
 
 

 
 

พระต ำหนักไม้สักชเวนำนดอว์ l วัดกุโสดอ l พระรำชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอดเขำมัณฑะเลย์ 
พินอูวิน l วัดมหำอันตูกำนตำร์ l สวนพฤกษศำสตร์กันดอว์จี  

อมรปุระ l สะพำนไม้อูเบ็ง l วัดมหำกันดำยงค์ l สกำยน์ l วัดกวงมูดอร์ l เจดีย์อูมินทงแส่  
 ร่วมพิธีล้ำงพระพักตร์พระมหำมัยมุณี l เจดีย์หยก (เวรสนำเจดีย์) 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระ
ต ำหนักไม้สักชเวนำนดอว์-วัดกุโสดอ-พระรำชวังมัณฑะเลย์-ชมวิวยอดเขำมัณฑะเลย์ 

09.00 น. 
พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยมีเจา้หน้าที่คอยให้
การตอ้นรับ 

 
 

11.50 น. 

ท่านสามารถรับบริการ ณ ห้องรับรองของสายการบินบางกอกแอร์เวยผู์โ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศบริเวณชั้น 
3 ตรงขา้มกบัประตูขึ้นเคร่ืองหมายเลข D7 
ออกเดินทางสู่กรุงมณัฑะเลย ์โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์เที่ยวบินที่ PG709 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบน
เคร่ือง) 

13.20 น. 
 

เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่า
ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 

 

น าท่านชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 5 โดยมี
แผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ 
 
 
 
 
 
 

เส้นทำงกำรเดินทำง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-
13.20)-พระต ำหนักไม้สัก-ชเวนำนดอว์-วัดกุโสดอ-พระรำชวังมัณฑะเลย์-ชมวิวยอดเขำมัณฑะเลย์ 
วันที่ 2. มัณฑะเลย์-พินอูวิน-วัดมหำอันตูกำนตำร์-สวนพฤกษศำสตร์กันดอว์จี 
วันที่ 3. พินอูวิน-อมรปุระ-สะพำนไม้อูเบ็ง-วัดมหำกันดำยงค์-สกำยน์-วัดกวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่ 
วันที่ 4. มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้ำงพระพักตร์พระมหำมัยมุณี เจดีย์หยก(เวรสนำเจดีย์)(ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
มัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

น าท่านชมพระต ำหนักไม้สักชเวนำนดอว์ (Golden Palace Monastry) พระต าหนกัน้ีสร้างดว้ยไมสั้กทั้งหลงังดงาม
ตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทั้งหลงัคาบานประตูและหน้าต่าง 
โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวตัิและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึง
เป็นปีที่พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่
หลงัจากที่พระองค์ส้ินพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีปอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนกัน้ีถวายเป็นวดัถือไดว่้าเป็น
งานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านชม พระรำชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมสั้กที่สวยงาม
ที่สุดแห่งหน่ึงของเอเชียในสมัยสงครามมหา -เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร้ังที่  2 วันที่  20 มีนาคม 2488 
เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ย
เหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูก
ไฟไหม ้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของดั้งเดิมอยู ่ปัจจุบนั
พระราชวังที่ เห็นอยู่ เป็นพระราชวังที่ รัฐบาลพม่ าได้จ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้ นมา  **
พระรำชวังมัณฑะเลย์ จะปิดช่วงสงกรำนต์ 10-20 เมษำยน ของทุกปี (เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้)** 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เขา  Mandalay Hill ตั้งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร 
ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมณัฑะเลยแ์ละอยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง
มณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง แลว้ยงัสามารถชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลยไ์ดอ้ีกดว้ย 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ค ่ำ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมที่พกั 
ที่พัก 

 
เดินทางเขา้สู่ที่พกั Victoria Palace หรือ เทียบเท่า (ระดบั 3 ดาว) 

