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เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 63  

เร่ิมต้นเพียง 12,888.-  

พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม มงิกุน 4 วัน 3 คืน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)-มณัฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย ์(เจดีย์
หยก)พระตาํหนกัไมส้กัชเวนานดอว-์วดักโุสดอ-ชมววิยอดเขามณัฑะเลย ์
วนัท่ี 2. มณัฑะเลย-์มงิกนุ - ระฆงัยกัษม์งิกนุ - เจดียพ์ญาเธียรดาน –ชมววิเจดียพ์รอ้มชมพระอาทิตยต์กดนิ – พกุาม 
วนัท่ี 3. พกุาม-ตลาดยองอู-วดัอนนัดา-วหิารธรรมยงัยี-เจดียช์เวสกิอง-วดัตโิลมนิโล-มณัฑะเลย ์
วนัท่ี 4. มณัฑะเลย-์รว่มพธีิลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ -สะพานไมส้กัอเูบง-พระราชวงัมณัฑะเลยม์ณัฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ
มณัฑะเลย)์-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 

 
 



  

 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ )-มัณฑะเลย์ (ทา่อากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย์ )(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย์  (เจดียห์ยก )พระต าหนักไม้
สักชเวนานดอว-์วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย ์

09.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั 

11.50 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี PG709 
(มีบรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

13.20 น. 
 

เดนิทางถึง เมืองมณัฑะเลย ์ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นท่ีเมียนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่
ชั่วโมง) 

 

นาํท่านเดนิทางสูต่วัเมืองมณัฑะเลยร์ะหวา่งทางนาํท่านแวะชม พระเวรสนาเจดยี ์ (WeirawsanaZedi) เป็นเจดียห์ยกท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก กวา้งดา้นละ 40.6 เมตร บนเนือ้ท่ี 5 เอเคอร ์(12.5 ไร)่ ยกพืน้สงูจากระดบัถนนเกือบ 3 เมตร ทาํใหอ้งคพ์ระเจดียห์ยกสงูกวา่ 
20 เมตร ทัง้ภายใน และภายนอกประดบัประดาดว้ยแผน่หยก กบักอ้นหยก รวมเป็นมลูคา่ราว 15 ลา้นดอลลาร ์ (495 ลา้นบาท )  
เป็นจดุท่องเท่ียวสาํคญัอีกแห่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นาํท่านชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานท่ีทาํการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 5 โดยมีแผน่ศลิาจารกึ
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



  

 

 
 
 
นาํท่านชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว ์ (Golden Palace Monastry) พระตาํหนกันีส้รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงังดงามตามแบบ
ศลิปะพมา่แท้ๆ วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ยทัง้หลงัคาบานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบั
พทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธ านีจากอมรปรุะมาอยู่
ท่ีเมืองมณัฑะเลยเ์พ่ือเป็นพระตาํหนกัยามแปรพระราชฐานแตห่ลงัจากท่ีพระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรง
ยกพระตาํหนกันีถ้วายเป็นวดัถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้นาํท่านเดนิทางสูเ่ขา  Mandalay Hill ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 เมตรซึ่งเป็นจดุชมววิ
ทิวทศันท่ี์สวยงามท่ีสดุของเมืองมณัฑะเลยซ์ึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมืองชมพระ
อาทิตยล์บัฟา้อนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพกั 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า 

วันที ่2 
มัณฑะเลย์ -มิงกุน  - ระฆงัยักษม์ิงกุน  - เจดียพ์ญาเธียรดาน  –ชมวิวเจดียพ์ร้อมชม
พระอาทติยต์กดิน – พุกาม 

เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่ท่าเรือริมแม่น ้าอิรวด ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที 

นาํทกุท่านลอ่งเรือขา้มฟาก สู ่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดงุ เมืองมงิกนุ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้  ชมมหาเจดยีย์ักษ์  มิงกุน  ถึงท่าเรือนั่งรถชมซากเจดียข์นาดใหญ่  รอ่งรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจา้ปดงุ  ท่ีใช้

