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  บนิตรงเชยีงใหม!่! 
  มณัฑะเลย ์ อนิเล (บนิภายใน) 
  3วนั 2คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

MYANMAR 
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ก าหนดการเดนิทาง :  

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 
1 เชยีงใหม ่- มณัฑะเลย ์

X X 
 

SHWE INGYINN 
HOTEL หรอืระดับ

เทยีบเทา่ 
2 มัณฑะเลย ์- ร่วมพธิลีา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี - อนิ

เลย์ - เฮโฮ - เมืองยอง ชเว - วัดชเวยันเป - อนิเล - 
ตลาดเหยามา่ - วัดพองดออ ู(สกัการะ พระบวัเข็ม) 

   

Royal Nadi Resort หรอื
ระดับเทยีบเทา่ 

3 พระต าห นัก ไม ส้ั ก ช เ ว นั นดอว์  -  Mandalay Hill - 
พระราชวังมณัฑะเลย ์- เชยีงใหม ่   

 

SHWE INGYINN 
HOTEL 

**หมายหมายเหต ุ:  
- รายการนีร้วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถเรยีบรอ้ยแลว้  
- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

 

 

วนัที ่12 – 14 ม.ค. 61   25,899.- 

วนัที ่16 – 18 ก.พ. 61   25,899.- 

วนัที ่23 – 25 ม.ีค. 61   25,899.- 

วนัที ่13 – 15 เม.ย. 61   27,899.- 

 รว่มพธิศีกัดิส์ทิธิ ์ลา้งพระพักตร ์พระมหามยัมนุ ีรับผา้เชด็พระพักตรท์า่นละ 1 ผืน่ 
 ชมสกัการะพระบวัเข็ม ณ วดัพองดออ ู
 ชมสวนเกษตรลอยน ้า และวถิชีวีติบนน ้าแวดลอ้มดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามwของชาวอนิ 
 ชมการทอผา้ใยบวัอนัเลือ่งชือ่  
 ชมสะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก 
 ชมความงาม พระราชวังมณัฑะเลย ์ชมววิเมอืงมณัฑะเลย ์ทีเ่ขามณัฑะเลย ์
 ชมความงดงามของพระต าหนักไมส้กัทอง แหง่เดยีวในพมา่ ทีพ่ระต าหนักชเวนันดอว ์
 จากมณัฑะเลย-์อเิล ไป-กลบั ไมต่อ้งน่ังรถ บนิภายใน  
 รวมทปิไกดแ์ละคนขบัรถแลว้ 
 พกัโรงแรมด ี4 ดาว อรอ่ยเด็ดทกุมือ้!! พรอ้มเมนกูุง้ยา่งตวัโต  
 รบัฟร!ี!! หมวก พดั และถงุผา้สดุเก ๋ผา้เช็ดพระพกัตร ์
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เครือ่ง ATR 72-500 / ATR 72-600 

ทีน่ ัง่แบบ 2 - 2 

เสรฟ์ิอาหาร 

ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 20 กก. 

 

 

 

วนัแรกของการเดนิทาง 
เชยีงใหม ่- มณัฑะเลย ์
14.00น. 
 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้าร
ตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทา่น 

16.15น.

  

ออกเดนิทางสู ่กรงุมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG709  

(บรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

17.20น.    

  

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

  

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  

โรงแรม : SHWE INGYINN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 

มณัฑะเลย ์- รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี- อนิเลย ์- เฮโฮ - เมอืงยอง ชเว - 

วดัชเวยนัเป - อนิเล - ตลาดเหยามา่ - วดัพองดออู (สกัการะ พระบวัเข็ม) - หมูบ่า้น

ทอผา้อนิปอขอม - ชมสวนเกษตรลอยน า้ - ส านกัสงฆง์าเพชอง 
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เชา้ตรู ่ น าท่านร่วมพธิีกรรมอันศักดิส์ทิธิใ์นพธิีกรรมลา้ง  พระพกัตรพ์ระ

