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เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 13,888.-  

พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระต าหนกัไม้สกั 
            ชเวนานดอว์-วดักโุสดอ-ชมวิวยอดเขามณัฑะเลย์ 
วนัท่ี 2. มณัฑะเลย์-สะพานไม้สกัอเูบง-พกุาม-ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน 
วนัท่ี 3. พกุาม-ตลาดยองอ-ูวดัอนนัดา-วิหารธรรมยงัยี-เจดีย์ชเวสกิอง-มณัฑะเลย์ 
วนัที่ 4. มณัฑะเลย์-ร่วมพิธีล้างพระพกัตร์พระมหามยัมุณี--พระราชวงัมณัฑะเลย์มณัฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย์)-กรุงเทพฯ 
           (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย์) (PG709 : 11.50-13.20)-พระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิว
ยอดเขามัณฑะเลย์ 

09.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิอาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ 

11.50 น. 
ออกเดินทางสูก่รุงมณัฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709 
(มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

13.20 น. 
 

เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึง
ชัว่โมง) 

 

น าทา่นเดินทางสูต่วัเมืองมณัฑะเลย์ระหวา่งทางน าทา่นแวะชม พระเวรสนาเจดีย์ (WeirawsanaZedi) เป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก กว้างด้านละ 40.6 เมตร บนเนือ้ที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพืน้สงูจากระดบัถนนเกือบ 3 เมตร ท าให้องค์พระเจดีย์หยกสงูกว่า 
20 เมตร ทัง้ภายใน และภายนอกประดบัประดาด้วยแผ่นหยก กบัก้อนหยก รวมเป็นมลูค่าราว 15 ล้านดอลลาร์ (495 ล้านบาท)  
เป็นจดุทอ่งเที่ยวส าคญัอีกแหง่หนึง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

น าทา่นชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครัง้หนึง่เคยเป็นสถานท่ีท าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 โดยมีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ 
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น าท่านชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) พระต าหนกันีส้ร้างด้วยไม้สกัทัง้หลงังดงามตามแบบ
ศิลปะพมา่แท้ๆวิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลกัประณีตออ่นช้อยทัง้หลงัคาบานประตแูละหน้าตา่ง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกบั
พทุธประวตัิและทศชาติของพระพทุธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่
ที่เมืองมณัฑะเลย์เพื่อเป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐานแตห่ลงัจากที่พระองค์สิน้พระชนม์ พระเจ้าธีบอหรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรง
ยกพระต าหนกันีถ้วายเป็นวดัถือได้วา่เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลย์อยา่งแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่ขา  Mandalay Hill ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิว
ทิวทศัน์ที่สวยงามที่สดุของเมืองมณัฑะเลย์ซึง่อยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลย์เกือบทัง้เมืองชมพระ
อาทิตย์ลบัฟา้อนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย์ 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเทา่ 

วันที่ 2 มัณฑะเลย์-สะพานไม้สักอูเบง-พุกาม-ชมววิเจดีย์พร้อมชมพระอาทติย์ตกดนิ 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สดุในโลกโดยข้าราชการชัน้ผู้ใหญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สกัถึง 1,208 ต้น
ซึง่มีอายกุวา่ 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon)จากนัน้น าทา่นร่วมท าบญุถวายปัจจยั  
ณ วดัมหากนัดายงค์ (MahaGandayon Monastery)ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุของพม่าที่เมืองอมรปรุะซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นบั
ร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการส ารวมเพื่อรับถวายภตัตาหารเพล 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มือง พกุามโดยรถบสัปรับอากาศ เมืองพกุาม(Bagan) ดินแดนแหง่เจดีย์หมื่นองค์ทีม่ีอายกุวา่ 2,000ปี ของกษัตริย์อนุ

รุทมหาราชแหง่อาณาจกัรพกุาม 
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น าทา่นไปชมวิวเจดีย์เมืองพกุามเหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ขึน้ยามเช้าตรู่ **หากไมส่ามารถ
น าคณะมาชมววิพระอาทติย์ตกดินได้ทนัจะน าคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ขึน้ช่วงเช้าตรู่ของอีกวนัแทน** 

ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าคณะเข้าสูท่ี่พกั Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดาว)  หรือ เทียบเทา่ 

  

วันที่ 3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วหิารธรรมยังยี-เจดีย์ชเวสิกอง-มัณฑะเลย์ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นชมตลาดยองอตูลาดใหญ่ของเมืองพกุามที่ขายสินค้าทกุชนิดทัง้เคร่ืองอปุโภค-บริโภค ข้าวปลาอาหาร ผกัสด เสือ้ผ้า ของที่
ระลกึพืน้เมืองเหมาะส าหรับเดนิชมและเลอืกซือ้ของฝากโดยเฉพาะเคร่ืองเขินท่ีพกุามถือวา่เป็นหนึง่เพราะฝีมือปราณีตและออกแบบ
สวย 
น าชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวดัสีขาว มองเห็นได้ชดัเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนีน้บัได้ว่าเป็นวิหารที่มี
ขนาดใหญ่ทีส่ดุในพกุาม มีรูปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจตัรัุส มีมขุเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ด้าน แผนผงัเหมือนไม้กางเขนแบบกรีกซึ่งต่อมาเจดีย์
แหง่นีเ้ป็นต้นแบบของสถาปัตย-กรรมพม่าในยคุต้นของพกุาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนีก็้คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ 
ให้แสงสวา่งสอ่งลงมาต้ององค์พระ ท าให้มีแสงสวา่งอยา่งนา่อศัจรรย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมเจดีย์ติโลมินโล เจดีย์แหง่นีไ้ด้รับการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วดันีส้ร้างแบบก่ออิฐถือปนู บนฐาน
กว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สงู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบนัได เดินขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได้ และวิหารแห่งนีไ้ด้ช่ือว่าเป็นวิหาร
องค์สดุท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวิหารมีพระพทุธรูป 4 องค์ที่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สอง ภายในมีช่องแสงที่
เมื่อสอ่งกระทบพระพทุธรูปแล้วมีความงดงาม 
 
