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

4วนั 3คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

เร ิม่ตน้เพยีง 18,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   กําหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่21 - 24 เม.ย. 62 19,888.- 

วนัที ่17 - 20 พ.ค. 62  (วนัวสิาขบูชา, วนัหยุดชดเชย) 19,888.- 

วนัที ่24 - 27 พ.ค. 62 18,888.- 

วนัที ่21 - 24 ม.ิย. 62 18,888.- 

วนัที ่14 - 17 ก.ค. 62  (วนัอาสาฬหบชูา, วนัเขา้พรรษา) 19,888.- 

วนัที ่26 - 29 ก.ค. 62  (วนัเฉลมิพระชนมพรรษา รชักาลที ่10, วนัหยุดชดเชย) 19,888.- 

วนัที ่09 - 12 ส.ค. 62  (วนัแมแ่หง่ชาต)ิ 19,888.- 

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

 รบัผา้เช็ดพระพกัตร ์ทา่นละ 1 ผนื 

 ชมสะพานไมอ้เูบ็ง ชมความงาม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ 

 ชมววิเมอืงมณัฑะเลย ์ทีเ่ขามณัฑะเลย ์

 สกัการะเจดยีช์เวสกิอง เมอืงพกุาม 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน 

 ชมความงดงามของพระต าหนกัไมส้กัทอง แหง่เดยีวในพมา่ ทีพ่ระต าหนกัชเวนนัดอว ์

 ลอ่งเรอืขา้มแมน่ า้อริวด ีชมมหาเจดยีย์กัษ ์มงิกนุ 

 พเิศษสดุ!! ชมโชวห์ุน่กระบอกเมอืงพกุาม , พเิศษสดุถงึขดีสดุ!! น ัง่รถมา้ชมเมอืงพกุาม  

 พกัโรงแรมด ี, อรอ่ยเด็ดทกุมือ้!! พรอ้มเมนกูุง้ยา่ง  

 



GO1CNXMDL-PG001    หนา้ 2 จาก 99       
 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 เชยีงใหม ่- มณัฑะเลย ์- วดักุโสดอ 
14.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

16.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG725 

(มบีรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

17.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

นําทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงมณัฑะเลย ์(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยคร ึง่ช ัว่โมง) 

 นําท่านชม วดักุโสดอ  พระเจา้มินดงโปรดใหจ้ัดการ

สังคายนาพระไตรปิฎกขึน้ ณ เมืองมัณฑะเลย์ ครัง้ที่ 5 มี

แผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์

หลงัจากนัน้โปรดใหส้ลกัพระไตรปิฎกลงบนแผน่หนิแลว้สรา้ง

เจดยีท์รงปราสาทสาํหรับประดษิฐานแผ่นจารกึแตล่ะแผ่น วัด

กุโสดอจงึถอืเป็นหนังสอืเล่มใหญ่ทีส่ดุในโลก ลักษณะทาง

ศลิปกรรม วัดกุโสดอ ประกอบดว้ยเจดีย์ประธานซึง่จําลองแบบมาจากเจดีย์ชเวสกิองเมืองพุกาม 

แวดลอ้มไปดว้ยเจดียท์รงปราสาทขนาดเล็กซึง่ประดษิฐานแผ่นจารกึพระไตรปิฎก เจดเ์หล่านี้มีการ

แบ่งกลุม่ตามหมวดของพระไตรปิฎกตัง้แตพ่ระวนัิย พระสตูรและพระอภธิรรม 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั โรงแรม : Victoria Palace Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่2 
มณัฑะเลย ์- อมรปุระ - สะพานไมอ้เูบ็ง - ทะเลสาบคองตามนั - วดัมหากนั
ดายงค ์- พุกาม - น ัง่รถมา้ชมเมอืงเกา่ - วดัอนนัดา - วดัตโิลมนิโล - จุด

ชมววิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เชา้ เทีย่ง คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม่ - มัณฑะเลย ์- วัดกโุสดอ  

(PG725 : 16.15 - 17.15) 
  

 

Victoria Palace Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 

มัณฑะเลย ์- อมรปุระ - สะพานไมอู้เบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - 

วัดมหากนัดายงค ์- พุกาม - น่ังรถมา้ชมเมอืงเกา่ - วัดอนันดา -  

วัดตโิลมนิโล - จุดชมววิ 

      
Su Tine San Hotel  

หรอื เทยีบเทา่ 

3 
พุกาม - วัดสพัพัญํ ู- วหิารมนูหะ - วัดกบุยางก ี- เจดยีช์เวสกิอง 

- วหิารธรรมยังย ี- มัณฑะเลย ์- เขามัณฑะเลยฮ์ลิล ์
      

Victoria Palace Hotel 

หรอืเทยีบเทา่   

4 

ร่วมพธิลีา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี - ลอ่งเรอืแม่น้ําอริวด ี- มงิกุน 

