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รหัสโปรแกรม : 16937 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 

 
 

พระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์l วดักโุสดอ l พระราชวงัมณัฑะเลย ์l ชมวิวยอดเขามณัฑะเลย ์
สะพานไมส้กัอเูบง l ชมวิวเจดียพ์รอ้มชมพระอาทิตยต์กดนิ l ระฆงัมิงกนุ l วดัอนนัดา 

เดนิทาง มกราคม – มีนาคม 62  

พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน 
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วิหารธรรมยงัยี l เจดียช์เวสกิอง l รว่มพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ l เจดียพ์ญาเธียรดาน 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย)์(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย ์(เจดียห์ยก)พระต าหนักไม้
สักชเวนานดอว-์วัดกุโสดอ-ชมววิยอดเขามัณฑะเลย ์

09.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบั 

11.50 น. 
ออกเดินทางสูก่รุงมณัฑะเลย ์โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG709 
(มีบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

13.20 น. 
 

เดินทางถึง เมืองมณัฑะเลย ์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 
 
 
 
 

เร่ิมต้นเพยีง 12,888.-  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)-มณัฑะเลย(์ทา่อากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดยี ์(เจดีย์
หยก)พระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว-์วดักโุสดอ-ชมวิวยอดเขามณัฑะเลย ์
วนัท่ี 2. มณัฑะเลย-์มิงกนุ - ระฆงัยกัษ์มงิกนุ - เจดียพ์ญาเธียรดาน –ชมวิวเจดียพ์รอ้มชมพระอาทติยต์กดิน – พกุาม 
วนัท่ี 3. พกุาม-ตลาดยองอ-ูวดัอนนัดา-วิหารธรรมยงัย-ีเจดยีช์เวสกิอง-วดัติโลมินโล-มณัฑะเลย ์
วนัท่ี 4. มณัฑะเลย-์รว่มพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-สะพานไมส้กัอเูบง-พระราชวงัมณัฑะเลยม์ณัฑะเลย(์ทา่อากาศยานนานาชาติ
มณัฑะเลย)์-กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ  ( PG710 : 14.05-16.20) 
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น าทา่นชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงครัง้หนึง่เคยเป็นสถานท่ีท าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 โดยมีแผน่ศิลาจารกึ
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry) พระต าหนกันีส้รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงังดงามตามแบบ
ศิลปะพมา่แท้ๆ วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตออ่นชอ้ยทัง้หลงัคาบานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบั
พทุธประวตัิและทศชาติของพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่
ที่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐานแต่หลงัจากที่พระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสก็
ทรงยกพระต าหนกันีถ้วายเป็นวดัถือไดว้า่เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่ขา  Mandalay Hill ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิว
ทิวทศันท์ี่สวยงามที่สดุของเมืองมณัฑะเลยซ์ึง่อยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมืองชมพระ
อาทิตยล์บัฟา้อนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 

ที่พกั 
เดินทางเขา้สูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทียบเทา่ 
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วันที ่2 
มัณฑะเลย-์มิงกุน - ระฆังยักษม์ิงกุน - เจดียพ์ญาเธียรดาน –ชมวิวเจดียพ์ร้อมชม
พระอาทติยต์กดนิ – พุกาม 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่ท่าเรือริมแม่น ้าอิรวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที 

น าทกุทา่นลอ่งเรอืขา้มฟาก สู ่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดงุ เมืองมิงกนุ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้ ชมมหาเจดียย์ักษ ์มิงกุน ถึงท่าเรือนั่งรถชมซากเจดียข์นาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจา้ปดุง ที่ใช้

แรงงานทาส และนกัโทษนับพนัคนในการก่อสรา้ง โดยตัง้พระทัยว่าจะสรอ้งใหสู้งใหญ่กว่าพระปฐมเจดียแ์ห่งสยาม  และให้
พระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืององัวะที่อยู่ฝ่ังตรงขา้มแม่น า้อิรวดี แต่ดว้ยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกบัปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน จ าท าใหก้ารก่อสรา้งล่าชา้ และในที่สดุพระองคก็์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลงัพ่ายแพไ้ทยใน
สงคราม 9 ทพั เจดียอ์งคน์ี ้จึงสรา้งไดแ้คฐ่าน หลงัจากนัน้องคเ์จดียก็์ถกูทิง้รา้งเรื่อยมา แต่เพียงฐานก็นบัว่าใหญ่โตมาก หากสรา้ง
เสรจ็จะมีขนาดใหญ่และสงูที่สดุในโลก  น าทกุทา่นชม ระฆงัยกัษม์ิงกุน สรา้งเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดงุ สรา้งถวายแด่เจดีย์
มิงกนุ มีน า้หนกั 90 ตนั สงู 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองคน์ีใ้หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแหง่พระราชวงัแครม
ลนิ ในกรุงมอวโก ประเทศรสัเซีย แต่ระฆงัเครมลินแตกไปแลว้ ปัจจุบนัระฆงั  หลงัจากนัน้ชมเจดียส์ีขาวบริสทุธ์ิ ที่สรา้งบนฐาน 7 
ชัน้ รูปเกลียวคลื่นงดงาม เจดียพ์ญาเธียรดาน สรา้งขึน้เมืองปี พ.ศ. 2329 เพื่อใหเ้ปรียบเสมืองเจดียจ์ุฬามณี ที่ตัง้อยู่เหนือเขา
พระสเุมรุ ตามความเช่ือในไตรภมูิพทุธศาสนาที่วา่ คือแกนกลางจกัรวาล ซึง่ถกูลอ้มรอบดว้ยสตัตบริพนัธ์ และมหานทีสีทนัดรทัง้ 7 
ชัน้ พระเจดียแ์หง่นีย้งัถกุสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของราชนิกลุองัวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพื่อเป็นอนสุรณส์ถานแห่งความรกัที่
มีตอ่พระมเหสชิีนพิวเม ที่สิน้พระชนมไ์ปก่อนท่ีพระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึน้ครองราชย์ แมจ้ะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทชัมาฮาล แต่ก็ไดร้บั
สมญานามวา่ ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อิรวดี 

