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เดนิทาง กุมภาพันธ์ – สิงหาคม 2563 
มณัฑะเลย์ | พระมหามยัมนีุ | พระราชวงัมณัฑะเลย์ | ล่องเรือแม่น า้อิรวดี | สะพานไม้อเูบ็ง 

พกุาม | เจดีย์ชเวสิกอง | ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพกุาม | นัง่รถม้าชมเมืองพกุาม | ระฆงัยกัษ์มิงกนุ 

  
เร่ิมต้นเพียง18,900.- 

  เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1. เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ - มณัฑะเลย์(ทา่อากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย์)  

(PG725 : 16.30 - 17.30) เชียงใหม ่- มณัฑะเลย์ 

วนัท่ี 2.   มณัฑะเลย์-อมรปรุะ-สะพานไม้อเูบ็ง-ทะเลสาบคองตามนั-พกุาม-นัง่รถม้าชมเมืองเก่า-วดัอนนัดา-วดัติโลมินโล-จุดชมวิวเนิน
Nyaung Le Phat 

วนัท่ี 3 พกุาม-วดัสพัพญัญ-ูวิหารมนหูะ-วดักบุยางกี-เจดีย์ชเวสกิอง-วิหารธรรมยงัยี-มณัฑะเลย์-วดักโุสดอ-เขามณัฑะเลย์ฮิลล์ 

วนัท่ี 4. มณัฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างพระพกัตร์พระมหามยัมนุี - ล่องเรือแม่น า้อิรวดี - มิงกุน - ระฆงัยกัษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน -  
พระราชวงัมณัฑะเลย์ - พระต าหนกัไม้สกัชเวนนัดอว์  มณัฑะเลย์ (ทา่อากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม)่ (PG726 : 18.00 -19.55) 

วันที่ 1 เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) - มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติ

 

เชียงใหม่บนิตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ  
พุกาม มงิกุน 4 วัน 3 คืน  
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มัณฑะเลย์) (PG725 : 16.30 - 17.30) - มัณฑะเลย์ 

14.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้1 เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบัทกุทา่น 

16.30 น. ออกเดินทางสู ่มัณฑะเลย์ โดยสายการบินกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG725 (มีบริการอาหารและน า้ดื่มบนเคร่ือง) 
17.30 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว น าทา่นเดินทางสู ่เมือง

มัณฑะเลย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที (เวลาท้องถ่ินท่ีพมา่ช้ากวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 2 มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบง็-ทะเลสาบคองตามัน-น่ังรถม้าชมเมืองเก่า - 
วัดอนันดา - วัดตโิลมินโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอมรปุระ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
 น าทา่นชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สกัที่ยาวที่สดุในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สกัถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายกุว่า 200 ปีทอด

ข้าม ทะเลสาบคองตามนั สะพานสร้างจากไม้สกัที่เหลอืจากการรือ้พระราชวงัเก่ากรุงองัวะ เมื่อครัง้ย้ายเมืองหลวงจากองัวะ 
มายงัอมรปรุะ ช่ืออเูบ็งนัน้เป็นช่ือของขนุนางที่มีนามวา่ “อเูบียน” ซึง่พระเจ้าปดงุโปรดฯให้มาท าหน้าที่เป็นแม่กองงานสร้าง 
สะพานถกูใช้เป็นทางผา่นส าคญัส าหรับคนในท้องถ่ินและเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยว ช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นช่วงที่
น า้ในทะเลสาบมีระดบัสงูสดุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางสู ่เมืองพุกาม โดยรถบสั ใช้เวลาประมาณ 4ชัว่โมง ถึงเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายกุว่า 
2,000 ปี ของกษัตริย์อนิรุทมหาราช  แหง่อาณาจกัรพกุาม สมัผสัแหลง่โบราณสถานและประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัรพกุาม 

