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พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
พระตำหนักไม้สกั ชเวนำนดอว์ l วัดกุโสดอ l พระรำชวังมัณฑะเลย์ l ชมวิวยอเขำมัณฑะเลย์
สะพำนไม้สกั อูเบง l ชมวิวเจดียพ์ ร้อมชมพระอำทิตย์ตกดิน l ระฆังมิงกุน l วัดอนันดำ
วิหำรธรรมยังยี l เจดียช์ เวสิกอง l ร่วมพิธีลำ้ งพระพักตร์พระมหำมัยมุณี l เจดียพ์ ญำเธียรดำน
เริ่มต้นเพียง

12,888.-
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เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ(ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย์(ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติมณ
ั ฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนำเจดีย ์
(เจดียห์ ยก)พระตำหนักไม้สกั ชเวนำนดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขำมัณฑะเลย์
วันที่ 2. มัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดียพ์ ญำเธียรดำน –ชมวิวเจดียพ์ ร้อมชมพระอำทิตย์ตกดิน – พุกำม
วันที่ 3. พุกำม-ตลำดยองอู-วัดอนันดำ-วิหำรธรรมยังยี-เจดียช์ เวสิกอง-วัดติโลมินโล-มัณฑะเลย์
วันที่ 4. มัณฑะเลย์-ร่วมพิธีลำ้ งพระพักตร์พระมหำมัยมุณี-สะพำนไม้สกั อูเบง-พระรำชวังมัณฑะเลย์มณ
ั ฑะเลย์(ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
มัณฑะเลย์)-กรุงเทพฯ (ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ) ( PG710 : 14.05-16.20)

กรุ งเทพฯ(ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ) -มั ณ ฑะเลย์ ( ท่ า อากาศยานนานาชาติ
วันที่ 1 มัณฑะเลย์)(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย ์ (เจดียห์ ยก)พระตาหนั กไม้
สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
09.00 น.
11.50 น.
13.20 น.

พร้อมกัน ณ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติสวุ รรณภูมิอำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกชัน้ 4 เคำน์เตอร์ F โดยมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับ
ออกเดินทำงสูก่ รุงมัณฑะเลย์ โดยสำยกำรบินบำงกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709
(มีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทำงถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลำท้องถิ่นที่เมียนมำร์ชำ้ กว่ำประเทศไทยครึ่ง
ชั่วโมง)
นำท่ำนเดินทำงสู่ตวั เมืองมัณฑะเลย์ระหว่ำงทำงนำท่ำนแวะชม พระเวรสนาเจดีย ์ (WeirawsanaZedi) เป็ นเจดียห์ ยกที่ใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก กว้ำงด้ำนละ 40.6 เมตร บนเนือ้ ที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพืน้ สูงจำกระดับถนนเกือบ 3 เมตร ทำให้องค์พระเจดียห์ ยกสูงกว่ำ
20 เมตร ทัง้ ภำยใน และภำยนอกประดับประดำด้วยแผ่นหยก กับก้อนหยก รวมเป็ นมูลค่ำรำว 15 ล้ำนดอลลำร์ (495 ล้ำนบำท)
เป็ นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่ง

นำท่ำนชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่ ครัง้ หนึ่งเคยเป็ นสถำนที่ทำกำร สังคำยนำพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 โดยมีแผ่นศิลำจำรึก
พระไตรปิ ฎกทัง้ หมด 84,000 พระธรรมขันธ์
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นำท่ำนชมพระตาหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) พระตำหนักนีส้ ร้ำงด้วยไม้สกั ทัง้ หลังงดงำมตำมแบบ
ศิลปะพม่ำแท้ๆวิจิตรตระกำรด้วยลวดลำยแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทัง้ หลังคำบำนประตูและหน้ำต่ำง โดยเน้นรำยละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและทศชำติของพระพุทธเจ้ำ สร้ำงโดยพระเจ้ำมินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็ นปี ท่ีพระองค์ยำ้ ยรำชธำนีจำกอมรปุระมำอยู่
ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็ นพระตำหนักยำมแปรพระรำชฐำนแต่หลังจำกที่พระองค์สิน้ พระชนม์ พระเจ้ำธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรง
ยกพระตำหนักนีถ้ วำยเป็ นวัดถือได้วำ่ เป็ นงำนฝี มือที่ประณีตของช่ำงหลวงชำวมัณฑะเลย์อย่ำงแท้จริง

จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ ขำ Mandalay Hill ตัง้ อยู่ทำงตะวันออกเฉียงเหนือของพระรำชวัง เขำลูกนีส้ งู 240 เมตรซึ่งเป็ นจุดชมวิว
ทิวทัศน์ท่ีสวยงำมที่สดุ ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่งึ อยู่บนยอดเขำ สำมำรถมองเห็นทัศนียภำพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทัง้ เมืองชมพระ
อำทิตย์ลบั ฟ้ำอันสวยงำมบนยอดเขำมัณฑะเลย์

ค่า

่ ัก
ทีพ

รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมที่พกั

เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั Victoria Palace (ระดับ 3 ดำว) หรือ เทียบเท่ำ
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มัณฑะเลย์-มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดียพ
์ ญาเธียรดาน –ชมวิวเจดียพ
์ ร้อมชม
วันที่ 2
พระอาทิตย์ตกดิน – พุกาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
่ ัก
ทีพ

วันที่ 3
เช้า

บริกำรอำหำรเช้ำณห้องอำหำรของโรงแรม
ออกเดินทำงสู่ ท่าเรือริมแม่นา้ อิรวดี ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 15 นำที
นำทุกท่ำนล่องเรือข้ำมฟำก สู่ รำชธำนีเก่ำของพระเจ้ำปดุง เมืองมิงกุน ใช้เวลำประมำณ 45 นำที
จำกนัน้ ชมมหาเจดียย์ ักษ์ มิงกุน ถึงท่ำเรือนั่งรถชมซำกเจดียข์ นำดใหญ่ ร่องรอยแห่งควำมทะเยอทยำนของพระเจ้ำปดุง ที่ใช้
แรงงำนทำส และนักโทษนับพันคนในกำรก่อสร้ำง โดยตัง้ พระทัยว่ำจะสร้องให้สงู ใหญ่กว่ำพระปฐมเจดียแ์ ห่งสยำม และให้พระองค์
สำมำรถทอดพระเนตร ได้จำกเมืองอังวะที่อยู่ฝ่ ังตรงข้ำมแม่นำ้ อิรวดี แต่ดว้ ยงบประมำณที่บำนปลำย ประกอบกับปั ญหำขำดแคลน
แรงงำน จำทำให้กำรก่อสร้ำงล่ำช้ำ และในที่สดุ พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลังพ่ำยแพ้ไทยในสงครำม 9 ทัพ
เจดียอ์ งค์นี ้ จึงสร้ำงได้แค่ฐำน หลังจำกนัน้ องค์เจดียก์ ็ถกู ทิง้ ร้ำงเรื่อยมำ แต่เพียงฐำนก็นบั ว่ำใหญ่โตมำก หำกสร้ำงเสร็จจะมีขนำด
ใหญ่และสูงที่สดุ ในโลก นำทุกท่ำนชม ระฆังยักษ์มิงกุน สร้ำงเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจ้ำปดุง สร้ำงถวำยแด่เจดียม์ ิงกุน มีนำ้ หนัก
90 ตัน สูง 4 เมตร ปำกระฆังกว้ำง 5 เมตร ในอดีตระฆังองค์นีใ้ หญ่เป็ นอันดับ 2 รองจำกระฆังแห่งพระรำชวังแครมลิน ในกรุงมอวโก
ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปั จจุบนั ระฆัง หลังจำกนัน้ ชมเจดียส์ ีขำวบริสทุ ธิ์ ที่สร้ำงบนฐำน 7 ชัน้ รู ปเกลียวคลื่น
งดงำม เจดียพ์ ญาเธียรดาน สร้ำงขึน้ เมืองปี พ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรียบเสมืองเจดียจ์ ฬุ ำมณี ที่ตงั้ อยู่เหนือเขำพระสุเมรุ ตำมควำม
เชื่อในไตรภูมิพทุ ธศำสนำที่ว่ำ คือแกนกลำงจักรวำล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพนั ธ์ และมหำนทีสีทนั ดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดียแ์ ห่งนี ้
ยังถุกสร้ำงให้เป็ นสักขีพยำนรักของรำชนิกลุ อังวะ โดยพระเจ้ำบำกะยีดอว์ เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถำนแห่งควำมรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิว
เม ที่สนิ ้ พระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้ำบำกะยีดอว์จะขึน้ ครองรำชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทัชมำฮำล แต่ก็ได้รบั สมญำนำมว่ำ ทัชมำฮำ
ลแห่งลุม่ อิรวดี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทำงสูเ่ มือง พุกำมโดยรถบัสปรับอำกำศ เมืองพุกำม(Bagan) ดินแดนแห่งเจดียห์ มื่นองค์ท่ีมีอำยุกว่ำ 2,000ปี ของกษัตริยอ์ นุ
รุทมหำรำชแห่งอำณำจักรพุกำม
นำท่ำนไปชมวิวเจดียเ์ มืองพุกำมเหมำะแก่กำรชมวิวพระอำทิตย์ตกดินยำมเย็น หรือวิวพระอำทิตย์ขนึ ้ ยำมเช้ำตรู ่ **หำกไม่สำมำรถ
นำคณะมำชมวิวพระอำทิตย์ตกดินได้ทนั จะนำคณะมำชมวิวพระอำทิตย์ขนึ ้ ช่วงเช้ำตรูข่ องอีกวันแทน**
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นำคณะเข้ำสูท่ ่ีพกั Su Thein San Hotel (ระดับ 3 ดำว) หรือ เทียบเท่ำ

