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เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62  

เริ่มต้นเพียง 12,888.-  

พม่า มนต์ขลัง มณัฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน 

เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระตําหนักไม้สัก 
            ชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์ 
วันที่ 2. มัณฑะเลย-์สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน 
วันที่ 3. พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์ 
วันที่ 4. มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี--พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ 
           (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) 
(PG709 : 11.50-13.20)-พระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอด
เขามัณฑะเลย์ 

09.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 

11.50 น. 
ออกเดินทางสู่กรุงมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709 
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.20 น. 
 

เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่ง
ชั่วโมง) 

 

นําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์ระหว่างทางนําท่านแวะชม พระเวรสนาเจดีย์ (WeirawsanaZedi) เป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่
ที่สุดในโลก กว้างด้านละ 40.6 เมตร บนเน้ือที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพ้ืนสูงจากระดับถนนเกือบ 3 เมตร ทําให้องค์พระเจดีย์หยก
สูงกว่า 20 เมตร ทั้งภายใน และภายนอกประดับประดาด้วยแผ่นหยก กับก้อนหยก รวมเป็นมูลค่าราว 15 ล้านดอลลาร์ (495 ล้าน
บาท)  เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นําท่านชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทําการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 โดยมีแผ่นศิลา
จารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) พระตําหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังงดงามตามแบบ
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ศิลปะพม่าแท้ๆวิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทั้งหลังคาบานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมร
ปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพ่ือเป็นพระตําหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอหรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนี้ถวายเป็นวัดถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เขา  Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตรซ่ึงเป็นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ึงอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมืองชมพระ
อาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์ 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า 

วันที ่2 มัณฑะเลย์-สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 
ต้นซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon)จากนั้นนําท่านร่วมทําบุญถวายปัจจัย  
ณ วัดมหากันดายงค์ (MahaGandayon Monastery)ซ่ึงเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระซ่ึงในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับ
ร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสํารวมเพ่ือรับถวายภัตตาหารเพล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมือง พุกามโดยรถบัสปรับอากาศ เมืองพุกาม(Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หม่ืนองค์ที่มีอายุกว่า 2,000ปี ของกษัตริย์

อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม 
นําท่านไปชมวิวเจดีย์เมืองพุกามเหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ข้ึนยามเช้าตรู่ **หากไม่
สามารถนําคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้ทันจะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ข้ึนช่วงเช้าตรู่ของอีกวันแทน** 

ค่ า รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําคณะเข้าสู่ที่พัก Su Thein San Hotel (ระดับ 3 ดาว)  หรือ เทียบเท่า 
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วันที่ 3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์ 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 

นําท่านชมตลาดยองอูตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสินค้าทุกชนิดทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่
ระลึกพ้ืนเมืองเหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซ้ือของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมือปราณีตและ
ออกแบบสวย 
นําชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรีกซ่ึงต่อมา
เจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตย-กรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่อง
เล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ทําให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมเจดีย์ติโลมินโล เจดีย์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก  วัดนี้สร้างแบบก่ออิฐถือปูน บน
ฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันได เดินข้ึนสู่ระเบียงชั้นบนได้ และวิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น
วิหารองค์สุดท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง ภายในมี
ช่องแสงที่เม่ือส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วมีความงดงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นําชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
พุกาม สร้างข้ึนเพ่ือล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่น
ยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตํานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา 
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 สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่าซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้สร้าง

ข้ึนหลังพระเจ้าอโนรธาข้ึนครองราชย์ เพ่ือใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้
เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่เมือง มัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 
ค่ า รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า 

  
  

วันที่ 4 
มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์
(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ( PG710 : 
14.05-16.20) 

  

เช้าตรู่ 
 

นําท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ถือเป็นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรง
หล่อข้ึนที่เมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้า
ตักกว้าง9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหา
มัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคํา จึงทําให้ทองคําเปลวที่ปิด
พระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ําหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพ่ือบูรณะวัดข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่
กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมือง
พม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 
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เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นนําท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของ
เอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพ
อังกฤษได้ทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถล่มพระราชวัง-มัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกําลังของ
กองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ํา
รอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั้งเดิมอยู่ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จําลองรูปแบบของพระราชวังของ
เก่าข้ึนมา 

 **ปิดช่วงสงกรานต์ 10-20 เมษายน ของทุกป(ีเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)** 
 สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ 

14.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG710 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
16.30 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า มนต์ขลัง มณัฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

01– 04 พ.ย.62 13,888 13,888 13,888 4,500 
07 – 10 พ.ย.62 14,888 14,888 14,888 4,500 
14  – 17 พ.ย.62 13,888 13,888 13,888 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 
07 – 10 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 
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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 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ชําระเงิน จํานวน ท่านล่ะ10,000  โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น 
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวยื่นวีซ่า

ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทั วร์โดย
อัตโนมัติ 

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อน

ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแล
คณะทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจํานวนวันจํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด) 
2. ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง 
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
 
*ลูกค้าท่านใดสนใจ..ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมกับทางบ

ริษัได้*  
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
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ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 

1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า

โทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า
กําหนด,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญ
หายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้า
ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาใน
การยื่นวีซ่า 5-7 วันทําการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวี
ซ่า 

4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา 
5. ค่านํากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์) 
8. ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น 

วีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายข้ึน 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้
ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่า
ที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  
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3. สําหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่
ตนพํานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ํากว่า 6 
เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคําร้องขอวีซ่า 
และจํานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสําหรับติดวีซ่าไม่ต่ํากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ 
แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจํานัวนค่าทัวร์  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจํานัวนค่าทัวร์ 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทํา
การเล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํา
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋ว
เครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์
ทั้งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน
และบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต

และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกัน 
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เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติท่ีไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทําการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้
ไม่ได้)และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้
แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพ่ือป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหาย
ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
 
หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวัน

เดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 6. เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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