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เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 63  

เร่ิมต้นเพียง 12,888.-  

พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ)-มณัฑะเลย์(ทำ่อำกำศยำนนำนำชำตมิณัฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนำเจดย์ี 
(เจดีย์หยก)พระต ำหนกัไม้สกัชเวนำนดอว์-วดักโุสดอ-ชมวิวยอดเขำมณัฑะเลย์ 
วนัท่ี 2. มณัฑะเลย์-มิงกนุ - ระฆงัยกัษ์มงิกนุ - เจดีย์พญำเธียรดำน –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระอำทติย์ตกดิน – พกุำม 
วนัท่ี 3. พกุำม-ตลำดยองอ-ูวดัอนนัดำ-วิหำรธรรมยงัย-ีเจดย์ีชเวสกิอง-วดัติโลมินโล-มณัฑะเลย์ 
วนัท่ี 4. มณัฑะเลย์-ร่วมพิธีล้ำงพระพกัตร์พระมหำมยัมณีุ-สะพำนไม้สกัอเูบง-พระรำชวงัมณัฑะเลย์มณัฑะเลย์(ทำ่อำกำศยำนนำนำชำติ
มณัฑะเลย์)-กรุงเทพฯ (ทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมู)ิ  ( PG710 : 14.05-16.20) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )-มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก)พระต าหนักไม้
สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมววิยอดเขามัณฑะเลย์ 

09.00 น. พร้อมกนั ณ ทำ่อำกำศยำนนำนำชำติสวุรรณภมูิอำคำรผู้โดยสำรขำออกชัน้ 4 เคำน์เตอร์ F โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับ 

11.50 น. 
ออกเดินทำงสูก่รุงมณัฑะเลย์ โดยสำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709 
(มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

13.20 น. 
 

เดินทำงถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลำท้องถ่ินที่เมียนมำร์ช้ำกว่ำประเทศไทยคร่ึง
ชัว่โมง) 

 

น ำทำ่นเดินทำงสูต่วัเมืองมณัฑะเลย์ระหวำ่งทำงน ำทำ่นแวะชม พระเวรสนาเจดีย์ (WeirawsanaZedi) เป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก กว้ำงด้ำนละ 40.6 เมตร บนเนือ้ที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพืน้สงูจำกระดบัถนนเกือบ 3 เมตร ท ำให้องค์พระเจดีย์หยกสงูกว่ำ 
20 เมตร ทัง้ภำยใน และภำยนอกประดบัประดำด้วยแผ่นหยก กบัก้อนหยก รวมเป็นมลูค่ำรำว 15 ล้ำนดอลลำร์ (495 ล้ำนบำท)  
เป็นจดุทอ่งเที่ยวส ำคญัอีกแหง่หนึง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น ำทำ่นชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครัง้หนึง่เคยเป็นสถำนท่ีท ำกำร สงัคำยนำพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 โดยมีแผ่นศิลำจำรึก
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ 
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น ำท่ำนชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) พระต ำหนกันีส้ร้ำงด้วยไม้สกัทัง้หลงังดงำมตำมแบบ
ศิลปะพมำ่แท้ๆวิจิตรตระกำรด้วยลวดลำยแกะสลกัประณีตออ่นช้อยทัง้หลงัคำบำนประตแูละหน้ำตำ่ง โดยเน้นรำยละเอียดเก่ียวกบั
พทุธประวตัิและทศชำติของพระพทุธเจ้ำ สร้ำงโดยพระเจ้ำมินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่พระองค์ย้ำยรำชธำนีจำกอมรปรุะมำอยู่
ที่เมืองมณัฑะเลย์เพื่อเป็นพระต ำหนกัยำมแปรพระรำชฐำนแตห่ลงัจำกที่พระองค์สิน้พระชนม์ พระเจ้ำธีบอหรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรง
ยกพระต ำหนกันีถ้วำยเป็นวดัถือได้วำ่เป็นงำนฝีมือที่ประณีตของช่ำงหลวงชำวมณัฑะเลย์อยำ่งแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสูเ่ขำ  Mandalay Hill ตัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือของพระรำชวงั เขำลกูนีส้งู 240 เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิว
ทิวทศัน์ที่สวยงำมที่สดุของเมืองมณัฑะเลย์ซึง่อยูบ่นยอดเขำ สำมำรถมองเห็นทศันียภำพของเมืองมณัฑะเลย์เกือบทัง้เมืองชมพระ
อำทิตย์ลบัฟ้ำอนัสวยงำมบนยอดเขำมณัฑะเลย์ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ที่พกั เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดำว) หรือ เทียบเทำ่ 