วันที่ 2 มัณฑะเลย์-พินอูวิน-วัดมหำอันตูกำนตำร์-สวนพฤกษศำสตร์กันดอว์จี 
เช้ำ บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 เดินทางเขา้สู่เมืองพินอูลวิน (Pyin Oo Lwin)  สัมผสัเสน่ห์กลิ่นอายที่พกัตากอากาศสไตล์โคโลเนียลในสมยัเป็น
อาณานิคมขององักฤษ เมืองพินอูลวินอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือราว 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 
ชั่วโมง 30 นาที  สภาพอากาศของพินอูลวินนั้น เย็นสบายตลอดทั้งปี จึงเหมาะสมกับการมาพกัตากอากาศ รับ
บรรยากาศที่สดช่ืนบริสุทธ์ิ จากนั้นน าท่าน ชมเมืองพินอูลวิน ชมยา่นหอนาฬิกา ซ่ึงสัญลกัษณ์ของเมืองพินอูลวิน 
น าท่านเข้าชม วัดมหำอันตูกำนตำร์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Pagoda) วดัแห่งน้ีประดิษฐานพระพุทธรูปที่
นิยมเรียกว่า “พระทันใจ”  หลวงพ่อทนัใจแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งองค์ ตามประวตัิเล่ากนัว่า มีชาวจีนไดบู้ชาองค์
พระทันใจเพื่อไปประดิษฐาน ณ ประเทศจีน ซ่ึงระหว่างการเดินทางเกิดอุบัติเหตุ องค์พระไดต้กจากรถและไม่
สามารถจะยกอางค์พระขึ้นรถได ้ไม่ว่าจะก าลงัจากคร่ืองยนตร์ เคร่ืองจกัร ก็ไม่สามารถยกองคพ์ระได ้จึงตอ้งสร้าง
วดัขึ้ นบริเวณน้ีเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวองค์ดังกล่าว ช่ือขององค์พระคือ  “มหาอันตูกานตาร์” 
ความหมายคือ “ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิที่มหัศจรรย”์  ส าหรับผูม้ีจิตศรัทธาการไหวเ้พื่อขอความร ่ ารวย ความโชคดี และยงัเช่ือ
กนัว่าเป็นพระรักชาติอีกดว้ยจากที่ไม่ยอมออกถิ่นฐานไปไหน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลำงวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่ำย น าท่านสัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ณ น ้ำตกปเว ก๊อก (Pwa Gauk Waterfalls)  หรือ น ้ำตกแฮมพ์เชียร์ 

(Hampshire Waterfalls) น ้ าตกแห่งน้ีมีความสวยงามและสภาพส่ิงแวดลอ้มที่สงบเป็นอีกหน่ึงสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยม 
จากนั้นน าท่านชมความงดงามพฤกษาเมืองหนาว สวนพฤกษศำสตร์กันดอว์จี (National Kandawkyi Botanical 
Garden) สวนแห่งน้ีก่อตั้งในปี ค.ศ.1915 หรือ พ.ศ. 2458 ก่อตั้งโดย อเล็กซ์ โรดเจอร์  โดยออกแบบให้เหมือนกบั
สวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว หรือ สวนคิว ในประเทศองักฤษ ภายในสวนตกแต่งดว้ยสนามหญ้า สวนหยอ่ม 

 



 
 

สระน ้ าขนาดใหญ่ และมีป่าธรรมชาติ นอกจากความสวยงามของพืชพรรณแลว้ยงัมีการให้ความรู้ดา้นพนัธ์ุพืชและ
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สวนแห่งน้ีมีพ้ืนที่กวา้งขวางถึง 2,700 ไร่ มีพืชพนัธ์ุพ้ืนเมืองกว่า 514 สาย
พนัธ์ุ ตน้ไมส้ายพนัธ์ุต่างประเทศ 74 สายพนัธ์ุ มีไผ่กว่า 75 ชนิด กลว้ยไมพ้ื้นเมืองกว่า 300 ชนิด นอกจากนั้นยงัมี
การปลูกดอกไมอ้ีกจ านวนหลากหลายสายพนัธ์ุ โดยเฉพาะดอกกุหลาบที่ถูกมาปลูกในสวนแห่งน้ีกว่า 25 สายพนัธ์ุ  
 
 
 
 
 
 
 

ค ่ำ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าคณะเขา้สู่ที่พกั Famous Hotel หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่ 3 พินอูวิน-อมรปุระ-สะพำนไม้อูเบ็ง-วัดมหำกันดำยงค์-สกำยน์-วัดกวงมูดอร์-เจดีย์อูมินทงแส่ 

เช้ำ บริการอาหารเชา้ณห้องอาหารของโรงแรม 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลำงวัน 

