
 

 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 8268 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 

บนิตรงเชยีงใหม ่Mandalay - Bagan chill chill  
มณัฑะเลย ์มงิกนุ พกุาม (น ัง่รถภายใน) 

4วนั 3คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

เร ิม่ตน้เพยีง 20,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รว่มพธิศีกัด ิส์ทิธิ ์ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมนุ ีส ิง่ศกัด ิส์ ิท่ธ ิส์ดุ 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน 

 รบัผา้เช็ดพระพกัตร ์ทา่นละ 1 ผนื 

 ชมสะพานไมอ้เูบ็ง สะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก 

 ชมความงาม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ชมววิเมอืงมณัฑะเลย ์ทีเ่ขามณัฑะเลย ์

 สกัการะเจดยีช์เวสกิอง เมอืงพกุาม 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน 

 ชมความงดงามของพระต าหนกัไมส้กัทอง แหง่เดยีวในพมา่ ทีพ่ระต าหนกัชเวนนัดอว ์

 ลอ่งเรอืขา้มแมน่ า้อริวด ีชมมหาเจดยีย์กัษ ์มงิกนุ 

 พเิศษสดุ!! ชมโชวห์ุน่กระบอกเมอืงพกุาม 

 พเิศษสดุถงึขดีสดุ!! น ัง่รถมา้ชมเมอืงพุกาม  

 พกัโรงแรมด ี, อรอ่ยเด็ดทกุมือ้!! พรอ้มเมนกูุง้ยา่ง  

 



 

   ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่25 - 28 พ.ย. 61 20,900.- 

วนัที ่07 - 10 ธ.ค. 61  (วนัรฐัธรรมนญู) 21,900.- 

วนัที ่30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62  (วนัหยดุส ิน้ปีและปีใหม)่ 24,900.- 

วนัที ่25 - 28 ม.ค. 62 20,888.- 

วนัที ่22 - 25 ก.พ. 62 20,888.- 

วนัที ่29 ม.ีค. - 01 เม.ย. 62 20,888.- 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่
1 

เชยีงใหม ่- มณัฑะเลย ์- วดักโุสดอ 

14.00 

น. 

พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ
บางกอกแอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุก
ทา่น 

16.15 

น. 

ออกเดนิทางสู ่กรงุมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG725 

(มบีรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.15 

น. 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

น าทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงมณัฑะเลย ์(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

 น าท่ านชม วดักุ โสดอ  พระเจา้มินดงโปรดให จ้ัดการ

สังคายนาพระไตรปิฎกขึน้ ณ เมืองมัณฑะเลย์ ครัง้ที่ 5 มี แ ผ่ น

ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั ้งหมด 84 ,000 พระธรรมขันธ ์

หลังจากนัน้โปรดใหส้ลักพระไตรปิฎกลงบนแผน่หนิแลว้สรา้ง เจ ดี ย์

ทรงปราสาทส าหรับประดษิฐานแผ่นจารกึแต่ละแผ่น วัดกุ โสดอ

จึงถือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก ลักษณะทาง

ศลิปกรรม วัดกโุสดอ ประกอบดว้ยเจดยีป์ระธานซึง่จ าลองแบบมาจากเจดยีช์เวสกิองเมอืงพกุาม แวดลอ้มไปดว้ย

เจดีย์ทรงปราสาทขนาดเล็กซึง่ประดษิฐานแผ่นจารกึพระไตรปิฎก เจด์เหล่านี้มีการแบ่งกลุ่มตามหมวดของ

พระไตรปิฎกตัง้แตพ่ระวนัิย พระสตูรและพระอภธิรรม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั โรงแรม : Victoria Palace Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่ มณัฑะเลย ์- สะพานไมอู้เบ็ง - ทะเลสาบคองตามนั - วดัมหากนัดายงค ์- พุกาม - 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 เชยีงใหม ่- มณัฑะเลย ์- วดักโุสดอ (PG725 : 16.15-17.15)   
 

Victoria Palace 
Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

2 
มณัฑะเลย ์- สะพานไมอ้เูบ็ง - ทะเลสาบคองตามนั - วัดมหากนัดายงค ์

- พกุาม - น่ังรถมา้ชมเมอืงเกา่ - วัดอนันดา - วัดตโิลมนิโล - จดุชมววิ 
      

Su Tine San Hotel  
หรอื เทยีบเทา่ 

3 
พุกาม - ตลาดยองอู - วัดสัพพัญญู - วิหารมนูหะ - วัดกุบยางกี - 

เจดยีช์เวสกิอง - วหิารธรรมยงัย ี- มณัฑะเลย ์- เขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์
      

