
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระต ำหนกัไมส้กัชเวนำนดอว ์l วดักโุสดอ l พระรำชวงัมณัฑะเลย ์l ชมวิวยอดเขำมณัฑะเลย ์
สะพำนไมส้กัอเูบง l ชมวิวเจดียพ์รอ้มชมพระอำทิตยต์กดิน l ระฆงัมิงกนุ l วดัอนนัดำ 

วิหำรธรรมยงัยี l เจดียช์เวสิกอง l รว่มพิธีลำ้งพระพกัตรพ์ระมหำมยัมณีุ l เจดียพ์ญำเธียรดำน 
 

 

 

 

 

 

 

พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน 
เดนิทาง มกราคม – มนีาคม 62  

เร่ิมต้นเพียง 12,888.-  

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ(ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ)-มณัฑะเลย(์ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมณัฑะเลย)์(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนำเจดีย ์(เจดีย์
หยก)พระต ำหนักไมส้กัชเวนำนดอว-์วัดกโุสดอ-ชมวิวยอดเขำมณัฑะเลย ์
วนัที่ 2. มณัฑะเลย-์มิงกนุ - ระฆงัยักษ์มิงกนุ - เจดียพ์ญำเธียรดำน –ชมวิวเจดียพ์รอ้มชมพระอำทิตยต์กดิน – พกุำม 
วนัที่ 3. พกุำม-ตลำดยองอ-ูวดัอนนัดำ-วิหำรธรรมยังยี-เจดียช์เวสิกอง-วดัติโลมินโล-มัณฑะเลย ์
วนัที่ 4. มณัฑะเลย-์รว่มพิธีลำ้งพระพกัตรพ์ระมหำมยัมณีุ-สะพำนไมส้กัอเูบง-พระรำชวงัมณัฑะเลยม์ัณฑะเลย(์ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
มณัฑะเลย)์-กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) -มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย)์(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดียห์ยก)พระต าหนักไม้
สักชเวนานดอว-์วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย ์

09.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสวุรรณภูมิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์F โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรบั 

11.50 น. 
ออกเดินทำงสูก่รุงมณัฑะเลย ์ โดยสำยกำรบินบำงกอกแอรเ์วย ์ เที่ยวบินที่ PG709 
(มีบรกิำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

13.20 น. 
 

เดินทำงถึง เมืองมัณฑะเลย ์ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองเป็นที่ เรียบรอ้ยแลว้ (เวลำทอ้งถ่ินที่เมียนมำรช์ำ้กว่ำประเทศไทยครึ่ง
ชั่วโมง) 

 

น ำท่ำนเดินทำงสูต่วัเมืองมัณฑะเลยร์ะหว่ำงทำงน ำท่ำนแวะชม พระเวรสนาเจดีย ์(WeirawsanaZedi) เป็นเจดียห์ยกที่ใหญ่ที่สดุ
ในโลก กวำ้งดำ้นละ 40.6 เมตร บนเนือ้ที่ 5 เอเคอร ์(12.5 ไร)่ ยกพืน้สงูจำกระดับถนนเกือบ 3 เมตร ท  ำใหอ้งคพ์ระเจดียห์ยกสงูกว่ำ 
20 เมตร ทั้งภำยใน และภำยนอกประดับประดำดว้ยแผ่นหยก กับกอ้นหยก รวมเป็นมูลค่ำรำว 15 ลำ้นดอลลำร ์(495 ลำ้นบำท)  
เป็นจดุท่องเที่ยวส  ำคญัอีกแห่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
น ำท่ำนชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงครัง้หนึ่งเคยเป็นสถำนที่ท  ำกำร สงัคำยนำพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 โดยมีแผ่นศิลำจำรกึ
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