 
 
 
 

 

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

5 พมา่ มนต์ขลงั มณัฑะเลย์ พกุาม 4 วนั 3 คืน BY PG                                                                GQ1MDL-PG002 

 

 น าชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เช่ือว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สดุในเมือง
พกุาม สร้างขึน้เพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้โดดเด่น
ยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต านานที่โหดร้ายได้เลา่ตอ่กนัมา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สกัการะ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัดิ์สทิธ์ของพมา่ซึง่เป็นสถปูดัง้เดิมของพม่าโดยแท้สร้างขึน้

หลงัพระเจ้าอโนรธาขึน้ครองราชย์ เพื่อใช้บรรจพุระบรมสารีริกธาตจุากพระสรีระหลายสว่นมีลกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทัง้
ที่ประชมุสวดมนต์และศนูย์กลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสูเ่มือง มณัฑะเลย์ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง) 
ค ่า รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ที่พกั เดินทางเข้าสูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเทา่ 

  
  

วันที่ 4 
มัณฑะเลย์-ร่วมพธีิล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย์-มัณฑะเลย์
(ท่าอากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) ( PG710 
: 14.05-16.20) 

  

เช้าตรู่ 
 

น าท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่า)ถือเป็นต้นแบบ
พระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้
ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกักว้าง9 
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ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดงุได้สร้างวดัมหามนุี หรือวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมนุี และใน
ปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องักฤษได้เกิดไฟไหม้วดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บ
เนือ้ทองได้น า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบรูณะวดัขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัได้วา่เป็นวดัที่สร้างใหม่ที่สดุแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สดุในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียง
เจดีย์ยงัมีโบราณวตัถทุี่น าไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 

 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัที่สว่นใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สกัที่สวยงามที่สดุแห่งหนึ่งของ
เอเชียในสมยัสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ที่ 2 วนัที่ 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพั
องักฤษได้ทิง้ระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงั-มัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนีเ้ป็นแหล่งซ่องสมุก าลงัของ
กองทพัญ่ีปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวงัไม้สกัก็ถกูไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคนู า้
รอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของดัง้เดิมอยูปั่จจบุนัพระราชวงัที่เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที่รัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบของพระราชวงัของ
เก่าขึน้มา 

 **ปิดช่วงสงกรานต์ 10-20 เมษายน ของทกุปี(เวลาอาจมีการเปลีย่นแปลงได้)** 
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมณัฑะเลย์ 

14.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG710 (มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
16.30 น. คณะเดินทางถึงทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

11 – 14 ต.ค.62  14,888 14,888 14,888 4,500 

24 – 27 ต.ค.62  14,888 14,888 14,888 4,500 

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 14,888 14,888 14,888 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 

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.        ช าระเงิน จ านวน ทา่นละ่10,000  โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดนิทาง ที่มีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวซีา่ภายใน 

3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 
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5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแล
คณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้นกัท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยูต่อ่จะต้องไมเ่กินจ านวนวนัจ านวนคนและมีคา่ใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
2. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
4. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันอุบัติ เหตุคุ้ มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้ มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 
*ลกูค้าทา่นใดสนใจ..ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมกบัทางบ
ริษัได้*  

เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ (มินิบาร์, น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า

โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด
,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายใน
ระหวา่งการเดินทางเป็นต้น 
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3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนงัสือเดินทางต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้า
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บริการยื่นวีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการ
ยื่นวีซา่ 5-7 วนัท าการ ยกเว้น หนงัสอืเดินทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส์ ไมต้่องยื่นวีซา่ 

4. คา่ห้องพกัเดี่ยวตามอตัรา 
5. คา่น ากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวดั 
6. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (แล้วแตค่วามพงึพอใจในการบริการของมคัคเุทศก์) 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมายเหต ุ: ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทาง

ไปตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่  11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้
ทางบริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่
คอ่นข้างนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 
เดือน ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า 
ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า 
และจ านวนหน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 
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5. ทา่นท่ีใสป่กหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ปกหนงัสอืเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ 
ในเลม่ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร์  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย เต็มจ านวันคา่ทวัร์ 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทาง
อื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ า
มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตาม
จ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,

ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั
และบางโรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯ

ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและ

ไม่มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
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โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนัท าการ 
-หนงัสอืเดินทาง (Passport)  
-ต้องมีอายกุารใช้งานเหลอืไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสอืเดินทาง ต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย 4 หน้า 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้
ไมไ่ด้)และกรุณาเขียนเบอร์ติดตอ่-อาชีพไว้ด้านหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัให้
แนบมาในเลม่พาสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเลม่เก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสญูหาย
ทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 
 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทา่น 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนดัหยดุ

งาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด
จากการโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

