
 

 

 
เดนิทาง กุมภาพันธ ์– สิงหาคม 2563 

มณัฑะเลย ์| พระมหามยัมนีุ | พระราชวงัมณัฑะเลย์ | ลอ่งเรือแม่น ํา้อริวดี | สะพานไมอ้เูบง็ 
พกุาม | เจดียช์เวสกิอง | ชมโชวห์ุ่นกระบอกเมืองพกุาม | นั่งรถมา้ชมเมืองพกุาม | ระฆงัยกัษม์ิงกนุ 

  
เร่ิมต้นเพียง18,900.- 
 

  

  

 

เชียงใหม่บนิตรง พม่า มัณฑะเลย ์อมรปุระ  
พุกาม มงิกุน 4 วัน 3 คนื  



เส้นทางการเดนิทาง 
วนัท่ี 1. เชียงใหม ่(ท่าอากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) - มณัฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย์)  

(PG725 : 16.30 - 17.30) เชียงใหม ่- มณัฑะเลย ์

วนัท่ี 2.   มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบง็- ทะเลสาบคองตามนั- พกุาม-นั่งรถมา้ชมเมืองเก่า- วดัอนนัดา- วดัตโิลมนิโล- จดุชมววิ เนิน
Nyaung Le Phat 

วนัท่ี 3 พกุาม-วดัสพัพญัํ-ูวหิารมนหูะ-วดักบุยางกี-เจดียช์เวสกิอง-วหิารธรรมยงัยี-มณัฑะเลย-์วดักโุสดอ-เขามณัฑะเลยฮ์ิลล ์

วนัท่ี 4. มณัฑะเลย ์-  รว่มพธีิลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ -  ลอ่งเรือแมน่ํา้อิรวดี -  มงิกนุ -  ระฆงัยกัษม์งิกนุ -  เจดียพ์ญาเธียรดาน -   
พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระตาํหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์ มณัฑะเลย ์(ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย์ ) - เชียงใหม ่ (ท่าอากาศ
ยานนานาชาตเิชียงใหม)่ (PG726 : 18.00 -19.55) 

วันที ่1 เชียงใหม่ (ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) - มัณฑะเลย ์(ทา่อากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย)์ (PG725 : 16.30 - 17.30) - มัณฑะเลย ์

14.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดย
มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัอาํนวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุท่าน  

16.30 น. ออกเดนิทางสู ่มัณฑะเลย ์โดยสายการบนิกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG725 (มีบรกิารอาหารและนํา้ดื่มบนเครื่อง) 
17.30 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย ์ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ นาํท่านเดนิทางสู ่เมือง

มัณฑะเลย ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที (เวลาทอ้งถิ่นท่ีพมา่ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพั่ก Victoria Palace Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที ่2 มัณฑะเลย-์อมรปุระ-สะพานไม้อูเบง็-ทะเลสาบคองตามัน-น่ังรถม้าชมเมอืงเก่า - 
วัดอนันดา - วัดตโิลมนิโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางสู ่เมืองอมรปุระ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที 

 นาํท่านชม สะพานไม้อูเบง็ สะพานไมส้กัท่ียาวท่ีสดุในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ ซึ่งมีอายกุวา่ 200 ปีทอด
ขา้ม ทะเลสาบคองตามนั สะพานสรา้งจากไมส้กัท่ีเหลือจากการรือ้พระราชวงัเก่ากรุงองัวะ เม่ือครัง้ยา้ยเมืองหลวงจากองัวะ 
มายงัอมรปรุะ ช่ืออเูบง็นัน้เป็นช่ือของขนุนางท่ีมีนามวา่ “อเูบียน” ซึ่งพระเจา้ปดงุโปรดฯใหม้าทาํหนา้ท่ีเป็นแมก่องงานสรา้ง 
สะพานถกูใชเ้ป็นทางผา่นสาํคญัสาํหรบัคนในทอ้งถิ่นและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเดือนกรกฎาคมและสงิหาคมเป็นช่วงท่ี
นํา้ในทะเลสาบมีระดบัสงูสดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ออกเดนิทางสู ่ เมืองพุกาม  โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง  ถึงเมืองพุกาม  ดนิแดนแห่งเจดียห์ม่ืนองค ์ท่ีมีอายกุวา่ 
2,000 ปี ของกษัตรยิอ์นิรุทมหาราช  แห่งอาณาจกัรพกุาม สมัผสัแหลง่โบราณสถานและประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรพกุาม 

