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เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 63  

เริ่มต้นเพยีง 12,888.-  

พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ)-มณัฑะเลย(์ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตมิณัฑะเลย)์(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนำเจดยี ์
(เจดียห์ยก)พระต ำหนกัไมส้กัชเวนำนดอว-์วดักโุสดอ-ชมวิวยอดเขำมณัฑะเลย ์
วนัท่ี 2. มณัฑะเลย-์มงิกนุ - ระฆงัยกัษ์มงิกนุ - เจดียพ์ญำเธียรดำน –ชมวิวเจดียพ์รอ้มชมพระอำทติยต์กดิน – พกุำม 
วนัท่ี 3. พกุำม-ตลำดยองอ-ูวดัอนนัดำ-วิหำรธรรมยงัยี-เจดยีช์เวสิกอง-วดัติโลมินโล-มณัฑะเลย ์
วนัท่ี 4. มณัฑะเลย-์รว่มพิธีลำ้งพระพกัตรพ์ระมหำมยัมณีุ-สะพำนไมส้กัอเูบง-พระรำชวงัมณัฑะเลยม์ณัฑะเลย(์ทำ่อำกำศยำนนำนำชำติ
มณัฑะเลย)์-กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู)ิ  ( PG710 : 14.05-16.20) 

 
 



 
 

 

 

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ )-มัณฑะเลย์(ท่ าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย์ (เจดียห์ยก)พระต าหนักไม้
สักชเวนานดอว-์วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย ์

09.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสวุรรณภมูิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 เคำนเ์ตอร ์F โดยมีเจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรบั 

11.50 น. 
ออกเดินทำงสู่กรุงมณัฑะเลย ์โดยสำยกำรบินบำงกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG709 
(มีบรกิำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

13.20 น. 
 

เดินทำงถึง เมืองมัณฑะเลย ์ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ (เวลำท้องถิ่นที่เมียนมำรช์ำ้กว่ำประเทศไทยครึ่ง
ชั่วโมง) 

 

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

 

 
 
 
 
 
น ำท่ำนชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry) พระต ำหนักนีส้รำ้งดว้ยไมส้ักทั้งหลังงดงำมตำมแบบ
ศิลปะพม่ำแท้ๆ วิจิตรตระกำรดว้ยลวดลำยแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ยทัง้หลงัคำบำนประตแูละหนำ้ต่ำง โดยเนน้รำยละเอียดเก่ียวกับ
พทุธประวตัิและทศชำติของพระพุทธเจำ้ สรำ้งโดยพระเจำ้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองคย์ำ้ยรำชธำนีจำกอมรปรุะมำอยู่

 

 

 



 
ที่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นพระต ำหนกัยำมแปรพระรำชฐำนแต่หลงัจำกที่พระองคสิ์น้พระชนม ์พระเจำ้ธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรง
ยกพระต ำหนกันีถ้วำยเป็นวดัถือไดว้่ำเป็นงำนฝีมือที่ประณีตของช่ำงหลวงชำวมณัฑะเลยอ์ย่ำงแทจ้รงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เขำ  Mandalay Hill ตัง้อยู่ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือของพระรำชวงั เขำลกูนีส้งู 240 เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิว
ทิวทศันท์ี่สวยงำมที่สดุของเมืองมณัฑะเลยซ์ึ่งอยู่บนยอดเขำ สำมำรถมองเห็นทศันียภำพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมืองชมพระ
อำทิตยล์บัฟ้ำอนัสวยงำมบนยอดเขำมณัฑะเลย ์

 

 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมที่พกั 
ทีพ่กั เดินทำงเขำ้สู่ที่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดำว) หรือ เทียบเท่ำ 

วันที ่2 
มัณฑะเลย-์มิงกุน - ระฆังยักษม์ิงกุน - เจดียพ์ญาเธียรดาน –ชมวิวเจดียพ์ร้อมชม
พระอาทติยต์กดิน – พุกาม 

เช้า บรกิำรอำหำรเชำ้ณหอ้งอำหำรของโรงแรม 
 ออกเดินทำงสู่ ท่าเรือริมแม่น ้าอิรวดี ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 15 นำที 