วันที่ 2 
มัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน –ชมวิวเจดีย์พร้อมชม
พระอาทติย์ตกดนิ – พุกาม 
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เช้า บริกำรอำหำรเช้ำณห้องอำหำรของโรงแรม 
 ออกเดินทำงสู ่ท่าเรือริมแม่น า้อิรวดี ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 15 นำที 

น ำทกุทำ่นลอ่งเรือข้ำมฟำก สู ่รำชธำนีเก่ำของพระเจ้ำปดงุ เมืองมิงกนุ ใช้เวลำประมำณ 45 นำที 
 จำกนัน้ ชมมหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน ถึงท่ำเรือนัง่รถชมซำกเจดีย์ขนำดใหญ่ ร่องรอยแห่งควำมทะเยอทยำนของพระเจ้ำปดงุ ที่ใช้

แรงงำนทำส และนกัโทษนบัพนัคนในกำรก่อสร้ำง โดยตัง้พระทยัวำ่จะสร้องให้สงูใหญ่กวำ่พระปฐมเจดีย์แหง่สยำม  และให้พระองค์
สำมำรถทอดพระเนตร ได้จำกเมืององัวะที่อยูฝ่ั่งตรงข้ำมแมน่ ำ้อิรวดี แตด้่วยงบประมำณที่บำนปลำย ประกอบกบัปัญหำขำดแคลน
แรงงำน จ ำท ำให้กำรก่อสร้ำงลำ่ช้ำ และในท่ีสดุพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสยีก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลงัพ่ำยแพ้ไทยในสงครำม 9 ทพั 
เจดีย์องค์นี ้จึงสร้ำงได้แคฐ่ำน หลงัจำกนัน้องค์เจดีย์ก็ถกูทิง้ร้ำงเร่ือยมำ แต่เพียงฐำนก็นบัว่ำใหญ่โตมำก หำกสร้ำงเสร็จจะมีขนำด
ใหญ่และสงูที่สดุในโลก  น ำทกุทำ่นชม ระฆงัยกัษ์มิงกุน สร้ำงเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจ้ำปดงุ สร้ำงถวำยแด่เจดีย์มิงกุน มีน ำ้หนกั 
90 ตนั สงู 4 เมตร ปำกระฆงักว้ำง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองค์นีใ้หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจำกระฆงัแหง่พระรำชวงัแครมลนิ ในกรุงมอวโก 
ประเทศรัสเซีย แต่ระฆงัเครมลินแตกไปแล้ว ปัจจุบนัระฆงั  หลงัจำกนัน้ชมเจดีย์สีขำวบริสทุธ์ิ ที่สร้ำงบนฐำน 7 ชัน้ รูปเกลียวคลื่น
งดงำม เจดีย์พญาเธียรดาน สร้ำงขึน้เมืองปี พ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรียบเสมืองเจดีย์จุฬำมณี ที่ตัง้อยู่เหนือเขำพระสเุมรุ ตำมควำม
เช่ือในไตรภมูิพทุธศำสนำที่ว่ำ คือแกนกลำงจกัรวำล ซึ่งถกูล้อมรอบด้วยสตัตบริพนัธ์ และมหำนทีสีทนัดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดีย์แห่งนี ้
ยงัถกุสร้ำงให้เป็นสกัขีพยำนรักของรำชนิกลุองัวะ โดยพระเจ้ำบำกะยีดอว์ เพื่อเป็นอนสุรณ์สถำนแหง่ควำมรักที่มีตอ่พระมเหสชิีนพิว
เม ที่สิน้พระชนม์ไปก่อนท่ีพระเจ้ำบำกะยีดอว์จะขึน้ครองรำชย์ แม้จะไมใ่ช่หินอน่เหมือนทชัมำฮำล แตก็่ได้รับสมญำนำมวำ่ ทชัมำฮำ
ลแหง่ลุม่อิรวดี 

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย ออกเดินทำงสูเ่มือง พกุำมโดยรถบสัปรับอำกำศ เมืองพกุำม(Bagan) ดินแดนแหง่เจดีย์หมื่นองค์ทีม่ีอำยกุวำ่ 2,000ปี ของกษัตริย์อนุ

