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เชียงใหม่บนิตรง พม่า มัณฑะเลย ์อมรปุระ  
พุกาม มงิกุน 4 วัน 3 คนื  



2 เชียงใหม่บินตรง พม่า มณัฑะเลย ์อมรปรุะ พกุาม มิงกนุ 4วนั 3 คืน โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG)       [GQ1CNXMDL-PG002] 

 

เดนิทาง กุมภาพันธ ์– สิงหาคม 2563 
มณัฑะเลย ์| พระมหามยัมนีุ | พระราชวงัมณัฑะเลย ์| ล่องเรอืแม่น า้อิรวดี | สะพานไมอ้เูบ็ง 

พกุาม | เจดียช์เวสิกอง | ชมโชวห์ุ่นกระบอกเมืองพกุาม | นั่งรถมา้ชมเมืองพกุาม | ระฆงัยกัษม์ิงกนุ 

  
เร่ิมต้นเพยีง18,900.- 

 
 

  เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1. เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ - มณัฑะเลย(์ทา่อากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์  

(PG725 : 16.30 - 17.30) เชียงใหม ่- มณัฑะเลย ์

วนัท่ี 2.   มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบ็ง-ทะเลสาบคองตามนั-พกุาม-นั่งรถมา้ชมเมืองเก่า-วดัอนนัดา-วดัติโลมินโล-จุดชมวิวเนิน
Nyaung Le Phat 

วนัท่ี 3 พกุาม-วดัสพัพญัญ-ูวิหารมนหูะ-วดักบุยางกี-เจดียช์เวสกิอง-วิหารธรรมยงัยี-มณัฑะเลย-์วดักโุสดอ-เขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์

วนัท่ี 4. มณัฑะเลย ์- ร่วมพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุี - ล่องเรือแม่น า้อิรวดี - มิงกุน - ระฆงัยกัษ์มิงกุน - เจดียพ์ญาเธียรดาน -  
พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์ มณัฑะเลย ์(ทา่อากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย)์ - เชียงใหม่ (ท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม)่ (PG726 : 18.00 -19.55) 

วันที ่1 เชียงใหม่ (ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) - มัณฑะเลย ์(ทา่อากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย)์ (PG725 : 16.30 - 17.30) - มัณฑะเลย ์

14.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์โดย
มีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

16.30 น. ออกเดินทางสู ่มัณฑะเลย ์โดยสายการบินกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG725 (มีบรกิารอาหารและน า้ดื่มบนเครือ่ง) 
17.30 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่เมือง

มัณฑะเลย ์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที (เวลาทอ้งถ่ินท่ีพมา่ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที ่2 มัณฑะเลย-์อมรปุระ-สะพานไม้อูเบง็-ทะเลสาบคองตามัน-น่ังรถม้าชมเมืองเก่า - 
วัดอนันดา - วัดตโิลมินโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอมรปุระ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
 น าทา่นชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไมส้กัที่ยาวที่สดุในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ ซึ่งมีอายกุว่า 200 ปีทอด

ขา้ม ทะเลสาบคองตามนั สะพานสรา้งจากไมส้กัที่เหลอืจากการรือ้พระราชวงัเก่ากรุงองัวะ เมื่อครัง้ยา้ยเมืองหลวงจากองัวะ 
มายงัอมรปรุะ ช่ืออเูบ็งนัน้เป็นช่ือของขนุนางที่มีนามวา่ “อเูบียน” ซึง่พระเจา้ปดงุโปรดฯใหม้าท าหนา้ที่เป็นแม่กองงานสรา้ง 
สะพานถกูใชเ้ป็นทางผา่นส าคญัส าหรบัคนในทอ้งถ่ินและเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยว ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นช่วงที่
น  า้ในทะเลสาบมีระดบัสงูสดุ 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางสู ่เมืองพุกาม โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง ถึงเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดียห์มื่นองค ์ที่มีอายกุว่า 
2,000 ปี ของกษัตรยิอ์นิรุทมหาราช  แหง่อาณาจกัรพกุาม สมัผสัแหลง่โบราณสถานและประวตัิศาสตรข์องอาณาจกัรพกุาม 

 ชม วัดติโลมินโล นีเ้ป็นวดัที่สรา้งแบบก่ออิฐถือปนู บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่อง
บนัได เดินขึน้สูร่ะเบียงชัน้บนได ้ และวิหารแห่งนีไ้ดช่ื้อวา่เป็นวิหารองคส์ดุทา้ยที่มีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุามครบั  
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคท์ี่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแลว้
งดงามมากมาย   ตวัพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนัน้มีความแตกต่างจากที่เห็นกันโดยทั่วไป เพราะช่วงนัน้เริ่มไดร้บั
อิทธิพลมาจากจีน 

