MYANMAR
พม่า GO GO BAGAN
ม ัณฑะเลย์พก
ุ าม 4ว ัน 3คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์PG
ั สท
ิ ธิ ล้างพระพ ักตร์ พระมหาม ัยมุณี
1. ร่วมพิธศ
ี กดิ
ั สท
ิ กดิ
ิ ธิสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สงศ
2. ชมเจดียห
์ ยกทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก “พระเวรสนาเจดีย”์
3. ชมพระราชว ังม ัณฑะเลย์ทยิ
ี งใหญ่ทสุ
ี ดในอดีต
4. ชมวิวทะเลเจดียก
์ ว่า 2,000 องค์ทสวยงดงามราวก
ี
ับภาพวาด
ั
ิ อง1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
5. สกการะเจดี
ยช
์ เวสก
6. บริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครืองทงไปและกล
ั
ับ
7. พ ักผ่อนก่อนขึนเครือง ณ ห้องร ับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

รายละเอียดการเดินทาง
ว ัน

โปรแกรมการเดินทาง

เชา้

เทียง

เย็น

โรงแรมทีพ ัก

1

กรุงเทพฯ– มัณฑะเลย์ – เจดียห
์ ยก –วัดกุโสดอ
ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์

2

มัณฑะเลย์– สะพานไม ้สักอูเบ็ง – วัดมหากันดายง
พุกาม – ชมวิวทะเลเจดีย ์

  

SU TINE SAN HOTEL
หรือเทียบเท่า

3

พุกาม – ตลาดยองอู – เจดียช
์ เวสิกอง – วัดอนันดา
วิหารธรรมยังยี – มัณฑะเลย์

  

VICTORIA PALACE
HOTELหรือเทียบเท่า

2

มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธล
ี ้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระตําหนักไม ้สักชเวนันดอว์
กรุงเทพฯ



AIRBUS INDUSTRIE
A320-100/200
ทีนงแบบ
ั
3-3



บริการนําดืมและอาหารร้อนบน
เครืองทงขาไป-ขากล
ั
ับ

VICTORIA PALACE
HOTELหรือเทียบเท่า

ั
นําหน ักสมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 20 กก.

ว ันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ–ม ัณฑะเลย์– เจดียห
์ ยก –ว ัดกุโสดอ – ชมวิวบนยอดเขาม ัณฑะเลย์
ั 4เคาน์เตอร์ F
09.30 น.พร ้อมกัน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมอ
ิ าคารผูโ้ ดยสารขาออกชน
โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยให ้การต ้อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให ้กับท่าน
12.00น.ออกเดินทางสู่ ม ัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เทียวบินที PG709
(มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
13.20 น.เดินทางถึงสนามบินม ัณฑะเลย์ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเรียบร ้อยแล ้ว (เวลาท ้องถินทีพม่าช ้า

่ ัวเมืองมัณฑะเลย์ระหว่างทางนํ าท่านแวะชม พระเวรสนาเจดีย ์
กว่าประเทศไทยครึงชัวโมง) นํ าท่านเดินทางสูต
(WeirawsanaZedi)เป็ นเจดียห
์ ยกทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก กว ้างด ้านละ 40.6 เมตร บนเนือที 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพืนสูงจาก
ระดับถนนเกือบ 3 เมตร ทําให ้องค์พระเจดียห
์ ยกสูงกว่า 20 เมตร ทัง
ภายใน และภายนอกประดับประดาด ้วยแผ่นหยก กับก ้อนหยก รวมเป็ น
มูลค่าราว 15 ล ้านดอลลาร์ (495 ล ้านบาท) เป็ นจุดท่องเทียวสําคัญอีก
แห่งหนึงนํ าท่านชมว ัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึงครังหนึงเคย
เป็ นสถานทีทําการ สังคายนาพระไตรปิ ฎกครังที5โดยมีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิ ฎกทังหมด 84,000พระธรรมขันธ์จากนันนํ าท่านเดินทางสูเ่ ขา
Mandalay Hillตังอยูท
่ างตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนีสูง 240 เมตรซึงเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ทสวยงามที
ี
สุด
ึ
ของเมืองมัณฑะเลย์ซงอยู
่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทังเมืองชมพระอาทิตย์ลบ
ั ฟ้ าอัน
สวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ ัก