 ชม วัดติโลมินโล นีเ้ป็นวดัที่สร้างแบบก่ออิฐถือปนู บนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สงู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่อง
บนัได เดินขึน้สูร่ะเบียงชัน้บนได้  และวิหารแห่งนีไ้ด้ช่ือวา่เป็นวิหารองค์สดุท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพกุามครับ  
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้ว
งดงามมากมาย   ตวัพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนัน้มีความแตกต่างจากที่เห็นกันโดยทัว่ไป เพราะช่วงนัน้เร่ิมได้รับ
อิทธิพลมาจากจีน 

 

 
 น าท่านชม วัดอนันดา เป็นวดัสีขาว มองเห็นได้ชดัเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนีน้บัได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาด

ใหญ่ที่สดุในพกุาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตรัุส มีมขุเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ด้าน แผนผงัเหมือนไม้กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมา
เจดีย์แหง่นีเ้ป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุต้นของพกุาม และสิง่ที่นา่ทึง่ของวิหารแหง่นีก็้คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็น
ช่องเลก็ๆ ให้แสงสวา่งสอ่งลงมาต้ององค์พระอยา่งนา่อศัจรรย์ 
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 น าทา่นน่ังรถม้า สมัผสัแหลง่โบราณสถานและประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัรพกุาม เมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม และหมู่บ้าน

เก่าแก่ของเมืองพุกามที่ยงัคงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จากนัน้น าทุกท่านเดินทางสูจุ่ดชมวิว ให้ท่านได้ชมพระอาทิตย์อสัดงอนั
งดงาม 

 

 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Su Tine San Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 3 พุกาม-วัดสัพพัญญู -วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ชเวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-
มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ฮลิล์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ชมวัดสัพพัญญู เป็นเจดีย์ที่มีความสงูที่สดุในเมืองพกุามความสงูทัง้สิน้ประมาณ 61 เมตร สร้างขึน้ตามศิลปะแบบปาละ

ของอินเดีย ก่อสร้างขึน้ในช่วงปี พ.ศ.1687 โดยกษัตริย์อลองสติธู ซึง่เป็นทัง้วิหารและเจดีย์ ถือเป็นเจตีวิหารสองชัน้แห่งแรก
ในศิลปะพกุาม โดยปรากฏกการซ้อนกนัของเรือนธาตชุัน้ล่างกับชัน้บน ชัน้ล่างเป็นแกนกลางขนาดใหญ่รับน า้หนกัเจตีย
วิหารในผงัแบบครรถคฤหะ-มณฑปด้านบน เจตียวิหารสองชัน้นีจ้ะได้รับความนิยมต่อมาในศิลปะพุกามตอนปลาย โดย
เจดีย์ส าคญัที่ใช้เจดีย์สพัพญัญเูป็นต้นแบบ ได้แก่เจดีย์สลูามณีและเจดีย์ติโลมินโล 

 น าทกุท่านชม วิหารมนูหะ หรือวิหารพระอึดอัด สร้างขึน้โดยพระเจ้ามนุหา กษัตริย์ของชาวมอญ เมื่อพระองค์ตกเป็น
เชลยของพระเจ้าอโนรธา เมื่อครัง้ที่เข้าตีเมืองสธุรรมวดี หรือเมืองสะเทิม แล้วกวาดต้อนผู้คนมาที่พกุาม พระเจ้ามนหุาและ
พระอคัรมเหสถีกูคมุขงัไว้ที่ มยินกาบา ทางใต้ของพกุามและ ณ ที่นัน้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจ้าอโนรธาทรงมีพระราชานญุาติ
ให้พระเจ้ามนหุา สร้างวดัมนหุาขึน้เพื่อทรงใช้เป็นท่ีบ าเพ็ญพระราชกศุล กษัตริย์มอญทรงระบายความรู้สกึอึดอดัคบัแค้นใจ
ในพระราชหฤทยัของพระองค์ ในระหว่างที่ทรงถกูคมุขงัด้วยการให้สร้างพระพทุธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่โตมากจนคบั
วิหาร ขนาบข้างด้วยพทุธสาวก และถกูเรียกขานวา่ "พระอดึอดั" มาจนถึงทกุวนันี  ้
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 น าทกุทา่นชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่โดเดน่และงดงามที่สดุในพกุาม ณ วัดกุบยางกี อายรุาว 2,000 ปี สร้างโดยพระโอรส