 

 
 น าท่านชม วัดอนันดา เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนีน้บัไดว้่าเป็นวิหารที่มีขนาด

ใหญ่ที่สดุในพกุาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุสั มีมขุเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผงัเหมือนไมก้างเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมา
เจดียแ์หง่นีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่ที่นา่ทึง่ของวิหารแหง่นีก็้คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็น
ช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระอยา่งนา่อศัจรรย  ์

 

 
 น าทา่นน่ังรถม้า สมัผสัแหลง่โบราณสถานและประวตัิศาสตรข์องอาณาจกัรพกุาม เมืองทะเลเจดียท์ี่สวยงาม และหมู่บา้น

เก่าแก่ของเมืองพุกามที่ยงัคงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จากนัน้น าทุกท่านเดินทางสูจุ่ดชมวิว ใหท้่านไดช้มพระอาทิตยอ์สัดงอนั
งดงาม 

 

 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Su Tine San Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
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วันที ่3 พุกาม-วัดสัพพัญญู -วิหารมนูหะ-วัดกุบยางก-ีเจดยีช์เวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-
มัณฑะเลย-์วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลยฮ์ลิล ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ชมวัดสัพพัญญู เป็นเจดียท์ี่มีความสงูที่สดุในเมืองพกุามความสงูทัง้สิน้ประมาณ 61 เมตร สรา้งขึน้ตามศิลปะแบบปาละ

ของอินเดีย ก่อสรา้งขึน้ในช่วงปี พ.ศ.1687 โดยกษัตรยิอ์ลองสติธู ซึง่เป็นทัง้วิหารและเจดีย ์ถือเป็นเจตีวิหารสองชัน้แห่งแรก
ในศิลปะพกุาม โดยปรากฏกการซอ้นกนัของเรือนธาตชุัน้ล่างกับชัน้บน ชัน้ล่างเป็นแกนกลางขนาดใหญ่รบัน า้หนกัเจตีย
วิหารในผงัแบบครรถคฤหะ-มณฑปดา้นบน เจตียวิหารสองชัน้นีจ้ะไดร้บัความนิยมต่อมาในศิลปะพุกามตอนปลาย โดย
เจดียส์  าคญัที่ใชเ้จดียส์พัพญัญเูป็นตน้แบบ ไดแ้ก่เจดียส์ลูามณีและเจดียต์ิโลมินโล 

 น าทกุท่านชม วิหารมนูหะ หรือวิหารพระอึดอัด สรา้งขึน้โดยพระเจา้มนุหา กษัตริยข์องชาวมอญ เมื่อพระองคต์กเป็น
เชลยของพระเจา้อโนรธา เมื่อครัง้ที่เขา้ตีเมืองสธุรรมวดี หรอืเมืองสะเทิม แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาที่พกุาม พระเจา้มนหุาและ
พระอคัรมเหสถีกูคมุขงัไวท้ี่ มยินกาบา ทางใตข้องพกุามและ ณ ที่นัน้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมีพระราชานญุาติ
ใหพ้ระเจา้มนหุา สรา้งวดัมนหุาขึน้เพื่อทรงใชเ้ป็นท่ีบ าเพ็ญพระราชกศุล กษัตรยิม์อญทรงระบายความรูส้กึอึดอดัคบัแคน้ใจ
ในพระราชหฤทยัของพระองค ์ในระหว่างที่ทรงถกูคมุขงัดว้ยการใหส้รา้งพระพทุธรูปปางมารวิชยั  ขนาดใหญ่โตมากจนคบั
วิหาร ขนาบขา้งดว้ยพทุธสาวก และถกูเรยีกขานวา่ "พระอดึอดั" มาจนถึงทกุวนันี ้

 

 
 น าทกุทา่นชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่โดเดน่และงดงามที่สดุในพกุาม ณ วัดกุบยางกี อายรุาว 2,000 ปี สรา้งโดยพระโอรส