พ ักที

VICTORIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระด ับ 3 ดาว

ว ันทีสองของการเดินทาง
ั เบ็ง–ว ัดมหาก ันดายงค์–พุกาม–ชมวิวทะเลย์เจดีย ์
ม ัณฑะเลย์–สะพานไม้สกอู
เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
่ วั เมืองอมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู ้เป็ นอมตะซึงอยู่ทางตอนใต ้ของเมืองมัณฑะเลย์ซงเป็
ึ นราชธานี
นํ าท่านเดินทางเข ้าสูต
เพียง 76 ปี เป็ นราชธานีแห่งหนึงของพม่าก่อนทีจะย ้ายมาอยูท
่ เมื
ี องมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 จากนันนํ าท่านผ่านชมภูเขา
สกายศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาทีสําคัญ ท่านจะได ้ชมทัศนียภาพของเมือง
สกายลุม
่ แม่นําอิระวดี เจดียจ
์ ํานวนมากมายทีตังเรียงรายอยูบ
่ นภูเขาและริมฝั งแม่นํา
ชมสะพานไม้อูเบ็ ง (U-Ben)สะพานไม ้ทียาวทีสุดในโลกโดยข ้าราชการชันผู ้ใหญ่
เชือว่าเสาอู เสาของสะพานใช ้ไม ้สักถึง 1,208 ต ้นซึงมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข ้าม
ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon)นํ าท่านร่วมทําบุญถวายปั จจัย ณว ัดมหาก ัน
ดายงค์ (MahaGandayon Monastery)ซึงเป็ นวัดทีใหญ่ทสุ
ี ดของพม่าทีเมือง
อมรปุระซึงในช่วงเพลจะมีภก
ิ ษุ สงฆ์นับร ้อยรูป เดินเรียงแถวด ้วยอาการสํารวมเพือรับ
ถวายภัตตาหารเพล

กลางว ัน ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร
บ่าย

จากนันนํ าท่านเดินทางสูเ่ มืองพุกามโดยรถบัสปรับอากาศ (ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 4-5 ชัวโมง)เมืองพุกาม(Bagan) ดินแดนแห่ง
เจดียห
์ มืนองค์ทมี
ี อายุกว่า 2,000ปี ของกษั ตริยอ
์ นุรุทมหาราชแห่ง
อาณาจักรพุกามนํ าท่านขึนไปชมวิวทะเลเจดียเ์ มืองพุกามใน
มุมมอง 360 องศา เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น
้าตรู่ ซึงจะเห็นวิวของเจดียน
หรือวิวพระอาทิตย์ขนยามเช
ึ
์ ั บพันองค์
ไกลสุดลูกหูลก
ู สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีส ้มยามพระ
อาทิตย์กําลังขึนหรือลับขอบฟ้ า

**หากไม่สามารถนํ าคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได ้ทันจะนํ าคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ขนช่
ึ วงเช ้าตรู่ของอีกวันแทน**