ของพระเจ้าจนัสทิธะ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย สกัการะ เจดีย์ชเวสิกอง มีความหมายวา่ “เจดีย์ทองแหง่ชยัชนะ” สร้างโดย พระเจ้าอโนรธา มหาราชองค์แรก ผู้รวบรวมชน
ชาติพมา่เป็นปึกแผน่ ทรงสง่ราชสาส์นไปขอพระไตรปิฎก 30 คมัภีร์จากเมืองสะเทิมของพวกมอญ แตพ่ระเจ้ามอญพระนาม
ว่ามนหุาไม่ทรงยินยอม เป็นเหตุให้พระเจ้าอโนรธายกกองทพัไปรบตีชนะเมืองมอญ ทรงอญัเชิญพระไตรปิฎกมายงัเมือง
พกุาม และได้กวาดต้อนชาวบ้านรวมทัง้กษัตริมอญให้มาเป็นเชลยศึกที่พกุาม เจดีย์ชเวสิกองสร้างแล้วเสร็จในรัชสมยัของ
พระเจ้าจนัสทิธา เมื่อปี พ.ศ. 1656 ลกัษณะของเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงระฆงัคว ่าแบบมอญ ประดบัลายงดงามด้วยเฟ่ืองอบุะ
และแถบคาดรอบองค์ระฆงัที่เรียกวา่ “รัดอก” แซมลวดลายประดบัทัง้ขอบลา่งและขอบบน องค์เจดีย์หุ้มด้วยแผน่ทอง 

 

 
 น าทา่นชม วหิารธรรมยงัย ีสร้างโดยพระเจ้านะระตู ่และพระองค์ก็เช่ือวา่เป็นวิหารท่ีใหญ่ที่สดุในเมืองพกุาม สร้างขึน้เพื่อ

ล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้โดดเดน่ยิ่งใหญ่
ตระหง่านดงัต านานที่โหดร้ายได้เลา่ตอ่กนัมา   

 

 
 จากนัน้เดินทาง สู ่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบสั ใช้เวลาประมาณ 4ชัว่โมง 

 เดินทางถึงมณัฑะเลย์ น าท่านชม วัดกุโสดอ พระเจ้ามินดงโปรดให้จดัการสงัคายนาพระไตรปิฎกขึน้ ณ เมืองมณัฑะเลย์ 
ครัง้ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ หลงัจากนัน้โปรดให้สลกัพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหิน
แล้วสร้างเจดีย์ทรงปราสาทส าหรับประดิษฐานแผ่นจารึกแต่ละแผ่น วัดกุโสดอจึงถือเป็นหนังสื อเล่มใหญ่ที่สุดในโลก 
ลกัษณะทางศิลปกรรม วดักโุสดอ ประกอบด้วยเจดีย์ประธานซึ่งจ าลองแบบมาจากเจดีย์ชเวสิกองเมืองพกุาม แวดล้อมไป
ด้วยเจดีย์ทรงปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผ่นจารึกพระไตรปิฎก เจดีย์เหล่านีม้ีการแบ่งกลุ่มตามหมวดของ
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พระไตรปิฎกตัง้แตพ่ระวินยั พระสตูรและพระอภิธรรม 
 

 
 น าทกุทา่นชมววิของเมืองมณัฑะเลย์  ณ เขามณัฑะเลย์ฮิลล์ ตัง้อยูท่าง ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 

เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทิวทศัน์ที่สวยงามที่สดุของเมืองมณัฑะเลย์ ซึง่อยูบ่นยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมือง
มณัฑะเลย์เกือบทัง้เมือง  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที่ 4 ร่วมพธีิล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น า้อิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - 
เจดีย์พญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระต าหนักไม้สักชเวนันดอว์ - (ท่า
อากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) 
(PG726 : 18.00 -19.55)   