 

 



  

 

แรงงานทาส และนกัโทษนบัพนัคนในการก่อสรา้ง โดยตัง้พระทยัวา่จะสรอ้งใหส้งูใหญ่กวา่พระปฐมเจดียแ์ห่งสยาม   และใหพ้ระองค์
สามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืององัวะท่ีอยู่ฝ่ังตรงขา้มแมน่ํา้อิรวดี แตด่ว้ยงบประมาณท่ีบานปลาย  ประกอบกบัปัญหาขาดแคลน
แรงงาน จาํทาํใหก้ารก่อสรา้งลา่ชา้ และในท่ีสดุพระองคก์็เสดจ็สวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลงัพา่ยแพไ้ทยในสงคราม  9 ทพั 
เจดียอ์งคนี์ ้จึงสรา้งไดแ้คฐ่าน หลงัจากนัน้องคเ์จดียก์็ถกูทิง้รา้งเรื่อยมา  แตเ่พียงฐานก็นบัวา่ใหญ่โตมาก  หากสรา้งเสรจ็จะมีขนาด
ใหญ่และสงูท่ีสดุในโลก  นาํทกุท่านชม ระฆังยักษม์ิงกุน สรา้งเม่ือ พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดงุ  สรา้งถวายแดเ่จดียม์งิกนุ  มีนํา้หนกั  
90 ตนั สงู 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองคนี์ใ้หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวงัแครมลนิ ในกรุงมอวโก  
ประเทศรสัเซีย แตร่ะฆงัเครมลนิแตกไปแลว้  ปัจจบุนัระฆงั   หลงัจากนัน้ชมเจดียสี์ขาวบรสิทุธิ์  ท่ีสรา้งบนฐาน  7 ชัน้ รูปเกลียวคล่ืน
งดงาม เจดยีพ์ญาเธียรดาน สรา้งขึน้เมืองปี พ.ศ. 2329 เพ่ือใหเ้ปรียบเสมืองเจดียจ์ฬุามณี  ท่ีตัง้อยู่เหนือเขาพระสเุมรุ  ตามความ
เช่ือในไตรภมูพิทุธศาสนาท่ีวา่ คือแกนกลางจกัรวาล ซึ่งถกูลอ้มรอบดว้ยสตัตบรพินัธ์  และมหานทีสีทนัดรทัง้  7 ชัน้ พระเจดียแ์ห่งนี ้
ยงัถกุสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของราชนิกลุองัวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพ่ือเป็นอนสุรณส์ถานแห่งความรกัท่ีมีตอ่พระมเหสีชินพวิ
เม ท่ีสิน้พระชนมไ์ปก่อนท่ีพระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึน้ครองราชย ์แมจ้ะไมใ่ช่หินอ่นเหมือนทชัมาฮาล แตก่็ไดร้บัสมญานามวา่ ทชัมาฮา
ลแห่งลุม่อิรวดี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มือง พกุามโดยรถบสัปรบัอากาศ เมืองพกุาม(Bagan) ดนิแดนแห่งเจดียห์ม่ืนองคท่ี์มีอายกุวา่ 2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุ

รุทมหาราชแห่งอาณาจกัรพกุาม 
นาํท่านไปชมววิเจดียเ์มืองพกุามเหมาะแก่การชมววิพระอาทิตยต์กดนิยามเย็น  หรือววิพระอาทิตยข์ึน้ยามเชา้ตรู่ **หากไมส่ามารถ
นาํคณะมาชมววิพระอาทิตยต์กดนิไดท้นัจะนาํคณะมาชมววิพระอาทิตยข์ึน้ช่วงเชา้ตรูข่องอีกวนัแทน ** 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดาว)  หรือ เทียบเท่า 