ของพระเจา้จนัสทิธะ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย สกัการะ เจดียช์เวสิกอง มีความหมายวา่ “เจดียท์องแหง่ชยัชนะ” สรา้งโดย พระเจา้อโนรธา มหาราชองคแ์รก ผูร้วบรวมชน
ชาติพมา่เป็นปึกแผน่ ทรงสง่ราชสาสน์ไปขอพระไตรปิฎก 30 คมัภีรจ์ากเมืองสะเทิมของพวกมอญ แตพ่ระเจา้มอญพระนาม
ว่ามนหุาไม่ทรงยินยอม เป็นเหตุใหพ้ระเจา้อโนรธายกกองทพัไปรบตีชนะเมืองมอญ ทรงอญัเชิญพระไตรปิฎกมายงัเมือง
พกุาม และไดก้วาดตอ้นชาวบา้นรวมทัง้กษัตริมอญใหม้าเป็นเชลยศึกที่พกุาม เจดียช์เวสิกองสรา้งแลว้เสร็จในรชัสมยัของ
พระเจา้จนัสทิธา เมื่อปี พ.ศ. 1656 ลกัษณะของเจดีย ์เป็นเจดียท์รงระฆงัคว ่าแบบมอญ ประดบัลายงดงามดว้ยเฟ่ืองอบุะ
และแถบคาดรอบองคร์ะฆงัที่เรยีกวา่ “รดัอก” แซมลวดลายประดบัทัง้ขอบลา่งและขอบบน องคเ์จดียห์ุม้ดว้ยแผน่ทอง 
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 น าทา่นชม วหิารธรรมยงัย ีสรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก็์เช่ือวา่เป็นวิหารท่ีใหญ่ที่สดุในเมืองพกุาม สรา้งขึน้เพื่อ
ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิิตกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิ่งใหญ่
ตระหง่านดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา   

 

 
 จากนัน้เดินทาง สู ่เมืองมัณฑะเลย ์โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง 

 เดินทางถึงมณัฑะเลย ์น าท่านชม วัดกุโสดอ พระเจา้มินดงโปรดใหจ้ดัการสงัคายนาพระไตรปิฎกขึน้ ณ เมืองมณัฑะเลย ์
ครัง้ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์หลงัจากนัน้โปรดใหส้ลกัพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหิน
แลว้สรา้งเจดียท์รงปราสาทส าหรบัประดิษฐานแผ่นจารึกแต่ละแผ่น วัดกุโสดอจึงถือเป็นหนังสื อเล่มใหญ่ที่สุดในโลก 
ลกัษณะทางศิลปกรรม วดักโุสดอ ประกอบดว้ยเจดียป์ระธานซึ่งจ าลองแบบมาจากเจดียช์เวสิกองเมืองพกุาม แวดลอ้มไป
ด้วยเจดีย์ทรงปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผ่นจารึกพระไตรปิฎก เจดีย์เหล่านีม้ีการแบ่งกลุ่มตามหมวดของ
พระไตรปิฎกตัง้แตพ่ระวินยั พระสตูรและพระอภิธรรม 

 

 
 น าทกุทา่นชมววิของเมืองมณัฑะเลย ์ ณ เขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์ตัง้อยูท่าง ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 

เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทิวทศันท์ี่สวยงามที่สดุของเมืองมณัฑะเลย ์ซึง่อยูบ่นยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมือง
มณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมือง  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า 
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วันที ่4 ร่วมพธีิล้างพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น า้อิรวด ี- มิงกุน - ระฆังยักษม์ิงกุน - 
เจดยีพ์ญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย ์- พระต าหนักไม้สักชเวนันดอว ์- (ทา่
อากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย)์ - เชียงใหม่ (ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) 
(PG726 : 18.00 -19.55)   

เช้าตรู่ น าท่านรว่มพิธีกรรมอนัศกัดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมลา้ง พระพักตรพ์ระมหามัยมุนี ซึ่งถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาด  
ใหญ่ทรงเครือ่งกษัตริยท์ี่ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหลอ่ขึน้ที่เมืองธรรมวดี 
เมื่อปี พ.ศ. 689 ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงินเพื่อบรูณะวดัขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ
ของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัที่สรา้งใหม่ที่สดุแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สดุในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียง
เจดียย์งัมีโบราณวตัถทุี่น  าไปจากกรุงศรอียธุยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่ท่าเรือริมแม่น ้าอิรวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
 น าทกุทา่นลอ่งเรอืขา้มฟาก สู ่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดงุ เมืองมงิกนุ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้ ชมมหาเจดียย์กัษ ์มิงกุน ถึงทา่เรอืนั่งรถชมซากเจดียข์นาดใหญ่ รอ่งรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจา้ปดงุ 