พุ ก าม-ตลาดยองอู -วั ด อนั น ดา-วิ ห ารธรรมยั ง ยี -เจดี ย ์ช เวสิ ก อง-วั ด ติ โ ลมิ น โลมัณฑะเลย์
บริกำรอำหำรเช้ำณห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนชมตลาดยองอูตลำดใหญ่ของเมืองพุกำมที่ขำยสินค้ำทุกชนิดทัง้ เครื่องอุปโภค-บริโภค ข้ำวปลำอำหำร ผักสด เสือ้ ผ้ำ ของที่
ระลึกพืน้ เมืองเหมำะสำหรับเดินชมและเลือกซือ้ ของฝำกโดยเฉพำะเครื่องเขินที่พกุ ำมถือว่ำเป็ นหนึ่งเพรำะฝี มือปรำณีตและออกแบบ
สวย นำชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็ นวัดสีขำว มองเห็นได้ชดั เจนสร้ำงเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหำรแห่งนีน้ บั ได้ว่ำเป็ นวิหำรที่มี
ขนำดใหญ่ท่ีสดุ ในพุกำม มีรูปร่ำงเป็ นสี่เหลี่ยมจัตรุ สั มีมขุ เด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ด้ำน แผนผังเหมือนไม้กำงเขนแบบกรีกซึ่งต่อมำเจดีย ์
แห่งนีเ้ ป็ นต้นแบบของสถำปั ตย-กรรมพม่ำในยุคต้นของพุกำม และสิ่งที่น่ำทึ่งของวิหำรแห่งนีก้ ็คือ ที่ช่องหลังคำเจำะเป็ นช่องเล็กๆ
ให้แสงสว่ำงส่องลงมำต้ององค์พระ ทำให้มีแสงสว่ำงอย่ำงน่ำอัศจรรย์
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ชมเจดียต์ โิ ลมินโล เจดียแ์ ห่งนีไ้ ด้รบั กำรยกย่องว่ำมีควำมสวยงำมมำกทัง้ ภำยในและภำยนอก วัดนีส้ ร้ำงแบบก่ออิฐถือปูน บนฐำน
กว้ำงด้ำนละ 43 เมตร องค์เจดียส์ งู 46 เมตร ภำยในวิหำรมีช่องบันได เดินขึน้ สู่ระเบียงชัน้ บนได้ และวิหำรแห่งนีไ้ ด้ช่ือว่ำเป็ นวิหำร
องค์สดุ ท้ำยที่มีกำรสร้ำงในแบบสถำปั ตยกรรมพุกำม ภำยในวิหำรมีพระพุทธรู ป 4 องค์ท่ีชนั้ ที่หนึ่งและชัน้ ที่สอง ภำยในมีช่องแสงที่
เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วมีควำมงดงำม

นำชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สร้ำงโดยพระเจ้ำนะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่ำเป็ นวิหำรที่ใหญ่ท่ีสดุ ในเมือง
พุกำม สร้ำงขึน้ เพื่อล้ำงบำป ด้วยทรงปริวิตกว่ำผลกรรมจำกกำรกระทำปิ ตุฆำตจะติดตำมพระองค์ไปในชำติภพหน้ำ ตัง้ โดดเด่น
ยิ่งใหญ่ตระหง่ำนดังตำนำนที่โหดร้ำยได้เล่ำต่อกันมำ

สักกำระ เจดียช์ เวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหำสถำนสิ่งศักดิส์ ิทธ์ของพม่ำซึ่งเป็ นสถูปดัง้ เดิมของพม่ำโดยแท้สร้ำงขึน้
หลังพระเจ้ำอโนรธำขึน้ ครองรำชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสำรีรกิ ธำตุจำกพระสรีระหลำยส่วนมีลกั ษณะเป็ นสีทองขนำดใหญ่ ใช้เป็ นทัง้
ที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลำงของพระพุทธศำสนำนิกำยเถรวำทในพุกำม
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กลางวัน
บ่าย
ค่า
่ ัก
ทีพ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ออกเดินทำงสูเ่ มือง มัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอำกำศ (ใช้เวลำประมำณ 4-5 ชั่วโมง)
รับประทำนอำหำรเย็น ณ โรงแรมที่พกั
เดินทำงเข้ำสูท่ ่ีพกั Victoria Palace (ระดับ 3 ดำว) หรือ เทียบเท่ำ

มั ณ ฑะเลย์ -ร่ วมพิ ธี ล้ างพระพั ก ตร์ พ ระมหามั ยมุ ณี -สะ พานไม้ สั กอู เ บง วันที่ 4 พระราชวังมัณฑะเลย์มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์)-กรุ งเทพฯ (ท่า
อากาศยานสุวรรณภูม)ิ ( PG710 : 14.05-16.20)

เช้าตรู่

เช้า

นำท่ำนร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ในพิ ธีกรรมล้ำงหน้ำพระพักตร์พระมหำมัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่ำ)ถื อเป็ นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองคำขนำดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ ่ีได้รบั กำรขนำนนำมว่ำ “พระพุทธรูปทองคำเนือ้ นิ่ม” ที่พระเจ้ำกรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้
ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิว้ หุม้ ด้วยทองคำเปลวหนำ 2 นิว้ ทรงเครื่องประดับทองปำงมำรวิชยั หน้ำตักกว้ำง9
ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้ำปดุงได้สร้ำงวัดมหำมุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอำระกัน หรือวัดพยำจี) เพื่อประดิษฐำนพระมหำมัยมุนี และใน
ปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้ำ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่ำให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคำ จึงทำให้ทองคำเปลวที่ปิดพระละลำยเก็บ
เนือ้ ทองได้นำ้ หนักถึง 700 บำท ต่อมำในปี พ.ศ.2426 ชำวพม่ำได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึน้ ใหม่มีขนำดใหญ่กว่ำเดิมโดยสำยกำร
ออกแบบของช่ำงชำวอิตำลีจึงนับได้ว่ำเป็ นวัดที่สร้ำงใหม่ท่ีสดุ แต่ประดิษฐำนพระพุทธรู ปเก่ำแก่ท่ีสดุ ในเมืองพม่ำโดยรอบๆระเบียง
เจดียย์ งั มีโบรำณวัตถุท่ีนำไปจำกกรุงศรีอยุธยำเมื่อครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1