รุทมหำรำชแหง่อำณำจกัรพกุำม 
น ำทำ่นไปชมวิวเจดีย์เมืองพกุำมเหมำะแก่กำรชมวิวพระอำทิตย์ตกดินยำมเย็น หรือวิวพระอำทิตย์ขึน้ยำมเช้ำตรู่ **หำกไมส่ำมำรถ
น ำคณะมำชมววิพระอำทติย์ตกดินได้ทนัจะน ำคณะมำชมวิวพระอำทิตย์ขึน้ช่วงเช้ำตรู่ของอีกวนัแทน** 

ค ่า รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
ที่พกั น ำคณะเข้ำสูท่ี่พกั Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดำว)  หรือ เทียบเทำ่ 

วันที่ 3 
พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี -เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล-
มัณฑะเลย์ 

เช้า บริกำรอำหำรเช้ำณห้องอำหำรของโรงแรม 

 

น ำทำ่นชมตลาดยองอูตลำดใหญ่ของเมืองพกุำมที่ขำยสนิค้ำทกุชนิดทัง้เคร่ืองอปุโภค-บริโภค ข้ำวปลำอำหำร ผกัสด เสือ้ผ้ำ ของที่
ระลกึพืน้เมืองเหมำะส ำหรับเดนิชมและเลอืกซือ้ของฝำกโดยเฉพำะเคร่ืองเขินท่ีพกุำมถือวำ่เป็นหนึง่เพรำะฝีมือปรำณีตและออกแบบ
สวย น ำชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวดัสขีำว มองเห็นได้ชดัเจนสร้ำงเสร็จเมื่อปี 1091 ซึง่วิหำรแหง่นีน้บัได้วำ่เป็นวิหำรท่ีมี
ขนำดใหญ่ทีส่ดุในพกุำม มีรูปร่ำงเป็นสีเ่หลีย่มจตัรัุส มีมขุเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ด้ำน แผนผงัเหมือนไม้กำงเขนแบบกรีกซึ่งต่อมำเจดีย์
แหง่นีเ้ป็นต้นแบบของสถำปัตย-กรรมพม่ำในยคุต้นของพกุำม และสิ่งที่น่ำทึ่งของวิหำรแห่งนีก็้คือ ที่ช่องหลงัคำเจำะเป็นช่องเล็กๆ 
ให้แสงสวำ่งสอ่งลงมำต้ององค์พระ ท ำให้มีแสงสวำ่งอยำ่งนำ่อศัจรรย์ 
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ชมเจดีย์ติโลมินโล เจดีย์แหง่นีไ้ด้รับกำรยกยอ่งวำ่มีควำมสวยงำมมำกทัง้ภำยในและภำยนอก  วดันีส้ร้ำงแบบก่ออิฐถือปนู บนฐำน
กว้ำงด้ำนละ 43 เมตร องค์เจดีย์สงู 46 เมตร ภำยในวิหำรมีช่องบนัได เดินขึน้สูร่ะเบียงชัน้บนได้  และวิหำรแห่งนีไ้ด้ช่ือว่ำเป็นวิหำร
องค์สดุท้ำยที่มีกำรสร้ำงในแบบสถำปัตยกรรมพกุำม ภำยในวิหำรมีพระพทุธรูป 4 องค์ที่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สอง ภำยในมีช่องแสงที่
เมื่อสอ่งกระทบพระพทุธรูปแล้วมีควำมงดงำม 

 
 

 น ำชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สร้ำงโดยพระเจ้ำนะระตู่ และพระองค์ก็เช่ือว่ำเป็นวิหำรที่ใหญ่ที่สดุในเมือง
พกุำม สร้ำงขึน้เพื่อล้ำงบำป ด้วยทรงปริวิตกว่ำผลกรรมจำกกำรกระท ำปิตฆุำตจะติดตำมพระองค์ไปในชำติภพหน้ำ ตัง้โดดเด่น
ยิ่งใหญ่ตระหง่ำนดงัต ำนำนที่โหดร้ำยได้เลำ่ตอ่กนัมำ 

 
 