Victoria Palace 
Hotel หรอืเทยีบเทา่   

4 

ร่วมพธิีลา้งพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น ้าอริวดี - มงิกุน - 

ระฆังยักษ์มงิกุน - เจดยีพ์ญาเธยีรดาน -  พระราชวังมัณฑะเลย ์- พระ

ต าหนักไมส้กัชเวนันดอว ์- เชยีงใหม ่(PG726 : 17.55-19.50)   
      

**หมายเหต ุ: 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

- หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 



 

2 น ัง่รถมา้ชมเมอืงเกา่ - วดัอนนัดา - วดัตโิลมนิโล - จดุชมววิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่ตัวเมอืง ชม สะพานไมอู้เบ็ง 

สะพานไมส้ักที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 

ตน้ ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั 

สะพานสรา้งจากไมส้กัทีเ่หลอืจากการรือ้พระราชวังเกา่กรงุองั ว ะ 

เมือ่ครัง้ยา้ยเมอืงหลวงจากอังวะ มายังอมรปุระ ชือ่อูเบ็งนัน้ เ ป็ น

ชือ่ของขนุนางทีม่นีามว่า “อเูบยีน” ซึง่พระเจา้ปดุงโปรดฯให ้ มาท า

หนา้ทีเ่ป็นแมก่องงานสรา้ง สะพานถูกใชเ้ป็นทางผ่านส าคัญส าหรับคนในทอ้งถิน่และเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ชว่ง

เดอืนกรกฎาคมและสงิหาคมเป็นชว่งทีน่ ้าในทะเลสาบมรีะดับสงูสดุ 

 น าท่านร่วมท าบญุถวายปัจจัย ณ วดัมหากนัดายงค ์ซึง่เป็น  วั ด ที่

ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมอืงอมรปุระ ซึง่ในช่วงเพลจะมภีกิษุ ส ง ฆ์

นับรอ้ยรูป เดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวม เพื่อรับถวาย

ภตัตาหารเพล 

กลางว ั

น 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสู ่เมอืงพุกาม โดยรถบสั 

 ถึงเมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000 

ปี ของกษัตรยิอ์นิรุทมหาราช  แห่งอาณาจักรพุกาม สัมผัส แหล่ง

โบราณสถานและประวัตศิาสตรข์องอาณาจักรพุกาม น าทา่น น ัง่รถ

ม้า  สัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของ

อาณาจักรพุกาม เมืองทะเลเจดีย์ที่สวยงาม และหมู่บา้น

เกา่แกข่องเมอืงพกุามทีย่งัคงวถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ย  

 น าทา่นชม วดัอนนัดา เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้ง เ ส ร็ จ

เมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ ที่ สุ ด

ในพกุาม มรีปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส มมีขุเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ด ้ า น 

แผนผังเหมอืนไมก้างเขนแบบกรกี ซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้เป็น

ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพุกาม และสิง่ที่ น่าทึ่ง

ของวหิารแหง่นีก้็คอื ทีช่อ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สง ส ว่ า ง

สอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระอยา่งน่าอศัจรรย ์

 ชม วดัตโิลมนิโล นี้เป็นวัดทีส่รา้งแบบก่ออฐิถอืปูน บนฐาน ก ว ้า ง

ดา้นละ 43 เมตร องค์เจดยีส์ูง 46 เมตร ภายในวหิารมชี่อง บันได 

เดนิขึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้ และวหิารแหง่นีไ้ดช้ ือ่วา่เป็นวหิาร อ ง ค์

สดุทา้ยทีม่กีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุามครับ  ภายใน วิห า ร

มีพระพุทธรูป 4 องค์ที่ชัน้ที่หนึ่งและชัน้ที่สองของวหิาร 

ภายในมชี่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแลว้งดงาม

มากมาย   ตัวพระพุทธรูปทีป่ระดษิฐานภายในนัน้มคีวามแตกต่างจากทีเ่ห็นกันโดยทั่วไป เพราะชว่งนัน้เริม่ไดรั้บ

อทิธพิลมาจากจนีครับ 

 จากนัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิ ใหท้า่นไดช้มพระอาทติยอ์สัดงอนังดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  โรงแรม : Su Tine San Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่
3 

พกุาม - ตลาดยองอ ู- วดัสพัพญัญ ู- วหิารมนหูะ - วดักบุยางก ี- เจดยีช์เวสกิอง - 
วหิารธรรมยงัย ี- มณัฑะเลย ์- เขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์