น ำทกุท่ำนล่องเรือขำ้มฟำก สู่ รำชธำนีเก่ำของพระเจำ้ปดงุ เมืองมิงกนุ ใชเ้วลำประมำณ 45 นำที 
 จำกนั้น ชมมหาเจดียย์ักษ์ มิงกุน ถึงท่ำเรือนั่งรถชมซำกเจดียข์นำดใหญ่ ร่องรอยแห่งควำมทะเยอทยำนของพระเจำ้ปดุง ที่ใช้

แรงงำนทำส และนกัโทษนบัพนัคนในกำรก่อสรำ้ง โดยตัง้พระทยัว่ำจะสรอ้งใหส้งูใหญ่กว่ำพระปฐมเจดียแ์ห่งสยำม  และใหพ้ระองค์
สำมำรถทอดพระเนตร ไดจ้ำกเมืององัวะที่อยู่ฝ่ังตรงขำ้มแม่น ำ้อิรวดี แต่ดว้ยงบประมำณที่บำนปลำย ประกอบกับปัญหำขำดแคลน
แรงงำน จ ำท ำใหก้ำรก่อสรำ้งล่ำชำ้ และในที่สดุพระองคก์็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลงัพ่ำยแพไ้ทยในสงครำม 9 ทพั 
เจดียอ์งคน์ี ้จึงสรำ้งไดแ้ค่ฐำน หลงัจำกนัน้องคเ์จดียก์็ถูกทิง้รำ้งเรื่อยมำ แต่เพียงฐำนก็นบัว่ำใหญ่โตมำก หำกสรำ้งเสรจ็จะมีขนำด
ใหญ่และสงูที่สดุในโลก  น ำทกุท่ำนชม ระฆังยักษม์ิงกุน สรำ้งเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจำ้ปดงุ สรำ้งถวำยแด่เจดียม์ิงกนุ มีน ำ้หนกั 
90 ตนั สงู 4 เมตร ปำกระฆงักวำ้ง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองคน์ีใ้หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจำกระฆงัแห่งพระรำชวงัแครมลิน ในกรุงมอวโก 
ประเทศรสัเซีย แต่ระฆงัเครมลินแตกไปแลว้ ปัจจุบนัระฆงั  หลังจำกนัน้ชมเจดียสี์ขำวบริสทุธ์ิ ที่สรำ้งบนฐำน 7 ชัน้ รูปเกลียวคล่ืน

 

 



 
งดงำม เจดียพ์ญาเธียรดาน สรำ้งขึน้เมืองปี พ.ศ. 2329 เพื่อใหเ้ปรียบเสมืองเจดียจ์ุฬำมณี ที่ตัง้อยู่เหนือเขำพระสเุมรุ ตำมควำม
เชื่อในไตรภูมิพุทธศำสนำที่ว่ำ คือแกนกลำงจกัรวำล ซึ่งถูกลอ้มรอบดว้ยสตัตบริพนัธ์ และมหำนทีสีทนัดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดียแ์ห่งนี ้
ยงัถกุสรำ้งใหเ้ป็นสกัขีพยำนรกัของรำชนิกลุองัวะ โดยพระเจำ้บำกะยีดอว ์เพื่อเป็นอนสุรณส์ถำนแห่งควำมรกัที่มีต่อพระมเหสีชินพิว
เม ที่สิน้พระชนมไ์ปก่อนท่ีพระเจำ้บำกะยีดอวจ์ะขึน้ครองรำชย ์แมจ้ะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทชัมำฮำล แต่ก็ไดร้บัสมญำนำมว่ำ ทชัมำฮำ
ลแห่งลุ่มอิรวดี 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย ออกเดินทำงสู่เมือง พกุำมโดยรถบสัปรบัอำกำศ เมืองพกุำม(Bagan) ดินแดนแหง่เจดียห์มื่นองคท์ี่มีอำยกุวำ่ 2,000ปี ของกษตัรยิอ์นุ

