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เดินทาง มกราคม – มีนาคม62 

เร่ิมต้นเพียง12,888.-  

พม่ามนต์ขลังมัณฑะเลย์พุกาม มิงกุน4วัน 3คืน 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ)-มณัฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย์(เจดีย์
หยก)พระต าหนักไม้สกัชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามณัฑะเลย์ 
วนัที่ 2. มณัฑะเลย์-มิงกุน - ระฆงัยกัษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน–ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน– พุกาม 
วนัที่ 3. พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยงัยี-เจดีย์ชเวสิกอง-วดัติโลมินโล-มณัฑะเลย์ 
วนัที่ 4. มณัฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพกัตร์พระมหามัยมณุี-สะพานไม้สกัอูเบง-พระราชวงัมณัฑะเลย์มณัฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ
มณัฑะเลย์)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ) (PG710 : 14.05-16.20) 
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วันท่ี 1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)พระต าหนักไม้
สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ 

09.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 

11.50 น. 
ออกเดินทางสู่กรุงมณัฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709 
(มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

13.20 น. 
 

เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึง
ชัว่โมง) 

 

น าท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมณัฑะเลย์ระหว่างทางน าท่านแวะชม พระเวรสนาเจดีย์ (WeirawsanaZedi)เป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุด
ในโลก กว้างด้านละ 40.6 เมตร บนเนือ้ที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพืน้สูงจากระดบัถนนเกือบ 3 เมตร ท าให้องค์พระเจดีย์หยกสงูกว่า 
20 เมตร ทัง้ภายใน และภายนอกประดับประดาด้วยแผ่นหยก กับก้อนหยก รวมเป็นมูลค่าราว 15 ล้านดอลลาร์ (495 ล้านบาท)  
เป็นจุดท่องเที่ยวส าคญัอีกแห่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 โดยมีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ 
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น าท่านชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry)พระต าหนักนีส้ร้างด้วยไม้สักทัง้หลังงดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆวิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนช้อยทัง้หลงัคาบานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกับ
พุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่
ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระต าหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที่พระองค์สิน้พระชนม์ พระเจ้าธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสก็
ทรงยกพระต าหนักนีถ้วายเป็นวดัถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลย์อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hillตัง้อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนีสู้ง 240 เมตรซ่ึงเป็นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงามที่สดุของเมืองมณัฑะเลย์ซ่ึงอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทัง้เมืองชมพระ
อาทิตย์ลบัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า 

วันที่2 
มัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน–ชมวิวเจดีย์พร้อมชม
พระอาทิตย์ตกดิน– พุกาม 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ท่าเรือริมแม่น า้อิรวดีใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาท ี

น าทุกท่านล่องเรือข้ามฟากสู่ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุงเมืองมิงกุนใช้เวลาประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้ชมมหาเจดีย์ยักษ์มิงกุนถึงท่าเรือนั่งรถชมซากเจดีย์ขนาดใหญ่ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าปดุงที่ใช้