เย็ น

ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ ัก

พ ักที

โรงแรม SU TINE SAN HOTELหรือเทียบเท่า ระด ับ 3 ดาว

ว ันทีสามของการเดินทาง
ิ อง–ว ัดอน ันดา–วิหารธรรมยางยี–
พุกาม – ตลาดยองอู–เจดียช
์ เวสก
ม ัณฑะเลย์
เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชมตลาดยองอูตลาดใหญ่ของเมืองพุกามทีขายสินค ้าทุกชนิดทังเครืองอุปโภค-บริโภค ข ้าวปลาอาหาร ผักสด เสือผ ้า
ของทีระลึกพืนเมืองเหมาะสําหรั บเดินชมและเลือกซือของฝากโดยเฉพาะเครืองเขินทีพุกามถือว่าเป็ นหนึงเพราะฝี มือปราณี ต
และออกแบบสวยสักการะ เจดียช
์ เวสิกอง(Shwezigon Pagoda)1 ใน 5 มหาสถานสิงศักดิสิทธ์ของพม่าซึงเป็ นสถูปดังเดิม
ของพม่ า โดยแท ส
้ ร า้ งขึนหลั ง พระเจ า้ อโนรธาขึนครองราชย์ เพื อใช ้บรรจุ พ ระบรม
สารีรก
ิ ธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมีลักษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ ใช ้เป็ นทังทีประชุมสวด
มนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกามชมเจดียต
์ โิ ลมินโล เจดีย ์
แห่งนีได ้รั บการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทังภายในและภายนอก วัดนีสร ้างแบบก่อ
่ งบันได
อิฐถือปูน บนฐานกว ้างด ้านละ 43 เมตร องค์เจดียส
์ งู 46 เมตร ภายในวิหารมีชอ
เดินขึนสูร่ ะเบียงชันบนได ้ และวิหารแห่งนีได ้ชือว่าเป็ นวิหารองค์สด
ุ ท ้ายทีมีการสร ้างในแบบสถาปั ตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี
พระพุ ท ธรู ป 4 องค์ท ี ชั นทีหนึ งและชั นทีสอง ภายในมี ช ่อ งแสงทีเมือส่ อ งกระทบ
พระพุ ท ธรู ป แล ้วมีค วามงดงาม นํ าชมว ด
ั อน น
ั ดา(Ananda Temple)เป็ นวัด สีข าว
มองเห็ น ได ้ชัด เจนสร ้างเสร็ จ เมือปี 1091 ซึงวิห ารแห่ง นีนั บ ได ้ว่า เป็ นวิห ารทีมีข นาด
ใหญ่ทสุ
ี ดในพุ กาม มีรูปร่างเป็ นสีเหลียมจัตรุ ั ส มีมุขเด็จยืนออกไปทัง 4 ด ้าน แผนผั ง
เหมือนไม ้กางเขนแบบกรีกซึงต่อมาเจดียแ
์ ห่งนีเป็ นต ้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าใน
ยุคต ้นของพุกาม และสิงทีน่าทึงของวิหารแห่งนีก็คอ
ื ทีช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ
ให ้แสงสว่างส่องลงมาต ้ององค์พระ ทําให ้มีแสงสว่างอย่างน่ าอัศจรรย์นําชม วิหารธรรมย งั ยี(Dhammayangyi Temple)
สร ้างโดยพระเจ ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชือว่าเป็ นวิหารทีใหญ่ท สุ
ี ดในเมืองพุ กาม สร ้างขึนเพือล ้างบาป ด ้วยทรงปริวต
ิ กว่าผล
กรรมจากการกระทําปิ ตฆ
ุ าตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน ้า ตังโดดเด่นยิงใหญ่ตระหง่านดังตํานานทีโหดร ้ายได ้เล่าต่อกัน
มา

กลางว ัน ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร
บ่าย

นํ าท่านเดินทางกลับไปยังเมืองมัณฑะเลย์โดยรถบัสปรับอากาศ(ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัวโมง)

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ ัก

พ ักที

VICTORIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระด ับ 3 ดาว

ี
ว ันทีสของการเดิ
นทาง
ม ัณฑะเลย์ –ร่วมพิธล
ี า้ งพระพ ักตร์พระมหาม ัยมุณี –พระราชว ังม ัณฑะเลย์