- ระฆงัยักษ์มงิกนุ - เจดยีพ์ญาเธยีรดาน -  พระราชวังมัณฑะเลย ์- 

พระตําหนักไมส้กัชเวนันดอว ์- เชยีงใหม่  

(PG726 : 17.55 -19.50)   

      

**หมายเหต ุ: 

- รายการนีไ้มร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

- หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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 จากนั้นนําท่านเดนิทางเขา้สูต่ัวเมือง ชม สะพานไมอู้เบ็ง 

สะพานไมส้กัที่ยาวที่สดุในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 

1,208 ตน้ ซึง่มีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตา

มนั สะพานสรา้งจากไมส้กัที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก่า

กรุงอังวะ เมือ่ครัง้ยา้ยเมอืงหลวงจากอังวะ มายังอมรปุระ ชือ่

อูเบ็งนัน้เป็นชือ่ของขุนนางทีม่ีนามว่า “อูเบียน” ซึง่พระเจา้ป

ดงุโปรดฯใหม้าทําหนา้ทีเ่ป็นแม่กองงานสรา้ง สะพานถกูใชเ้ป็นทางผ่านสาํคัญสําหรับคนในทอ้งถิน่และ

เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่ว ชว่งเดอืนกรกฎาคมและสงิหาคมเป็นชว่งทีน้ํ่าในทะเลสาบมรีะดบัสงูสดุ 

 นําทา่นร่วมทําบุญถวายปัจจัย ณ วดัมหากนัดายงค ์ซึง่เป็น   

วัดที่ใหญ่ทีสุ่ดของพม่าทีเ่มืองอมรปุระ ซึง่ในช่วงเพลจะมี

ภกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูป เดนิเรียงแถวดว้ยอาการสํารวม เพื่อรับ

ถวายภตัตาหารเพล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย ออกเดนิทางสู ่เมอืงพกุาม โดยรถบสั 

 ถงึเมอืงพุกาม ดนิแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 

2,000 ปี ของกษัตรยิอ์นริุทมหาราช  แห่งอาณาจักรพุกาม 

สมัผัสแหล่งโบราณสถานและประวัตศิาสตรข์องอาณาจักร

พุกาม นําท่านน ัง่รถมา้ สัมผัสแหล่งโบราณสถานและ

ประวัตศิาสตรข์องอาณาจักรพุกาม เมอืงทะเลเจดยีท์ีส่วยงาม 

และหมู่บา้นเกา่แกข่องเมอืงพุกามทีย่ังคงวถิชีวีติทีเ่รยีบง่าย   

 นําทา่นชม วดัอนนัดา เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้ง

เสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารทีม่ีขนาด

ใหญ่ที่สดุในพุกาม มีรูปร่างเป็นสีเ่หลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่น

ออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผังเหมือนไมก้างเขนแบบกรีก ซึง่

ต่อมาเจดียแ์ห่งนี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุค

ตน้ของพุกาม และสิง่ที่น่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่อง

หลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองค์

พระอย่างน่าอัศจรรย ์

 ชม วดัตโิลมนิโล นี้เป็นวัดทีส่รา้งแบบก่ออฐิถอืปูน บนฐาน

กวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมี

ชอ่งบันได เดนิข ึน้สูร่ะเบยีงชัน้บนได ้ และวหิารแห่งนี้ไดช้ือ่

ว่าเป็นวหิารองคส์ดุทา้ยที่มีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรม

พุกามครับ  ภายในวหิารมพีระพุทธรูป 4 องคท์ีช่ัน้ทีห่นึง่และ

ชัน้ที่สองของวิหาร ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบ

พระพุทธรูปแลว้งดงามมากมาย   ตัวพระพุทธรูปทีป่ระดษิฐานภายในนัน้มีความแตกต่างจากทีเ่ห็นกัน

โดยทัว่ไป เพราะชว่งนัน้เร ิม่ไดร้ับอทิธพิลมาจากจนีครับ 

 จากนัน้นําทกุทา่นเดนิทางสูจุ่ดชมววิ ใหท้า่นไดช้มพระอาทติยอ์ัสดงอันงดงาม 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  โรงแรม : Su Tine San Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่3 
พกุาม - วดัสพัพญัญ ู- วหิารมนูหะ - วดักุบยางก ี- เจดยีช์เวสกิอง - วหิาร
ธรรมยงัย ี- มณัฑะเลย ์- เขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 
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 ชมวดัสพัพญัญู เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม

ความสงูทัง้ส ิน้ประมาณ 61 เมตร สรา้งข ึน้ตามศลิปะแบบปา

ละของอนิเดยี กอ่สรา้งข ึน้ในชว่งปี พ.ศ.1687 โดยกษัตรยิอ์

ลองสติธู ซ ึง่เป็นทัง้วหิารและเจดยี ์ถอืเป็นเจตวีหิารสองชัน้

แห่งแรกในศลิปะพุกาม โดยปรากฏกการซอ้นกันของเรือน

ธาตุชัน้ล่างกับชัน้บน ชัน้ล่างเป็นแกนกลางขนาดใหญ่รับ

น้ําหนักเจตยีวหิารในผังแบบครรถคฤหะ-มณฑปดา้นบน เจตยีวหิารสองชัน้นี้จะไดร้ับความนยิมต่อมาใน

