
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รว่มพิธีศกัดิ์สิทธ์ิ ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมุนี ส่ิงศกัดิ์ส่ิทธ์ิสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

 ชม สะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมส้กัท่ียาวท่ีสุดในโลก 

 ชมความงาม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ชมวิวเมืองมณัฑะเลย ์ที่เขามณัฑะเลย ์

 ชม เจดียช์เวสิกอง เมืองพกุาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

 ชมความงดงามของพระต าหนกัไมส้กัทอง แห่งเดียวในพม่า ที่พระต าหนกัชเวนนัดอว ์

 ล่องเรอืแม่น ้าอิรวดี ชมมหาเจดียย์กัษ ์มิงกุน 

 จากมณัฑะเลย-์พุกาม ไป-กลบั ไม่ตอ้งนัง่รถ บินภายในจา้  

 นัง่รถมา้ชมเมืองพุกาม **ชมโชวหุ่์นกระบอกเมืองพุกาม** 

 รวมทิปไกดแ์ละคนขบัรถแลว้ 
 

พกัโรงแรมดี อรอ่ยเดด็ทุกม้ือ!! พรอ้มเมนูกุง้ยา่งตวัโต  

แถมฟรี!!! หมวก พดั และถุงผา้สุดเก๋ 

 

บินตรงเชียงใหม่!! 

มณัฑะเลย ์ มิงกุน พกุาม (บินภายใน) 

4วนั 3คืน โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์



 

 

 ก าหนดการเดินทาง  

 

 

วนัแรก    เชียงใหม่ - มณัฑะเลย ์ 

14.00น. 

 

พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่อาคารผูโ้ดยสารขาออกโดยมีเจา้หน้าท่ี คอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

(ระหว่างรอข้ึนเครื่อง ทา่นสามารถใชบ้ริการ เลา้จน ์ ของสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์มีอาหาร และ

น ้าดื่มบริการ) 

 

16 .15น.

  

ออกเดินทางสู่ กรุงมัณฑะเลย  ์โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย  ์เท่ียวบินท่ี PG709 (บริการอาหาร 

พรอ้มเครื่องดื่มบนเครื่อง)  

 

17.20น.    

  

เดินทางถึง เมืองมณัฑะเลย ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมารช์า้

กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ตวัเมือง 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั  

โรงแรม : SHWE INGYINN HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่  

 

วนัที่สอง  มณัฑะเลย ์- พุกาม - เจดียช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - วิหารธรรมยงัย ี 

               พิเศษสุดนัง่รถมา้ชมเจดียเ์มืองพุกาม - ชมวิวทะเลเจดียท์ี่เจดียช์เวสนัดอร ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั    

 ออกเดินทางสู่เมือง พกุาม (นัง่เคร่ืองภายใน) โดยสายการบิน..... เท่ียวบินท่ี.....  

 ถึงเมือง พกุาม ดินแดนแห่งเจดียห์ม่ืนองค ์ท่ีมีอายุกว่า 2,000 ปี ของกษัตริยอ์นุรุทมหาราชแห่งอาณาจกัร

พุกาม น าท่านสมัผสัแหล่งโบราณสถานและประวติัศาสตรข์องอาณาจกัรพุกาม สกัการะ เจดียช์เวสิกอง 

ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้ สรา้งขึ้ นหลังพระเจา้อโนรธาขึ้ นครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรม

สารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนต์ และ

ศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

 

 น าท่านชม วดัอนันดา เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนับไดว้่าเป็น

วิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรสั มีมุขเด็จยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้น แผนผงัเหมือน

ไมก้างเขนแบบกรีก ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และส่ิงท่ี

น่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้ีแสง

สว่างอยา่งน่าอศัจรรย ์

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แม่น ้า)  

 น าท่านชม วิหารธรรมยงัยี สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือว่าเป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมือง

พุกาม สรา้งขึ้ นเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปใน

ชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา   

 

  วนัที่   30 ธนัวาคม 2560 – 02 มกราคม 2561   26,900.- 



 

 

 น าท่าน นัง่รถมา้ ชมเมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่ของเมืองพุกามท่ียงัคงวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย  

 น าท่านขึ้ นไปชมทะเลเจดียเ์มืองพุกามในมุมมอง 360 องศา ณ เจดียช์เวสนัดอว ์เจดียแ์ห่งน้ีเป็นท่ีบรรจุ