น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมณัฑะเลย ์จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) อยูท่างตอนใต้
ของเมืองมณัฑะเลย ์จะไดช้มทศันียภาพของเมืองเจดียจ์ านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้า  
น าท่านชม สะพำนไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในโลกทอดขา้มทะเลสาบทองตามนั สะพานไมน้ี้ยงัทอด
ยาวไปสู่วดัจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท์ี่สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเข้าท าบุญ วัดมหำกันดำยงค์ (Mahagandayon Monastery) ซ่ึงตั้งอยู่ริมทะเลสาบตองตะมาน ใกล้กับ
สะพานอูเบ็ง และเป็นวิทยาลยัสงฆ์ที่ใหญ่ของพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,000 รูป 
วิทยาลยัสงฆแ์ห่งน้ีเป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินยัที่เขม้งวด  
 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 วัดกวงมูดอร์ หรือ วัดเจดีย์นมนำง (Kaungmudaw Pagoda) เจดีย์แห่งน้ีสร้างโดยพระเจ้าต้าหลู่  เมื่อราวปี ค.ศ. 
1636 เพ่ือใช้เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้หรือพระทนัตธาตุที่ไดอ้ญัเชิญมาจากประเทศศรีลงักา องค์เจดียน้ี์เป็น
โอคว ่าแบบสิงหล หรือเจดียท์รงลงักา  เจดียม์ีความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวดัได ้274 เมตร ตามต านานเล่ากนัว่า 
องคร์ะฆงัทรงกลมผ่าคร่ึงซีกน้ี ไดต้น้แบบมาจากถนั พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่  
เจดีย์อูมินทงแส่ (Umin Thonse Pagoda) หรือวัด 30 ถ ้ า ภานในองค์เจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูป 45 องค ์
ประดิษฐานเรียงกนัเป็นคร่ึงวงกลม ภายในมีช่องเปิดรับลม มีทางเดินโคง้ควบคูไปกบัองคพ์ระพุทธรูป  
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

ค ่ำ รับประทานอาหารเยน็ ณ โรงแรมที่พกั หรือ ภตัตาคาร  
ที่พัก เดินทางเขา้สู่ที่พกั Victoria Palace หรือ เทียบเท่า(ระดบั 3 ดาว) 

วันที่ 4 
มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีล้ำงพระพักตร์พระมหำมัยมุณี-เจดีย์หยก (เวรสนำเจดีย์)-(ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมัณฑะเลย์)-
กรุงเทพฯ(ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) ( PG710 : 14.05-16.20) 

เช้ำตรู่ 
 

น าท่านร่วมพิธีกรรมอนัศกัด์ิสิทธ์ิใน พิธีกรรมล้ำงหน้ำพระพกัตร์พระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ของพม่ำ)ถือ
เป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท์ี่ไดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” 
ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรง
เคร่ืองประดบัทองปางมารวิชัย หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ 
(วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้สีปอ ก่อนจะเสียเมือง
พม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนักถึง 700 บาท 
ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดัขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่าง
ชาวอิตาลีจึงนบัไดว่้าเป็นวดัที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียง
เจดียย์งัมีโบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เช้ำ บริการอาหารเชา้ณห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม เวรสนาเจดีย ์(เจดียห์ยก) Weirawsana Zedi เจดียห์ยกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างจากหยกแท้ๆ  ทั้ง
องค์ เป็นเจดียฐ์านส่ีเหลี่ยมจตัุรัส กวา้งด้านละ 40.6 เมตร บนเน้ือที่ 12.5 ไร่ ยกพ้ืนสูงจากระดบัถนนประมาณ 3 
เมตร องคพ์ระเจดียสู์งกว่า 20 เมตร 
 
 
 
 
 
  

  

 

 



 
 

14.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย ์เที่ยวบินที่ PG710 (มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง) 

16.30 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมดว้ยความประทบัใจ 
 

อัตรำค่ำบริกำร : บันทึกรัก พินอวูิน เสน่ห์โคโลเนียล อมรปุระ สกำยน์ 4 วัน 3 คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่ำน

ท่ำนละ 
เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่ำนละ 

เด็กอำยุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่ำนละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่ำนละ 

19– 22 ก.ย.62 12,999.- 12,999.- 12,999.- 4,500 
03 – 06 ต.ค.62  12,999.- 12,999.- 12,999.- 4,500 
01 – 04 พ.ย.62 13,555.- 13,555.- 13,555.- 4,500 
14 – 17 พ.ย.62 13,555.- 13,555.- 13,555.- 4,500 
29 พ.ย.62 – 02 ธ.ค.62 13,555.- 13,555.- 13,555.- 4,500 
13 – 16 ธ.ค.62 13,555.- 13,555.- 13,555.- 4,500 
19 – 22 ธ.ค.62 13,555.- 13,555.- 13,555.- 4,500 

***รำคำทัวร์ข้ำงต้นยังไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บำท /ทริป/ต่อท่ำน*** 
** โปรแกรมอำจจะมีกำรปรับเปลีย่นตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศและฤดูกำล ** 

 
เง่ือนไขกำรให้บริกำร 
1.        ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 10,000  โดยโอนเขา้บญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อไดรั้บเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิว

ย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษทัขออนุญาติยกเลิก
การจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 

3. เมื่อไดรั้บการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลูกคา้จดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อ

เจา้หน้าที่ ก่อนออกบตัรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าที่ ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทั้งแบบ
หมู่คณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อน
การจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอาย,ุ มีโรคประจ าตวั 
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและ



 
 

ครอบครัวตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหนา้ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 

 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะตอ้งไม่เกินจ านวนวนัจ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบิน
ก าหนด) 

2. ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง 20 กก. 
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
4. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขบัรถที่ช านาญเส้นทาง 
5. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
8. ค่ามคัคุเทศก์ของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 
*ลูกคา้ท่านใดสนใจ..ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู
เพ่ิมเติมกบัทางบริษไัด*้  

เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบี้ยประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัที่มีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี   
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเคร่ืองด่ืมที่ส่ังพิเศษ (มินิบาร์, น ้ าด่ืม, บุหร่ี, เหลา้, เบียร์ 

ฯลฯ), ค่าโทรศพัท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน ้าหนักเกินจากทางสายการบิน
ก าหนดเกินกว่าก าหนด,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋า
เดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผูถ้ือเอกสารต่างดา้วตอ้ง
ย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการย่ืนวีซ่า 500 บาทต่อท่าน 



 
 

ใช้ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่า 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม 
และฟิลิปปินส์ ไม่ตอ้งย่ืนวีซ่า 

4. ค่าห้องพกัเด่ียวตามอตัรา 
5. ค่าน ากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
7. ค่าทิปมคัคุเทศก์จากเมืองไทย (แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของมคัคุเทศก์) 
8. ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. ค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงำนขับรถ รวม 1,500 บำท/ท่ำน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรำยละเอียดของกำรเดนิทำงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภำวะอำกำศ 
และเหตสุดวิสัยต่ำงๆที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ โดยทำงบริษัทฯจะค ำนึงถึงผลประโยชน์ 

และควำมปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทำงเป็นส ำคัญ*** 
 
หมายเหตุ : ส าหรับผูเ้ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้

บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 
**ขณะนี้รัฐบำลไทยและเมียนมำร์ได้ลงนำมควำมตกลง ยกเว้นกำรตรวจลงตรำผู้ถือหนังสือเดินทำง

ธรรมดำ ผ่ำนท่ำอำกำศยำนนำนำชำติและจะมีสิทธิพ ำนักในดินแดนของอกีฝ่ำยหนึ่งเป็น
ระยะเวลำไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหำคม 2558 ทั้งนี้ หำกมีกำร

เปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมำย่ืน 
วีซ่ำเข้ำออกปกติอีกทำงทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่ำวซ่ีำเพิ่มอีกท่ำนละ 1,000 บำท** 

 
ข้อมูลเบ้ืองต้นในกำรเตรียมเอกสำรย่ืนวีซ่ำและกำรย่ืนวีซ่ำ 
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะ

ช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษทั ท่าน

ตอ้งแจ้งให้ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ่ึงบางสถานทูตใช้
เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณา
อนุมตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 



 
 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้
ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียม
หนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็น
ประโยชน์อยา่งย่ิงในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนังสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรับ
ติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ 
การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย เต็มจ านวันค่าทวัร์  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ่้าย เต็มจ านวันค่าทวัร์ 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บริษทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อ
ทางบริษทัและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิด
จากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่
ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ 
เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์
หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวี
ซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่
กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน
ค่าทวัร์ทั้งหมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 



 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว 
(Single) ,ห้องคู่  (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมือง

เต็ม บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาด

กะทดัรัตและไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละ
ห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

 
เอกสำรกำรขอวีซ่ำพม่ำ(ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงชำติที่ไม่ได้รับกำรยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

-หนงัสือเดินทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  
-หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรับประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 น้ิว จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ืนหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , 
สต๊ิกเกอร์ใชไ้ม่ได)้และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยที่มีตรา
ประทบัให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตดว้ย 

**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพ่ือป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกิด
การสูญหายทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 
เอกสำรย่ืนวีซ่ำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลำ 
หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิ่มเติม 
 
หมำยเหตุ : 
 1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

ก่อนวนัเดินทาง 



 
 

 3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจาก
สาเหตุต่างๆ 

 4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, 
การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

 5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาท
ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่า
ท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำวะอำกำศ 
กำรเมืองสำยกำรบิน และรำคำอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

 
 
 
 
 
 


