
 
 
 
 

 

 

 

มณัฑะเลย ์พกุาม 4 วนั 3 คนื 

 โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย(์PG) 

 
 

 

  

   
 

 ชม พระตาํหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry)   
 สะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้กัที�ยาวที�สดุในโลก  
 ชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวงัที�สว่นใหญก่อ่สรา้งดว้ยไมส้กัที�สวยงามที�สดุแหง่หนึ�งของเอเชยี  
 ชมววิพระอาทติยอ์สัดงที�ยอดเขามณัฑะเลย ์ 
 รว่มพธิลีา้งหนา้ พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ(ี1 ใน 5 สิ�งศกัด ิ�สทิธิ�ของพมา่)  
 เมอืงพุกาม (Bagan) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มื�นองค ์  
 ชมววิทะเลเจดยีใ์นมมุ 360 องศาที�สวยงามราวภาพวาด 
 สกัการะ เจดยีช์เวสกิอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ�งศกัด ิ�สทิธข์องพมา่)       

 
         กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 23-26 ส.ค. 61 13,900.- 

วนัที� 6-9, 13-16, 27-30 ก.ย. 61 15,900.- 

วนัที� 4-7, 25-28 ต.ค. 61 15,900.- 

วนัที� 12-15, 20-23 ต.ค. 61 17,900.- 

วนัที� 1-4, 8-11, 15-18, 22-25 พ.ย. 61, 29 พ.ย.-2 ธ.ค. 61 15,900.- 

วนัที� 7-10 ธ.ค. 61 17,900.- 

วนัที� 13-16, 20-23 ธ.ค. 61 15,900.- 

เร ิ�มเพยีง14,900.- 

              ราคาทวัร+์ต ั�วเครื�องบนิ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที� 29 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62 19,900.- 

 
 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เที�ยง คํ�า  

1. 
กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ –มณัฑะเลย ์–พระตําหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์ 
วดักโุสดอ– พระราชวงัมณัฑะเลย–์ ชมววิยอดเขามณัฑะเลย ์  

 ✈ O 
Victoria Palace (3 
Star) or Similar 

2. 
มณัฑะเลย–์สะพานไมส้กัอูเบง – พกุาม  –ชมววิทะเลเจดยีท์ ี�เจดยี ์
ในมุม 360 องศาที�เจดยีช์เวสนัดอวพ์รอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ 

O O O 
Su Thein San 
Hotel(3 Star) or 
Similar 

3. 
พกุาม–ตลาดยองอู –วดัอนนัดา – วหิารธรรมยงัย–ีเจดยีช์เวสกิอง 
มณัฑะเลย ์

O O O 
Victoria Palace (3 
Star) or Similar 

4. มณัฑะเลย ์– รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี– กรุงเทพฯ    O ✈   
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที� 1: กรงุเทพฯ –มณัฑะเลย ์–เจดยีห์ยก–วดักโุสดอ –ชมววิยอดเขามณัฑะเลย ์  

 
10.00 น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกช ั�น 4 เคานเ์ตอร ์Fโดยมเีจา้หนา้ที�

คอยใหก้ารตอ้นรับ 

12.05 น. 
ออกเดนิทางสูก่รงุมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที�ยวบนิที� PG709 
(มบีรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

13.05 น. 
เดนิทางถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ�นที�เมยีนมารช์า้กวา่
ประเทศไทยครึ�งชั�วโมง)  

 
 

 นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมอืงมณัฑะเลยร์ะหวา่งทางนําทา่นแวะชม พระเวรสนาเจดยี ์(WeirawsanaZedi) 

เป็นเจดยีห์ยกที�ใหญท่ี�สดุในโลก กวา้งดา้นละ 40.6 เมตร บนเนื�อที� 5 เอเคอร ์(12.5 ไร)่ ยกพื�นสงูจากระดับ

ถนนเกอืบ 3 เมตร ทําใหอ้งคพ์ระเจดยีห์ยกสงูกวา่ 20 เมตร ทั �งภายใน และภายนอกประดับประดาดว้ยแผน่

หยก กบักอ้นหยก รวมเป็นมลูคา่ราว 15 ลา้นดอลลาร ์(495 ลา้นบาท)  เป็นจดุทอ่งเที�ยวสําคญัอกีแหง่หนึ�ง 

นําทา่นชมวดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ�งครั �งหนึ�งเคยเป็น