วันที ่3 
พุกาม -ตลาดยองอู -วัดอนันดา -วิหารธรรมยังยี -เจดียช์เวสิกอง -วัดติโลมินโล -
มัณฑะเลย ์

เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นาํท่านชมตลาดยองอูตลาดใหญ่ของเมืองพกุามท่ีขายสนิคา้ทกุชนิดทัง้เครื่องอปุโภค-บรโิภค ขา้วปลาอาหาร ผกัสด เสือ้ผา้ ของท่ี
ระลกึพืน้เมืองเหมาะสาํหรบัเดนิชมและเลือกซือ้ของฝากโดยเฉพาะเคร่ืองเขนิท่ีพกุามถือวา่เป็นหนึ่งเพราะฝีมือปราณีตและออกแบบ
สวย นาํชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสรจ็เม่ือปี 1091 ซึ่งวหิารแห่งนีน้บัไดว้า่เป็นวหิารท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในพกุาม มีรูปรา่งเป็นส่ีเหล่ียมจตัรุสั มีมขุเดจ็ย่ืนออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผงัเหมือนไมก้างเขนแบบกรีกซึ่งตอ่มาเจดีย์
แห่งนีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตย-กรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่ท่ีน่าทึ่งของวหิารแห่งนีก้็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ 
ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ทาํใหมี้แสงสวา่งอย่างน่าอศัจรรย ์



  

 

 
ชมเจดยีต์โิลมินโล เจดียแ์ห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องวา่มีความสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วดันีส้รา้งแบบก่ออิฐถือปนู บนฐาน
กวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมีช่องบนัได เดนิขึน้สูร่ะเบียงชัน้บนได ้และวหิารแห่งนีไ้ดช่ื้อวา่เป็นวหิาร
องคส์ดุทา้ยท่ีมีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมีพระพทุธรูป 4 องคท่ี์ชัน้ท่ีหนึ่งและชัน้ท่ีสอง ภายใ นมีช่องแสงท่ี
เม่ือสอ่งกระทบพระพทุธรูปแลว้มีความงดงาม 

 
 

 นาํชม วหิารธรรมยังยี (Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์็เช่ือวา่เป็นวหิารท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมือง
พกุาม สรา้งขึน้เพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่
ยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานท่ีโหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา 

 
 

 สกัการะ เจดยีช์เวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธข์องพมา่ซึ่งเป็นสถปูดัง้เดมิของพมา่โดยแทส้รา้งขึน้
หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพ่ือใชบ้รรจพุระบรมสารีรกิธาตจุากพระสรีระหลายสว่นมีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้
ท่ีประชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม 

 

 

 



  

 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มือง มณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 
ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพกั 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า 

วันที ่4 
มัณฑะเลย์ -ร่วมพิธีล้างพระพักตรพ์ระมหามัยมุณี -สะพานไม้สักอูเบง -
พระราชวังมัณฑะเลยม์ัณฑะเลย(์ทา่อากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย)์-กรุงเทพฯ  (ทา่
อากาศยานสุวรรณภูมิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 

เช้าตรู่ 
 

นาํท่านรว่มพธีิกรรมอนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธีิกรรมลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่ )ถือเป็นตน้แบบ
พระพทุธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตรยิท่ี์ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคาํเนือ้นิ่ม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้
ท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 
ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และใน
ปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บ
เนือ้ทองไดน้ํา้หนกัถึง 700 บาท ตอ่มาในปี พ .ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบรูณะวดัขึน้ใหมมี่ขนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัท่ีสรา้งใหมท่ี่สดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองพมา่โดยรอบๆระเบียง
เจดียย์งัมีโบราณวตัถท่ีุนาํไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือครัง้กรุงแตกครัง้ท่ี 1 
 