บริกำรอำหำรเช้ำณห้องอำหำรของโรงแรม
ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพำนไม้ท่ียำวที่สดุ ในโลกโดยข้ำรำชกำรชัน้ ผูใ้ หญ่ช่ือว่ำเสำอู เสำของสะพำนใช้ไม้สกั ถึง 1,208 ต้น
ซึง่ มีอำยุกว่ำ 200 ปี ทอดข้ำม ทะเลสำบตองตำมัน (Toungthamon)จำกนัน้ นำท่ำนร่วมทำบุญถวำยปั จจัย
ณ วัดมหากันดายงค์ (MahaGandayon Monastery)ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่ท่ีสดุ ของพม่ำที่เมืองอมรปุระซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นบั
ร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอำกำรสำรวมเพื่อรับถวำยภัตตำหำรเพล จำกนัน้ นำท่ำนชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)
พระรำชวังที่สว่ นใหญ่ก่อสร้ำงด้วยไม้สกั ที่สวยงำมที่สดุ แห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครำมมหำ-เอเชียบูรพำ หรือสงครำมโลกครัง้ ที่ 2
วันที่ 20 มีนำคม 2488 เครื่องบินฝ่ ำยสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิง้ ระเบิดจำนวนมำกมำยถล่มพระรำชวัง -มัณฑะเลย์ของ
พม่ำด้วยเหตุผลว่ำพระรำชวังนีเ้ ป็ นแหล่งซ่องสุมกำลังของกองทัพญี่ปนุ่ พระรำชวังมัณฑะเลย์ซง่ึ เป็ นพระรำชวังไม้สกั ก็ถกู ไฟไหม้ เผำ
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14.05 น.
16.30 น.

รำบเป็ นหน้ำกลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปรำกำรและคูนำ้ รอบพระรำชวัง ที่ยังเป็ นของดัง้ เดิมอยู่ปัจจุบันพระรำชวังที่เห็นอยู่เป็ น
พระรำชวังที่รฐั บำลพม่ำได้จำลองรูปแบบของพระรำชวังของเก่ำขึน้ มำ
**ปิ ดช่วงสงกรำนต์ 10-20 เมษำยน ของทุกปี (เวลำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้)**
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสู่ สนำมบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทำงกลับกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินบำงกอกแอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG710 (มีบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทำงถึงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมด้วยควำมประทับใจ

อัตราค่าบริการ : พม่า มนต์ขลัง มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

วันที่ 06-09 ก.พ. 63
วันที่ 07-10 ก.พ. 63
วันที่ 20-23 ก.พ. 63
วันที่ 27 ก.พ. – 01 มี.ค. 63
วันที่ 28 ก.พ. – 02 มี.ค. 63
วันที่ 05-08 มี.ค. 63
วันที่ 12-15 มี.ค. 63
วันที่ 19-22 มี.ค. 63
วันที่ 20-23 มี.ค. 63
วันที่ 26-29 มี.ค. 63
วันที่ 27-30 มี.ค. 63
วันที่ 03-06 เม.ย. 63
วันที่ 11-14 เม.ย. 63
วันที่ 12-15 เม.ย. 63
วันที่ 30 เม.ย.– 03 พ.ค. 63
วันที่ 01-04 พ.ค. 63
วันที่ 02-05 พ.ค. 63
วันที่ 14-17 พ.ค. 63
วันที่ 15-18 พ.ค. 63
วันที่ 21-24 พ.ค. 63
วันที่ 28-31 พ.ค. 63
วันที่ 04-07 มิ.ย. 63
วันที่ 11-14 มิ.ย. 63

14,888
14,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
13,888
17,888
17,888
17,888
14,888
14,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888

14,888
14,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
13,888
17,888
17,888
17,888
14,888
14,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888

14,888
14,888
13,888
13,888
13,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
13,888
17,888
17,888
17,888
14,888
14,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
6,500
6,500
6,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
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วันที่ 18-21 มิ.ย. 63
4,500
13,888
13,888
13,888
วันที่ 25-28 มิ.ย. 63
4,500
13,888
13,888
13,888
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ชำระเงิน จำนวน ท่ำนล่ะ10,000 โดยโอนเข้ำบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจำแล้วเท่ำนัน้
ส่งสำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทำง ที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อทำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน
3 วันนับจำกวันจอง หำกไม่สง่ สำเนำหน้ำพำสปอร์ตทำงบริษัทขออนุญำติยกเลิกกำรจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั กำรยืนยันว่ำกรุป๊ ออกเดินทำงได้ ลูกค้ำจัดเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซำ่ ได้ทนั ที
หำกท่ำนที่ตอ้ งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกู ค้ำอยู่ต่ำงจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ก่อนออก
บัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยที่
เกิดขึน้
กำรยื่นวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขนั้ ตอนกำรยื่นวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำที่
หำกในคณะของท่ำนมีผตู้ อ้ งกำรดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อำยุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่
สะดวกในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแล
สมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจำเป็ นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.

