเช็คอินเพือ่เดินทางกลบัประเทศไทย 
18.00 น. ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ (PG726) 
19.55 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่  
                โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมต้ิองแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กบัสภาวะ
อากาศและเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึ 
ผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ 

ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่นของเงนิ** 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา/ ท่าน (บาท) 

พกัเดีย่ว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

09 – 12 สิงหาคม 62 23,900 (ลดราคาพเิศษจาก 25,900 บาท) 

3,500 13 – 16 กนัยายน 62 23,900 (ลดราคาพเิศษจาก 24,900 บาท) 
11 – 14 ตุลาคม 62 24,900 (ลดราคาพเิศษจาก 25,900 บาท) 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้* กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
 2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของ
แต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า
ซกัรีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ  
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 20 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45วนัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ5,000บาท 
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ

บินมีการการันตีมดัจ าทีน่ัง่กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ   
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับ

ขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั

เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้

ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงิน** 
 
 
 
 
 