มหามยัมุนี และร่วมกันถวายผา้จีวรแด่พระมหามัยมุนี ถือเป็น

ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการ

ขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไข่ทรง

หล่อขึน้ที่เมอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ดว้ย

ทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิัย หนา้ตัก

กวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุนี หรอืวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจี) 

เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนุ ีและในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษได ้

เกดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาใน

ปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพือ่บูรณะวัดขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของ

ช่างชาวอติาลีจงึนับไดว้่าเป็นวัดที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมอืงพม่า

โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวัตถทุีน่ าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที่ 1 

**รบัผา้เช็ดพระพกัตรท์า่นละ 1 ผนื 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงเฮโฮ (น่ังเครือ่งภายใน) โดยสายการบนิ..... เทีย่วบนิที.่.... 

 เดินทางถงึ ท่าอากาศยานเฮโฮ จากนั้นเดนิทางต่อไปยังเมือง

หลวงเก่าของรัฐฉาน (Shan State) น่ังรถจากสนามบนิใชเ้วลาประ

มา  ณ 1 ชัว่โมงครึง่ เดนิทางชมเมอืงยอง ชเว (ระยะทาง 35 กม.) 

ระหว่างทาง น าท่านชม วดัชเวยนัเป ซึง่แปลว่า สมปรารถนา สรา้ง

โดยเจา้ฟ้าไทยใหญ่ มีอายุราว 115 ปี ก่อนนี้ปิดทองทั ้งหลัง 

กาลเวลาก็ท าใหห้ลุดไปแต่ก็ยังเหลอืพอใหเ้ห็นบา้งบางสว่น มกีาร

แกะสลักเป็นแบบชาวไทใหญ่ ทัง้บานประตูและบนหลังคา วัดแห่งนี้เป็นสถานทีศ่กึษาธรรมของเณรสว่น

ใหญแ่ถบนัน้ 

  จากนัน้น่ังเรอืเพือ่ไปชม ทะเลสาบอนิเล มพีื ้ นท ี158 ตร.กม. อยู่

สงูกว่าระดับน ้าทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 

32 กม. กวา้ง 5 กม. เกดิจากล าธารหลายสายทีไ่หลมาจากเทอืกเขา

ที่ทอดขนานไปทัง้ทางทศิตะวันตกและ ตะวันออก มีน ้าไหลจาก

ทะเลสาบไปลงแม่น ้าสาละวนิ รอบทะเลสาบมชีนุชนชาวอนิตาอยู่

มากกว่า 200 แห่งชมววิทวิทัศน์ทีส่วยงามและสภาพความเป็นอยู่

ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ พายเรอืดว้ยเทา้ขา้งเดยีวทัง้ชายและหญงิอนัเป็นเอกลักษณ์ของ

ชาวอนิตา นอกจากนัน้ท่านจะไดผ้่านหมูบ่า้นชาวประมง หมูบ่า้นผลติเครือ่งเงนิ เครื่องทอง โรงงานตมีดี

แบบโบราณโดยวธิเีผาไฟ ทา่นจะไดส้มัผัสกบัวธิกีารหาปลาแบบชาวอนิตาโดยใชเ้ทา้พายเรอืขาเดยีว 

 ผา่นชม ตลาดเหยามา่ (ตลาด 5 วนั) ซึง่เป็นตลาดทีม่ชีาวบา้นน าสนิคา้มาขายหมนุเวยีนกนัไป 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 ชม วดัพองดออู สรา้งในศตวรรษที ่12 อดตี น าท่านสักการะ พระ

บวัเข็ม พระพุทธรูป 5 องค ์ซึง่เป็นพระพุทธรูปศักดิส์ทิธิท์ีแ่กะจาก

ไมจ้ันทน์ อายุนับพันปี ชาวบา้นจะอัญเชญิขึน้เรือแลว้แห่ไปตาม

หมูบ่า้นตา่งๆรอบ  ทะเลสาบ (ซึง่จะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 