รุทมหำรำชแห่งอำณำจกัรพกุำม 
น ำท่ำนไปชมวิวเจดียเ์มืองพกุำมเหมำะแก่กำรชมวิวพระอำทิตยต์กดินยำมเย็น หรือวิวพระอำทิตยข์ึน้ยำมเชำ้ตรู่ **หำกไม่สำมำรถ
น ำคณะมำชมววิพระอำทติยต์กดินไดท้นัจะน ำคณะมำชมวิวพระอำทิตยข์ึน้ช่วงเชำ้ตรูข่องอีกวนัแทน** 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร 
ทีพ่กั น ำคณะเขำ้สู่ที่พกั Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดำว)  หรือ เทียบเท่ำ 

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

เช้า บรกิำรอำหำรเชำ้ณหอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

น ำท่ำนชมตลาดยองอูตลำดใหญ่ของเมืองพกุำมที่ขำยสินคำ้ทกุชนิดทัง้เครื่องอปุโภค-บรโิภค ขำ้วปลำอำหำร ผกัสด เสือ้ผำ้ ของที่
ระลกึพืน้เมืองเหมำะส ำหรบัเดนิชมและเลือกซือ้ของฝำกโดยเฉพำะเครื่องเขินท่ีพกุำมถือว่ำเป็นหนึ่งเพรำะฝีมือปรำณีตและออกแบบ
สวย น ำชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวดัสีขำว มองเห็นไดช้ดัเจนสรำ้งเสรจ็เมื่อปี 1091 ซึ่งวิหำรแห่งนีน้บัไดว้่ำเป็นวิหำรท่ีมี
ขนำดใหญ่ที่สดุในพุกำม มีรูปร่ำงเป็นส่ีเหล่ียมจตัุรสั มีมขุเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดำ้น แผนผงัเหมือนไมก้ำงเขนแบบกรีกซึ่งต่อมำเจดีย์
แห่งนีเ้ป็นตน้แบบของสถำปัตย-กรรมพม่ำในยุคตน้ของพุกำม และส่ิงที่น่ำทึ่งของวิหำรแห่งนีก้็คือ ที่ช่องหลงัคำเจำะเป็นช่องเล็กๆ 
ใหแ้สงสว่ำงส่องลงมำตอ้งองคพ์ระ ท ำใหม้ีแสงสว่ำงอย่ำงน่ำอศัจรรย ์

 
ชมเจดียต์ิโลมินโล เจดียแ์ห่งนีไ้ดร้บักำรยกย่องว่ำมีควำมสวยงำมมำกทัง้ภำยในและภำยนอก  วดันีส้รำ้งแบบก่ออิฐถือปนู บนฐำน
กวำ้งดำ้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภำยในวิหำรมีช่องบนัได เดินขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได้ และวิหำรแห่งนีไ้ดช้ื่อว่ำเป็นวิหำร
องคส์ดุทำ้ยที่มีกำรสรำ้งในแบบสถำปัตยกรรมพุกำม ภำยในวิหำรมีพระพทุธรูป 4 องคท์ี่ชัน้ท่ีหนึ่งและชัน้ที่สอง ภำยในมีช่องแสงที่
เมื่อส่องกระทบพระพทุธรูปแลว้มีควำมงดงำม 

 



 

 
 

 น ำชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สรำ้งโดยพระเจำ้นะระตู่ และพระองคก์็เชื่อว่ำเป็นวิหำรที่ใหญ่ที่สุดในเมือง
พุกำม สรำ้งขึน้เพื่อลำ้งบำป ดว้ยทรงปริวิตกว่ำผลกรรมจำกกำรกระท ำปิตุฆำตจะติดตำมพระองคไ์ปในชำติภพหนำ้ ตัง้โดดเด่น
ยิ่งใหญ่ตระหง่ำนดงัต ำนำนที่โหดรำ้ยไดเ้ล่ำต่อกนัมำ 

 
 

 สกักำระ เจดียช์เวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหำสถำนส่ิงศกัดิ์สิทธข์องพม่ำซึ่งเป็นสถูปดัง้เดิมของพม่ำโดยแทส้รำ้งขึน้
หลงัพระเจำ้อโนรธำขึน้ครองรำชย ์เพื่อใชบ้รรจพุระบรมสำรีรกิธำตจุำกพระสรีระหลำยส่วนมีลกัษณะเป็นสีทองขนำดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้
ที่ประชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลำงของพระพทุธศำสนำนิกำยเถรวำทในพกุำม 

