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รหัสโปรแกรม : 14939 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

พระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์l วดักโุสดอ l พระราชวงัมณัฑะเลย ์l ชมวิวยอเขามณัฑะเลย ์
สะพานไมส้กัอเูบง l ชมวิวเจดียพ์รอ้มชมพระอาทิตยต์กดนิ l ตลาดยองอ ูl วดัอนนัดา 

วิหารธรรมยงัยี l เจดียช์เวสกิอง l รว่มพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62  

พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม 4 วัน 3 คืน 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย)์ (PG709 : 11.50-13.20)-พระต าหนักไม้สักชเวนานดอว-์วัดกุโสดอ-ชมวิว
ยอดเขามัณฑะเลย ์

09.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

เร่ิมต้นเพยีง 14,888.-  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ)-มัณฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระต าหนกัไมส้กั 
            ชเวนานดอว-์วดักโุสดอ-ชมวิวยอดเขามณัฑะเลย ์
วนัท่ี 2. มณัฑะเลย-์สะพานไมส้กัอเูบง-พกุาม-ชมวิวเจดียพ์รอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน 
วนัท่ี 3. พกุาม-ตลาดยองอ-ูวดัอนนัดา-วิหารธรรมยงัยี-เจดียช์เวสกิอง-มณัฑะเลย ์
วนัที่ 4. มณัฑะเลย-์ร่วมพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี--พระราชวงัมณัฑะเลยม์ณัฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย)์-กรุงเทพฯ 
           (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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11.50 น. ออกเดินทางสูก่รุงมณัฑะเลย ์โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG709 
(มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

13.20 น. 
 

เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินที่เมียนมารช์า้กว่าประเทศไทยครึ่ง
ชั่วโมง) 

 

น าทา่นเดินทางสูต่วัเมืองมณัฑะเลยร์ะหวา่งทางน าทา่นแวะชม พระเวรสนาเจดีย ์(WeirawsanaZedi) เป็นเจดียห์ยกที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก กวา้งดา้นละ 40.6 เมตร บนเนือ้ที่ 5 เอเคอร ์(12.5 ไร)่ ยกพืน้สงูจากระดบัถนนเกือบ 3 เมตร ท าใหอ้งคพ์ระเจดียห์ยกสงูกว่า 
20 เมตร ทัง้ภายใน และภายนอกประดบัประดาดว้ยแผ่นหยก กบักอ้นหยก รวมเป็นมลูค่าราว 15 ลา้นดอลลาร ์(495 ลา้นบาท)  
เป็นจดุทอ่งเที่ยวส าคญัอีกแหง่หนึง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าทา่นชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงครัง้หนึง่เคยเป็นสถานท่ีท าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 โดยมีแผ่นศิลาจารกึ
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry) พระต าหนกันีส้รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงังดงามตามแบบ
ศิลปะพมา่แท้ๆ วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตออ่นชอ้ยทัง้หลงัคาบานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบั
พทุธประวตัิและทศชาติของพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่
ที่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐานแตห่ลงัจากที่พระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธีบอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรง
ยกพระต าหนกันีถ้วายเป็นวดัถือไดว้า่เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ 
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จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่ขา  Mandalay Hill ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิว
ทิวทศันท์ี่สวยงามที่สดุของเมืองมณัฑะเลยซ์ึง่อยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมืองชมพระ
อาทิตยล์บัฟา้อนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทียบเทา่ 

วันที ่2 มัณฑะเลย-์สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม-ชมววิเจดยีพ์ร้อมชมพระอาทติยต์กดนิ 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ี่ยาวที่สดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้
ซึง่มีอายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon)จากนัน้น าทา่นรว่มท าบญุถวายปัจจยั  
ณ วดัมหากนัดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุของพม่าที่เมืองอมรปรุะซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์บั
รอ้ยรูปเดินเรยีงแถวดว้ยอาการส ารวมเพื่อรบัถวายภตัตาหารเพล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มือง พกุามโดยรถบสัปรบัอากาศ เมืองพกุาม(Bagan) ดินแดนแหง่เจดียห์มื่นองคท์ีม่ีอายกุวา่ 2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุ

รุทมหาราชแหง่อาณาจกัรพกุาม 
น าทา่นไปชมวิวเจดียเ์มืองพกุามเหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตยต์กดินยามเย็น หรอืวิวพระอาทิตยข์ึน้ยามเชา้ตรู ่**หากไมส่ามารถ
น าคณะมาชมววิพระอาทติยต์กดินไดท้นัจะน าคณะมาชมวิวพระอาทิตยข์ึน้ช่วงเชา้ตรูข่องอีกวนัแทน** 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดาว)  หรอื เทียบเทา่ 

  

วันที ่3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วหิารธรรมยังยี-เจดยีช์เวสิกอง-มัณฑะเลย ์

เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชมตลาดยองอตูลาดใหญ่ของเมืองพกุามที่ขายสินคา้ทกุชนิดทัง้เครื่องอปุโภค-บริโภค ขา้วปลาอาหาร ผกัสด เสือ้ผา้ ของที่
ระลกึพืน้เมืองเหมาะส าหรบัเดนิชมและเลอืกซือ้ของฝากโดยเฉพาะเครือ่งเขินท่ีพกุามถือวา่เป็นหนึง่เพราะฝีมือปราณีตและออกแบบ
สวย 
น าชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนีน้บัไดว้่าเป็นวิหารที่มี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุในพกุาม มีรูปรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั มีมขุเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผงัเหมือนไมก้างเขนแบบกรีกซึ่งต่อมาเจดีย์
แหง่นีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตย-กรรมพม่าในยคุตน้ของพกุาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนีก็้คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ 
ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ท าใหม้ีแสงสวา่งอยา่งนา่อศัจรรย ์
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ชมเจดียต์ิโลมินโล เจดียแ์หง่นีไ้ดร้บัการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วดันีส้รา้งแบบก่ออิฐถือปนู บนฐาน
กวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบนัได เดินขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได ้และวิหารแห่งนีไ้ดช่ื้อว่าเป็นวิหาร
องคส์ดุทา้ยที่มีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวิหารมีพระพทุธรูป 4 องคท์ี่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สอง ภายในมีช่องแสงที่
เมื่อสอ่งกระทบพระพทุธรูปแลว้มีความงดงาม 
 
 
 
 
 

 น าชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เช่ือว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สดุในเมือง
พกุาม สรา้งขึน้เพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตัง้โดดเด่น
ยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สกัการะ เจดียช์เวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธข์องพมา่ซึง่เป็นสถปูดัง้เดิมของพม่าโดยแทส้รา้งขึน้

หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่นมีลกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้
ที่ประชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มือง มณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 
ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ที่พกั เดินทางเขา้สูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทียบเทา่ 

  
  

วันที ่4 
มัณฑะเลย-์ร่วมพธีิล้างพระพักตรพ์ระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย-์มัณฑะเลย์
(ท่าอากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย)์-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ( PG710 
: 14.05-16.20) 

  

เช้าตรู่ 
 

น าท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งหนา้พระพักตรพ์ระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่า)ถือเป็นตน้แบบ
พระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ี่ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ที่พระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้
ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง9 
ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดัมหามนุี หรอืวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอืวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมนุี และใน
ปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บ
เนือ้ทองไดน้ า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงินเพื่อบรูณะวดัขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัไดว้า่เป็นวดัที่สรา้งใหม่ที่สดุแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สดุในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียง
เจดียย์งัมีโบราณวตัถทุี่น  าไปจากกรุงศรอียธุยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัที่สว่นใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของ
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เอเชียในสมยัสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ที่ 2 วนัที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพั
องักฤษไดท้ิง้ระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงั-มัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลว่าพระราชวังนีเ้ป็นแหล่งซ่องสมุก าลงัของ
กองทพัญ่ีปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหม้ เผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคนู า้
รอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของดัง้เดิมอยูปั่จจบุนัพระราชวงัที่เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที่รฐับาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของ
เก่าขึน้มา 

 **ปิดช่วงสงกรานต ์10-20 เมษายน ของทกุปี(เวลาอาจมีการเปลีย่นแปลงได)้** 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู่ สนามบินมณัฑะเลย ์

14.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG710 (มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
16.30 น. คณะเดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

อัตราค่าบริการ : พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม 4 วัน 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

01– 04 พ.ย.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

07 – 10 พ.ย.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

14  – 17 พ.ย.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

21 – 24 พ.ย.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

22 – 25พ.ย.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

28 พ.ย.62 – 01 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

29 พ.ย.62 – 02 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

05 – 08 ธ.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500 

12 – 15 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

13 – 16 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

19 – 22 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

20  – 23 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 

29 ธ.ค.62 – 01 ม.ค.63 17,888 17,888 17,888 4,500 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงิน จ านวน ทา่นละ่10,000  โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดนิทาง ที่มีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวซีา่ภายใน 

3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
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3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นติดตอ่เจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแล
คณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้นกัท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนัจ านวนคนและมีคา่ใชจ้่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
2. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช  านาญเสน้ทาง 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
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*ลกูคา้ทา่นใดสนใจ..ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมกบัทางบ
รษัิได*้  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่า

โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด
,ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายใน
ระหวา่งการเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยื่นวีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการ
ยื่นวีซา่ 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื่นวีซา่ 

4. คา่หอ้งพกัเดี่ยวตามอตัรา 
5. คา่น ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิน่และทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ั้งนี้ขึน้อยูก่ับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมายเหต ุ: ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง

ไปตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชต้ั้งแตว่นัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลับมายืน่ 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ให้
ทางบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่
คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวีซา่ดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 
เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 
และจ านวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ปกหนงัสอืเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ 
ในเลม่ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร ์ 
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่ บรษัิทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทาง
อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ า
มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว
เครือ่งบิน หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั
และบางโรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและ

ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

-หนงัสอืเดินทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใ์ช้
ไมไ่ด)้และกรุณาเขียนเบอรต์ิดตอ่-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัให้
แนบมาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เลม่เก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหาย
ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 
 

หมายเหตุ : 
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท
ฯ 
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 5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั
เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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