15 วัน) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบันชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึ

ปัจจุบัน พระพุทธรูปมขีนาดสงูกวา่เดมิถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพุทธรปู
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ทีศ่ักดิส์ทิธิค์ูท่ะเลสาบอนิเลย ์จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นทอผา้อนิปอขอม ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีน่ าเสน้ใยบวัมา

ทอเป็นเสือ้ผา้, ผา้พันคอ ฯลฯ ชม วัดแมวกระโดด มอีาย ุ200 กวา่ปี 

 น าท่านไปยัง หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซึง่ ชมการทอผา้ไหมใยบัวอันลอืชือ่ ชมหมู่บา้นผลดิบุหรี่

พืน้เมอืง ชมสวนเกษตรลอยน า้ซึง่ชาวบา้นทีน่ี่ปลูกผักไวห้ลายชนดิ เชน่ พรกิ ผักกาด และมะเขอืเทศ 

ซึง่หากท่านไดล้ิม้ลองมะเขอืเทศทีน่ี่ท่านจะทราบว่ารสชาตอิร่อยมาก เนื่องจากผักทีป่ลูกบนน ้า จะไม่

สามารถใชปุ้๋ ยเคมไีด ้ผักทีเ่พาะปลกูทีน่ีม่จี านวนมากพอทีจ่ะน ามาเลีย้งคนทัง้ประเทศพมา่ไดเ้ลยทเีดยีว 

 จากนัน้น าทา่นไป ส านกัสงฆ ์งา เป ชอง เป็นส า  นักสงฆท์ีร่วบรวม

พระพุทธรูปส าคัญๆและธรรมาสน์ไมส้ัก ไวเ้ป็นจ านวนมากเป็นวัดที่

ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 

ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั  

โรงแรม : Royal Nadi Resort หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง      

พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์- Mandalay Hill - พระราชวงัมณัฑะเลย ์- เชยีงใหม ่
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 

 น าท่านชม พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์พระต าหนักนี้สรา้งดว้ย

ไมส้ักทัง้หลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ย

ลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทั ้งหลังคา บานประตูและ

หนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกบัพุทธประวัต ิและทศชาตขิอง

พระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ ่ งเป็นปีที่

พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่ เป็น

พระต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็

ทรงยกพระต าหนักนีถ้วายเป็นวัด เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ  
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 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืง ชมสะพานไมอู้เบ็ง สะพาน

ไมส้ักที่ยาวที่สุดในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอู เสา

ของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม 

ทะเลสาบคองตามนั 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 

 จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังทีส่่วนใหญ่

ก่อสรา้งดว้ยไมส้ักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัย

สงครามมหาเอเชี  ยบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 

มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพองักฤษ ไดท้ิง้

ระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ดว้ย

เหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่ น 

พระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้ักก็ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลือก็แต่ป้อม

ปราการและคนู ้ารอบพระราชวัง ทีย่งัเป็นของดั่งเดมิอยู ่ปัจจปัุนพระราชวังทีเ่ห็นอยูเ่ป็นพระราชวังทีรั่ฐบาล

พมา่ไดจ้ าลองรปูแบบของ พระราชวังของเกา่ขึน้มา 

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ 

18.00 น. ออกเดนิทางกลับเชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG710 

(บรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.55 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 
อตัราคา่บรกิาร  

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีง

พกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

เด็กไมม่ ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที ่12 – 14 ม.ค. 61 25,899.- 25,899.- 25,899.- 4,000.- 

วนัที ่16 – 18 ก.พ. 61 25,899.- 25,899.- 25,899.- 4,000.- 

วนัที ่23 – 25 ม.ีค. 61 25,899.- 25,899.- 25,899.- 4,000.- 

วนัที ่13 - 15 เม.ย. 61 27,899.- 27,899.- 27,899.- 4,000.- 

**ราคาส าหรบัเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) ตดิตอ่สอบถาม** 

 
**หมายเหต ุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมให้
บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บั

ภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
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เหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู ้

รว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

**หมายเหต ุ  

1.บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาต

ใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีท่าง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5.กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 

***ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัฯ จะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ *** 

 
 

อตัรานีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบนิชัน้นักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวันจ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20กก. 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

9. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 

10. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ มณัฑะเลย ์– อนิเล ภายในประเทศพมา่   

11. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ ม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุ ม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ

กบัทางบรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
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[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทเิช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพเิศษ(มนิิบาร์, น ้าดื่ม, บุหรี่, เหลา้, เบยีร์ ฯลฯ), ค่า

โทรศัพท ์, ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่30ก.ก.

และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามคี่าธรรมเนียม 

810 บาทต่อท่าน และค่าบรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ ยกเวน้ 

หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเรง่ดว่น 

6. คา่น ากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

9. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

10. คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร)์ 

11. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7 %และ ภาษ ีณ ทีจ่า่ย 3 % 
 

 

เง ือ่นไขการจอง 

วางเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ หากใน

คณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วันในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน

และ/หรอืผูร้่วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 20 ท่านในกรณีนี้บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิให ้

ทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนยีมวซี่าซึง่ไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้

ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆในกรณีทีส่ญูหายสญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุตัเิหตสุดุวสิยับางประการเชน่การนัดหยดุงาน,ภยัธรรมชาต,ิการจลาจลตา่งๆเป็นตน้ 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่                                                  

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาทพรอ้มกับเตรยีม

เอกสารยืน่วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 7วันท าการ)  

2. เนื่องจากการยืน่วซีา่เป็นแบบกรุ๊ปคณะทอ่งเทีย่วควรเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีบ่รษัิทฯก าหนดและควรเตรยีม

เอกสารใหท้ันทใีนกรณีทีเ่อกสารไมค่รบเพือ่ประโยชนใ์นการขออนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตูฯ 
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3. หากท่านตดิธุระหรอืไมส่ามารถยืน่เอกสารพรอ้มคณะเดนิทางไดท้างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่กรุ๊ป 

และทา่นจะตอ้งไปด าเนนิการยืน่วซีา่ดว้ยตัวทา่นเองทีส่ถานทตู นัน้ๆ   

4. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอื

วา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วัน กอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้ม ี

การยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15 ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋วค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บและค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้

ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัด

จ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าบรกิารยืน่วซีา่,ค่าวซีา่ 

และค่าใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารใน

สว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้

แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุล

ใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 

กรณีคณะออกเดนิทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง (มหีัวหนา้ทวัร)์ 

2. คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ไมอ่อกเดนิทางหรอือาจออกเดนิทางแบบไมม่หีัวหนา้ทัวร ์

 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ 

ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดย

สายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และได ้



 
 

 

GT CNXMDL-PG02                                                                                              หนา้ 10 จาก 11 
                                                                                                                  

            รหัสโปรแกรมทวัร์ CNXMDL PG02  CM MON IN 3D2N APR18-PG-W43 
 

ด าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ย

ตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  

สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย 

และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และ

หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบาง

โรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
 

การเดนิทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมง

ตดิต่อกนัทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 
 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

     - หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รปูถา่ย 

     - รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ,  

        สติก๊เกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมา

ในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

- **หา้มแม็กซร์ปูใสพ่าสปอรต์โดยเด็ดขาด ** 
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**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มคีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการ

เดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุตัเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  

อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม

การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สาย

การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไมจ่ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็น

สทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทัง้ใน หรอื 

ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขที่บรษัิทฯ ทีรั่บประกนัในกรณีทีผู่ร้่วม

เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 

เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤติกรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบดา้นการความคุม

โรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้า่ย

ใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ท ัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษิทั จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจน

ความปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 