ที่ใชแ้รงงานทาส และนกัโทษนบัพนัคนในการก่อสรา้ง โดยตัง้พระทยัว่าจะสรอ้งใหส้งูใหญ่กว่าพระปฐมเจดียแ์ห่งสยาม  
และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืองอังวะที่อยู่ฝ่ังตรงขา้มแม่น า้อิรวดี แต่ดว้ยงบประมาณที่บานปลาย 
ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ าท าใหก้ารก่อสรา้งลา่ชา้ และในที่สดุพระองคก็์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 
2363 หลงัพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทพั เจดียอ์งคน์ี ้จึงสรา้งไดแ้ค่ฐาน หลงัจากนัน้องคเ์จดียก็์ถกูทิง้รา้งเรื่อยมา แต่เพียง
ฐานก็นบัวา่ใหญ่โตมาก หากสรา้งเสรจ็จะมีขนาดใหญ่และสงูที่สดุในโลก 

 น าทุกท่านชม ระฆังยักษม์ิงกุน สรา้งเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดุง สรา้งถวายแด่เจดียม์ิงกุน มีน า้หนกั 90 ตนั สงู 4 
เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองคน์ีใ้หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวงัแครมลิน ในกรุงมอวโก 
ประเทศรสัเซีย แตร่ะฆงัเครมลนิแตกไปแลว้ ปัจจบุนัระฆงั 

 หลงัจากนัน้ชมเจดียส์ีขาวบริสทุธ์ิ ท่ีสรา้งบนฐาน 7 ชัน้ รูปเกลียวคลื่นงดงาม เจดียพ์ญาเธียรดาน สรา้งขึน้เมืองปี พ.ศ. 
2329 เพื่อใหเ้ปรยีบเสมืองเจดียจ์ฬุามณี ท่ีตัง้อยู่เหนือเขาพระสเุมรุ ตามความเช่ือในไตรภมูิพทุธศาสนาที่ว่า คือแกนกลาง
จกัรวาล ซึ่งถกูลอ้มรอบดว้ยสตัตบริพนัธ ์และมหานทีสีทนัดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดียแ์ห่งนีย้งัถกุสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของ
ราชนิกลุองัวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพื่อเป็นอนสุรณส์ถานแห่งความรกัที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สิน้พระชนมไ์ปก่อนที่
พระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึน้ครองราชย ์แมจ้ะไมใ่ช่หินอน่เหมือนทชัมาฮาล แตก็่ไดร้บัสมญานามวา่ ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อิรวดี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าทกุทา่นรอ่งเรอืกลบั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้เดินทางกลบัสู ่เมืองมัณฑะเลย ์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
บ่าย จากนัน้น าทา่นชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวงัที่สว่นใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงาม  ที่สดุแห่งหนึ่งของเอเชีย ใน

สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสมัพันธมิตรโดยกองทัพ
องักฤษ ไดท้ิง้ระเบิดจ านวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซ่องสมุก าลงั
ของกองทพัญ่ีปุ่ น พระราชวังมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลือก็แต่ป้อม
ปราการและคนู า้รอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวงัที่เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที่รฐับาลพม่าไดจ้ าลอง
รูปแบบของ พระราชวงัของเก่าขึน้มา 

 

 
 น าท่านชม พระต าหนักไม้สักชเวนันดอว์ พระต าหนกันีส้รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตร

ตระการดว้ยลวดลายแกะ สลกัประณีตอ่อนช้อย ทัง้หลงัคา ,บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกับพุทธ
ประวตัิ และทศชาติของพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมา
อยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อ เป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที่พระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนกันีถ้วายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ 

  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย ์
18.00 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG726 

(มีบรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 
19.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง พม่า มัณฑะเลย ์อมรปุระ  พุกาม มงิกุน 4วัน 3 คนื 
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี: 07-10 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 14-17 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 21-24 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 28 ก.พ.- 02มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 06-09 มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 13-16 มี.ค.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 20-23 มี.ค.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 27-30 มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 03-06 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 12-15 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 24-27 เม.ย. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 01-04 พ.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 15-18 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 22-25 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 05-08 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 12-15 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 19-22 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 26-29 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 03-06 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 10-13 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 17-20 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 24-27 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 07-10 ส.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 14-17 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 21-24 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 28-31ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
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เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. การช าระคา่บรกิาร 
1.1 ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและสง่หลกัฐานการโอนเงิน
ใหเ้จา้หนา้ที่ท่ีดแูลเสน้ทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากไดร้บัแจง้วา่ช าระเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
1.2 สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  
1.3 การช าระเงินสว่นท่ีเหลือ ลกูคา้ตอ้งช าระก่อนเดินทาง 30 วนั หากหากไม่ช าระตามเวลาที่ก าหนด ทางบริษัทขอ
อนญุาตยดึมดัจ าทัง้หมดและยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  **ช าระก่อนเดินทาง 35 วัน ส าหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได ้          
2.1 คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2.2 คณะจองไมถ่ึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

3. การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
3.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด **45 วัน ส าหรับวันสงการนตแ์ละ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 
3.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 
3.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
3.4 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก
การเดินทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได ้
3.7 กรณีที่ทา่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มีความจ าเป็นตอ้งคืนค่าทวัรห์รือมดัจ าใหก้บัลกูคา้ 
(ตามเง่ือนไข ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นีท้างบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึน้แลว้ กบัท่านเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลา
ด าเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ท าการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัเรือ่ง   
3.8 กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิที่เกิดขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

** รายการทัวรข์้างตน้ยงัไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิน่และคนขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) ** 
** ทิปหัวหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทวัรนี์้ไม่มีราคาเดก็** 
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3.10 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. หากทา่นท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไข และหมายเหตทุี่ระบทุกุขอ้แลว้ 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบินชัน้นกัทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  
- ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั, จ านวนคนและมีคา่ใชจ้่ายตามที่ทางสายการบินก าหนด 
- ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนั่งบนเครือ่งเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึง่ระบบการจองที่นั่งเป็น
แบบสุม่ที่นั่ง 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก. 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
8. คา่หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และ มคัคเุทศกท์อ้งถ่ินคอยดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** กรณีทีต่้องการซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **  
    - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที่มีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง (PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,์ น า้ดื่ม, บหุรี,่ เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, 

คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด,  คา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการ
เดินทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรบัหนงัสอืเดินทางตา่งชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื่นวีซา่เขา้ประเทศ
พมา่มคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยื่นวีซา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซีา่ 5-7 วนั
ท าการ ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กัมพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่ต้องยืน่วีซ่า 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที ่
5. คา่หอ้งพกัเดีย่วตามอตัราที่ระบไุวข้า้งตน้ 
6. คา่น ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวีดโีอเขา้วดั 
7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
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9. ค่าทิปมัคคุเทศกท์้องถิน่และทปิพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) 
10. ค่าทิปหัวหน้าทวัร ์(ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
11. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนีข้ึน้อยูก่บัภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยตา่ง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับอตัราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู้
ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ** 
 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดินทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่าน
จะต้องท าการยื่นวีซ่า ส าหรับการยื่นวีซ่าที่เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับช าระค่าวีซ่าตรงกับ
สถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท ** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 
1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดินทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นขา้งนานและอาจ
ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือ
เดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
**ลูกค้ากรุณาอย่ายดึตดิกับการยืน่ขอวีซ่าในอดตี เน่ืองจากสถานกงสุลมีการเปลี่ยนแปลงกฎและ

เอกสารการอยู่เร่ือยๆ** 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริง (Passport) ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง หนงัสือ

เดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรบัประทบัวีซา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ ทา่นท่ีใสป่กหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมี
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การสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางของท่าน และพาสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทาง
ราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

2. รูปถ่ายสหีนา้ตรง ขนาด2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน , รูปท่ีเป็นสติก๊เกอร์
ใชไ้มไ่ด)้  

3. ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอรต์ตา่งชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคน
เขา้ออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 
**เก่ียวกบัเอกสารยื่นวีซา่ หากทางสถานกงสลุแจง้วา่มีการปรบัเปลีย่นกฎระเบียบในการยื่นวีซา่ สถานกงสลุจะขอเอกสาร
เพิ่มเติมไดท้กุเวลา 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ                                           
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบรษัิททวัรเ์รียกเก็บและการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดินทาง และไดด้  าเนินการ     ออก
ตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน   
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบิ นมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่

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

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุท าใหห้อ้งที่ท่านไดท้ าการรีเควสไว ้มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลบัจากที่รเีควสหอ้ง Twin Room เป็น Double Room หรอื จากหอ้ง Double Room เป็น Twin Room 
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หมายเหตุ : 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะงดออกหรอืเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บรษัิทฯสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมร่บัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนญุาต

ใหเ้ดินทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมือง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที่ยวบิน 
4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถ
คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั) 

5. บรษัิทฯสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรอืไมส่ะดวกใน

การเดินทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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