 ชม วัดตโิลมินโล นีเ้ป็นวดัท่ีสรา้งแบบก่ออิฐถือปนู บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมีช่อง
บนัได เดนิขึน้สูร่ะเบียงชัน้บนได ้ และวหิารแห่งนีไ้ดช่ื้อวา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยท่ีมีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุามครบั  
ภายในวหิารมีพระพทุธรูป 4 องคท่ี์ชัน้ท่ีหนึ่งและชัน้ท่ีสองของวหิาร ภายในมีช่องแสงท่ีเม่ือสอ่งกระทบพระพทุธรูปแลว้
งดงามมากมาย   ตวัพระพทุธรูปท่ีประดษิฐานภายในนัน้มีความแตกตา่งจากท่ีเห็ นกนัโดยทั่วไป เพราะช่วงนัน้เริม่ไดร้บั
อิทธิพลมาจากจีน 



 

 
 นาํท่านชม วัดอนันดา  เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสรจ็เม่ือปี 1091 ซึ่งวหิารแห่งนีน้บัไดว้า่เป็นวหิารท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสดุในพกุาม มีรูปรา่งเป็นส่ีเหล่ียมจตัรุสั มีมขุเดจ็ย่ืนออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผงัเหมือนไมก้างเขนแบบกรีก ซึ่งตอ่มา
เจดียแ์ห่งนีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่ท่ีน่าทึ่งของวหิารแห่งนีก้็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็น
ช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระอย่างน่าอศัจรรย ์

 

 
 นาํท่านน่ังรถม้า สมัผสัแหลง่โบราณสถานและประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรพกุาม เมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงาม และหมูบ่า้น

เก่าแก่ของเมื องพกุามท่ียงัคงวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย จากนัน้นาํทกุท่านเดนิทางสูจ่ดุชมววิ ใหท้่านไดช้มพระอาทิตยอ์สัดงอนั
งดงาม 

 

 
คํ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ทีพั่ก Su Tine San Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที ่3 พุกาม-วัดสัพพัญญู -วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดยีช์เวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-
มัณฑะเลย-์วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลยฮ์ลิล ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ชมวัดสัพพัญญู เป็นเจดียท่ี์มีความสงูท่ีสดุในเมืองพกุามความสงูทัง้สิน้ประมาณ 61 เมตร สรา้งขึน้ตามศลิปะแบบปาละ

ของอินเดีย ก่อสรา้งขึน้ในช่วงปี พ.ศ.1687 โดยกษัตรยิอ์ลองสติธ ูซึ่งเป็นทัง้วหิารและเจดีย ์ถือเป็นเจตีวหิารสองชัน้แห่งแรก
ในศลิปะพกุาม โดยปรากฏกการซอ้นกนัของเรือนธา ตชุัน้ลา่งกบัชัน้บน ชัน้ลา่งเป็นแกนกลางขนาดใหญ่รบันํา้หนกัเจตีย
วหิารในผงัแบบครรถคฤหะ- มณฑปดา้นบน เจตียวหิารสองชัน้นีจ้ะไดร้บัความนิยมตอ่มาในศลิปะพกุามตอนปลาย โดย
เจดียส์าํคญัท่ีใชเ้จดียส์พัพญัํเูป็นตน้แบบ ไดแ้ก่เจดียส์ลูามณีและเจดียต์โิลมนิโล 

 นาํทกุท่านชม วหิารมนูหะ  หรือวหิารพระอึดอัด  สรา้งขึน้โดยพระเจา้มนหุา กษัตรยิข์องชาวมอญ เม่ือพระองคต์กเป็น
เชลยของพระเจา้อโนรธา เม่ือครัง้ท่ีเขา้ตีเมืองสธุรรมวดี หรือเมืองสะเทิม แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาท่ีพกุาม พระเจา้มนหุาและ