เช้าตรู่ น าท่านร่วมพิธีกรรมอนัศกัดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมล้าง พระพักตร์พระมหามัยมุนี ซึ่งถือเป็นต้นแบบพระพทุธรูปทองค าขนาด  
ใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหลอ่ขึน้ที่เมืองธรรมวดี 
เมื่อปี พ.ศ. 689 ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบรูณะวดัขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบ
ของช่างชาวอิตาลีจึงนบัได้ว่าเป็นวดัที่สร้างใหม่ที่สดุแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สดุในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียง
เจดีย์ยงัมีโบราณวตัถทุี่น าไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่ท่าเรือริมแม่น า้อิรวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
 น าทกุทา่นลอ่งเรือข้ามฟาก สู ่ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดงุ เมืองมงิกนุ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้ ชมมหาเจดีย์ยกัษ์ มิงกุน ถึงทา่เรือนัง่รถชมซากเจดีย์ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าปดงุ 



 

โค้ดทัวร์ MMGT-1 

ที่ใช้แรงงานทาส และนกัโทษนบัพนัคนในการก่อสร้าง โดยตัง้พระทยัว่าจะสร้องให้สงูใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยาม  
และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืองอังวะที่อยู่ฝ่ังตรงข้ามแม่น า้อิรวดี แต่ด้วยงบประมาณที่บานปลาย 
ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ าท าให้การก่อสร้างลา่ช้า และในที่สดุพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 
2363 หลงัพ่ายแพ้ไทยในสงคราม 9 ทพั เจดีย์องค์นี ้จึงสร้างได้แค่ฐาน หลงัจากนัน้องค์เจดีย์ก็ถกูทิง้ร้างเร่ือยมา แต่เพียง
ฐานก็นบัวา่ใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสงูที่สดุในโลก 

 น าทุกท่านชม ระฆังยักษ์มิงกุน สร้างเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดีย์มิงกุน มีน า้หนกั 90 ตนั สงู 4 
เมตร ปากระฆงักว้าง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองค์นีใ้หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวงัแครมลิน ในกรุงมอวโก 
ประเทศรัสเซีย แตร่ะฆงัเครมลนิแตกไปแล้ว ปัจจบุนัระฆงั 

 หลงัจากนัน้ชมเจดีย์สีขาวบริสทุธ์ิ ท่ีสร้างบนฐาน 7 ชัน้ รูปเกลียวคลื่นงดงาม เจดีย์พญาเธียรดาน สร้างขึน้เมืองปี พ.ศ. 
2329 เพื่อให้เปรียบเสมืองเจดีย์จฬุามณี ท่ีตัง้อยู่เหนือเขาพระสเุมรุ ตามความเช่ือในไตรภมูิพทุธศาสนาที่ว่า คือแกนกลาง
จกัรวาล ซึ่งถกูล้อมรอบด้วยสตัตบริพนัธ์ และมหานทีสีทนัดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดีย์แห่งนีย้งัถกุสร้างให้เป็นสกัขีพยานรักของ
ราชนิกลุองัวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็นอนสุรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สิน้พระชนม์ไปก่อนที่
พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึน้ครองราชย์ แม้จะไมใ่ช่หินอน่เหมือนทชัมาฮาล แตก็่ได้รับสมญานามวา่ ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อิรวดี 

 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าทกุทา่นร่องเรือกลบั ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้เดินทางกลบัสู ่เมืองมัณฑะเลย์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
บ่าย จากนัน้น าทา่นชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวงัที่สว่นใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สกัที่สวยงาม  ที่สดุแห่งหนึ่งของเอเชีย ใน

สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสมัพันธมิตรโดยกองทัพ
องักฤษ ได้ทิง้ระเบิดจ านวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตผุลว่าพระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซ่องสมุก าลงั
ของกองทพัญ่ีปุ่ น พระราชวังมณัฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวงัไม้สกัก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อม
ปราการและคนู า้รอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของดัง่เดิมอยู่ ปัจจุปันพระราชวงัที่เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที่รัฐบาลพม่าได้จ าลอง
รูปแบบของ พระราชวงัของเก่าขึน้มา 