สถานที�ทําการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครั �งที� 5 โดยมแีผน่ศลิาจารกึ

พระไตรปิฎกทั �งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์

หลังอาหารนําทา่นชม วดัพระหนิออ่น หรอื วดัตอจ ีแกะสลกัดว้ยหยก

ขาวแทส้วยงามมากซึ�งเป็นวดัที�มพีระพทุธรปูหยกขาวใหญท่ี�สดุในโลก  

สมควรแกเ่วลานําทา่นชมทศันยีภาพของเมอืงหลวงเกา่ 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูเ่ขา Mandalay Hill ตั �งอยูท่าง

ตะวันออกเฉียงเหนอืของพระราชวัง เขาลกูนี�สงู 240 เมตรซึ�งเป็นจดุชมววิทวิทศันท์ี�สวยงามที�สดุของเมอืง

มณัฑะเลยซ์ ึ�งอยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กอืบทั �งเมอืงชมพระอาทติยล์บั

ฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

 

 
         รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมที�พัก 

คํ�า          เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทยีบเทา่ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

วนัที� 2: 
มณัฑะเลย–์สะพานไมส้กัอเูบง – พกุาม  –ชมววิทะเลเจดยีท์ ี�เจดยีใ์นมมุ 360 องศาพรอ้ม
ชมพระอาทติยต์กดนิ         

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 ชมสะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ี�ยาวที�สดุในโลกโดย

ขา้ราชการชั �นผูใ้หญช่ื�อวา่เสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 

ตน้ซึ�งมอีายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั 

(Toungthamon)จากนั�นนําทา่นรว่มทําบญุถวายปัจจยั  

 

ณ วดัมหากนัดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึ�ง

เป็นวดัที�ใหญท่ี�สดุของพมา่ที�เมอืงอมรปรุะซึ�งในชว่งเพลจะมภีกิษุ

สงฆนั์บรอ้ยรปูเดนิเรยีงแถวดว้ยอาการสํารวมเพื�อรับถวาย

ภตัตาหารเพล 

เที�ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืง พกุามโดยรถบสัปรับอากาศ เมอืงพกุาม(Bagan) ดนิแดนแหง่เจดยีห์มื�นองคท์ี�มอีายกุวา่ 

2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุรทุมหาราชแหง่อาณาจกัรพกุาม 
 
นําทา่นขึ�นไปชมววิทะเลเจดยีเ์มอืงพกุามในมมุมอง 360 องศา เหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น 
หรอืววิพระอาทติยข์ึ�นยามเชา้ตรู ่ซ ึ�งจะเห็นววิของเจดยีนั์บพันองคไ์กลสดุลกูหลูกู สวยงามราวกบัภาพวาดตัด
กบัแสงสสีม้ยามพระอาทติยกํ์าลังขึ�นหรอืลบัขอบฟ้า  
 

**หากไมส่ามารถนําคณะมาชมววิพระอาทติยต์กดนิไดท้ันจะนําคณะมาชมววิพระอาทติยข์ึ�นชว่งเชา้ตรูข่องอกี
วันแทน** 

 
 

คํ�า        รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร   

        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดาว)  หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัที� 3: 
พกุาม–ตลาดยองอ ู–วดัอนนัดา – เจดยีต์โิลมนิโล – วหิารธรรมยงัย–ีเจดยีช์เวสกิอง 

มณัฑะเลย ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

นําทา่นชมตลาดยองอตูลาดใหญข่องเมอืงพกุามที�ขายสนิคา้ทกุชนดิทั �งเครื�องอปุโภค-บรโิภค ขา้วปลา
อาหาร ผกัสด เสื�อผา้ ของที�ระลกึพื�นเมอืงเหมาะสําหรับเดนิชมและเลอืกซื�อของฝากโดยเฉพาะเครื�องเขนิที�
พกุามถอืวา่เป็นหนึ�งเพราะฝีมอืปราณีตและออกแบบสวย 
นําชมวดัอนนัดา(Ananda Temple) เป็นวดัสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมื�อปี 1091 ซึ�งวหิารแหง่นี�นับได ้

