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พม่า มณัฑะเลย ์อมรปุระ พุกาม 

จุดเด่น 

 

 ชมความงาม พระต าหนักไมส้ักชเวนานดอว ์  

 วัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda ซึง่ครั้งหนึง่เคยเป็นสถานที่ท าการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที ่ 5 

 ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์  

 จุดชมววิ ยอดเขามัณฑะเลย์ เขาลูกน ีสู้ง 240 เมตร 

 เมอืงพุกาม ดนิแดนแหง่เจดยี์หม ืน่องค ์ ทีม่อีายุกว่า 2,000 ปี 

 วัดอนันดา เป็นวัดสขีาว มองเหน็ไดชั้ดเจน 

 วหิารธรรมยังยี สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ 

 เจดยี์ชเวสกิอง เป็นสถูปดัง้เดมิของพม่าโดยแท ้

 วัดดลาภะมุณ ี งูศักด ิส์ทิธ ิ ์ หรือ วัดพญางู 

 

ชื่อโปรแกรม  พม่า มณัฑะเลย ์ อมรปุระ พุกาม   

จ านวน 4 วนั 3 คืน  

 

ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัท ี ่1 
กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง) -  มณัฑะเลย ์ -  พระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอร ์ -  วดักุโสดอ - 

พระราชวงัมณัฑะเลย ์ - วดัพระหนิอ่อน - ขึน้ชมววิยอดเขามณัฑะเลย  ์

 

07:30 น. คณะพร ้อมกัน  ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั ้น 3 ประตูทางเขา้ 1 เคานเ์ตอร์ 3 สายการ

บนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

10:55 น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยาน มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ FD244 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.15 

ช่ัวโมง) 
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12:20 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และตรวจสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถ ิน่ประเทศพม่า ชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท ีหรือครึ่งช่ัวโมง) 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ออกเดินทางสู่ พระต าหนักไมส้ักชเวนานดอว ์Golden Palace Monastery พระต าหนักน ี้สร ้างดว้ยไมส้ักทัง้หลัง

งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณตีอ่อนชอ้ยทัง้ หลังคา บานประตู และ 

หนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเก ี่ยวกับพุทธประวัต ิ และทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดย พระเจา้มนิดง ในปี 

พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ยา้ยราชธานจีากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลย์  เพือ่ เป็นพระต าหนักยามแปร

พระราชฐาน แต่หลังจากทีพ่ระองคส์ ิ้นพระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักน ีถ้วายเป็น

วัด ถอืไดว่้าเป็นงานฝีม ือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแทจ้ริง ** ปิดทุกวันที ่วันที่ 10-20 เม.ย. 

ของทุกปี**  น า ท่านชม  วัดกุโสดอ Kuthodaw Pagoda ซึ่งค รั้งหนึ่งเคย เป็นสถ านที่ท าการ  สั งคายนา

พระไตรปิฎกครั้งที ่5 โดยมแีผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์ไดเ้วลาอันสมควร น าท่าน

ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ Mandalay Palace พระราชวังทีส่่วนใหญ่ก่อสร ้างดว้ยไมส้ักทีส่วยงามที่สุดแห่งหนึ่ง

ของเอเชยี  ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที ่2 วันที่ 20 ม ีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่าย

สัมพันธม ิตรโดยกองทัพอังกฤษ ไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์แห่งน ี้  ของพม่า ดว้ย

เหตุผลว่าพระราชวังน ีเ้ป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญีปุ่่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซ ึง่เป็นพระราชวังไมส้ักก็ถูก

ไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลือก็แต่ ป้อมปราการและ คูน ้ารอบพระราชวัง ทียั่ งเป็นของดัง้เดมิอยู่  

ปัจจุบันพระราชวังทีเ่ห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของ พระราชวังของเก่าข ึน้มา เพือ่ใหค้น

เยาวชนรุ่นหลังไดช้ม ** ปิดทุกวันที ่ วันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี**  น าท่านชมทัศนียภาพของเม ืองหลวงเก่า 

จากนัน้น าท่านเดินข ึน้สู่  จุดชมวิว ยอดเขามัณฑะเลย์ Mandalay Hill เขาลูกน ี้สูง 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมวิว

ทวิทัศนท์ี่สวยงามทีสุ่ดของเมอืงมัณฑะเลย์ ซ ึง่อ ยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของเม ืองมัณฑะเลย์

เกอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์ 

 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้าเผาตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว) 

 

ท ีพ่กั  SHWE INGYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

 
 