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตยต์กดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยข์ึ้ นยาม

เชา้ตรู่ ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนั์บพนัองค์ไกลสุดลูกหูลูกตา เจดียแ์ห่งน้ีจะแบ่งเป็น 4 ชั้น สามารถเลือก

ถ่ายรูปไดต้ั้งแต่ชั้นแรก จนถึงชั้นบนสุดของตวัเจดีย ์

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวห์ุ่นกระบอกเมืองพกุาม  

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั  

โรงแรม : SU TINE SAN HOTEL หรือระดบั 

 

วนัที่สาม  พุกาม - มณัฑะเลย ์- เมืองอมรปุระ - สะพานไมส้กัอูเบง   

               วดัมหากนัดายงค ์- มิงกุน - มหาเจดียย์กัษมิ์งกุน   

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 ออกเดินทางสู่เมือง มณัฑะเลย ์ (นัง่เคร่ืองภายใน) โดยสายการบิน..... เท่ียวบินท่ี.....  

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง ชม สะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมส้กัท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้น

ผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตา

มนั  

 

 น าท่านร่วมท าบุญถวายปัจจยั ณ วัดมหากันดายงค ์ซ่ึงเป็นวัดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่าท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึง

ในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆนั์บรอ้ยรูป เดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวม เพื่อรบัถวายภตัตาหารเพล 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แม่น ้าตวัโตพรอ้มอาหารไทยแสนอรอ่ย)  

บ่าย ออกเดินทางสู่ ท่าเรือริมแม่น ้าอิรวดี น าทุกท่านล่องเรือ ขา้มฟากสู่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดุง จะเป็น

เสน้ทางสู่ มหาเจดียย์กัษ ์มิงกุน ชมซากเจดียข์นาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจา้ปดุง 

ท่ีใชแ้รงงานทาส และนักโทษนับพนัคนในการก่อสรา้ง โดยตั้งพระทยัว่าจะสรอ้งใหสู้งใหญ่กว่าพระปฐม

เจดียแ์ห่งสยาม และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืององัวะท่ีอยู่ฝั่งตรงขา้มแม่น ้าอิรวดี แต่

ดว้ยงบประมาณท่ีบานปลาย ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ าท าใหก้ารก่อสรา้งล่าชา้ และในท่ีสุด

พระองคก์็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลงัพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทพั เจดียอ์งคน้ี์ จึ งสรา้ง

ไดแ้ค่ฐาน หลงัจากน้ันองคเ์จดียก์็ถูกท้ิงรา้งเร่ือยมา แต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสรา้งเสร็จจะมี

ขนาดใหญ่และสูงท่ีสุดในโลก และยงัมีอีกหน่ึงท่ีใหญ่ระดบัโลกของมิงกุนคือ ระฆังยกัษมิ์งกุน สรา้งเมื่อ 

พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดุง สรา้งถวายแด่เจดียม์ิงกุน มีน ้าหนัก 90 ตัน สูง 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 

เมตร ในอดีตระฆงัองคน้ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวงัแครมลิน ในกรุงมอวโก ประเทศ

รสัเซีย แต่ระฆงัเครมลินแตกไปแลว้ ปัจจุบนัระฆงัยกัษ์มิงกุน จึงเป็นระฆงัท่ีมีสภาพสมบูรณ ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก  

 



 

 

 หลงัจากน้ันชมเจดียสี์ขาวบริสุทธ์ิ ท่ีสรา้งบนฐาน 7 ชั้น รูปเกลียวคล่ืนงดงาม เจดียพ์ญาเธียรดาน สรา้ง

ขึ้ นเมืองปี พ.ศ. 2329 เพื่อใหเ้ปรียบเสมืองเจดียจ์ุฬามณี ท่ีตั้งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเช่ือในไตร

ภูมิพุทธศาสนาท่ีว่า คือแกนกลางจกัรวาล ซ่ึงถูกลอ้มรอบดว้ยสตัตบริพนัธ ์และมหานทีสีทนัดรทั้ง 7 ชั้น 

พระเจดียแ์ห่งน้ียงัถุกสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของราชนิกุลองัวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพื่อเป็นอนุสรณ์

สถานแห่งความรกัท่ีมีต่อพระมเหสีชินพิวเม ท่ีส้ินพระชนมไ์ปก่อนท่ีพระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึ้ นครองราชย ์