ั
พระตําหน ักไม้สกชเวน
ันดอว์– กรุงเทพฯ
เชา้ ตรู่ นํ าท่านร่วมพิธก
ี รรมอันศักดิสิทธิในพิธก
ี รรมล ้างหน ้าพระพ ักตร์พระมหาม ัยมุน ี และ
ร่วมกันถวายผ ้าจีวรแด่พระมหามัยมุน(ี 1 ใน 5 สิงศักดิสิทธิของพม่า)ถือเป็ นต ้นแบบ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครืองกษั ตริยท
์ ได
ี ้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูป
ทองคําเนือนิม” ทีพระเจ ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึนทีเมืองธรรมวดี เมือปี พ.ศ. 689 สูง 12
ั หน ้าตัก
ฟุต 7 นิว หุ ้มด ้วยทองคําเปลวหนา 2 นิว ทรงเครืองประดับทองปางมารวิชย
กว ้าง9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ ้าปดุงได ้สร ้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน
หรือวัดพยาจี) เพือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ ้า สีปอ
ก่อนจะเสียเมืองพม่าให ้อังกฤษได ้เกิดไฟไหม ้วัดทองคํา จึงทําให ้ทองคําเปลวทีปิ ดพระละลายเก็บเนือทองได ้นํ าหนักถึง 700
บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได ้เรียไรเงินเพือบูรณะวัดขึนใหม่มข
ี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาว
อิตาลีจงึ นับได ้ว่าเป็ นวัดทีสร ้างใหม่ทสุ
ี ดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทสุ
ี ดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดียย
์ ังมี
โบราณวัตถุทนํ
ี าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือครังกรุงแตกครังที 1

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันนํ าท่านชมพระราชว ังม ัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวังทีส่วน
ใหญ่กอ
่ สร ้างด ้วยไม ้สักทีสวยงามทีสุดแห่งหนึงของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชีย
บูรพา หรือสงครามโลกครังที 2 วันที 20 มีนาคม 2488 เครืองบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดย
กองทัพอังกฤษได ้ทิงระเบิดจํานวนมากมายถล่มพระราชวัง-มัณฑะเลย์ของพม่าด ้วย
ึ นพระราชวังไม ้สักก็ถูกไฟไหม ้ เผาราบ
เหตุผลว่าพระราชวังนีเป็ นแหล่งซ่องสุมกําลังของกองทัพญีปุ่ นพระราชวังมัณฑะเลย์ซงเป็
เป็ นหน ้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนํารอบพระราชวัง ทียังเป็ นของดังเดิมอยูป
่ ั จจุบน
ั พระราชวังทีเห็นอยูเ่ ป็ น
ั
พระราชวังทีรัฐบาลพม่าได ้จําลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึนมานํ าท่านชมพระตําหน ักไม้สกชเวนานดอว์
(Golden
Palace Monastry)พระตําหนักนีสร ้างด ้วยไม ้สักทังหลังงดงามตามแบบศิลปะพม่า
แท ้ๆวิจต
ิ รตระการด ้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช ้อยทังหลังคาบานประตูและ
หน ้าต่าง โดยเน ้นรายละเอียดเกียวกับพุทธประวัตแ
ิ ละทศชาติของพระพุทธเจ ้า สร ้าง
โดยพระเจ ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึงเป็ นปี ทพระองค์
ี
ย ้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่
ทีเมืองมัณฑะเลย์เพือเป็ นพระตําหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากทีพระองค์
สินพระชนม์ พระเจ ้าธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนีถวายเป็ นวัดถือได ้
ว่าเป็ นงานฝี มอ
ื ทีประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท ้จริง
สมควรแก่เวลา นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบินม ัณฑะเลย์ เพือเดินทางกลับกรุงเทพฯ

14.10 น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินที PG710
(มีบริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง)
16.35 น.คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสว
ุ รรณภูม ิ กรุงเทพฯโดยสว ัสดิภาพ พร้อมด้วยความประท ับใจ
** หากท่านทีต้องออกตวภายใน
ั
(เครืองบิน, รถท ัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ้าหน้าทีทุกครงก่
ั อนทําการออกตวเนื
ั องจาก
สายการบินอาจมีการปร ับเปลียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