แรงงานทาสและนักโทษนับพนัคนในการก่อสร้างโดยตัง้พระทยัว่าจะสร้องให้สงูใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยามและให้พระองค์
สามารถทอดพระเนตรได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝ่ังตรงข้ามแม่น า้อิรวดีแต่ด้วยงบประมาณที่บานปลายประกอบกับปัญหาขาดแคลน
แรงงานจ าท าให้การก่อสร้างล่าช้าและในที่สดุพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนในปีพ.ศ. 2363 หลังพ่ายแพ้ไทยในสงคราม 9 ทัพ
เจดีย์องค์นีจึ้งสร้างได้แค่ฐานหลังจากนัน้องค์เจดีย์ก็ถูกทิง้ร้างเร่ือยมาแต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมากหากสร้ างเสร็จจะมีขนาด
ใหญ่และสูงที่สุดในโลกน าทุกท่านชมระฆังยักษ์มิงกุนสร้างเม่ือพ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดุงสร้างถวายแด่เจดีย์มิงกุนมีน า้หนัก 90 
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ตันสูง 4 เมตรปากระฆังกว้าง 5 เมตรในอดีตระฆังองค์นีใ้หญ่เป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังแครมลินในกรุงมอวโก
ประเทศรัสเซียแต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้วปัจจุบันระฆังหลังจากนัน้ชมเจดีย์สีขาวบริสุทธ์ิท่ีสร้างบนฐาน 7 ชัน้รูปเกลียวคลื่น
งดงามเจดีย์พญาเธียรดานสร้างขึน้เมืองปีพ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรียบเสมืองเจดีย์จุฬามณีที่ตัง้อยู่เหนือเขาพระสเุมรุตามความเช่ือ
ในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่าคือแกนกลางจกัรวาลซ่ึงถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพนัธ์และมหานทีสีทนัดรทัง้  7 ชัน้พระเจดีย์แห่งนีย้ังถุกส
ร้างให้เป็นสกัขีพยานรักของราชนิกุลองัวะโดยพระเจ้าบากะยีดอว์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเมที่
สิน้พระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึน้ครองราชย์แม้จะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทชัมาฮาลแต่ก็ได้รับสมญานามว่าทชัมาฮาลแห่ง
ลุ่มอิรวดี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมืองพุกามโดยรถบสัปรับอากาศเมืองพุกาม(Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หม่ืนองค์ที่มีอายุกว่า 2,000ปีของกษัตริย์อนุรุ

ทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม 
น าท่านไปชมวิวเจดีย์เมืองพุกามเหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นหรือวิวพระอาทิตย์ขึน้ยามเช้าตรู่ **หากไม่สามารถ
น าคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้ทนัจะน าคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ขึน้ช่วงเช้าตรู่ของอีกวนัแทน** 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าณภตัตาคาร 
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พกัSu Thein San Hotel (ระดบั 3 ดาว)  หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3 
พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล -
มัณฑะเลย์ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านชมตลาดยองอูตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสินค้าทุกชนิดทัง้เคร่ืองอุปโภค-บริโภค ข้าวปลาอาหาร ผกัสด เสือ้ผ้า ของที่
ระลึกพืน้เมืองเหมาะส าหรับเดินชมและเลือกซือ้ของฝากโดยเฉพาะเคร่ืองเขินที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมือปราณีตและ
ออกแบบสวยน าชมวัดอนันดา(Ananda Temple)เป็นวดัสีขาว มองเห็นได้ชดัเจนสร้างเสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งนีน้ับได้ว่าเป็น
วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จย่ืนออกไปทัง้ 4 ด้าน แผนผงัเหมือนไม้กางเขนแบบกรีกซ่ึง
ต่อมาเจดีย์แห่งนีเ้ป็นต้นแบบของสถาปัตย-กรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนีก็้คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็น
ช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ท าให้มีแสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย์ 

 
ชมเจดีย์ติโลมินโล เจดีย์แห่งนีไ้ด้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วดันีส้ร้างแบบก่ออิฐถือปูน บน
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ฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันได เดินขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได้ และวิหารแห่งนีไ้ด้ช่ือว่าเป็น
วิหารองค์สดุท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สอง ภายในมีช่อง
แสงที่เม่ือส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วมีความงดงาม 

 
 

 น าชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เช่ือว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
พุกาม สร้างขึน้เพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้โดดเด่น
ย่ิงใหญ่ตระหง่านดงัต านานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา 

 
 สกัการะ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักด์ิสิทธ์ของพม่าซ่ึงเป็นสถูปดัง้เดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึน้

หลงัพระเจ้าอโนรธาขึน้ครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็น
ทัง้ที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมือง มณัฑะเลย์ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า 

 

 

 



6 พม่า มนต์ขลงั มณัฑะเลย์ พุกาม  มิงกุน  4 วนั 3 คืน BY PG                                          GQ1MDL-PG004 

 