วา่เป็นวหิารที�มขีนาดใหญท่ี�สดุในพกุาม มรีปูรา่งเป็นสี�เหลี�ยมจัตรุัส มมีขุเด็จยื�นออกไปทั �ง 4 ดา้น แผนผัง
เหมอืนไมก้างเขนแบบกรกีซึ�งตอ่มาเจดยีแ์หง่นี�เป็นตน้แบบของสถาปัตย-กรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิ�ง
ที�น่าทึ�งของวหิารแหง่นี�กค็อื ที�ชอ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ทําใหม้แีสง
สวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์
ชมเจดยีต์โิลมนิโล เจดยีแ์หง่นี�ไดร้ับการยกยอ่งวา่มคีวามสวยงามมากทั �งภายในและภายนอก  วดันี�สรา้งแบบ
กอ่อฐิถอืปนู บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบนัได เดนิขึ�นสูร่ะเบยีงชั �น
บนได ้และวหิารแหง่นี�ไดช้ื�อวา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยที�มกีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมี
พระพทุธรปู 4 องคท์ี�ชั �นที�หนึ�งและชั �นที�สอง ภายในมชีอ่งแสงที�เมื�อสอ่งกระทบพระพทุธรปูแลว้มคีวามงดงาม 
นําชม วหิารธรรมยงัย(ีDhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์็เชื�อวา่เป็นวหิารที�

ใหญท่ี�สดุในเมอืงพกุาม สรา้งขึ�นเพื�อลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะตดิตาม
พระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตั �งโดดเดน่ยิ�งใหญต่ระหงา่นดังตํานานที�โหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา 
สกัการะ เจดยีช์เวสกิอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ�งศกัดิ�สทิธข์องพมา่ซึ�งเป็นสถปูดั �งเดมิของ

พมา่โดยแทส้รา้งขึ�นหลังพระเจา้อโนรธาขึ�นครองราชย ์เพื�อใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่น
มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทั �งที�ประชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทใน
พกุาม 
 

 
 

เที�ยง        รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ออกเดนิทางสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั�วโมง) 

       รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที�พัก 

คํ�า        เดนิทางเขา้สูท่ี�พัก Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรอื เทยีบเทา่ 

 
 

วนัที� 4: 
มณัฑะเลย ์– รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ – พระราชวงัมณัฑะเลย ์– พระตาํหนกั

ไมส้กัชเวนานดอว ์– กรงุเทพฯ    

เชา้ตรู ่

นําทา่นรว่มพธิกีรรมอนัศักดิ�สทิธิ�ในพธิกีรรมลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ีและรว่มกนัถวายผา้จวีรแด่

พระมหามยัมนุ(ี1 ใน 5 สิ�งศกัดิ�สทิธิ�ของพมา่)ถอืเป็นตน้แบบ

พระพทุธรปูทองคําขนาดใหญท่รงเครื�องกษัตรยิท์ี�ไดร้ับการขนาน

นามวา่ “พระพทุธรปูทองคําเนื�อนิ�ม” ที�พระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่

ขึ�นที�เมอืงธรรมวด ีเมื�อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิ�ว หุม้ดว้ย

ทองคําเปลวหนา 2 นิ�ว ทรงเครื�องประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตัก

กวา้ง9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดัมหามนุ ีหรอืวัด



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยะไข ่(วัดอาระกนั หรอืวัดพยาจ)ี เพื�อประดษิฐานพระมหามยัมนุ ีและในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ กอ่นจะ

เสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวที�ปิดพระละลายเก็บเนื�อทองไดนํ้�าหนัก

ถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รี�ยไรเงนิเพื�อบรูณะวัดขึ�นใหมม่ขีนาดใหญก่วา่เดมิโดยสายการ

ออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวดัที�สรา้งใหมท่ี�สดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรปูเกา่แกท่ี�สดุในเมอืง

พมา่โดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวัตถทุี�นําไปจากกรงุศรอียธุยาเมื�อครั �งกรงุแตกครั �งที� 1 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนั�นนําทา่นชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) 

พระราชวังที�สว่นใหญก่อ่สรา้งดว้ยไมส้กัที�สวยงามที�สดุแหง่หนึ�งของ

เอเชยีในสมยัสงครามมหา-เอเชยีบรูพา หรอืสงครามโลกครั �งที� 2 วันที� 

20 มนีาคม 2488 เครื�องบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ�ง

ระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวัง-มณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุล

วา่พระราชวังนี�เป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลังของกองทัพญี�ปุ่ น