พระอคัรมเหสีถกูคมุขงัไวท่ี้ มยินกาบา ทางใตข้องพกุามและ ณ ท่ีนัน้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมีพระราชานญุาติ
ใหพ้ระเจา้มนหุา สรา้งวดัมนหุาขึน้เพ่ือทรงใชเ้ป็นท่ีบาํเพญ็พระราชกศุล กษัตรยิม์อญทรงระบายความรูส้กึอึดอดัคบัแคน้ใจ
ในพระราชหฤทยัของพระองค ์ในระหวา่งท่ีทรงถกูคมุขงัดว้ยการใหส้รา้งพระพทุธรูปปางมารวชิยั ขน าดใหญ่โตมากจนคบั
วหิาร ขนาบขา้งดว้ยพทุธสาวก และถกูเรียกขานวา่ "พระอึดอดั" มาจนถึงทกุวนันี ้

 

 
 นาํทกุท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีโดเดน่และงดงามท่ีสดุในพกุาม ณ วัดกุบยางกี อายรุาว 2,000 ปี สรา้งโดยพระโอรส

ของพระเจา้จนัสทิธะ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย สกัการะ เจดยีช์เวสิกอง มีความหมายวา่ “เจดียท์องแห่งชยัชนะ” สรา้งโดย พระเจา้อโนรธา มหาราชองคแ์รก ผูร้วบรวมชน
ชาตพิมา่เป็นปึกแผน่ ทรงสง่ราชสาสน์ไปขอพระไตรปิฎก 30 คมัภีรจ์ากเมืองสะเทิมของพวกมอญ แตพ่ระเจา้มอญพระนาม
วา่มนหุาไมท่รงยินยอม เป็นเหตใุหพ้ระเจา้อโนรธายกกองทพัไปรบตีชนะเมืองมอญ ทรงอญัเชิญพระไตรปิฎกมายงัเมือง
พกุาม และไดก้วาดตอ้นชาวบา้นรวมทัง้กษัตรมิอญใหม้าเป็นเชลยศกึท่ีพกุาม เจดียช์เวสกิองสรา้งแลว้เสรจ็ในรชัสมยัของ
พระเจา้จนัสทิธา เม่ือปี พ.ศ. 1656 ลกัษณะของเจดีย ์เป็นเจดียท์รงระฆงัควํ่าแบบมอญ ประดบัลายงดงามดว้ยเฟ่ืองอบุะ
และแถบคาดรอบองคร์ะฆงัท่ีเรียกวา่ “รดัอก” แซมลวดลายประดบัทัง้ขอบลา่งและขอบบน องคเ์จดียห์ุม้ดว้ยแผน่ทอง 

 

 
 นาํท่านชม วหิารธรรมยังยี สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์็เช่ือวา่เป็นวหิารท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองพกุาม สรา้งขึน้เพ่ือ

ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้  ตัง้โดดเดน่ยิ่งใหญ่
ตระหง่านดงัตาํนานท่ีโหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา   

 

 
 จากนัน้เดนิทาง สู ่เมืองมัณฑะเลย ์โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง 

 เดนิทางถึงมณัฑะเลย ์นาํท่านชม วัดกุโสดอ  พระเจา้มนิดงโปรดใหจ้ดัการสงัคายนาพระไตรปิฎกขึน้ ณ เมืองมณัฑะเลย ์
ครัง้ท่ี 5 มีแผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์หลงัจากนัน้โปรดใหส้ลกัพระไตรปิฎกลงบนแผน่หิน