 สกักำระ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหำสถำนสิง่ศกัดิ์สทิธ์ของพมำ่ซึง่เป็นสถปูดัง้เดิมของพม่ำโดยแท้สร้ำงขึน้
หลงัพระเจ้ำอโนรธำขึน้ครองรำชย์ เพื่อใช้บรรจพุระบรมสำรีริกธำตจุำกพระสรีระหลำยสว่นมีลกัษณะเป็นสทีองขนำดใหญ่ ใช้เป็นทัง้
ที่ประชมุสวดมนต์และศนูย์กลำงของพระพทุธศำสนำนิกำยเถรวำทในพกุำม 
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กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย ออกเดินทำงสูเ่มือง มณัฑะเลย์ โดยรถบสัปรับอำกำศ (ใช้เวลำประมำณ 4-5 ชัว่โมง) 
ค ่า รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ที่พกั เดินทำงเข้ำสูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดำว) หรือ เทียบเทำ่ 

วันที่ 4 
มัณฑะเล ย์ -ร่ วมพิ ธี ล้ า งพระพักต ร์พระมหา มัย มุ ณี -สะพานไ ม้ สัก อู เบง -
พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ (ท่า
อากาศยานสุวรรณภมูิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 

เช้าตรู่ 
 

น ำท่ำนร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมล้ำงหน้ำพระพักตร์พระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่ำ)ถือเป็นต้นแบบ
พระพทุธรูปทองค ำขนำดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริย์ที่ได้รับกำรขนำนนำมวำ่ “พระพทุธรูปทองค ำเนือ้นิ่ม” ที่พระเจ้ำกรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้
ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุ้มด้วยทองค ำเปลวหนำ 2 นิว้ ทรงเคร่ืองประดบัทองปำงมำรวิชยั หน้ำตกักว้ำง9 
ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้ำปดงุได้สร้ำงวดัมหำมนุี หรือวดัยะไข ่(วดัอำระกนั หรือวดัพยำจี) เพื่อประดิษฐำนพระมหำมยัมนุี และใน
ปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจ้ำ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่ำให้องักฤษได้เกิดไฟไหม้วดัทองค ำ จึงท ำให้ทองค ำเปลวที่ปิดพระละลำยเก็บ
เนือ้ทองได้น ำ้หนกัถึง 700 บำท ต่อมำในปี พ.ศ.2426 ชำวพม่ำได้เร่ียไรเงินเพื่อบรูณะวดัขึน้ใหม่มีขนำดใหญ่กว่ำเดิมโดยสำยกำร
ออกแบบของช่ำงชำวอิตำลจีึงนบัได้วำ่เป็นวดัที่สร้ำงใหม่ที่สดุแต่ประดิษฐำนพระพทุธรูปเก่ำแก่ที่สดุในเมืองพม่ำโดยรอบๆระเบียง
เจดีย์ยงัมีโบรำณวตัถทุี่น ำไปจำกกรุงศรีอยธุยำเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 
 

 

 
เช้า บริกำรอำหำรเช้ำณห้องอำหำรของโรงแรม 

 ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพำนไม้ที่ยำวที่สดุในโลกโดยข้ำรำชกำรชัน้ผู้ใหญ่ช่ือวำ่เสำอู เสำของสะพำนใช้ไม้สกัถึง 1,208 ต้น
ซึง่มีอำยกุวำ่ 200 ปีทอดข้ำม ทะเลสำบตองตำมนั (Toungthamon)จำกนัน้น ำทำ่นร่วมท ำบญุถวำยปัจจยั  
ณ วัดมหากันดายงค์ (MahaGandayon Monastery)ซึง่เป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุของพมำ่ที่เมืองอมรปรุะซึง่ในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นบั
ร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอำกำรส ำรวมเพื่อรับถวำยภตัตำหำรเพล  จำกนัน้น ำท่ำนชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) 
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พระรำชวงัที่สว่นใหญ่ก่อสร้ำงด้วยไม้สกัที่สวยงำมที่สดุแหง่หนึง่ของเอเชียในสมยัสงครำมมหำ-เอเชียบรูพำ หรือสงครำมโลกครัง้ที่ 2 
วนัที่ 20 มีนำคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ำยสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษได้ทิง้ระเบิดจ ำนวนมำกมำยถลม่พระรำชวงั -มณัฑะเลย์ของ
พมำ่ด้วยเหตผุลวำ่พระรำชวงันีเ้ป็นแหลง่ซอ่งสมุก ำลงัของกองทพัญ่ีปุ่ นพระรำชวงัมณัฑะเลย์ซึง่เป็นพระรำชวงัไม้สกัก็ถกูไฟไหม้ เผำ
รำบเป็นหน้ำกลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปรำกำรและคูน ำ้รอบพระรำชวัง  ที่ยงัเป็นของดัง้เดิมอยู่ปัจจุบนัพระรำชวังที่เห็นอยู่เป็น
พระรำชวงัที่รัฐบำลพมำ่ได้จ ำลองรูปแบบของพระรำชวงัของเก่ำขึน้มำ 