พระราชวังมณัฑะเลยซ์ ึ�งเป็นพระราชวังไมส้กักถ็กูไฟไหม ้เผาราบเป็น

หนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคนํู�ารอบพระราชวัง ที�ยงัเป็นของดั �งเดมิอยูปั่จจบุนัพระราชวังที�เห็น

อยูเ่ป็นพระราชวังที�รัฐบาลพมา่ไดจํ้าลองรปูแบบของพระราชวังของเกา่ขึ�นมา 

นําทา่นชมพระตาํหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry) พระตําหนักนี�สรา้งดว้ยไมส้กัทั �ง

หลังงดงามตามแบบศลิปะพมา่แท ้ๆ วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกั

ประณีตออ่นชอ้ยทั �งหลังคาบานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีด

เกี�ยวกบัพทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มิ

นดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ�งเป็นปีที�พระองคย์า้ยราชธานจีากอมรปรุะมาอยู่

ที�เมอืงมณัฑะเลยเ์พื�อเป็นพระตําหนักยามแปรพระราชฐานแตห่ลังจาก

ที�พระองคส์ ิ�นพระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระ

ตําหนักนี�ถวายเป็นวัดถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืที�ประณีตของชา่งหลวง

ชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ  

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์

14.05 น. 
ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เที�ยวบนิที� PG704(มบีรกิาร

อาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง) 

16.30 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสดุวสิยัตา่งๆที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โปรแกรม : มณัฑะเลย ์พกุาม 4 วนั 3 คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย(์PG) 
 
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 

ราคาจอย
แลนด ์

ไมร่วมตั�ว
เครื�องบนิ 

23-26 สงิหาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 4,500.- 9,900.- 

06-09 กนัยายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

13-16 กนัยายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

27-30 กนัยายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

04-07 ตลุาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

12-15 ตลุาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,500.- 

20-23 ตลุาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,500.- 

25-28 ตลุาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

01-04 พฤศจกิายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

08-11 พฤศจกิายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

15-18 พฤศจกิายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

22-25 พฤศจกิายน 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

29 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

07-10 ธันวาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,500.- 

13-16 ธันวาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

20-23 ธันวาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 9,900.- 

29 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 10,500.- 

30 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 10,500.- 

*** ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 3,000 ราคานี�รวมรายการทวัร ์ตั�วเครื�องบนิ*** 

 

*** ราคานี�เป็นราคาโปรโมชั�นไมม่รีาคาเด็ก 2-11 ปี *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถ ิ�น 

รวม 800 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

***คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ หวัหนา้ทวัร*์** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   เง ื�อนไขการใหบ้รกิาร 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ที�จะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไม่วา่กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกอง

ตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิ�ในการที�จะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัที�ทาง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัด

หยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที�ยวบนิ 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที�ยวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทาง

อาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ทั �งนี�ขึ�นอยูก่ับภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิัยตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคํานงึถงึ

ผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 กรณีที�คณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ�ในการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วัน

กอ่นการเดนิทาง  

 เมื�อทา่นทําการซื�อโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงื�อนไขของหมายเหตุทกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ กอ่นทกุครั �ง มฉิะนั�นทางบรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายใดๆ ทั �งสิ�น  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเที�ยวเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  

 

 คา่ตั�วเครื�องบนิชั �นนักทอ่งเที�ยว ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวน

วันจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายที�ทางสายการบนิกําหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที�ชํานาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 

 คา่รถขึ�นพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่น

ละ 200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์ 

 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิ�มเตมิกับทางบรษัิทได ้**  

เบี�ยประกันเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบี�ยประกันเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7%  

 

อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง(PASSPORT) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ(มนิบิาร,์ นํ�าดื�ม, บหุรี�, เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีม

หนังสอืเดนิทาง, คา่นํ�าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่กําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยื�นวซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 1,600 

บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยื�นวซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยื�นวซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว 

เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยื�นวซีา่ 

 คา่หอ้งพักเดี�ยวตามอัตรา 

 คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มัคคเุทศก)์ 

 คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ�นและทปิพนกังานขบัรถ (800 บาท/ทา่น/ทรปิ) ทปิมคัคเุทศก ์(ตามความประทบัใจ) 

 

 