แลว้สรา้งเจดียท์รงปราสาทสาํหรบัประดษิฐานแผน่จารกึแตล่ะแผน่ วดักโุสดอจึงถือเป็นหนงัสื อเลม่ใหญ่ท่ีสดุในโลก 
ลกัษณะทางศลิปกรรม วดักโุสดอ ประกอบดว้ยเจดียป์ระธานซึ่งจาํลองแบบมาจากเจดียช์เวสกิองเมืองพกุาม แวดลอ้มไป
ดว้ยเจดียท์รงปราสาทขนาดเลก็ซึ่งประดษิฐานแผน่จารกึพระไตรปิฎก เจดียเ์หลา่นีมี้การแบง่กลุม่ตามหมวดของ
พระไตรปิฎกตัง้แตพ่ระวนิยั พระสตูรและพระอภิธรรม 

 

 
 นาํทกุท่านชมววิของเมืองมณัฑะเลย ์ ณ เขามณัฑะเลยฮ์ิลล ์ตัง้อยู่ทาง ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 

เมตร ซึ่งเป็นจดุชมววิทิวทศันท่ี์สวยงามท่ีสดุของเมืองมณัฑะเลย ์ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง
มณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมือง  

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

ทีพั่ก Victoria Palace Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที ่4 ร่วมพธิีล้างพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่นํา้อิรวด ี- มงิกุน - ระฆังยักษม์งิกุน - 
เจดยีพ์ญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย ์- พระตาํหนักไม้สักชเวนันดอว ์- (ทา่
อากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย)์ - เชียงใหม่ (ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) 
(PG726 : 18.00 -19.55)   

เช้าตรู่ นาํท่านรว่มพธีิกรรมอนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธีิกรรมลา้ง พระพักตรพ์ระมหามัยมุนี  ซึ่งถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคาํขนาด  
ใหญ่ทรงเครื่องกษัตรยิท่ี์ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคาํเนือ้นิ่ม ” ท่ีพระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ท่ีเมืองธรรมวดี 
เม่ือปี พ.ศ. 689 ตอ่มาในปี พ .ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบรูณะวดัขึน้ใหมมี่ขนาดใหญ่กวา่เดมิโดย สายการออกแบบ
ของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัท่ีสรา้งใหมท่ี่สดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองพมา่โดยรอบๆระเบียง
เจดียย์งัมีโบราณวตัถท่ีุนาํไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือครัง้กรุงแตกครัง้ท่ี 1 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่ท่าเรือริมแม่นํ้าอิรวด ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที 



 นาํทกุท่านลอ่งเรือขา้มฟาก สู ่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดงุ เมืองมงิกนุ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 

 จากนัน้ ชมมหาเจดยีย์ักษ ์มิงกุน ถึงท่าเรือนั่งรถชมซากเจดียข์นาดใหญ่ รอ่งรอยแห่งความทะเยอทยานของพร ะเจา้ปดงุ 
ท่ีใชแ้รงงานทาส และนกัโทษนบัพนัคนในการก่อสรา้ง โดยตัง้พระทยัวา่จะสรอ้งใหส้งูใหญ่กวา่พระปฐมเจดียแ์ห่งสยาม  
และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืององัวะท่ีอยู่ฝ่ังตรงขา้มแมน่ํา้อิรวดี แตด่ว้ยงบประมาณท่ีบานปลาย 
ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน จาํทาํใหก้า รก่อสรา้งลา่ชา้ และในท่ีสดุพระองคก์็เสดจ็สวรรคตเสียก่อน ในปี พ .ศ. 
2363 หลงัพา่ยแพไ้ทยในสงคราม 9 ทพั เจดียอ์งคนี์ ้จึงสรา้งไดแ้คฐ่าน หลงัจากนัน้องคเ์จดียก์็ถกูทิง้รา้งเรื่อยมา แตเ่พียง
ฐานก็นบัวา่ใหญ่โตมาก หากสรา้งเสรจ็จะมีขนาดใหญ่และสงูท่ีสดุในโลก 

 นาํทกุท่านชม ระฆังยักษม์ิงกุน  สรา้งเม่ือ พ .ศ.2351 โดยพระเจา้ปดงุ สรา้งถวายแดเ่จดียม์งิกนุ มีนํา้หนกั 90 ตนั สงู 4 
เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองคนี์ใ้หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวงัแครมลนิ ในกรุงมอวโก 
ประเทศรสัเซีย แตร่ะฆงัเครมลนิแตกไปแลว้ ปัจจบุนัระฆงั 