 

 
 น าท่านชม พระต าหนักไม้สักชเวนันดอว์ พระต าหนกันีส้ร้างด้วยไม้สกัทัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตร
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ตระการด้วยลวดลายแกะ สลกัประณีตอ่อนช้อย ทัง้หลงัคา ,บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกับพุทธ
ประวตัิ และทศชาติของพระพทุธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปรุะมา
อยูท่ี่เมืองมณัฑะเลย์เพื่อ เป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที่พระองค์สิน้พระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนกันีถ้วายเป็นวดั ถือได้วา่เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาว มณัฑะเลย์อยา่งแท้จริง 

  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์ 
18.00 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG726 

(มีบริการอาหารและน า้ดืม่บนเคร่ือง) 
19.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมด้วยความประทบัใจ 

  

  

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง พม่า มัณฑะเลย์ อมรปุระ  พุกาม มงิกุน 4วัน 3 คืน 
โดยสายการบนิบางกอกแอร์เวย์ (PG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

วนัท่ี: 07-10 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 14-17 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 21-24 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 28 ก.พ.- 02มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 06-09 มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 13-16 มี.ค.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 20-23 มี.ค.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 27-30 มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 03-06 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 12-15 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 24-27 เม.ย. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 01-04 พ.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 15-18 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 22-25 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 05-08 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 12-15 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 19-22 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 



 

โค้ดทัวร์ MMGT-1 

 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. การช าระคา่บริการ 
1.1 ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเข้าบญัชีและสง่หลกัฐานการโอนเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ท่ีดแูลเส้นทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากได้รับแจ้งวา่ช าระเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
1.2 สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน  
1.3 การช าระเงินสว่นท่ีเหลอื ลกูค้าต้องช าระก่อนเดินทาง 15 วนั หากหากไม่ช าระตามเวลาที่ก าหนด ทางบริษัทขอ
อนญุาตยดึมดัจ าทัง้หมดและยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ  **ช าระก่อนเดินทาง 30 วัน ส าหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดินทางได้           
2.1 คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่นออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2.2 คณะจองไมถ่ึงจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ไมอ่อกเดินทาง 

3. การยกเลกิและคืนคา่ทวัร์หลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจ า 
3.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด **45 วัน ส าหรับวันสงการนต์และ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 
3.2 แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่ายทา่นละ 10,000 บาท 
3.3 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
3.4 ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้
เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

วนัท่ี: 26-29 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 03-06 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 10-13 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 17-20 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 24-27 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 07-10 ส.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 14-17 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 21-24 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 28-31ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 

** รายการทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) ** 
** ทิปหัวหน้าทวัร์จากเมอืงไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทวัร์นีไ้ม่มีราคาเดก็** 
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3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้ 
3.7 กรณีที่ทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องคืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้กบัลกูค้า 
(ตามเง่ือนไข ข้อ1-ข้อ3) ทัง้นีท้างบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้ว กบัท่านเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเคร่ืองบิน หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้เวลา
ด าเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ท าการ นบัจากวนัท่ีได้รับเร่ือง   
3.8 กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้ เดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บผิดชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. เมื่อทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร์ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเง่ือนไข และหมายเหตทุี่ระบทุกุข้อแล้ว 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้นกัทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ  
- ในกรณีมคีวามประสงค์อยูต่อ่จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั, จ านวนคนและมีคา่ใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินก าหนด 
- ขอสงวนสทิธ์ิในการเลอืกท่ีนัง่บนเคร่ืองเน่ืองจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน ซึง่ระบบการจองที่นัง่เป็น
แบบสุม่ที่นัง่ 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก. 
4. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถทีช่ านาญเส้นทาง 
5. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  
6. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
7. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
8. คา่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย และ มคัคเุทศก์ท้องถ่ินคอยดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์  
** กรณีที่ต้องการซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้ **  
    - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    - เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
    - ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี   
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    - [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ล้านบาท] 
    - ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
    - [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง (PASSPORT) 
2. คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เคร่ืองดืม่ที่สัง่พิเศษ(มินิบาร์, น า้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), คา่โทรศพัท์ , 

คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ก าหนด,  คา่
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการ
เดินทางเป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมวีซา่เข้าประเทศพมา่ส าหรับหนงัสอืเดินทางตา่งชาตแิละผู้ ถือเอกสารตา่งด้าวต้องยื่นวีซา่เข้าประเทศ
พมา่มคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บริการยื่นวีซา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใช้ระยะเวลาในการยื่นวซีา่ 5-7 วนั
ท าการ ยกเว้น หนังสอืเดนิทางไทย กัมพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า 

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ 
5. คา่ห้องพกัเดีย่วตามอตัราที่ระบไุว้ข้างต้น 
6. คา่น ากล้องถา่ยรูป และกล้องวีดโีอเข้าวดั 
7. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
8. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
9. ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) 
10. ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กับอตัราแลกเปลี่ยน โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถงึผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้
ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ** 
 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ เดินทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยนิยอมให้บตุรเดินทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่าน
จะต้องท าการยื่นวีซ่า ส าหรับการยื่นวีซ่าที่ เชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับช าระค่าวีซ่าตรงกับ
สถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท ** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 
1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
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2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหวา่งยืน่วีซา่ หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ทา่นต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ 
ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่คอ่นข้างนานและอาจ
ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกั
หรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสอืเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย 
เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือ
เดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
**ลูกค้ากรุณาอย่ายดึตดิกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต เน่ืองจากสถานกงสุลมีการเปล่ียนแปลงกฎและ

เอกสารการอยู่เร่ือยๆ** 
1. หนงัสือเดินทางตวัจริง (Passport) ต้องมีอายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง หนงัสือ

เดินทาง ต้องมีหน้าเหลอืส าหรับประทบัวีซา่อยา่งน้อย 4 หน้า ทา่นท่ีใสป่กหนงัสอืเดินทางกรุณาถอดออก หากมี
การสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางของท่าน และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทาง
ราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

2. รูปถ่ายสหีน้าตรง ขนาด2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใช้รูปสพีืน้หลงัขาวเทา่นัน้ ถ่ายไว้ไมเ่กิน 6 เดือน , รูปท่ีเป็นสติ๊กเกอร์
ใช้ไมไ่ด้)  

3. ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอร์ตตา่งชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคน
เข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทบัให้แนบมาในเลม่พาสปอร์ตด้วย 

**โปรดสง่เอกสารก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 10 วนัท าการ 
**เก่ียวกบัเอกสารยื่นวีซา่ หากทางสถานกงสลุแจ้งวา่มีการปรับเปลีย่นกฎระเบียบในการยื่นวีซา่ สถานกงสลุจะขอเอกสาร
เพิ่มเติมได้ทกุเวลา 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ                                           
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่าน

จะต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นตา่งที่สายการบิน และบริษัททวัร์เรียกเก็บและการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลกิการเดินทาง และได้ด าเนินการ     ออก
ตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUNDได้) ผู้ เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ 

2. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง   



 

โค้ดทัวร์ MMGT-1 

3. หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี
เกิดขึน้จริง  และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

4. นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคุณสมบตัิตรงตามที่สายการบิน   
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบิ นมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ิดกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็นสาเหตุท าให้ห้องที่ท่านได้ท าการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลบัจากที่รีเควสห้อง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากห้อง Double Room เป็น Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะงดออกหรือเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ

ลว่งหน้าอยา่งน้อย7 วนัก่อนการเดินทาง 
2. บริษัทฯสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนญุาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตให้เข้าเมือง 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัที่ทาง บริษัทฯไม่

สามารถควบคมุได้เช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การลา่ช้าหรือยกเลกิของเที่ยวบิน 
4. บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถ
คาดการณ์ลว่งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคญั) 

5. บริษัทฯสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บริการโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดินทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 