 
กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บ่าย ออกเดินทำงสู่เมือง มณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอำกำศ (ใชเ้วลำประมำณ 4-5 ชั่วโมง) 
ค ่า รบัประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมที่พกั 

ทีพ่กั เดินทำงเขำ้สู่ที่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดำว) หรือ เทียบเท่ำ 
  
  
  

 

 

 



 

วันที่ 4 
มัณฑะเลย์ -ร่ วมพิ ธี ล้ างพระพั กตร์พ ระมหามั ย มุ ณี -สะพานไม้ สัก อู เบง -
พระราชวังมัณฑะเลยม์ัณฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย)์-กรุงเทพฯ (ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 

เช้าตรู่ 
 

น ำท่ำนร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมลำ้งหน้ำพระพักตรพ์ระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพม่ำ)ถือเป็นตน้แบบ
พระพทุธรูปทองค ำขนำดใหญ่ทรงเครื่องกษัตรยิท์ี่ไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ “พระพทุธรูปทองค ำเนือ้นิ่ม” ที่พระเจำ้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้
ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟุต 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค ำเปลวหนำ 2 นิว้ ทรงเครื่องประดบัทองปำงมำรวิชยั หนำ้ตกักวำ้ง9 
ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจำ้ปดงุไดส้รำ้งวดัมหำมนุี หรือวดัยะไข่ (วดัอำระกนั หรือวดัพยำจี) เพื่อประดิษฐำนพระมหำมยัมนุี และใน
ปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจำ้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่ำใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค ำ จึงท ำใหท้องค ำเปลวที่ปิดพระละลำยเก็บ
เนือ้ทองไดน้ ำ้หนกัถึง 700 บำท ต่อมำในปี พ.ศ.2426 ชำวพม่ำไดเ้รี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึน้ใหม่มีขนำดใหญ่กว่ำเดิมโดยสำยกำร
ออกแบบของช่ำงชำวอิตำลีจึงนบัไดว้่ำเป็นวดัที่สรำ้งใหม่ที่สดุแต่ประดิษฐำนพระพุทธรูปเก่ำแก่ที่สดุในเมืองพม่ำโดยรอบๆระเบียง
เจดียย์งัมีโบรำณวตัถทุี่น ำไปจำกกรุงศรีอยธุยำเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 
 

 

 
เช้า บรกิำรอำหำรเชำ้ณหอ้งอำหำรของโรงแรม 

 ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพำนไมท้ี่ยำวที่สดุในโลกโดยขำ้รำชกำรชัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่ำเสำอู เสำของสะพำนใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้
ซึ่งมีอำยกุว่ำ 200 ปีทอดขำ้ม ทะเลสำบตองตำมนั (Toungthamon)จำกนัน้น ำท่ำนรว่มท ำบญุถวำยปัจจยั  
ณ วัดมหากันดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึ่งเป็นวดัที่ใหญ่ที่สดุของพม่ำที่เมืองอมรปรุะซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์บั
รอ้ยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอำกำรส ำรวมเพื่อรบัถวำยภตัตำหำรเพล  จำกนัน้น ำท่ำนชมพระราชวังมัณฑะเลย ์(Mandalay Palace) 
พระรำชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสรำ้งดว้ยไมส้กัที่สวยงำมที่สดุแห่งหน่ึงของเอเชยีในสมยัสงครำมมหำ-เอเชียบรูพำ หรือสงครำมโลกครัง้ที่ 2 
วนัที่ 20 มีนำคม 2488 เครื่องบินฝ่ำยสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิง้ระเบิดจ ำนวนมำกมำยถล่มพระรำชวงั -มณัฑะเลยข์อง
พม่ำดว้ยเหตผุลว่ำพระรำชวงันีเ้ป็นแหล่งซ่องสมุก ำลงัของกองทพัญ่ีปุ่ นพระรำชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระรำชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้เผำ
รำบเป็นหน้ำกลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปรำกำรและคูน ้ำรอบพระรำชวัง  ที่ยังเป็นของดั้งเดิมอยู่ปัจจุบันพระรำชวังที่เห็นอยู่เป็น
พระรำชวงัที่รฐับำลพม่ำไดจ้ ำลองรูปแบบของพระรำชวงัของเก่ำขึน้มำ 