วนัท ี ่2 
อมรปุระ - สะพานไมอู้เบ็ง - วดัมหากนัดายงค ์- พุกาม - ชมววิทะเลเจดยีแ์ละพระอาทติย ์อศัดง ในมุม 

360 องศา ท ีเ่จดยีช์เวสนัดอว ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ออกเดนิทางสู่ เมอืงอมรปุระ ชม สะพานไมอู้เบ็ง U-Ben Bridge สะพานไมท้ี่ยาวทีสุ่ดในโลก โดยขา้ราชการชั ้น

ผูใ้หญ่ชื่อ ว่าเสาอู  เสาของสะพานใชไ้มส้ักถ ึง 1,208 ตน้ซึ่งมอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามัน 

Toungthamon จากนั ้นน าท่านร่วมท าบุญถวายปัจจัย  หรือภัตตาหารตามก าลังศรัทธา ณ Maha Gandayon 

Monastery เป็นวัดที่ใหญ่ทีสุ่ดของเม ืองอมรปุระ  ซ ึง่ในช่วงเพลจะม ีภกิษุสงฆ ์นับรอ้ย รูปเดนิเรีย งแถวดว้ยอาการ

ส ารวมเพือ่รับบณิฑบาตร 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

                 ออกเดินทางสู่ เมอืงพุกาม ดนิแดนแหง่เจดีย์หม ื่นองค์ ที่มอีายุกว่า 2,000 ปี ของกษัตริย์อนุ รุทมหาราชแห่ง

อาณาจักรพุกาม น าท่านขึน้ชมทะเลเจดีย์เมอืงพุกามพระอาทิตย์อัศดงในมุมมองแบบ 360 องศาที่ เจดีย์ชเว
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สันดอว ์Shwesandaw Pagoda เจดยี์แหง่น ี้เป็นทีบ่รรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้  ท่านจะไดเ้ห็นววิของเจดีย์

นับพันองค์ไกลสุดลูกหูลูกตา หรือทีเ่รียกว่า ทะเลเจดยี์  เจดยี์แห่งน ี้จะแบ่งเป็น 4 ชั ้น สามารถเลือกถ่ายรูปได ้

ตัง้แต่ชัน้แรก จนถงึชัน้บนสุดของตัวเจดยี์ 

                    

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  

ท ีพ่กั  RAZAGYO HOTEL หรอืเทยีบเทา่           

 

 
                                      

วนัท ี ่3 พุกาม - ตลาดยองอู - วดัอนนัดา - วหิารธรรมยงัย ี- เจดยีช์เวสกิอง - มณัฑะเลย ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมอืงพุกามทีข่ายส ินคา้ทุกชนดิ ทั้งเครื่องอุปโภค และ บริโภค ขา้วปลา

อาหาร ผักสด เส ือ้ผา้ ของทีร่ ะล ึกพื้นเมอืง เหมาะส าหรับเดนิชมและเลอืกซื้อของฝากโดยเฉพาะเครื่องเข ินที่

พุกามถอืว่ามชี ือ่ เสยีงมาก เพราะฝีม ือปราณตีและออกแบบสวย  น าชม วัดอนันดา Ananda Temple เป็นวัดสขีาว 

มองเห็นไดชั้ดเจนสรา้งเสร็จเม ือ่ ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งน ีน้ับไดว่้าเป็นวหิารที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพุกาม มรูีปร่าง

เป็นส ี่เหลีย่มจัตุรัสมมีุขเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผังเหม ือนไมก้างเขนแบบกรีก ซ ึง่ต่อมาเจดีย์แหง่น ีเ้ป็น

ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และส ิ่งที่น่าทึง่ของวิหารแหง่น ีก้็คอื  ที่ช่องหลังคาเจาะเป็น

ช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาต ้ององค์พระท าใหม้ ีแสงสว่างอย่างน่ าอัศจรรย์  น าชม วิหารธรรมยังยี  

Dhammayangyi Temple สร ้างโดยพระเจา้นะระตู่  และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวิหารทีใ่หญ่ที่สุดในเมอืงพุกาม 

สรา้งข ึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้  ตั ้ง

โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานที่โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกันมา จากนั ้นน าท่านสักการะ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ง

ศักด ิ์สทิธ ิข์องประเทศพม่า เจดยี์ชเวส ิกอง Shwezigon Pagoda เป็นสถูปดั ้งเดมิของพม่าโดยแท ้สร ้างข ึน้หลัง

พระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลาย ส่วนมลัีกษณะเป็นสทีองขนาด

ใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชุมสวดมนตแ์ละศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานกิายเถรวาทในพุกาม 

                                       