 หลงัจากนัน้ชมเจดียสี์ขาวบรสิทุธิ ์ท่ีสรา้งบนฐาน 7 ชัน้ รูปเกลียวคล่ืนงดงาม เจดยีพ์ญาเธียรดาน สรา้งขึน้เมืองปี พ .ศ. 
2329 เพ่ือใหเ้ปรียบเสมืองเจดียจ์ฬุามณี ท่ีตัง้อยู่เหนือเขาพระสเุมรุ ตามความเช่ือในไตรภมูพิทุธศาสนาท่ีวา่ คือแกนกลาง
จกัรวาล ซึ่งถกูลอ้มรอบดว้ยสตัตบรพินัธ ์และมหานทีสีทนัดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดียแ์ห่งนีย้งัถกุสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของ
ราชนิกลุองัวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพ่ือเป็นอนสุรณส์ถานแห่งความรกัท่ีมีตอ่พระมเหสีชินพวิเม ท่ีสิน้พระชนมไ์ปก่อนท่ี
พระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึน้ครองราชย ์แมจ้ะไมใ่ช่หินอ่นเหมือนทชัมาฮาล แตก่็ไดร้บัสมญานามวา่ ทชัมาฮาลแห่งลุม่อิรวดี 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นาํทกุท่านรอ่งเรือกลบั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้เดนิทางกลบัสู ่เมืองมัณฑะเลย ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที 
บ่าย จากนัน้นาํท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวงัท่ีสว่นใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัท่ีสวยงาม  ท่ีสดุแห่งหนึ่งของเอเชีย ใน

สมยัสงครามมหาเอเชียบรูพา หรือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพั
องักฤษ ไดท้ิง้ระเบดิจาํนวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่ ดว้ยเหตผุลวา่ พระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซ่องสมุกาํลงั
ของกองทพัญ่ีปุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลือก็แตป่อ้ม
ปราการและคนูํา้รอบพระราชวงั ท่ียงัเป็นของดั่งเดมิอยู่ ปัจจปัุนพระราชวงัท่ีเห็นอยู่เป็นพระราชวงัท่ีรฐับาลพมา่ไดจ้าํลอง
รูปแบบของ พระราชวงัของเก่าขึน้มา 



 

 
 นาํท่านชม พระตาํหนักไม้สักชเวนันดอว์  พระตาํหนกันีส้รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศลิปะพมา่แท้ๆ  วจิิตร

ตระการดว้ยลวดลายแกะ สลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลงัคา ,บานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพทุธ
ประวตั ิและทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมา
อยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยเ์พ่ือ เป็นพระตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน แตห่ลงัจากท่ีพระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกพระตาํหนกันีถ้วายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ 

  
 สมควรแก่เวลานาํท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย ์
18.00 น. ออกเดนิทางกลบั เชยีงใหม่ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG726 

(มีบรกิารอาหารและนํา้ดื่มบนเครื่อง) 
19.55 น. คณะเดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  

  

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย ์อมรปุระ  พุกาม มิงกุน 4วัน 3 คืน 
โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี (เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี: 07-10 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 14-17 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 21-24 ก.พ.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 28 ก.พ.- 02มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 06-09 มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 13-16 มี.ค.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 20-23 มี.ค.63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 27-30 มี.ค.63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 03-06 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 12-15 เม.ย. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 24-27 เม.ย. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 01-04 พ.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 15-18 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 



 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1. การชาํระคา่บรกิาร 
1.1 ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชีและสง่หลกัฐานการโอนเงิน
ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีดแูลเสน้ทาง การจองจะยืนยนัหลงัจากไดร้บัแจง้วา่ชาํระเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
1.2 สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  
1.3 การชาํระเงินสว่นท่ีเหลือ ลกูคา้ตอ้งชาํระก่อนเดนิทาง 15 วนั หากหากไมช่าํระตามเวลาท่ีกาํหนด ทางบรษัิทขอ
อนญุาตยึดมดัจาํทัง้หมดและยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ  **ชาํระก่อนเดนิทาง 30 วัน สาํหรับวันสงการนต์
และวันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 

2. กรณีคณะออกเดนิทางได ้          
2.1 คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่านออกเดนิทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2.2 คณะจองไมถ่ึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง 

3. การยกเลกิและคืนคา่ทวัรห์ลงัจากมีการจ่ายเงินมดัจาํ 
3.1 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง   คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด **45 วัน สาํหรับวันสงการนตแ์ละ
วันหยุดช่วงวันขึน้ปีใหม่** 
3.2 แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15 วนั ไมน่บัวนัเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 
3.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

วนัท่ี: 22-25 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 05-08 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 12-15 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 19-22 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 26-29 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 03-06 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 10-13 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 17-20 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 24-27 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 07-10 ส.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 14-17 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 21-24 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 28-31ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 

** รายการทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) ** 
** ทปิหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบริการ) ** 

**โปรแกรมทัวรนี์้ไม่มีราคาเดก็** 



3.4 สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลกิ
การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจาํทัง้หมด 
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลทาํให้คณะ

เดนิทางไม่ครบตามจาํนวนทีบ่ริษัทฯกาํหนดไว้ (10ท่านขึน้ไป ) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบรษัิทและผู้
เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งนาํไปชาํระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 
3.6 กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยา บาลรบัรองบรษัิทฯจะพจิารณา
เล่ือนการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เช่น คา่ตั๋ว
เครื่องบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดนิทางได ้
3.7 กรณีท่ีท่านไดช้าํระคา่ทวัรห์รือมดัจาํมาแลว้ และทางบรษัิทฯ มีความจาํเป็นตอ้งคืนคา่ทวัรห์รือมดัจาํใหก้บัลกูคา้ 
(ตามเง่ือนไข ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นีท้างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้ กบัท่านเป็นกรณีไป (อาทิ 
กรณีออกตั๋วเครื่องบนิ หรือไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้ ) โดยใชเ้วลา
ดาํเนินการในการคืนเงิน 7-14 วนั ทาํการ นบัจากวนัท่ีไดร้บัเร่ือง   
3.8 กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
3.9 กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอ่ืนในกลุม่โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไมว่า่ดว้ย
สาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
3.10 กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออกบตัร
โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 

5. เม่ือท่านทาํการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัเง่ือนไข และหมายเหตท่ีุระบทุกุขอ้แลว้ 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครื่องบนิชัน้นกัท่องเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ  
- ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั , จาํนวนคนและมีคา่ใชจ้่ายตามท่ีทางสายการบนิกาํหนด  
- ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ืองเน่ืองจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ ซึ่งระบบการจองท่ีนั่งเป็น
แบบสุม่ท่ีนั่ง 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ  
3. คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางท่านละไมเ่กิน 20 กก. 
4. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  
5. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า  
6. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
7. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ  
8. คา่หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย และ มคัคเุทศกท์อ้งถิ่นคอยดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทิป) 
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
10. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท คา่   รกัษาพยาบาล

กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 



** กรณีทีต้่องการซือ้ประกันการเดนิทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิกับทาง
บริษัทได้ **  
    - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
    - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
    - ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี   
    - [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง (PASSPORT) 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทิเช่นคา่อาหาร, คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ(มนิิบาร,์ นํา้ดื่ม, บหุรี,่ เหลา้, เบียร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, 

คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, คา่นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่กาํหนด ,  คา่
รกัษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั , คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการ
เดนิทางเป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพมา่สาํหรบัหนงัสือเดนิทางตา่งชาตแิละผูถื้อเอกสารตา่งดา้วตอ้งย่ืนวีซ่าเขา้ประเทศ
พมา่มีคา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารย่ืนวีซ่า 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการย่ืนวีซ่า 5-7 วนั
ทาํการ ยกเว้น หนังสือเดนิทางไทย กัมพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลิปปินส ์ไม่ต้องยืน่วซ่ีา 

4. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเข้าประเทศพม่าสาํหรับหนังสือเดนิทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที ่
5. คา่หอ้งพกัเด่ียวตามอตัราท่ีระบไุวข้า้งตน้  
6. คา่นาํกลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวีดีโอเขา้วดั  
7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
8. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา  
9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถิ่นและทปิพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป) 
10. ค่าทปิหัวหน้าทัวร ์(ตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึน้อยู่กับภาวะ
อากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหน้า และราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปล่ียน โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดนิทางเป็นสาํคัญ** 
 

หมายเหตุ : สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีอายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป
ตา่งประเทศจากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย  

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพาํนักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผ ล
บังคับใช้ต้ังแต่วันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่วซ่ีาเข้าออกปกตอิีก ท่าน
จะต้องทาํการยืน่วซ่ีา สาํหรับการยืน่วซ่ีาทีเ่ชยีงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับชาํระค่าวซ่ีาตรงกับ
สถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท ** 
 
 



ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 
1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้งนานและอาจ
ไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเอ งในประเทศท่ีตนพาํนกั
หรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน ผู้
เดนิทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย 
เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวนหนา้หนงัสือ
เดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (สาํหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตทิีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
**ลูกค้ากรุณาอยา่ยดึตดิกับการยืน่ขอวีซ่าในอดตี เน่ืองจากสถานกงสุลมีการเปล่ียนแปลงกฎและ

เอกสารการอยูเ่ร่ือยๆ** 
1. หนงัสือเดนิทาง ตวัจรงิ  (Passport) ตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง หนงัสือ

เดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอย่างนอ้ย 4 หนา้ ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมี
การสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิ ชอบตอ่ปกหนงัสือเดนิทางของท่าน และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทาง
ราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ขนาด2 นิว้ จาํนวน 2 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลงัขาวเท่านัน้ ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 เดือน , รูปท่ีเป็นสติก๊เกอร์
ใชไ้มไ่ด)้  

3. ใบตรวจคนเขา้เมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอรต์ตา่งชาตท่ีิเดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคน
เขา้ออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทบัใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย 

**โปรดสง่เอกสารก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วนัทาํการ 
**เก่ียวกบัเอกสารย่ืนวีซ่า หากทางสถานกงสลุแจง้วา่มีการปรบัเปล่ียนกฎระเบียบในการย่ืนวีซ่า สถานกงสลุจะขอเอกสาร
เพิม่เตมิไดท้กุเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ                                           
1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป- กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเคล่ือนวนัเดนิทางกลบั ท่าน

จะตอ้งชาํระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งท่ีสายการบนิ และบรษัิททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิ
เป็นผูก้าํหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้าํเนินการ     ออก
ตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการ
บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

4. นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ   
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบิ นมีปัญหา เช่น  
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้ (นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั ) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 

1. เน่ืองจ ากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชมุนานาชาติ  เป็นสาเหตทุาํให้ หอ้งท่ีท่านไดท้าํการรีเควสไว ้มีไมเ่พียงพอ ทางโรงแรม
อาจจะสลบัจากท่ีรีเควสหอ้ง Twin Room เป็น Double Room หรือ จากหอ้ง Double Room เป็น Twin Room 

 
หมายเหตุ : 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะงดออกหรือเล่ือนการเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหท้่านทราบ

ลว่งหนา้อย่างนอ้ย7 วนัก่อนการเดนิทาง 
2. บรษัิทฯสงวนสทิธิท่ี์จะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหายไมว่า่กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของไทยไมอ่นญุาต

ใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไมอ่นญุาตใหเ้ขา้เมือง 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการท่ีจะไมร่บัผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสียหาย อนัเกิดจากเหตสุดุวสิั ยท่ีทาง บรษัิทฯไม่

สามารถควบคมุไดเ้ช่นการนดัหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรือยกเลกิของเท่ียวบนิ 
4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ท่ีไมส่ามารถ
คาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั) 

5. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายใน
ครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด  