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

อนรุุทมหาราชแหง่อาณาจกัรพกุาม 
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-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล-
มัณฑะเลย ์

เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชมตลาดยองอตูลาดใหญ่ของเมืองพกุามที่ขายสนิคา้ทกุชนิดทัง้เครือ่งอปุโภค-บรโิภค ขา้วปลาอาหาร ผกัสด เสือ้ผา้ ของที่
ระลึกพืน้เมืองเหมาะส าหรบัเดินชมและเลือกซือ้ของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมือปราณีตและ
ออกแบบสวย น าชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนีน้บัไดว้่า
เป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ที่สดุในพกุาม มีรูปรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั มีมขุเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผงัเหมือนไมก้างเขนแบบกรีก
ซึง่ตอ่มาเจดียแ์หง่นีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตย-กรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนีก็้คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะ
เป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ท าใหม้ีแสงสวา่งอยา่งนา่อศัจรรย ์
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ชมเจดียต์ิโลมินโล เจดียแ์ห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วดันีส้รา้งแบบก่ออิฐถือปนู บน
ฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบนัได เดินขึน้สูร่ะเบียงชัน้บนได้ และวิหารแห่งนีไ้ดช่ื้อว่าเป็น
วิหารองคส์ดุทา้ยที่มีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวิหารมีพระพทุธรูป 4 องคท์ี่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สอง ภายในมีช่อง
แสงที่เมื่อสอ่งกระทบพระพทุธรูปแลว้มีความงดงาม 

 
 

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

 
 สกัการะ เจดียช์เวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธข์องพมา่ซึง่เป็นสถปูดัง้เดิมของพมา่โดยแทส้รา้งขึน้

หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตจุากพระสรีระหลายสว่นมีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็น
ทัง้ที่ประชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม 
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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 
มัณฑะเลย์-ร่ วมพิ ธี ล้ างพระพักตร์พระมหามัยมุณี -สะพานไม้ สัก อู เบง -
พระราชวังมัณฑะเลยมั์ณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ 
(ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 

เช้าตรู่ 
 

น าท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมลา้งหนา้พระพักตรพ์ระมหามยัมุนี (1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของพม่า)ถือเป็นตน้แบบ
พระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตริยท์ี่ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหลอ่
ขึน้ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟุต 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกั
กวา้ง9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดัมหามนุี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยั
มนุี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระ
ละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงินเพื่อบรูณะวดัขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว้่าเป็นวดัที่สรา้งใหม่ที่สดุแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สดุในเมืองพม่า
โดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถทุี่น  าไปจากกรุงศรอียธุยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ี่ยาวที่สดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้
ซึง่มีอายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon)จากนัน้น าทา่นรว่มท าบญุถวายปัจจยั  
ณ วัดมหากันดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึง่เป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุของพมา่ที่เมอืงอมรปรุะซึง่ในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์บั
รอ้ยรูปเดินเรยีงแถวดว้ยอาการส ารวมเพื่อรบัถวายภตัตาหารเพล  จากนัน้น าทา่นชมพระราชวังมัณฑะเลย ์(Mandalay Palace) 
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พระราชวงัที่สว่นใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงามที่สดุแหง่หนึง่ของเอเชียในสมยัสงครามมหา-เอเชียบรูพา หรือสงครามโลกครัง้ที่ 
2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เครือ่งบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิง้ระเบิดจ านวนมากมายถลม่พระราชวงั-มณัฑะเลยข์อง
พม่าดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซ่องสมุก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้
เผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคนู า้รอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของดัง้เดิมอยู่ปัจจุบนัพระราชวงัที่เห็นอยู่เป็น
พระราชวงัที่รฐับาลพมา่ไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึน้มา 

 **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 มิงกุน 4 วัน 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 23-26 ม.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 30 ม.ค.-02ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 31 ม.ค.-03ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 06-09 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 07-10 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 20-23 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 05-08 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 12-15 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 19-22 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 20-23 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 26-29 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 27-30 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงิน จ านวน ทา่นละ่10,000  โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 

3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรยีมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้นกัท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไป-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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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

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

โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด
,คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่ง
การเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรบัหนงัสือเดินทางต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยื่นวีซา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื่น
วีซา่ 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 และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทาง

ไปตา่งประเทศจากบิดาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชต้ั้งแตว่นัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลับมายืน่ 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งยื่นวีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่
คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 
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3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 
เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ใหก้บั
ทางบริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และ
จ านวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด 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. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไมค่รบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทั วรห์รือมดัจ า
มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว
เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

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 
-พาสสปอรต์ตา่งชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัใหแ้นบ
มาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เลม่เก่าและซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพื่อปอ้งกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง
บรษัิทจะไมร่บัผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยืน่วซ่ีาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เตมิ 
 

หมายเหตุ : 
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด

จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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