ค่ำตั๋วเครื่องบินชัน้ นักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีควำม
ประสงค์อยูต่ อ่ จะต้องไม่เกินจำนวนวันจำนวนคนและมีคำ่ ใช้จ่ำยที่ทำงสำยกำรบินกำหนด)
2.
ค่ำนำ้ หนักกระเป๋ ำเดินทำง 20 กก.
3.
ค่ำภำษี สนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร
4.
ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศนำเที่ยวตำมรำยกำร พร้อมคนขับรถที่ชำนำญเส้นทำง
5.
ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ
6.
ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร
7.
ค่ำเข้ำชมสถำนที่ทอ่ งเที่ยวตำมรำยกำร
8.
ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง
9.
ค่ ำ ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ้ม ครองในระหว่ ำ งกำรเดิ น ทำง คุ้ม ครองในวงเงิ น ท่ ำ นละ 1,000,000 บำท ค่ ำ
รักษำพยำบำลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่ำนละ 200,000 บำท ตำมเงื่อนไขของกรมธรรม์
*ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ..ซือ้ ประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภำพสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมกับทำงบ
ริษัได้*
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน]
ควำมครอบคลุมผูเ้ อำประกันที่มีอำยุมำกกว่ำ 16 หรือน้อยกว่ำ 75 ปี
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดทำหนังสือเดินทำง(PASSPORT)
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวอำทิเช่นค่ำอำหำร,ค่ำเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ (มินิบำร์, นำ้ ดื่ม, บุหรี่, เหล้ำ, เบียร์ ฯลฯ), ค่ำ
โทรศัพท์ , ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำนำ้ หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินกำหนดเกินกว่ำกำหนด
,ค่ำรักษำพยำบำลกรณีเกิดกำรเจ็บป่ วยจำกโรคประจำตัว, ค่ำกระเป๋ ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญ
ู หำยในระหว่ำง
กำรเดินทำงเป็ นต้น
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำเข้ำประเทศพม่ำสำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงชำติและผูถ้ ือเอกสำรต่ำงด้ำวต้องยื่นวี ซ่ำเข้ำ
ประเทศพม่ำมีคำ่ ธรรมเนียม 1,600 บำทต่อท่ำน และค่ำบริกำรยื่นวีซำ่ 500 บำทต่อท่ำน ใช้ระยะเวลำในกำรยื่น
วีซำ่ 5-7 วันทำกำร ยกเว้น หนังสือเดินทำงไทย กัมพูชำ ลำว เวียดนำม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ตอ้ งยื่นวีซำ่
ค่ำห้องพักเดี่ยวตำมอัตรำ
ค่ำนำกล้องถ่ำยรูป และกล้องวีดีโอเข้ำวัด
ค่ำบริกำรยกกระเป๋ ำในโรงแรม ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง
ค่ำทิปมัคคุเทศก์จำกเมืองไทย (แล้วแต่ควำมพึงพอใจในกำรบริกำรของมัคคุเทศก์)
ค่ำธรรมเนียมนำ้ มันและภำษี สนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ รำคำ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ทงั้ นีข้ นึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***

หมำยเหตุ : สำหรับผูเ้ ดินทำงที่อำยุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทำงกับบิดำ มำรดำ ต้องมีจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำง
ไปต่ำงประเทศจำกบิดำหรือมำรดำแนบมำด้วย
**ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอื หนังสือเดินทางธรรมดา
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสทิ ธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14
วัน ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้องกลับมายืน่
วีซ่าเข้าออกปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท**

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.

กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็ นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้กำร
พิจำรณำ ของสถำนทูตง่ำยขึน้
กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงยื่นวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำง
บริษั ทฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่ อวำงแผนในกำรขอวี ซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวี ซ่ำที่
ค่อนข้ำงนำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่มออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมตั ิวีซำ่ ได้
สำหรับผูเ้ ดินทำงที่ศึกษำหรือทำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พำนักหรือศึกษำอยูเ่ ท่ำนัน้
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4.

5.

หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6
เดือน ผูเ้ ดินทำงต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กบั
ทำงบริษัทด้วย เนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ และ
จำนวนหน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงสำหรับติดวีซำ่ ไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
ท่ำนที่ใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุ ณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำง
นัน้ ๆ และพำสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ
ในเล่ม

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนกำรเดินทำง
คืนค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย เต็มจำนัวนค่ำทัวร์
แจ้งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง
เก็บค่ำใช้จ่ำย เต็มจำนัวนค่ำทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทัง้ หมดกรณีทำ่ นยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้คณะเดินทำงไม่ครบ
ตำมจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะทำกำร
เลื่อนกำรเดิน ทำงของท่ำน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ท้ ่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ ไ ม่สำมำรถเรียกคื นได้คื อ
ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ตำมที่ สถำนทูตฯ เรียกเก็บ
กรณี ย่ืนวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมัติวีซ่ำจำกทำงสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนได้ชำระค่ำทัวร์หรือมัดจำ
มำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยที่ เกิ ดขึน้ จริง เช่น ค่ำวี ซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวี ซ่ำ / ค่ำมัดจำตั๋ว
เครื่องบิน หรือค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำม
จำนวน
กรณีวีซำ่ ผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสำร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทำงไม่สำมำรถเข้ำ -ออกเมืองได้ เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ
ตำมทำงบริษัทของสงวนสิทธิ์ในกำร ไม่คืนค่ำทัวร์ทงั้ หมด

่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้อง
คู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม อำจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่ำ
กรณีท่ีมีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade air) เป็ นผลให้คำ่ โรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอำจเป็ นห้องที่มีขนำดกะทัดรัตและไม่
มีอำ่ งอำบนำ้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทไ่ี ม่ได้รับการยกเว้น)
โปรดส่งเอกสำรก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วันทำกำร
-หนังสือเดินทำง (Passport)
-ต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง
-หนังสือเดินทำง ต้องมีหน้ำเหลือสำหรับประทับวีซำ่ อย่ำงน้อย 4 หน้ำ
-รูปถ่ำย
-รู ปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด2 นิว้ จำนวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้ หลังขำวเท่ำนัน้ ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้
ไม่ได้)และกรุณำเขียนเบอร์ติดต่อ-อำชีพไว้ดำ้ นหลังรูป
-ใบตรวจคนเข้ำเมืองขำออกจำกประเทศไทย
-พำสสปอร์ตต่ำงชำติท่ีเดินทำงเข้ำประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้ำออกเมืองของไทยที่มีตรำประทับให้แนบ
มำในเล่มพำสปอร์ตด้วย
**ในกรณีท่ีมีพำสปอร์ตเล่มเก่ำและซอง(ปก)ไม่ตอ้ งแนบมำเพื่อป้องกันกำรสูญหำย หำกแนบมำแล้วเกิดกำรสูญหำยทำง
บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในทุกกรณี **

เอกสารยืน่ วีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่ เติม
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนกำรเดินทำงในกรณีท่ีมีผรู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 10 ท่ำน
2. ขอสงวนสิทธิ์กำรเก็บค่ำนำ้ มันและภำษี สนำมบินทุกแห่งเพิ่ม หำกสำยกำรบินมีกำรปรับขึน้ ก่อนวันเดินทำง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอันเนื่องจำกสำเหตุตำ่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน,
กำรก่อกำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, กำรนำสิ่งของผิดกฎหมำย ซึง่ อยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หำกเกิดสิ่งของสูญหำย อันเนื่องเกิดจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิด
จำกกำรโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจำกควำมประมำทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั้ หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทัง้ หมด
บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ ย นแปลงรายการโดยมิ ต้ อ งแจ้ ง ล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ ขึ้น อยู่ กั บ สภาวะอากาศ
การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