 **ปิดช่วงสงกรำนต์ 10-20 เมษำยน ของทกุปี(เวลำอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้)** 
 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดินทำงสู ่สนำมบินมณัฑะเลย์ 

14.05 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินบำงกอกแอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG710 (มีบริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
16.30 น. คณะเดินทำงถึงทำ่อำกำศยำนสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภำพ พร้อมด้วยควำมประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วนัท่ี 23-26 ม.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัท่ี 30 ม.ค.-02ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 31 ม.ค.-03ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 06-09 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 07-10 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 20-23 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 05-08 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 12-15 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 19-22 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 20-23 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 26-29 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 27-30 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 03-06 เม.ย. 63 17,888 17,888 17,888 6,500 

วนัท่ี 11-14 เม.ย. 63 17,888 17,888 17,888 6,500 

วนัท่ี 12-15 เม.ย. 63 17,888 17,888 17,888 6,500 
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วนัท่ี 30 เม.ย.– 03 พ.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 01-04 พ.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 02-05 พ.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัท่ี 14-17 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 15-18 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 21-24 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 28-31 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 04-07 มิ.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 11-14 มิ.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 18-21 มิ.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัท่ี 25-28 มิ.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงิน จ ำนวน ทำ่นละ่10,000  โดยโอนเข้ำบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ ำแล้วเทำ่นัน้ 
2. สง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ที่เดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 

3 วนันบัจำกวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนญุำติยกเลกิกำรจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับกำรยืนยนัวำ่กรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลกูค้ำจดัเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซำ่ได้ทนัที 
4. หำกทำ่นท่ีต้องกำรออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูค้ำอยู่ต่ำงจงัหวดั) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรยื่นวีซำ่ในแตล่ะสถำนทตูมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ ต้องกำรดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแล
สมำชิกภำยในครอบครัวของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหน้ำทวัร์มีควำมจ ำเป็นต้องดแูลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชัน้นกัท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทำงไป-กลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำม

ประสงค์อยูต่อ่จะต้องไมเ่กินจ ำนวนวนัจ ำนวนคนและมีคำ่ใช้จ่ำยที่ทำงสำยกำรบินก ำหนด) 
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2. คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำเดินทำง 20 กก. 
3. คำ่ภำษีสนำมบินทกุแหง่ตำมรำยกำร 
4. คำ่รถโค้ชปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร พร้อมคนขบัรถที่ช ำนำญเส้นทำง 
5. คำ่ห้องพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเทำ่  
6. คำ่อำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
7. คำ่เข้ำชมสถำนท่ีทอ่งเที่ยวตำมรำยกำร 
8. คำ่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดกำรเดินทำง 
9. ค่ำประกันอุบัติ เหตุคุ้ มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง  คุ้ มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ค่ำ   

รักษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเง่ือนไขของกรมธรรม์  
 
*ลกูค้ำทำ่นใดสนใจ..ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภำพสำมำรถสอบถำมข้อมลูเพิ่มเติมกบัทำงบ
ริษัได้*  

เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
ควำมครอบคลมุผู้ เอำประกนัท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 16 หรือน้อยกวำ่ 75 ปี   
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง(PASSPORT) 
2. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตวัอำทิเช่นค่ำอำหำร,ค่ำเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ (มินิบำร์, น ำ้ดื่ม, บหุร่ี, เหล้ำ, เบียร์ ฯลฯ), ค่ำ

โทรศพัท์ , คำ่ซกัรีด, คำ่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำก ำหนด
,คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, คำ่กระเป๋ำเดินทำงหรือของมีคำ่ที่สญูหำยในระหวำ่ง
กำรเดินทำงเป็นต้น 

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศพม่ำส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติและผู้ ถือเอกสำรต่ำงด้ำวต้องยื่นวี ซ่ำเข้ำ
ประเทศพมำ่มีคำ่ธรรมเนียม 1,600 บำทตอ่ทำ่น และคำ่บริกำรยื่นวีซำ่ 500 บำทตอ่ทำ่น ใช้ระยะเวลำในกำรยื่น
วีซำ่ 5-7 วนัท ำกำร ยกเว้น หนงัสอืเดินทำงไทย กมัพชูำ ลำว เวียดนำม และฟิลปิปินส์ ไมต้่องยื่นวีซำ่ 