 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 

จากนัน้น าทุกท่าน ชมตลาดยองอู เป็นตลาดใหญ่ของเมอืง ที่ขาย

สนิคา้ทกุชนดิ  ทัง้เครือ่งอปุโภค บรโิภค  ขา้วปลาอาหาร ผัก ส ด 

เสือ้ผา้ ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง เหมาะส าหรับ เดนิชมและเลอืก ซื้ อ

ของฝาก โดยเฉพาะเครือ่งเขนิทีพ่กุาม ถอืว่าเป็นหนึง่ เพราะ ฝี มื อ

ประณีต และออกแบบมาสวย มาแลว้ไมค่วรพลาดซือ้กลับไป เ ป็ น

ของฝาก 

 ชมวดัสพัพญัญู เป็นเจดียท์ี่มคีวามสูงที่สุดในเมอืงพุกาม ความ

สูงทัง้ส ิน้ประมาณ 61 เมตร สรา้งขึน้ตามศลิปะแบบปาละ ข อ ง

อนิเดีย ก่อสรา้งขึน้ในช่วงปี พ.ศ.1687 โดยกษัตรยิอ์ลอง สิ ต ธ ู

ซึง่เป็นทัง้วหิารและเจดยี ์ถอืเป็นเจตวีหิารสองชัน้แหง่แรกใน ศิลปะ

พุกาม โดยปรากฏกการซอ้นกันของเรอืนธาตุชัน้ล่างกับชัน้ บ น 

ชัน้ล่างเป็นแกนกลางขนาดใหญ่รับน ้าหนักเจตยีวหิารในผัง

แบบครรถคฤหะ-มณฑปดา้นบน เจตยีวหิารสองชัน้นี้จะไดรั้บความนยิมต่อมาในศลิปะพุกามตอนปลาย โดยเจดยี์

ส าคัญทีใ่ชเ้จดยีส์พัพัญญเูป็นตน้แบบ ไดแ้กเ่จดยีส์ลูามณีและเจดยีต์โิลมนิโล 

 น าทุกท่านชม วหิารมนูหะ หรือวหิารพระอดึอัด สรา้งขึน้ โ ด ย

พระเจา้มนุหา กษัตรยิ์ของชาวมอญ เมื่อพระองค์ตกเป็น เชลย

ของพระเจา้อโนรธา เมื่อครัง้ที่เขา้ตีเมืองสุธรรมวดี หรือ เมื อ ง

สะเทมิ แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาทีพ่กุาม พระเจา้มนุหาและพระ อั ค ร

มเหสถีูกคุมขังไวท้ี่ มยนิกาบา ทางใตข้องพุกามและ ณ ที่ นั ้ น 

ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมพีระราชานุญาตใิห ้ พ ร ะ

เจา้มนุหา สรา้งวัดมนุหาขึน้เพือ่ทรงใชเ้ป็นทีบ่ าเพ็ญพระราชกศุล กษัตรยิม์อญทรงระบายความรูส้กึอดึอัดคับแคน้

ใจในพระราชหฤทัยของพระองค ์ในระหวา่งทีท่รงถกูคมุขังดว้ยการใหส้รา้งพระพทุธรปูปางมารวชิยั ขนาดใหญโ่ต

มากจนคับวหิาร ขนาบขา้งดว้ยพทุธสาวก และถกูเรยีกขานวา่ "พระอดึอดั" มาจนถงึทกุวันนี ้ 

 น าทุกทา่นชมภาพจติรกรรมฝาผนังทีโ่ดเดน่และงดงามทีส่ดุ ใ น

พุกาม ณ วดักุบยางก  ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จัน สทิธะ  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 สกัการะ เจดยีช์เวสกิอง ชเวสกิอง มคีวามหมายวา่ “เจดยี์ ท อ ง

แหง่ชยัชนะ” สรา้งโดย พระเจา้อโนรธา มหาราชองคแ์รก ผู ้

รวบรวมชนชาติพม่าเป็นปึกแผ่น ทรงส่งราชสาส์นไปขอ

พระไตรปิฎก 30 คัมภรีจ์ากเมอืงสะเทมิของพวกมอญ แต่ พ ร ะ

เจา้มอญพระนามว่ามนุหาไม่ทรงยนิยอม เป็นเหตุใหพ้ระ

เจา้อโนรธายกกองทัพไปรบตชีนะเมอืงมอญ ทรงอัญเชญิ

พระไตรปิฎกมายังเมอืงพุกาม และไดก้วาดตอ้นชาวบา้นรวมทัง้กษัตรมิอญใหม้าเป็นเชลยศกึทีพุ่กาม เจดยีช์เวสิ

กองสรา้งแลว้เสร็จในรัชสมัยของพระเจา้จันสทิธา เมือ่ปี พ.ศ. 1656 ลักษณะของเจดยี ์เป็นเจดยีท์รงระฆังคว ่า