 **ปิดช่วงสงกรำนต ์10-20 เมษำยน ของทกุปี(เวลำอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได)้** 
 สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินมณัฑะเลย ์

14.05 น. ออกเดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินบำงกอกแอรแ์อรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG710 (มีบรกิำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
16.30 น. คณะเดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มดว้ยควำมประทบัใจ 

 

 

 



 

อัตราค่าบรกิาร : พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
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 

วนัที่ 03-06 เม.ย. 63 17,888 17,888 17,888 6,500 

วนัที่ 11-14 เม.ย. 63 17,888 17,888 17,888 6,500 

วนัที่ 12-15 เม.ย. 63 17,888 17,888 17,888 6,500 

วนัที่ 30 เม.ย.– 03 พ.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัที่ 01-04 พ.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัที่ 02-05 พ.ค. 63 14,888 14,888 14,888 4,500 

วนัที่ 14-17 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 15-18 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 21-24 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 28-31 พ.ค. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 04-07 มิ.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 11-14 มิ.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

วนัที่ 18-21 มิ.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 



 

วนัที่ 25-28 มิ.ย. 63 13,888 13,888 13,888 4,500 

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

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงิน จ ำนวน ท่ำนล่ะ10,000  โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 

3 วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิัทขออนญุำติยกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บักำรยืนยนัว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
4. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

5. กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รำยบคุคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพื่อประกอบกำรตดัสินใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที่ 

6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดูแล
สมำชิกภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทำงไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำม

ประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนัจ ำนวนคนและมีค่ำใชจ้่ำยที่ทำงสำยกำรบินก ำหนด) 
2. ค่ำน ำ้หนกักระเป๋ำเดินทำง 20 กก. 
3. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
4. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร พรอ้มคนขบัรถที่ช  ำนำญเสน้ทำง 
5. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ  
6. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
7. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
8. ค่ำมคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดกำรเดินทำง 
9. ค่ำประกันอุบัติ เหตุคุ ้มครองในระหว่ำงกำรเดินทำง  คุ้มครองในวงเงินท่ำนละ  1,000,000 บำท ค่ำ   

รกัษำพยำบำลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม ์ 
 
*ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ..ซือ้ประกนักำรเดินทำงส ำหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพิ่มเติมกบัทำงบ
รษิัได*้  

เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วนั] 
เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วนั]  



 
ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 16 หรือนอ้ยกว่ำ 75 ปี   
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 

1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง(PASSPORT) 
2. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิเช่นค่ำอำหำร,ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ  (มินิบำร,์ น ้ำดื่ม, บุหรี่, เหลำ้, เบียร ์ฯลฯ), ค่ำ

โทรศพัท ์, ค่ำซกัรีด, ค่ำธรรมเนียมหนงัสือเดินทำง, ค่ำน ำ้หนกัเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำก ำหนด
,ค่ำรกัษำพยำบำลกรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำง
กำรเดินทำงเป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศพม่ำส ำหรบัหนังสือเดินทำงต่ำงชำติและผูถื้อเอกสำรต่ำงดำ้วตอ้งยื่นวีซ่ำเข้ำ
ประเทศพม่ำมีค่ำธรรมเนียม 1,600 บำทต่อท่ำน และค่ำบรกิำรยื่นวีซ่ำ 500 บำทต่อท่ำน ใชร้ะยะเวลำในกำรยื่น
วีซ่ำ 5-7 วนัท ำกำร ยกเวน้ หนงัสือเดินทำงไทย กมัพชูำ ลำว เวียดนำม และฟิลิปปินส ์ไม่ตอ้งยื่นวีซ่ำ 