แมจ้ะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทชัมาฮาล แต่ก็ไดร้บัสมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั  

โรงแรม : SHWE INGYINN HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่  

 

วนัที่สี ่    รว่มพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี –พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์

              Mandalay Hill –พระราชวงัมณัฑะเลย-์เชียงใหม่  

เชา้ตรู ่ น าท่านร่วมพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลา้ง พระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี และร่วมกนัถวายผา้จีวรแด่

พระมหามยัมุนี ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า 

“พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 

7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 

2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหา

มยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึง

ท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้

เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้ นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว้่าเป็น

วัดท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบีย งเจดีย์ยังมี

โบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านชม พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์พระต าหนักน้ีสรา้งดว้ยไมส้กัทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่า

แท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้น

รายละเอียดเกี่ยวกบัพุทธประวติั และทศชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึง

เป็นปีท่ีพระองค์ย ้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ ท่ีเมืองมัณฑะเลย์เพื่อ เป็นพระต าหนักยามแปร

พระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักน้ี

ถวายเป็นวดั ถือไดว้่าเป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง  

 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 

เมตร ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลย ์ ซ่ึงอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็น

ทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 น าท่านชม วดักุโสดอ ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มีแผ่นศิลาจารึก

พระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์

 



 

 

 จากน้ันน าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบิน

ฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ย

เหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่น พระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไม้

สกัก็ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวงั ท่ียงัเป็นของดัง่

เดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวงัท่ีเห็นอยู่เป็นพระราชวงัท่ีรฐับาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของ พระราชวงัของเก่า

ขึ้ นมา 

 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน

บางกอกแอรเ์วย ์(PG)  

 

18.00น. ออกเดินทางกลบัเชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี PG710 

(บริการอาหาร พรอ้มเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

 

19.55น. คณะเดินทางถึงทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ  

 

**หมายหมายเหต ุ:  

- รายการน้ีรวมค่าทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถเรียบรอ้ยแลว้  

- รายการน้ีไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก,์ หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 

อตัราค่าบริการ  

 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 ท่าน 

เด็กมีเตยีงพกั

กบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

เด็กไม่มี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

พกัเดี่ยว

เพ่ิม 

วนัที่ 30 ธนัวาคม 60 – 2 มกราคม 61  

(เทศกาลปีใหม่) 
26,900.- 26,900.- 26,900.- 4,500.- 

 

**หมายเหตุ : ส  าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะอากาศ และเหตุ

สุดวิสยัตา่ง ๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหนา้ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอตัรา

แลกเปล่ียน โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทางเป็นส าคญั** 

 

กรุณาอ่านหมายเหตใุหล้ะเอียดทั้ง 5 ขอ้ 

**หมายเหต ุ  



 

 

1.บริษัทฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้

เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

5.กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหน้า 14 วนั

ก่อนการเดินทาง  

6. เมื่อท่านท าการซ้ือโปรแกรมทวัร ์ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

 

***ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษทัฯ จะไม่ขอ

รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งส้ิน *** 
 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นนักท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวนัเดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ

จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใชจ้่ายท่ีทางสายการบินก าหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20กก. 

4. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง 

5. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 

8. ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

9. ค่าทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ 

10. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั มณัฑะเลย ์– พุกาม ภายในประเทศพม่า   

11. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รกัษาพยาบาลกรณีเกิด

อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 

12. ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษัทได ้

**  

13. เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

14. เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

15. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   

16. [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 

17. ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

18. [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 



 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษ(มินิบาร,์ น ้าด่ืม, บุหร่ี, เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด, 

ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง , ค่าน ้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า30ก.ก.และมากกว่า 1 ช้ิน,  ค่า

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าท่ีสูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 810 บาทต่อ

ท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันท าการ ยกเวน้ หนังสือเดินทางไทย 

กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่ตอ้งยืน่วีซ่า 

4. ค่าหอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 

5. ค่าวีซ่าเขา้ประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน 

6. ค่าน ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 

7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรบัผูเ้ดินทางชาวต่างชาติและผูถื้อเอกสารต่างดา้ว 

8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

9. ค่าทิปมคัคุเทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของ มคัคุเทศก)์ 

10. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

11. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการของมคัคเุทศก)์ 

12. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และ ภาษี ณ ที่จา่ย 3 % 

 

 

เง่ือนไขการจอง 

วางเงินมัดจ  าท่านละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมัดจ  าแลว้เท่านั้น หากในคณะของท่านมีผู ้

ตอ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกนิ

กว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนัในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่านและ/หรือผูร่้วม

เดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ  20 ท่านในกรณีน้ีบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ทั้ งหมด (ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมวีซ่าซ่ึงไดช้ าระไวก้บัทางสถานทูตแลว้) หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆในกรณีท่ีสูญหายสูญเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวิสยับาง

ประการเช่นการนัดหยุดงาน,ภยัธรรมชาติ,การจลาจลต่างๆเป็นตน้ 

 



 

 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่                                                  

1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรียมเอกสารยืน่วซ่ีา

ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้(ใชเ้วลาขอวีซ่าไม่ต า่กว่า 7วนัท าการ)  

2. เน่ืองจากการยื่นวีซ่าเป็นแบบกรุ๊ปคณะท่องเท่ียวควรเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีบริษัทฯก าหนดและควรเตรียมเอกสารให้

ทนัทีในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบเพื่อประโยชน์ในการขออนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูตฯ 

3. หากท่านติดธุระหรือไม่สามารถยืน่เอกสารพรอ้มคณะเดินทางไดท้างบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่ากรุ๊ป และท่านจะตอ้ง

ไปด าเนินการยืน่วีซ่าดว้ยตวัท่านเองท่ีสถานทูต น้ันๆ   

4. การช าระค่าทวัรส่์วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัรใ์หเ้รียบรอ้ยก่อน

ก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง

โดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด  

2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลิกน้อยกว่า 15วนั ก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ืน่วีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มี 

การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ

เดียวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง

ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ค่าหอ้ง 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บและค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีเกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทาง

บริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้ น

จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึ้ นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

9. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได  ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจริงท่ีเกิดขึ้ นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมด 

 

 

 

 



 

 

กรณีคณะออกเดินทางได ้

1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10ท่านขึ้ นไปออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร)์ 

2. คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทางหรืออาจออกเดินทางแบบไม่มีหวัหน้าทวัร ์

 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องตัว๋เครื่องบินและที่นัง่บนเครื่องบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทาง

บริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ     ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ 

REFUNDได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองท่ีนัง่พรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามัดจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซ่ึงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้ น

จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

4. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนัง่ตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 

ตอ้งเป็นผูท่ี้มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉิน

ได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท่ี้นัง่ Long leg ขึ้ นอยู่

กบัทางเจา้หน้าท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่าน้ัน 

 

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรื่องโรงแรมที่พกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว ( Single) และห้องคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรมอาจมีหอ้งพกัแบบ 3 

ท่านจ านวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน

การปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

การเดินทางเป็นครอบครวั 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวัท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่โมงติดต่อกนัท่านและครอบครวัตอ้งให้

การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทั้งหมด 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าพม่า(ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งชาติที่ไม่ไดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสือเดินทาง (Passport)  

- ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

     - หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

     - รูปถา่ยสีหนา้ตรงขนาด2 น้ิว จ  านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพ้ืนหลงัขาวเทา่นั้น ถา่ยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน ,  

        สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได)้และกรุณาเขยีนเบอรติ์ดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ต่างชาติท่ีเดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัใหแ้นบมาในเล่ม

พาสปอรต์ดว้ย 

- **หา้มแม็กซรู์ปใส่พาสปอรต์โดยเด็ดขาด ** 

**ในกรณีที่มีพาสปอรต์เล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบ

มาแลว้เกิดการสูญหายทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในทุกกรณี ** 

 

 

ขอ้ความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกียรติซ่ึงรว่มเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานท่ีท่องเท่ียวพรอ้มทั้งการสมัมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่

สามารถรบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, 

โจรกรรม, วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่าง

ประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ่ิน,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวีซ่าจาก

กงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ี

ผูร่้วมเดินทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ 

เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นท่ีมีการปลอม

แปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่ิงผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการ

เปล่ียนแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว 

บริษทั จะยดึถือและค านึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของทา่นผูมี้เกียรติ ซ่ึงรว่มเดินทางเป็นส าคญั 

 