4. คำ่ห้องพกัเดี่ยวตำมอตัรำ 
5. คำ่น ำกล้องถ่ำยรูป และกล้องวีดีโอเข้ำวดั 
6. คำ่บริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะต้องดแูลกระเป๋ำและทรัพย์สนิด้วยตวัทำ่นเอง 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศก์จำกเมืองไทย (แล้วแตค่วำมพงึพอใจในกำรบริกำรของมคัคเุทศก์) 
8. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึน้รำคำ 
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภยัของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
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หมำยเหต ุ: ส ำหรับผู้ เดินทำงที่อำยไุมถ่ึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกบับิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บตุรเดินทำง
ไปตำ่งประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย 

 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วนัที่  11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดลุยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททวัร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีทำ่นใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหวำ่งยื่นวีซำ่ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่
คอ่นข้ำงนำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพิจำรณำอนมุตัิวีซำ่ได้  

3. ส ำหรับผู้ เดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเร่ืองกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรือศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนบัแล้วต ่ำกว่ำ 6 
เดือน ผู้ เดินทำงต้องไปยื่นค ำร้องขอท ำหนงัสอืเดินทำงเลม่ใหม ่และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเลม่เก่ำ ให้กบั
ทำงบริษัทด้วย เนื่องจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ และ
จ ำนวนหน้ำหนงัสอืเดินทำง ต้องเหลอืวำ่งส ำหรับติดวีซำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ 

5. ทำ่นท่ีใสป่กหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ 
ในเลม่ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย เต็มจ ำนวันคำ่ทวัร์  
3. แจ้งยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บคำ่ใช้จ่ำย เต็มจ ำนวันคำ่ทวัร์ 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บคำ่ใช้จ่ำยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไมค่รบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้ เดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับริษัทต้องน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของทำ่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
คำ่ธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตัว๋ และคำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รับกำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมดัจ ำ
มำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋ว
เคร่ืองบิน หรือค่ำตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่ำสว่นต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำม
จ ำนวน  

8. กรณีวีซำ่ผำ่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไมค่ืนคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ-ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตผุลใดๆ

ตำมทำงบริษัทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไมค่ืนคำ่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จึงอำจท ำให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง

คู ่(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ิดกนัและบำง
โรงแรม  อำจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทำ่น แตอ่ำจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลให้คำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรับเปลีย่นหรือย้ำยเมืองเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัตและไม่

มีอำ่งอำบน ำ้ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิี่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสำรก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 10 วนัท ำกำร 

-หนงัสอืเดินทำง (Passport)  
-ต้องมีอำยกุำรใช้งำนเหลอืไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง  
-หนงัสอืเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลอืส ำหรับประทบัวีซำ่อยำ่งน้อย 4 หน้ำ 
-รูปถ่ำย 
-รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด2 นิว้ จ ำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้หลงัขำวเท่ำนัน้ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้
ไมไ่ด้)และกรุณำเขียนเบอร์ติดตอ่-อำชีพไว้ด้ำนหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเข้ำเมืองขำออกจำกประเทศไทย 
-พำสสปอร์ตตำ่งชำติที่เดินทำงเข้ำประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้ำออกเมืองของไทยที่มีตรำประทบัให้แนบ
มำในเลม่พำสปอร์ตด้วย 

**ในกรณีที่มีพำสปอร์ตเลม่เก่ำและซอง(ปก)ไมต้่องแนบมำเพื่อป้องกนักำรสญูหำย หำกแนบมำแล้วเกิดกำรสญูหำยทำง
บริษัทจะไมรั่บผิดชอบในทกุกรณี ** 
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เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเตมิได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเตมิ 
 

หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 10 ทำ่น 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิกำรเก็บคำ่น ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแหง่เพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำอนัเน่ืองจำกสำเหตตุำ่งๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนดัหยดุงำน, 

กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำสิง่ของผิดกฎหมำย ซึง่อยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อนัเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน , เกิด

จำกกำรโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำกควำมประมำทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับ

เง่ือนไขข้อตกลงตำ่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