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ไดเ้วลาอันสมควร ออกเดนิทางสู่ เมอืงมัณฑะเลย์ 

              

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 

ท ีพ่กั  SHWE INGYINN HOTEL หรอืเทยีบเทา่           

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
4 

          รหสัโปรแกรมทัวร ์         Myanmar Mandalay-DEC-4D-FD-W02 

 
 

วนัท ี ่4 มณัฑะเลย ์ - ร่วมพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี - วดัพญางู - กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) 

  

04:00 น. น าท่านร่วมพธิ ีกรรมอันศักดิ์ส ิทธิใ์น พิธกีรรมลา้งหนา้ พระพักตร์พระมหามัยมุน ี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ง

ศักด ิ์ส ิทธ ิ์ของประเทศพม่า และร่วมกันถวายผา้จีวรแด่พระมหามัยมุน ี พระมหามัยมุน ี Mahamuni Buddha 

พระพุทธรูปคู่บา้นคู่ เม ืองของพม่า เปรียบไดก้ับพระพุทธมหามณรัีตนปฏมิากร ซึง่เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมอืง

ของไทย ค าว่า มหามัยมุน ี แปลว่า ผูรู้ ้อันประเสริฐ The Great Sage ชาวพม่าจะเรียกว่า มหาเม ียะน ี เป็น

พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ ปัจจุบันประดษิฐานอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลย์ อดตีราชธานขีองพม่าในยุคราชวงศค์องบ

อง เด ิมทีเป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่ เม ืองของยะไข่  มตี านานเล่าว่า สรา้งข ึน้ตัง้แต่สมัยพุทธกาล โดยกษัตริย์แห่ง

เมอืงยะไข่  องคพ์ระท าจากทองสัมฤทธิ ์สูง 12 ฟุต 7 น ิว้ หนัก 6.5 ตัน ก่อนสรา้ง กษัตริย์ผูส้รา้งทรงพระสุบนิว่า 

พระพุทธเจา้เสด็จมาประทานพรใหพ้ระพุทธปฏิมาองค์น ี ้เป็นตัวแทนของพระองค์ เพื่อเป็นเครื่องส ืบพระศาสนา

ไปในภายหนา้ โดยในอดีต แมเ้มอืงยะไข่จะถูกโจมตโีดยกษัตริย์เม ืองอ ืน่ทีท่รงแสนยานุภาพอย่างไร ก็ไม่อาจที่

จะเคลื่อนยา้ยองคพ์ระมหามัยมุนนี ี้ออกจากเมอืงได ้ตอ้งมเีหตุใหข้ัดขอ้งทุกครั้งไป จนกระท่ังถงึรัชสมัยพระเจา้ป

ดุง แห่งราชวงศค์องบองสามารถตียะไข่ได ้และไดอ้ัญเชญิพระมหามัยมุนอีอกจากยะไข่ได ้ในปี พ.ศ. 2327 

ภายหลังการสถาปนากรุงรัตนโกสนิทร์และการปราบดาภเิษกขึน้เถลงิถวัลย์ราชสมบัตขิองสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช 2 ปี โดยล่องมาตามแม่น ้าอริะวดีมายังเมอืงมัณฑะเลย์ พระมหามัยมุนจีงึไดย้า้ยมาอยู่ทีเ่มอืง

มัณฑเลย์เป็นการถาวรนับแต่นัน้เป็นตน้มา ประเพณีลา้งพระพักตร์พระมหามัยมุน ีและดว้ยความเชือ่ว่า พระพุทธ

มหามัยมุน ี น ี้เป็นพระพุทธรูปที่ม ีชวี ิต เพราะดว้ยเหตุที่ไดรั้บประทานพร บางต านานก็เล่าว่าไดรั้บประทานลม

หายใจจากพระพุทธเจา้ จึงมปีระเพณีลา้งพระพักตร์ถวาย โดยทุกเชา้ เวลาประมาณ 04.00 น. พระมหาเถระและ

สาธุชนท่ัวไปทีศ่รัทธาจะมาท าพธิ ีลา้งพระพักตร์ดว้ยน ้าอบน ้าหอมผสมทานาคาอย่างดพีร ้อมกับใชแ้ปรงทอง

แปรงทีพ่ระโอษฐเ์สมอืนหนึง่แปรงพระทนตถ์วายพระพุทธเจา้ ก่อนใชผ้า้จากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแหง้

สนทิ พรอ้มใชพั้ดทองโบกถวายเป็นอันดเีสม ือนหนึง่ไดอุ้ปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ที่ยังทรงพระ