แบบมอญ ประดับลายงดงามดว้ยเฟ่ืองอบุะและแถบคาดรอบองคร์ะฆังทีเ่รยีกวา่ “รัดอก” แซมลวดลายประดับทัง้

ขอบลา่งและขอบบน องคเ์จดยีห์ุม้ดว้ยแผน่ทอง  

 

น าท่านชม วหิารธรรมยงัย ีสรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และ

พระองค์ก็เชือ่ว่าเป็นวหิารที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงพุกาม สรา้ง ขึ้ น

เพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจากการกระท า

ปิตุฆาตจะตดิตามพระองค์ไปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเด่น

ยิง่ใหญต่ระหงา่นดังต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา   



 

 จากน ัน้เดนิทาง สู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยรถบสั 

 

เดนิทางถงึมณัฑะเลย ์น าทกุท่านชมววิของเมอืงมณัฑะเลย ์ ณ 

เขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์ตัง้อยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของ

พระราชวัง เขาลกูนีส้งู 240 เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทวิทัศนท์ี่

สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา 

สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทัง้ เมื อ ง 

ทุกท่านจะไดช้มพระอาทติยอ์ัสดงอันงดงาม อกีแห่งหนึ่ง ข อ ง

พมา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  โรงแรม : Victoria Palace หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่
4 

รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี- ลอ่งเรอืแมน่ า้อริวด ี- มงิกุน - ระฆงัยกัษม์งิ
กนุ - เจดยีพ์ญาเธยีรดาน - พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์
- เชยีงใหม ่

เชา้ตรู ่ น าท่านรว่มพธิกีรรมอันศักดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้ง พระพกัตร์ พ ร ะ

มหามยัมุน ีซึง่ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาด  ใ ห ญ่

ทรงเครื่องกษัตรยิ์ที่ไดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูป

ทองค าเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหล่อขึน้ทีเ่มอืงธรรม ว ด ี

เมือ่ปี พ.ศ. 689 ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิ เ พื่ อ

บรูณะวัดขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบ ข อ ง

ชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวัดที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมอืงพม่าโดยรอบๆ

ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวัตถทุีน่ าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที่ 1 

*รับผา้เชด็พระพักตร ์ในพธิลีา้งหนา้พระทา่นละ 1 ผนื 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืรมิแมน่ ้าอริวด ีน าทกุทา่นลอ่งเรอืขา้ม ฟ า ก 

สู ่ราชธานเีกา่ของพระเจา้ปดงุ เมอืงมงิกนุ  

 จากนัน้ ชมมหาเจดยีย์กัษ ์มงิกุน  ถงึท่าเรอืน่ังรถชมซาก เจ ดี ย์

ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจา้ปดุง ที่ ใ ช ้

แรงงานทาส และนักโทษนับพันคนในการก่อสรา้ง โดยตัง้

พระทัยว่าจะสรอ้งใหสู้งใหญ่กว่าพระปฐมเจดีย์แห่งสยาม  แ ล ะ

ใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมอืงอังวะทีอ่ยูฝ่ั่ง ต ร ง

ขา้มแมน่ ้าอริวด ีแต่ดว้ยงบประมาณทีบ่านปลาย ประกอบกับ

ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ าท าใหก้ารกอ่สรา้งลา่ชา้ และในทีส่ดุพระองคก์็เสด็จสวรรคตเสยีกอ่น ในปี พ.ศ. 2363 

หลังพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทัพ เจดยีอ์งคน์ี้ จงึสรา้งไดแ้ค่ฐาน หลังจากนัน้องคเ์จดยีก์็ถูกทิง้รา้งเรือ่ยมา แต่

เพยีงฐานก็นับวา่ใหญโ่ตมาก หากสรา้งเสร็จจะมขีนาดใหญแ่ละสงูทีส่ดุในโลก 

 น าทุกท่านชม ระฆงัยกัษม์งิกุน สรา้งเมือ่ พ.ศ.2351 โดย พ ร ะ

เจา้ปดุง สรา้งถวายแด่เจดีย์มงิกุน มีน ้าหนัก 90 ตัน สูง 4 เม ต ร 

ปากระฆังกวา้ง 5 เมตร ในอดตีระฆังองคน์ี้ใหญ่เป็นอันดับ 2 ร อ ง

จากระฆังแห่งพระราชวังแครมลิน ในกรุงมอวโก ประเทศ

รัสเซยี แตร่ะฆงัเครมลนิแตกไปแลว้ ปัจจบุนัระฆงั 



 

 หลังจากนัน้ชมเจดยีส์ขีาวบรสิุทธิ ์ที่สรา้งบนฐาน 7 ชัน้ รูป

เกลียวคลื่นงดงาม เจดยีพ์ญาเธยีรดาน สรา้งขึน้เมืองปี พ .ศ . 