เง ื�อนไขการจอง  

 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั�วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ที�ที�ดแูลเสน้ทาง ที�นั�ง

จะยนืยันเมื�อไดร้ับ เงนิมัดจําแลว้เทา่นั�น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง ที�มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นที�ตอ้งการออกตั�วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที� กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั �ง หากออกบัตร

โดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที� ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ไมร่ับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 

4. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 

หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั �งหมด  

 

การชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด

เนื�องจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พกัและต ั�วเครื�องบนิมฉิะน ั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

  

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทั �งหมด  
2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน  เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�เก็บคา่ใชจ้่ายทั �งหมด 
4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ�ในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 
5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�บรษิทัฯ

กําหนดไว ้(10ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระ
คา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยัง
คณะตอ่ไปแตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายที�ไมส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั�วเครื�องบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที�สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  
และคา่ใชจ้่ายอื�นๆที�เกดิขึ�นตามจรงิ ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวร์
หรอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักคา่บรกิารยื�นวซีา่,คา่วซีา่ และคา่ใชจ้่ายบางสว่นที�เกดิขึ�นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั�ว
เครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดช้ําระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�
เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั�วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 
9. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื�องจากผูเ้ดนิทางทา่นอื�นในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิ�ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 
10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 
 

 ขอ้มลูเพิ�มเตมิ  

เร ื�องต ั�วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื�อนวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่ง

ที�สายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดที�นั�งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึ�งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการ     ออกตั�วเครื�องบนิไปแลว้ (กรณีตั�ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นั�น 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที�นั�งพรอ้มชําระเงนิมัดจําคา่ตั�วเครื�องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�การเรยีก

เก็บคา่มัดจําตั�วเครื�องบนิ ซึ�งมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั�วเครื�องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ�เรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ  และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. นั�งที� Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี�จะนั�งตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามที�สายการบนิ   กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี�มี

รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ื�นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที�เครื�องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (นํ�าหนักประมาณ 20 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ี�มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี�นั�ง Long leg ขึ�นอยูก่ับทางเจา้หนา้ที�เช็คอนิสายการบนิ ตอน

เวลาที�เช็คอนิเทา่นั�น 

เร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี�ยว (Single) และหอ้งคู ่ (Twin/Double) และ

หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรมอาจมหีอ้งพักแบบ 3 ทา่นจํานวนไมม่ากนัก จงึขอสงวน

สทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีที�มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ�ในการปรับเปลี�ยน

หรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

  เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิี�ไมไ่ดร้บัการยกเวน้) 

โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทําการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รปูถา่ย 

- รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิ�ว จาํนวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีื�นหลงัขาวเทา่น ั�น ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติ�กเกอรใ์ชไ้มไ่ด)้และกรณุา

เขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิี�เดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยที�มตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์

ดว้ย 

 

**ในกรณีที�มพีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพื�อป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

 

   ขอ้ความซึ�งถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึ�งรว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางที�มคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที�พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที�

ทอ่งเที�ยวพรอ้มทั �งการสัมมนา ดงูาน เพื�อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์งูสดุในการเดนิทาง ทั �งนี�ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบใน

อบุัตเิหตหุรอืความเสยีหายที�เกดิจากโรงแรมที�พัก ยานพาหนะ,  อันเนื�องจากอบุัตเิหตรุวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การ

ผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความล่าชา้ของเที�ยวบนิ, 

สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ�น,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานที�เกี�ยวขอ้งกับสถานเอกอัครราชทตู 

รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมจํ่าตอ้งแสดงเหตผุล เนื�องจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึ�งอยูเ่หนอืการควบคมุของ

บรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางทอ่งเที�ยวทั �งใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหตุ ตาม

เงื�อนไขที�บรษัิทฯ ที�รับประกันในกรณีที�ผูร้ว่มเดนิทางถกูปฏเิสธโดยเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิห ้

เดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื�องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะ

พื�นที�มกีารปลอมแปลงเอกสารเพื�อการเดนิทาง รวมถงึมสีิ�งผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีาร

เปลี�ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพื�อความเหมาะสมทั �งปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทั �งนี�การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะ

ยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิซึ�งรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 