น ำท่ำนชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry) พระต ำหนักนีส้รำ้งดว้ยไมส้กัทั้งหลงังดงำมตำมแบบ
ศิลปะพม่ำแท้ๆ วิจิตรตระกำรดว้ยลวดลำยแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ยทัง้หลงัคำบำนประตูและหนำ้ต่ำง โดยเนน้รำยละเอียดเก่ียวกับ
พทุธประวติัและทศชำติของพระพทุธเจำ้ สรำ้งโดยพระเจำ้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองคย์ำ้ยรำชธำนีจำกอมรปรุะมำอยู่
ที่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นพระต ำหนักยำมแปรพระรำชฐำนแต่หลงัจำกที่พระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจำ้ธีบอหรือ สป่ีอ พระโอรสก็
ทรงยกพระต ำหนกันีถ้วำยเป็นวดัถือไดว้่ำเป็นงำนฝีมือที่ประณีตของช่ำงหลวงชำวมัณฑะเลยอ์ย่ำงแทจ้รงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกนั้นน  ำท่ำนเดินทำงสูเ่ขำ  Mandalay Hill ตัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือของพระรำชวัง เขำลกูนีส้งู 240 เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิว
ทิวทัศนท์ี่สวยงำมที่สดุของเมืองมณัฑะเลยซ์ึ่งอยู่บนยอดเขำ สำมำรถมองเห็นทศันียภำพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมืองชมพระ
อำทิตยล์บัฟ้ำอนัสวยงำมบนยอดเขำมณัฑะเลย ์

 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ท่ีพัก เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดำว) หรอื เทียบเท่ำ 

วันท่ี 2 
มัณฑะเลย-์มิงกุน - ระฆังยักษม์ิงกุน - เจดียพ์ญาเธียรดาน –ชมวิวเจดียพ์ร้อมชม
พระอาทิตยต์กดิน – พุกาม 

เช้า บรกิำรอำหำรเชำ้ณหอ้งอำหำรของโรงแรม 
 ออกเดินทำงสู ่ท่าเรือริมแม่น ้าอิรวดี ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 15 นำที 

น ำทกุท่ำนลอ่งเรอืขำ้มฟำก สู ่รำชธำนีเก่ำของพระเจำ้ปดงุ เมืองมิงกนุ ใชเ้วลำประมำณ 45 นำที 
 จำกนั้น ชมมหาเจดียย์ักษ์ มิงกุน ถึงท่ำเรือนั่งรถชมซำกเจดียข์นำดใหญ่ รอ่งรอยแห่งควำมทะเยอทยำนของพระเจำ้ปดุง ที่ใช้

แรงงำนทำส และนักโทษนับพันคนในกำรก่อสรำ้ง โดยตั้งพระทัยว่ำจะสรอ้งให้สูงใหญ่กว่ำพระปฐมเจดียแ์ห่งสยำม  และให้
พระองคส์ำมำรถทอดพระเนตร ไดจ้ำกเมืององัวะที่อยู่ฝ่ังตรงขำ้มแม่น  ำ้อิรวดี แต่ดว้ยงบประมำณที่บำนปลำย ประกอบกบัปัญหำ
ขำดแคลนแรงงำน จ ำท  ำใหก้ำรก่อสรำ้งล่ำชำ้ และในที่สดุพระองคก็์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลงัพ่ำยแพไ้ทยใน
สงครำม 9 ทัพ เจดียอ์งคน์ี ้จึงสรำ้งไดแ้ค่ฐำน หลงัจำกนั้นองคเ์จดียก็์ถกูทิง้รำ้งเรื่อยมำ แต่เพียงฐำนก็นบัว่ำใหญ่โตมำก หำกสรำ้ง

 

 



 
 
 
 
 
 
 

เสร็จจะมีขนำดใหญ่และสงูที่สดุในโลก  น  ำทุกท่ำนชม ระฆงัยักษมิ์งกุน สรำ้งเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจำ้ปดงุ สรำ้งถวำยแด่เจดีย์
มิงกนุ มีน  ำ้หนกั 90 ตัน สงู 4 เมตร ปำกระฆงักวำ้ง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองคน์ีใ้หญ่เป็นอันดบั 2 รองจำกระฆังแห่งพระรำชวงัแครม
ลนิ ในกรุงมอวโก ประเทศรสัเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแลว้ ปัจจุบนัระฆงั  หลงัจำกนั้นชมเจดียส์ีขำวบรสิทุธ์ิ ที่สรำ้งบนฐำน 7 
ชัน้ รูปเกลยีวคลื่นงดงำม เจดียพ์ญาเธียรดาน สรำ้งขึน้เมืองปี พ.ศ. 2329 เพื่อใหเ้ปรยีบเสมืองเจดียจ์ฬุำมณี ที่ตัง้อยู่เหนือเขำพระ
สเุมรุ ตำมควำมเชื่อในไตรภูมิพุทธศำสนำที่ว่ำ คือแกนกลำงจกัรวำล ซึ่งถูกลอ้มรอบดว้ยสตัตบรพิันธ์ และมหำนทีสีทนัดรทัง้ 7 ชั้น 
พระเจดียแ์ห่งนีย้งัถุกสรำ้งใหเ้ป็นสกัขีพยำนรกัของรำชนิกลุองัวะ โดยพระเจำ้บำกะยีดอว ์เพื่อเป็นอนสุรณส์ถำนแห่งควำมรกัที่มีต่อ
พระมเหสีชินพิวเม ที่สิน้พระชนมไ์ปก่อนที่พระเจำ้บำกะยีดอวจ์ะขึน้ครองรำชย ์แมจ้ะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทชัมำฮำล แต่ก็ไดร้บัสมญำ
นำมว่ำ ทชัมำฮำลแห่งลุม่อิรวดี 