วันท่ี 4 
มัณฑะเล ย์ -ร่วมพิ ธี ล้ างพ ระพั กต ร์พ ระมหามั ยมุณี -สะพานไม้สั กอู เบง -
พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ 
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 

เช้าตรู่ 
 

น าท่านร่วมพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธ์ิของพม่า)ถือเป็นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อ
ขึน้ที่เมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิว้ หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย หน้าตัก
กว้าง9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกัน หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัย
มนุี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องักฤษได้เกิดไฟไหม้วดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระ
ละลายเก็บเนือ้ทองได้น า้หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างให ม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า
โดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยงัมีโบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 

 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben)สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ช่ือว่าเสาอูเสาของสะพานใช้ไม้สกัถึง  1,208 ต้น
ซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้ามทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon)จากนัน้น าท่านร่วมท าบุญถวายปัจจัย 
ณวัดมหากันดายงค์ (MahaGandayon Monastery)ซ่ึงเป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุของพม่าที่เมืองอมรปุระซ่ึงในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับ
ร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการส ารวมเพื่อรับถวายภัตตาหารเพลจากนัน้น าท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) 
พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครัง้ที่ 
2 วนัที่ 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัอังกฤษได้ทิง้ระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงั-มณัฑะเลย์ของ
พม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวงันีเ้ป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ นพระราชวังมณัฑะเลย์ซ่ึงเป็นพระราชวังไม้สกัก็ถูกไฟไหม้
เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวังที่ยังเป็นของดัง้เดิมอยู่ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็น
พระราชวงัที่รัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึน้มา 

 **ปิดช่วงสงกรานต์ 10-20 เมษายนของทุกปี(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)** 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย์ 

14.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่PG710 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
16.30 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภูมิโดยสวสัดิภาพพร้อมด้วยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : พม่ามนต์ขลังมัณฑะเลย์พกุาม มิงกุน 4วัน 3คืน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถรวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินจ านวน ท่านล่ะ10,000  โดยโอนเข้าบญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 

3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมติั 
3. เม่ือได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 
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6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชัน้นักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
2. ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทาง20กก. 
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการพร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
5. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า 
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ1,000,000บาทค่ารักษาพยาบาล

กรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ200,000บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
 
*ลกูค้าท่านใดสนใจ..ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมกับทางบ
ริษัได้* 

เบีย้ประกันเร่ิมต้น370บาท [ระยะเวลา5-7วนั] 
เบีย้ประกันเร่ิมต้น430บาท [ระยะเวลา8-10วนั]  
ความครอบคลมุผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า16หรือน้อยกว่า75ปี 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร ,ค่าเคร่ืองด่ืมที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น า้ด่ืม, บุหร่ี, เหล้า, เบียร์ฯลฯ), ค่า

โทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่าก าหนด
,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่าง
การเดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าวต้องย่ืนวีซ่าเข้า
ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม1,600บาทต่อท่านและค่าบริการย่ืนวีซ่า500บาทต่อท่านใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่า
5-7วนัท าการยกเว้นหนังสือเดินทางไทยกัมพูชาลาวเวียดนามและฟิลิปปินส์ไม่ต้องย่ืนวีซ่า 

4. ค่าห้องพกัเด่ียวตามอตัรา 
5. ค่าน ากล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าวดั 
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6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรมซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมคัคุเทศก์) 
8. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบินในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถรวม1,500บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสดุวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง

ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วันซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นีห้ากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น 

วีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณ าวีซ่าที่
ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมติัวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 
เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับ
ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และ
จ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ 
ในเล่ม 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
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2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านัวนค่าทวัร์ 
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจ านัวนค่าทวัร์ 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ า
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือค่าตั๋วเคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้อง

คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วนัท าการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง 
-หนังสือเดินทางต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทบัวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน, สต๊ิกเกอร์ใช้ไม่ได้)
และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
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-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัให้แนบ
มาในเล่มพาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหายหากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 

เอกสารย่ืนวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน า้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด

จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