 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมสะพานไม้อูเบง็ (U-Ben) สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู  เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง  1,208 ตน้
ซึ่งมีอายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon)จากนัน้นาํท่านรว่มทาํบญุถวายปัจจยั  
ณ วัดมหากันดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึ่งเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุของพมา่ท่ีเมืองอมรปรุะซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์บั
รอ้ยรูปเดนิเรียงแถวดว้ยอาการสาํรวมเพ่ือรบัถวายภตัตาหารเพล   จากนัน้นาํท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์  (Mandalay Palace) 

 



  

 

พระราชวงัท่ีสว่นใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของเอเชียในสมยัสงครามมหา-เอเชียบรูพา หรือสงครามโลกครัง้ท่ี  2 
วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิง้ระเบดิจาํนวนมากมายถลม่พระราชวงั -มณัฑะเลยข์อง
พมา่ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซ่องสมุกาํลงัของกองทพัญ่ีปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหม้  เผา
ราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แตป่อ้มปราการและคนูํา้รอบพระราชวงั  ท่ียงัเป็นของดัง้เดมิอยู่ปัจจบุนัพระราชวงัท่ีเห็นอยู่เป็น
พระราชวงัท่ีรฐับาลพมา่ไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึน้มา 

 **ปิดช่วงสงกรานต ์10-20 เมษายน ของทกุปี(เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได)้** 
 สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์

14.05 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี PG710 (มีบรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
16.30 น. คณะเดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง) ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
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 



  

 

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 
***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงิน จาํนวน ท่านละ่10,000  โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 

3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็ , ผูส้งูอายุ , มีโรคประจาํตวั หรือไม่
สะดวกในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่ านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 
 
 
 



  

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครื่องบนิชัน้นกัท่องเท่ียว  ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไป -กลบัพรอ้มคณะ  (ในกรณีมีความ

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนัจาํนวนคนและมีคา่ใชจ้่ายท่ีทางสายการบนิกาํหนด) 
2. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทาง 20 กก. 
3. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง 
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
6. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
9. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000 บาท  คา่    

รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
 
*ลกูคา้ท่านใดสนใจ..ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบ

รษัิได*้  
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง(PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร ,คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ  (มนิิบาร์, นํา้ดื่ม, บหุรี่, เหลา้, เบียร์ ฯลฯ), คา่

โทรศพัท ์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่กาํหนด
,คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่ง
การเดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพมา่สาํหรบัหนงัสือเดนิทางตา่งชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งย่ืนวีซ่าเขา้
ประเทศพมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารย่ืนวีซ่า 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการย่ืน
วีซ่า 5-7 วนัทาํการ ยกเวน้ หนงัสือเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวียดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งย่ืนวีซ่า 

4. คา่หอ้งพกัเด่ียวตามอตัรา 
5. คา่นาํกลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั 
6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์ 
8. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 



  

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวสัิยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่ 

วซ่ีาเข้าออกปกตอิีกทางทัวรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวซ่ีาเพิม่อีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวา งแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ี
คอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พาํนกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 
เดือน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บั
ทางบรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่า นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และ
จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางรา ชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ 
ในเลม่ 

 
 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุรณี 

 
 
 
 



  

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสารก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วนัทาํการ 

-หนงัสือเดนิทาง (Passport)  
-ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  
-หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ 
-รูปถ่าย 
-รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 2 นิว้ จาํนวน  3 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้  ถ่ายไวไ้มเ่กิน  6 เดือน  , สติก๊เกอรใ์ช้
ไมไ่ด)้และกรุณาเขียนเบอรต์ดิตอ่-อาชีพไวด้า้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย 
-พาสสปอรต์ตา่งชาตท่ีิเดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัใหแ้นบ
มาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรต์เลม่เก่าและซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพ่ือปอ้งกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกิดการสญูหายทาง
บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทตูแจ้งขอเพิ่มเติม 
 

หมายเหตุ : 
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน 
 2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 
 4. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน , 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาํสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 
 5. บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิด

จากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 
 6. เม่ือท่านตกลงชาํระเ งินมดัจาํหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบั

เง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมืองสายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