ชนมชีพอยู่จริงๆ อนึ่ง องคพ์ระมหามัยมุนมีกีารปิดทองซ ้าแลว้ซ ้าอ ีกจนเป็นรอยย่นตะปุ่มตะป ่ าไปทัง้พระองค ์ซ ึ่ง

หากเอานิ้วกดลงไป ก็จะรู ้สกึไดถ้งึความอ่อนนิม่ของทองค าเปลวทีปิ่ดทับซอ้นกันนับเป็นพันๆ หม ืน่ๆชัน้ ตลอด

ระยะเวลาเน ิ่นนานกว่าศตวรรษ ท าใหพ้ระมหามัยมุนมี ีอกีพระนามหนึง่ว่า "พระเน ือ้น ิ่ม" แต่น่าแปลกทีว่่า แมจ้ะม ี

การปิดทองซ ้าแลว้ซ ้าอกีจนองคพ์ระใหญ่ข ึน้เพยีงใดก็ตาม แต่พระพักตร์ขององคพ์ระมหามัยมุนกี็ ยังแลดูใหญ่

ตามองคพ์ระอย่างน่าอัศจรรย์  ทัง้ทีไ่ม่ไดม้กีารปิดทองทีอ่งคพ์ระพักตร์เลยแมแ้ต่นอ้ย ส าหรับในประเทศไทย ที่

วัดหัวเวียง อ าเภอเมอืงแม่ฮ่องสอน ก็ไดม้อีงคพ์ระจ าลองของพระมหามัยมุนนี ี้เป็นพระประธานของวัดดว้ย และ

อกีองค์หนึ่งคอืพระมหามัยมุน ีสายสัมพันธ ์2 แผ่นดิน ทีป่ระดิษฐานพลับพลาช่ัวคราว ณ วัดพระธาตุดอยแต 

ต าบลเหม ืองจี้ อ าเภอเมอืงล าพูน ซึง่มขีนาดเท่าองคจ์ริง และไดท้ าพิธใีนวัดพระมหามัยมุนอีงคจ์ริงโดยพระสังฆ

นายกแหง่สหภาพเมยีนมา และไดม้อบใหพ้ระสงฆ ์เม ืองมัณฑะเลย์  จ านวน 108 รูป ท าพิธตีลอด 3 วัน 14-16 

มนีาคม 2557 และไดอ้ัญเชิญมาประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง 2 ประเทศ และทุกเชา้วันพระจะม ี

พธิสีรงพระพัตรโดยพระสงฆผู์ไ้ดรั้บมอบหมายจากประเทศสหภาพเมยีนมา 

 

เชา้ บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ วัดลาภะมุณ ีงูศักด ิ์สทิธ ิ ์หรือ วัดพญางู ซ ึง่เป็นวัดที่มคีวามเชื่อว่า มพีญางูม ีส่วนช่วยสรา้งวัดนี้ข ึน้มา จะ

มงูี 3 ตัว ขดตัวอยู่ขา้งๆพระพุทธรูปโดยในทุกๆวันจะเลือ้ยลงมาอาบน ้าและทานไข่วันละ 3 ฟองในทุกๆวันและก็

จะเล ือ้ยกลับขึน้ไปเฝ้าพระพุทธรูปเป็นเวลา 24 ชม. ว่ากันว่าเป็นงูทีเ่ล ือ้ยเขา้มาอยู่ในวัดเองและงูเหล่าน ีไ้ม่เคย

ท ารา้ยใครเลย เปรียบเสมอืนงูทีอ่ยู่ภายใตก้ารดูแลของพระพุทธเจา้ 
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12:50 น. ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่ FD245 

 

15:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซ่ีา 

- 

เดอืน  ตุลาคม 

20 ต.ค. 59 - 23 ต.ค. 59  19,900 19,900 19,900 3,900 - 

เดอืน  ธนัวาคม 

15 ธ.ค. 59 - 18 ธ.ค. 59  21,900 21,900 21,900 3,900 - 

22 ธ.ค. 59 - 25 ธ.ค. 59  21,900 21,900 21,900 3,900 - 

29 ธ.ค. 59 - 01 ม.ค. 60  23,900 23,900 23,900 3,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้ก กัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 
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อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASIA 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 600 บาท /ทา่น 

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

 

 

เง ื่อนไขการเดินทาง  

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัย ธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ
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ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเ ขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก   
 

การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บาท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 16 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 11 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 10 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ค ือ ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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ใบจองทวัร ์ พมา่ 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไม่ทานเน ือ้ววั ☐   ไม่ทานเน ือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
9 

          รหสัโปรแกรมทัวร ์         Myanmar Mandalay-DEC-4D-FD-W02 

  

  

   

   

  

   

   