2329 เพื่อใหเ้ปรยีบเสมอืงเจดียจ์ุฬามณี ที่ตัง้อยู่เหนือเขา พ ร ะ

สเุมรุ ตามความเชือ่ในไตรภมูพิุทธศาสนาทีว่่า คอืแกนกลาง จั  กร

วาล ซึง่ถูกลอ้มรอบดว้ยสัตตบรพัินธ ์และมหานทสีทีันดรทัง้ 7  ชั ้ น 

พระเจดยีแ์ห่งนี้ยังถุกสรา้งใหเ้ป็นสักขพียานรักของราชนกิุล อั ง ว ะ 

โดยพระเจา้บากะยดีอว ์เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักทีม่ตี่อพระมเหสชีนิพวิเม ทีส่ ิน้พระชนมไ์ปกอ่นทีพ่ระ

เจา้บากะยดีอวจ์ะขึน้ครองราชย ์แมจ้ะไมใ่ชห่นิอน่เหมอืนทัชมาฮาล แต่ก็ไดรั้บสมญานามวา่ ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อริ

วด ี

กลางว ั

น รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังทีส่่วน ใ ห ญ่

ก่อสรา้งดว้ยไมส้ักที่สวยงาม  ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชยี ใน ส มั ย

สงครามมหาเอเชยีบูรพา หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วันที่ 20 

มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ ไดท้ิ้ง

ระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด ้ ว ย

เหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพ ญี่ ปุ่ น 

พระราชวังมณัฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้กัก็ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคู

น ้ารอบพระราชวัง ทีย่งัเป็นของดั่งเดมิอยู ่ปัจจปัุนพระราชวังทีเ่ห็นอยูเ่ป็นพระราชวังทีรั่ฐบาลพมา่ไดจ้ าลองรปูแบบ

ของ พระราชวังของเกา่ขึน้มา 

 น าท่านชม พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์พระต าหนักนี้ ส ร ้า ง

ดว้ยไมส้ักทั ้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิิตร

ตระการดว้ยลวดลายแกะ สลักประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลังคา, บ า น

ประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกับพุทธประวัต  ิ แ ล ะ

ทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 

ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยูท่ีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่ เป็นพระต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่

หลังจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัด ถอืไดว้่าเป็น

งานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้รงิ  

 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์

17.55 

น. 

ออกเดนิทางกลับเชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG710 

(บรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.50 

น. 

คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ
ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 



 

โปรแกรม : Mandalay - Bagan chill chill  
      มณัฑะเลย ์มงิกนุ พกุาม (น ัง่รถภายใน) 
      4วนั 3คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 24,900.- 24,900.- 24,900.- 3,500.- 15,000.- 

25 - 28 ม.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 3,500.- 15,088.- 

22 - 25 ก.พ. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 3,500.- 15,088.- 

29 ม.ีค. - 01 เม.ย. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 3,500.- 15,088.- 

**ราคาส าหรบัเด็กทารก (อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 



 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อย่าง

นอ้ย7 วนักอ่นการเดนิทาง  

 เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงล าพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวนั, จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยตามทีท่างสายการบนิก าหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่หัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่คอยดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** กรณีทีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 
 

 คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ์, คา่ซักรดี, 

คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพม่ามคีา่ธรรมเนยีม 

1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วนัท าการ ยกเวน้ หนงัสอืเดนิทางไทย 

กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางอเมรกิา กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที ่

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัราทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 คา่น ากลอ้งถา่ยรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ)  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เง ือ่นไขการจอง : 
 

1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลกัฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ีด่แูล

เสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้  



 

4. หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

การช าระค่าทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั  เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที่

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทีท่า่นไดช้ าระคา่ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งคนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าใหก้ับลูกคา้ (ตามเงือ่นไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นี้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ กับท่านเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป

แลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาด าเนนิการในการคนืเงนิ 7-14 วนั ท า

การ นับจากวนัทีไ่ดรั้บเรือ่ง   

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ            
 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ :                                             
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 



 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 
โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัท าการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

- รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จ านวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ช้

ไมไ่ด)้และกรุณาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลงัรูป 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทบัใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 
 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตวัแทนในการจัดน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผิดชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายที่เกดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อคัคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

งาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนือ่งมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ 

จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีก้ารขอสงวนสทิธดิงักลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทา่นผูม้เีกยีรต ิ

ซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั 
 

 