4. ค่ำหอ้งพกัเดี่ยวตำมอตัรำ 
5. ค่ำน ำกลอ้งถ่ำยรูป และกลอ้งวีดีโอเขำ้วดั 
6. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 
7. ค่ำทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (แลว้แต่ควำมพึงพอใจในกำรบรกิำรของมคัคเุทศก)์ 
8. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
9. ค่าทปิมัคคุเทศกท์้องถ่ินและทปิพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป 
 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตสุดวิสัยต่างๆทีไ่ม่สามารถคาดการณล์่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน ์

และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
หมำยเหตุ : ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทำงกับบิดำ มำรดำ ตอ้งมีจดหมำยยินยอมใหบ้ตุรเดินทำง

ไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำดว้ย 
 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมารไ์ด้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา 

ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอีกฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 
วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชต้ั้งแตว่นัที ่11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลับมาย่ืน 

วีซ่าเข้าออกปกติอกีทางทวัรจ์ะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท** 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร ์กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำร
พิจำรณำ ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกบัทำงบริษัท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง
บริษัทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำที่
ค่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนมุตัิวีซ่ำได ้ 



 
3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ ำนกัหรือศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุไม่ต  ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 
เดือน ผูเ้ดินทำงตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนงัสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับ
ทำงบริษัทดว้ย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวีซ่ำ และ
จ ำนวนหนำ้หนงัสือเดินทำง ตอ้งเหลือว่ำงส ำหรบัติดวีซ่ำไม่ต  ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนงัสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทำง
นัน้ๆ และพำสปอรต์ ถือเป็นหนังสือของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ 
ในเล่ม 

 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย เต็มจ ำนวันค่ำทวัร ์ 
3. แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย เต็มจ ำนวันค่ำทวัร ์
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รือมัดจ ำ
มำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋ว
เครื่องบิน หรือค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำม
จ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้ง

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

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเตม็ บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 



 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทดัรตัและไม่

มีอ่ำงอำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทีไ่ม่ได้รับการยกเว้น) 
โปรดส่งเอกสำรก่อนกำรเดินทำงอย่ำงนอ้ย 10 วนัท ำกำร 

-หนงัสือเดินทำง (Passport)  
-ตอ้งมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง  
-หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีหนำ้เหลือส ำหรบัประทบัวีซ่ำอย่ำงนอ้ย 4 หนำ้ 
-รูปถ่ำย 
-รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด2 นิว้ จ ำนวน 3 ใบ (ใชรู้ปสีพืน้หลังขำวเท่ำนั้น ถ่ำยไวไ้ม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอรใ์ช้
ไม่ได)้และกรุณำเขียนเบอรต์ิดต่อ-อำชีพไวด้ำ้นหลงัรูป 
-ใบตรวจคนเขำ้เมืองขำออกจำกประเทศไทย 
-พำสสปอรต์ต่ำงชำติที่เดินทำงเขำ้ประเทศไทยจะตอ้งมีใบตรวจคนเขำ้ออกเมืองของไทยที่มีตรำประทบัใหแ้นบ
มำในเล่มพำสปอรต์ดว้ย 

**ในกรณีที่มีพำสปอรต์เล่มเก่ำและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมำเพื่อป้องกนักำรสญูหำย หำกแนบมำแลว้เกิดกำรสญูหำยทำง
บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในทกุกรณี ** 

 

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพิม่เติมได้ทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่เติม 
 

หมายเหตุ : 
 1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 10 ท่ำน 
 2. ขอสงวนสิทธ์ิกำรเก็บค่ำน ำ้มนัและภำษีสนำมบินทกุแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทำง 
 3. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อนัเน่ืองจำกสำเหตตุ่ำงๆ 
 4. บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, 

กำรก่อกำรจลำจล, ภยัธรรมชำติ, กำรน ำส่ิงของผิดกฎหมำย ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 
 5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกิดส่ิงของสญูหำย อนัเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน , เกิด

จำกกำรโจรกรรม และ อบุตัิเหตจุำกควำมประมำทของนกัท่องเที่ยวเอง 
 6. เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินมัดจ ำหรือค่ำทัวรท์ั้งหมดกับทำงบริษัทฯ แลว้ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่ำงๆ ทัง้หมด  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