หมายเหตุ : สําหร ับผูเ้ ดินทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

ั
หมายเหตุ : เดินทางช่วงว ันที 12-18 เม.ย. ของทุกปี พระตําหน ักไม้สกชเวน
ันดอว์ และพระราชว ังม ัณฑะเลย์ปิดทําการ(ว ัน
ปิ ดทําการอาจมีการเปลียนแปลงได้) ทางบริษ ัทขออนุญาตเปลียนแปลงรายการตามความเหมาะสม

**ขณะนีร ัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ
้ อ
ื หน ังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
ิ ธิพํ า น ก
นานาชาติแ ละจะมีส ท
ั ในดิน แดนของอีก ฝ่ ายหนึงเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 ว น
ั ซึงจะมีผ ลบ งั ค บ
ั ใช ้ต งแต่
ั
วน
ั ที 11
่ เข้าออกปกติอก
สิงหาคม 2558 ทงนี
ั หากมีการเปลียนแปลงจะต้องกล ับมายืนวีซา
ี
่ เพิมอีกท่านละ 2,000 บาท**
ทางท ัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซา

พม่า Go Go BAGAN
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พ ักห้องละ

เด็ กมีเตียงพ ักก ับ

เด็ กไม่มม
ี เี ตียงพ ัก

2 ท่าน

ผูใ้ หญ่

ก ับผูใ้ หญ่

1 ท่าน

1 ท่าน

พ ักเดียวเพิม

22-25 มีนาคม 2561

15,991

15,991

15,991

3,500

29 มีนาคม-1 เมษายน 2561

15,991

15,991

15,991

3,500

05-08 เมษายน 2561

17,991

17,991

17,991

3,500

13-16 เมษายน 2561

18,991

18,991

18,991

3,500

28 เมษายน-1 พฤษภาคม 2561

16,991

16,991

16,991

3,500

17-20 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

15,991

3,500

24-27 พฤษภาคม 2561

15,991

15,991

15,991

3,500

*** ราคาเด็กทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 2,999 บาท / ท่าน ***
ั
*** ราคานี เป็ นราคาโปรโมชนไม่
มรี าคาเด็ก 2-11 ปี ***
***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถและม ัคคุเทศก์
ํ หร ับเดินทาง ม.ค. 61-มี.ค. 61)***
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ท่าน(สา
ํ หร ับเดินทาง เม.ย.-พ.ค. 61)***
ท่านละ 800 บาท /ทริป/ท่าน(สา
***ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ ห ัวหน้าท ัวร์***
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ **

เงือนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง
ั ทีทาง บริษัทฯไม่สามารถ
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
ควบคุมได ้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน

3. บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า (โปรแกรมและ
ั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยูก
่ ับภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
คาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
5. กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว
7. ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทฯ จะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน
8. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเทียวเพียงลําพังโดยไม่มฆ
ี ราวาสติดตามไปด ้วย(ต ้องมีฆราวาสผู ้ชายติดตาม
อย่างน ้อย 1 ท่าน)

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตัวเครืองบินชันนั กท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวน
ั เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยูต
่ อ
่ จะต ้องไม่
เกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคา่ ใช ้จ่ายทีทางสายการบินกําหนด)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่านํ าหนั กกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง
5. ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
7. ค่าเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์

ประก ันเสริมสําหร ับครอบคลุมเรืองสุขภาพ
** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูลเพิมเติมกับทางบริษัทได ้ **
เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ(มินบ
ิ าร์, นํ าดืม, บุหรี, เหล ้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซัก
รีด, ค่าธรรมเนียมหนั งสือเดินทาง, ค่านํ าหนั กเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทางเป็ นต ้น

3. ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศพม่าสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต ้องยืนวีซา่ เข ้าประเทศพม่ามีคา่ ธรรมเนียม 1,600 บาทต่อ
ท่า น และค่า บริก ารยืนวีซ่า 500 บาทต่อ ท่าน ใช ้ระยะเวลาในการยืนวีซ่า 5-7 วัน ทํ า การ ยกเว้น หน งั สือ เดิน ทางไทย
่
ก ัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส ์ ไม่ตอ
้ งยืนวีซา
4. ค่าห ้องพักเดียวตามอัตรา
5. ค่าวีซา่ เข ้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน
6. ค่าธรรมเนียมวีซา่ สําหรับผู ้เดินทางชาวต่างชาติและผู ้ถือเอกสารต่างด ้าว
ิ ด ้วยตัวท่านเอง
7. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สน
8. ค่าธรรมเนียมนํ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
9. ค่าทิปม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถินและทิปพน ักงานข ับรถ (600 บาท/ท่าน/ทริป) ทิปห ัวหน้าท ัวร์ (ตามความประท ับใจ)
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิม 7 %

เงือนไขการสํารองทีนงั
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48ชัวโมงหลังการจอง โดยโอนเข ้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให ้เจ ้าหน ้าทีที
ดูแลเส ้นทาง ทีนังจะยืนยันเมือได ้รับ เงินมัดจําแล ้วเท่านัน
2. ส่งสําเนาหน ้าพาสปอร์ตของผู ้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือน
3. หากท่านทีต ้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู ค ้าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให ้ท่านติดต่อเจ ้าหน ้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุก
ครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ ้งเจ ้าหน ้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
4. หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่าน
เอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทงหมด
ั
่ นทีเหลือทางบริษ ัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ
การชําระค่าท ัวร์สว
้ ยกว่า 15 ว ันท่านควรจ ัดเตรียมค่าท ัวร์ให้เรียบร้อยก่อน
ํ
้
กําหนดเนืองจากทางบริษ ัทต้องสารองค่าใชจา่ ยในส่วนของค่าทีพ ักและตวเครื
ั
องบินมิฉะนนจะถื
ั
อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อ ัตโนม ัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด
แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด
สําหรั บ ผู ้โดยสารทีไม่ได ้ถือ หนั งสือ เดิน ทางไทย และทางบริษั ทฯเป็ นผู ้ยืนวีซ่า ให ้ เมือผลวีซ่าผ่า นแล ้วมีก ารยกเลิก การ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด
้ า
บริษท
ั ขอสงวนสิทธิในการเก็ บค่าใชจ
่ ยทงหมดกรณี
ั
ทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนทีบริษท
ั ฯกําหนดไว้ (10 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืนทีเดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็ บ ป่ วยจนไม่ส ามารถเดินทางได ้ซึงจะต ้องมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บรองบริษั ทฯจะพิจ ารณาเลือนการ
เดิน ทางของท่า นไปยั ง คณะต่อ ไปแต่ทั งนีท่านจะต ้องเสีย ค่าใช ้จ่ายทีไม่ส ามารถเรีย กคืน ได ้ เช่น ค่า ตัวเครืองบิน ค่า ห ้อง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทไม่
ี สามารถเดินทางได ้
กรณี ยนวี
ื ซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั วิ ซ
ี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํ ามาแล ้ว
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักค่าบริการยืนวีซา่ ,ค่าวีซา่ และค่าใช ้จ่ายบางส่วนที
เกิดขึนจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัวเครืองบินไปแล ้ว หรือได ้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ
ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหล ังออกตวโดยสาร
กรณีวซ
ี า
ั
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
กรณีวซ
ี ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนืองจากผู ้เดินทางท่านอืนในกลุม
่ โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าด ้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั

ข้อมูลการเดินทาง
เรืองตวเครื
ั
องบินและทีนงบนเครื
ั
องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต ้องชําระ
ค่าใช ้จ่ายส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัท ทัวร์เรียกเก็บ และการจัดทีนั งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้กําหนด ซึง
ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได ้ดําเนินการ
ออกตัวเครืองบินไปแล ้ว
(กรณีตวั REFUNDได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
2. ทางบริษัทได ้สํารองทีนั งพร ้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด ้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการบินและช่วงเวลา
เดินทาง
3. หากตัวเครืองบินทําการออกแล ้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามทีเกิดขึน
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช ้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน ้อย
4. นั งที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจะนั งต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีสายการบิน กําหนด เช่น
ต ้องเป็ นผู ้ทีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืนได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเครื
ี องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิน
ได ้ (นํ าหนั ก ประมาณ 20 กิโ ลกรั ม ) ไม่ใช่ผู ้ทีมีปั ญ หาทางด ้านสุข ภาพและร่า งกาย และอํ า นาจในการให ้ทีนั ง Long leg
ขึนอยูก
่ บ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
เรืองโรงแรมทีพ ัก
1. เนืองจากการวางแปลนห อ้ งพั ก ของแต่ล ะโรงแรมแตกต่า งกั น จึง อาจทํ า ให ้ห อ้ งพั ก แบบห ้องเดียว (Single) และห ้องคู่
(Twin/Double) และห ้องพั ก แบบ 3 ท่าน/3 เตีย ง (Triple Room) ห ้องพั ก อาจจะไม่ต ด
ิ กันและบางโรงแรมอาจมีห ้องพั ก
แบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใน
การปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม
่ พม่า(สําหร ับหน ังสือเดินทางต่างชาติทไม่
เอกสารการขอวีซา
ี ได้ร ับการยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 ว ันทําการ


หน ังสือเดินทาง (Passport)
- ต้องมีอายุการใชง้ านเหลือไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดินทาง
่ อย่างน้อย 4 หน้า
-หน ังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหร ับประท ับวีซา



รูปถ่าย
้ ู ป สีพ นหล
- รูป ถ่ายสีห น้า ตรงขนาด2 นิว จํ านวน 3 ใบ (ใช ร
ื
งั ขาวเท่า น น
ั ถ่า ยไว้ไ ม่เกิน 6 เดือ น , สติกเกอร์ใ ช ้
ไม่ได้) และกรุณาเขียนเบอร์ตด
ิ ต่อ-อาชีพไว ้ด ้านหลังรูป



ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
- พาสสปอร์ตต่างชาติทเดิ
ี นทางเข ้าประเทศไทยจะต ้องมีใบตรวจคนเข ้าออกเมืองของไทยทีมีตราประทับให ้แนบมาในเล่ม
พาสปอร์ตด ้วย

**ในกรณีทมี
ี พาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ
้ งแนบมาเพือป้องก ันการสูญหายหากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทาง
บริษ ัทจะไม่ร ับผิดชอบในทุกกรณี **
ึ วมเดินทาง
ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงร่
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนํ าสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั ก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที
ท่อ งเทียวพร ้อมทั งการสัม มนา ดูง าน เพือความสะดวกสบาย และเกิด ประโยชน์ ส ูง สุด ในการเดิน ทาง ทั งนี ทางบริษั ทฯ ไม่ ส ามารถ
รั บ ผิด ชอบในอุบัต เิ หตุห รือ ความเสีย หายทีเกิด จากโรงแรมทีพั ก ยานพาหนะ, อัน เนืองจากอุบัต เิ หตุร วมถึง ภั ย ธรรมชาติ, โจรกรรม,
วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนั ดหยุด

งาน, ความล่าช ้าของเทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน
ทีเกียวข ้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู ้มีอํานาจทํ าการแทนประจํ าประเทศไทย (โดยไม่จําต ้องแสดงเหตุผ ล เนืองจากเป็ นสิท ธิ
พิเศษทางการทูต ) ซึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษั ทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ท าง
บริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรับประกันในกรณีทผู
ี ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีตรวจคน
เข ้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง
ิ ดกฎหมาย บริษัท
ไม่ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสงผิ
ฯ จะไม่คน
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียดด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความจําเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิ
ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทังนีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มี
เกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ