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย ออกเดินทำงสูเ่มือง พกุำมโดยรถบัสปรบัอำกำศ เมืองพุกำม(Bagan) ดินแดนแห่งเจดียห์มื่นองคท์ี่มีอำยกุว่ำ 2,000ปี ของกษัตรยิ์

อนรุุทมหำรำชแห่งอำณำจกัรพุกำม 
น ำท่ำนไปชมวิวเจดียเ์มืองพกุำมเหมำะแก่กำรชมวิวพระอำทิตยต์กดินยำมเย็น หรอืวิวพระอำทิตยข์ึน้ยำมเชำ้ตรู ่**หำกไม่สำมำรถ
น ำคณะมำชมวิวพระอำทิตยต์กดินไดท้นัจะน ำคณะมำชมวิวพระอำทิตยข์ึน้ช่วงเชำ้ตรูข่องอีกวันแทน** 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัตตำคำร 
ท่ีพัก น ำคณะเขำ้สูท่ี่พกั Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดำว)  หรอื เทียบเท่ำ 

วันท่ี 3 
พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี -เจดีย์ชเวสิกอง-วัดติโลมินโล-
มัณฑะเลย ์

เช้า บรกิำรอำหำรเชำ้ณหอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

น ำท่ำนชมตลาดยองอูตลำดใหญ่ของเมืองพกุำมที่ขำยสินคำ้ทุกชนิดทั้งเครื่องอปุโภค-บรโิภค ขำ้วปลำอำหำร ผักสด เสือ้ผำ้ ของที่
ระลึกพื ้นเมืองเหมำะส  ำหรับเดินชมและเลือกซือ้ของฝำกโดยเฉพำะเครื่องเขินที่พุกำมถือว่ำเป็นหนึ่งเพรำะฝีมือปรำณีตและ
ออกแบบสวย น ำชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวดัสีขำว มองเห็นไดช้ัดเจนสรำ้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหำรแห่งนีน้ับไดว้่ำ
เป็นวิหำรที่มีขนำดใหญ่ที่สดุในพกุำม มีรูปรำ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตรุสั มีมุขเด็จย่ืนออกไปทัง้ 4 ดำ้น แผนผงัเหมือนไมก้ำงเขนแบบกรีก
ซึ่งต่อมำเจดียแ์ห่งนีเ้ป็นตน้แบบของสถำปัตย-กรรมพม่ำในยคุตน้ของพกุำม และสิ่งที่น่ำทึ่งของวิหำรแห่งนีก็้คือ ที่ช่องหลงัคำเจำะ
เป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่ำงสอ่งลงมำตอ้งองคพ์ระ ท  ำใหม้ีแสงสว่ำงอย่ำงน่ำอศัจรรย ์



 
 
 
 
 
 
 

 
ชมเจดียต์ิโลมินโล เจดียแ์ห่งนีไ้ดร้บักำรยกย่องว่ำมีควำมสวยงำมมำกทั้งภำยในและภำยนอก  วัดนีส้รำ้งแบบก่ออิฐถือปูน บน
ฐำนกวำ้งดำ้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภำยในวิหำรมีช่องบนัได เดินขึน้สู่ระเบียงชั้นบนได้ และวิหำรแห่งนีไ้ดช้ื่อว่ำเป็น
วิหำรองคส์ดุทำ้ยที่มีกำรสรำ้งในแบบสถำปัตยกรรมพกุำม ภำยในวิหำรมีพระพุทธรูป 4 องคท์ี่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สอง ภำยในมีช่อง
แสงที่เมื่อสอ่งกระทบพระพทุธรูปแลว้มีควำมงดงำม 

 
 

 น ำชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สรำ้งโดยพระเจำ้นะระตู่ และพระองคก็์เชื่อว่ำเป็นวิหำรที่ใหญ่ที่สดุในเมือง
พกุำม สรำ้งขึน้เพื่อลำ้งบำป ดว้ยทรงปริวิตกว่ำผลกรรมจำกกำรกระท ำปิตุฆำตจะติดตำมพระองคไ์ปในชำติภพหนำ้ ตั้งโดดเด่น
ย่ิงใหญ่ตระหง่ำนดงัต ำนำนที่โหดรำ้ยไดเ้ลำ่ต่อกนัมำ 

 
 สกักำระ เจดียช์เวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหำสถำนสิ่งศกัด์ิสทิธ์ของพม่ำซึ่งเป็นสถปูดั้งเดิมของพม่ำโดยแทส้รำ้งขึน้

หลงัพระเจำ้อโนรธำขึน้ครองรำชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสำรีริกธำตจุำกพระสรีระหลำยสว่นมีลกัษณะเป็นสทีองขนำดใหญ่ ใชเ้ป็น
ทัง้ที่ประชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลำงของพระพทุธศำสนำนิกำยเถรวำทในพุกำม 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 
บ่าย ออกเดินทำงสูเ่มือง มณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอำกำศ (ใชเ้วลำประมำณ 4-5 ชั่วโมง) 
ค ่า รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ท่ีพัก เดินทำงเขำ้สูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดำว) หรอื เทียบเท่ำ 

วันที ่4 
มัณฑะเลย์- ร่วมพิ ธี ล้ างพระพักตร์พระมหามัยมุ ณี -สะพานไ ม้ สัก อู เบง -
พระราชวังมัณฑะเลยม์ัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ 
(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 

เช้าตรู่ 
 

น ำท่ำนร่วมพิธีกรรมอันศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมลำ้งหน้ำพระพักตรพ์ระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธ์ิของพม่ำ)ถือเป็นตน้แบบ
พระพุทธรูปทองค ำขนำดใหญ่ทรงเครื่องกษัตรยิท์ี่ไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ “พระพุทธรูปทองค ำเนือ้นิ่ม” ที่พระเจำ้กรุงยะไข่ทรงหล่อ
ขึน้ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค ำเปลวหนำ 2 นิว้ ทรงเครื่องประดับทองปำงมำรวิชยั หนำ้ตกักวำ้ง
9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจำ้ปดุงไดส้รำ้งวัดมหำมุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอำระกัน หรือวดัพยำจี) เพื่อประดิษฐำนพระมหำมัยมุนี 
และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจำ้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่ำใหอ้ังกฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ัดทองค ำ จึงท  ำใหท้องค ำเปลวที่ปิดพระ
ละลำยเก็บเนือ้ทองไดน้  ำ้หนักถึง 700 บำท ต่อมำในปี พ.ศ.2426 ชำวพม่ำไดเ้รี่ยไรเงินเพื่อบรูณะวดัขึน้ใหม่มีขนำดใหญ่กว่ำเดิม
โดยสำยกำรออกแบบของช่ำงชำวอิตำลีจึงนับได้ว่ำเป็นวัดที่สรำ้งใหม่ที่สดุแต่ประดิษฐำนพระพุทธรูปเก่ำแก่ที่สดุในเมืองพม่ำ
โดยรอบๆระเบียงเจดียย์งัมีโบรำณวัตถทุี่น  ำไปจำกกรุงศรอียธุยำเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 

 
เช้า บรกิำรอำหำรเชำ้ณหอ้งอำหำรของโรงแรม 
 ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพำนไมท้ี่ยำวที่สดุในโลกโดยขำ้รำชกำรชัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่ำเสำอู เสำของสะพำนใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้

ซึ่งมีอำยกุว่ำ 200 ปีทอดขำ้ม ทะเลสำบตองตำมนั (Toungthamon)จำกนัน้น  ำท่ำนรว่มท ำบญุถวำยปัจจัย  

 



 
 
 
 
 
 
 

ณ วัดมหากันดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุของพม่ำที่เมืองอมรปรุะซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์ับ
รอ้ยรูปเดินเรยีงแถวดว้ยอำกำรส  ำรวมเพื่อรบัถวำยภัตตำหำรเพล  จำกนัน้น  ำท่ำนชมพระราชวังมัณฑะเลย ์(Mandalay Palace) 
พระรำชวังที่สว่นใหญ่ก่อสรำ้งดว้ยไมส้กัที่สวยงำมที่สดุแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครำมมหำ-เอเชียบรูพำ หรอืสงครำมโลกครัง้ที่  
2 วนัที่ 20 มีนำคม 2488 เครื่องบินฝ่ำยสมัพนัธมิตรโดยกองทัพองักฤษไดท้ิง้ระเบิดจ ำนวนมำกมำยถลม่พระรำชวงั-มณัฑะเลยข์อง
พม่ำดว้ยเหตุผลว่ำพระรำชวังนีเ้ป็นแหล่งซ่องสมุก ำลงัของกองทัพญ่ีปุ่ นพระรำชวังมัณฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระรำชวังไมส้กัก็ถูกไฟไหม้ 
เผำรำบเป็นหนำ้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปรำกำรและคูน  ำ้รอบพระรำชวัง ที่ยังเป็นของดั้งเดิมอยู่ปัจจุบันพระรำชวังที่เห็นอยู่เป็น
พระรำชวงัที่รฐับำลพม่ำไดจ้  ำลองรูปแบบของพระรำชวงัของเก่ำขึน้มำ 

 **ปิดช่วงสงกรำนต ์10-20 เมษำยน ของทกุปี(เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได)้** 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู ่ สนำมบินมณัฑะเลย ์

14.05 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินบำงกอกแอรแ์อรเ์วย ์ เที่ยวบินที่ PG710 (มีบรกิำรอำหำรและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
16.30 น. คณะเดินทำงถงึท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วนัที่ 23-26 ม.ค. 63 12,888 12,888 12,888 4,500 

วนัที่ 30 ม.ค.-02ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 31 ม.ค.-03ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 06-09 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัที่ 07-10 ก.พ. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัที่ 20-23 ก.พ. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 05-08 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัที่ 12-15 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัที่ 19-22 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัที่ 20-23 มี.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัที่ 26-29 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 27-30 มี.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

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



 
 
 
 
 
 
 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช ำระเงิน จ ำนวน ท่ำนละ่10,000  โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ที่มีอำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท  ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 

3 วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัว่ำกรุป๊ออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจังหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ที่ ทำงบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ่้ำยที่
เกิดขึน้ 

5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรยีมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ตอ้งกำรดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแล
สมำชิกภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตั๋ วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำม

ประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนัจ ำนวนคนและมีค่ำใชจ้่ำยที่ทำงสำยกำรบินก ำหนด) 
2. ค่ำน ำ้หนกักระเป๋ำเดินทำง 20 กก. 
3. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
4. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร พรอ้มคนขบัรถที่ช  ำนำญเสน้ทำง 
5. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรอืเทียบเท่ำ  
6. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
7. ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
8. ค่ำมคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดินทำง 
9. ค่ำประกันอุบัติ เหตุคุ้มครองในระหว่ำงกำรเ ดินทำง  คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ  1,000,000 บำท ค่ำ   

รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์  
 
*ลกูคำ้ท่ำนใดสนใจ..ซือ้ประกนักำรเดินทำงส  ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทำงบ
รษัิได*้  

เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  
ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัที่มีอำยมุำกกว่ำ 16 หรอืนอ้ยกว่ำ 75 ปี   



 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสอืเดินทำง(PASSPORT) 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิเช่นค่ำอำหำร ,ค่ำเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ  (มินิบำร ,์ น ำ้ด่ืม, บุหรี่, เหลำ้, เบียร ์ฯลฯ), ค่ำ

โทรศัพท ์, ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสอืเดินทำง, ค่ำน ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำก ำหนด
,ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำง
กำรเดินทำงเป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศพม่ำส  ำหรบัหนังสือเดินทำงต่ำงชำติและผู้ถือเอกสำรต่ำงด้ำวต้องย่ืนวีซ่ำเข้ำ
ประเทศพม่ำมีค่ำธรรมเนียม 1,600 บำทต่อท่ำน และค่ำบรกิำรย่ืนวีซ่ำ 500 บำทต่อท่ำน ใชร้ะยะเวลำในกำรย่ืน
วีซ่ำ 5-7 วนัท  ำกำร ยกเวน้ หนงัสอืเดินทำงไทย กมัพชูำ ลำว เวยีดนำม และฟิลปิปินส ์ไม่ตอ้งย่ืนวีซ่ำ 

4. ค่ำหอ้งพกัเด่ียวตำมอตัรำ 
5. ค่ำน ำกลอ้งถ่ำยรูป และกลอ้งวีดีโอเขำ้วดั 
6. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
7. ค่ำทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (แลว้แต่ควำมพงึพอใจในกำรบรกิำรของมคัคเุทศก)์ 
8. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
9. ค่าทิปมัคคุเทศกท้์องถิน่และทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆท่ีไม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านึงถงึผลประโยชน์ 

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมำยเหต ุ: ส  ำหรบัผูเ้ดินทำงที่อำยุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกับบิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำง

ไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 
 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น 

วีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร ์กำรเตรียมเอกสำรที่ ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 



 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรอื ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษัท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง
บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่
ค่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเลม่ออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนมุัติวีซ่ำได ้  

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ ำนกัหรอืศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุไม่ต  ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 
เดือน ผูเ้ดินทำงตอ้งไปย่ืนค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดินทำงเลม่ใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสอืเดินทำงเลม่เก่ำ ใหก้ับ
ทำงบริษัทดว้ย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงย่ิงในกำรย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ และ
จ ำนวนหนำ้หนงัสอืเดินทำง ตอ้งเหลอืว่ำงส  ำหรบัติดวีซ่ำไม่ต  ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสอืเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรอื กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ 
ในเลม่ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย เต็มจ ำนวันค่ำทวัร ์ 
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย เต็มจ ำนวันค่ำทวัร ์
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่ำใชจ่้ำยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสยีหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไม่ได้รบักำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้  ำระค่ำทั วรห์รือมัดจ ำ
มำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่ เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋ ว
เครื่องบิน หรือค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำม
จ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกนัและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในกำรปรบัเปลี่ยนหรอืยำ้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรตัและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดนิทางตา่งชาตทิี่ไม่ไดรั้บการยกเว้น) 
โปรดสง่เอกสำรก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย 10 วนัท  ำกำร 

-หนงัสอืเดินทำง (Passport)  
-ตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง  
-หนงัสอืเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลอืส  ำหรบัประทบัวีซ่ำอย่ำงนอ้ย 4 หนำ้ 
-รูปถ่ำย 
-รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด2 นิว้ จ  ำนวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพื ้นหลงัขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอรใ์ช้
ไม่ได)้และกรุณำเขียนเบอรติ์ดต่อ-อำชีพไวด้ำ้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขำ้เมืองขำออกจำกประเทศไทย 
-พำสสปอรต์ต่ำงชำติที่เดินทำงเขำ้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขำ้ออกเมืองของไทยที่มีตรำประทบัใหแ้นบ
มำในเลม่พำสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพำสปอรต์เลม่เก่ำและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมำเพื่อป้องกนักำรสญูหำย หำกแนบมำแลว้เกิดกำรสญูหำยทำง
บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพ่ิมเติม 
 

หมายเหตุ : 
 1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิที่จะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่ำน 
 2. ขอสงวนสทิธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
 3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อนัเนื่องจำกสำเหตตุ่ำงๆ 
 4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หำกเกิดกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, 

กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรน ำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 



 
 
 
 
 
 
 

 5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน้ หำกเกิดสิ่งของสญูหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน , เกิด
จำกกำรโจรกรรม และ อบุติัเหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเที่ยวเอง 

 6. เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวรท์ั้งหมดกับทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับ
เงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 