ศลิปะพุกามตอนปลาย โดยเจดยีส์ําคัญที่ใชเ้จดยีส์พัพัญํูเป็นตน้แบบ ไดแ้ก่เจดยี์สลูามณีและเจดีย์

ตโิลมนิโล 

 นําทุกท่านชม วหิารมนูหะ หรือวหิารพระอดึอัด สรา้งขึน้

โดยพระเจา้มนุหา กษัตรยิข์องชาวมอญ เมือ่พระองคต์กเป็น

เชลยของพระเจา้อโนรธา เมื่อครัง้ที่เขา้ตีเมืองสุธรรมวด ี

หรอืเมอืงสะเทมิ แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาทีพุ่กาม พระเจา้มนุ

หาและพระอัครมเหสถีูกคุมขังไวท้ี่ มยนิกาบา ทางใตข้อง

พุกามและ ณ ทีนั่น้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมี

พระราชานุญาตใิหพ้ระเจา้มนุหา สรา้งวัดมนุหาขึน้เพื่อทรงใชเ้ป็นทีบํ่าเพ็ญพระราชกุศล กษัตรยิม์อญ

ทรงระบายความรูส้กึอดึอัดคบัแคน้ใจในพระราชหฤทยัของพระองค ์ในระหว่างทีท่รงถกูคมุขงัดว้ยการให ้

สรา้งพระพุทธรูปปางมารวชิยั ขนาดใหญ่โตมากจนคบัวหิาร ขนาบขา้งดว้ยพุทธสาวก และถูกเรียกขาน

ว่า "พระอดึอัด" มาจนถงึทกุวันนี้  

 นําทกุทา่นชมภาพจติรกรรมฝาผนังทีโ่ดเดน่และงดงามทีส่ดุ

ในพุกาม ณ วดักบุยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จัน

สทิธะ  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 สกัการะ เจดยีช์เวสกิอง ชเวสกิอง มีความหมายว่า “เจดยี์

ทองแห่งชยัชนะ” สรา้งโดย พระเจา้อโนรธา มหาราชองค์

แรก ผูร้วบรวมชนชาตพิม่าเป็นปึกแผ่น ทรงสง่ราชสาสน์ไป

ขอพระไตรปิฎก 30 คัมภีร์จากเมืองสะเทมิของพวกมอญ 

แตพ่ระเจา้มอญพระนามว่ามนุหาไม่ทรงยนิยอม เป็นเหตุให ้

พระเจา้อโนรธายกกองทัพไปรบตีชนะเมืองมอญ ทรง

อัญเชญิพระไตรปิฎกมายังเมอืงพุกาม และไดก้วาดตอ้นชาวบา้นรวมทัง้กษัตรมิอญใหม้าเป็นเชลยศกึที่

พุกาม เจดยีช์เวสกิองสรา้งแลว้เสร็จในรัชสมัยของพระเจา้จันสทิธา เมือ่ปี พ.ศ. 1656 ลกัษณะของเจดยี ์

เป็นเจดยีท์รงระฆงัควํ่าแบบมอญ ประดบัลายงดงามดว้ยเฟ่ืองอุบะและแถบคาดรอบองคร์ะฆังทีเ่รียกว่า 

“รัดอก” แซมลวดลายประดบัทัง้ขอบลา่งและขอบบน องคเ์จดยีห์ุม้ดว้ยแผ่นทอง  

 

นําท่านชม วหิารธรรมยงัย ีสรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และ

พระองคก์็เชือ่ว่าเป็นวหิารที่ใหญ่ทีสุ่ดในเมืองพุกาม สรา้ง

ขึน้เพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจากการกระทํา

ปิตุฆาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเด่น

ยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัตํานานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา   

 จากน ัน้เดนิทาง สู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยรถบสั 
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เดนิทางถงึมัณฑะเลย ์นําทกุทา่นชมววิของเมอืงมัณฑะเลย ์ 

ณ เขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์ตัง้อยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ

ของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมววิ

ทวิทัศน์ทีส่วยงามทีส่ดุของเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่อยู่บนยอด

เขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเ์กอืบ

ทัง้เมือง ทุกท่านจะไดช้มพระอาทติยอ์ัสดงอันงดงาม อีก

แห่งหนึง่ของพม่า 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  โรงแรม : Victoria Palace Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่4 
รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี- ลอ่งเรอืแมนํ่า้อริวด ี- มงิกุน - ระฆงั
ยกัษม์งิกุน - เจดยีพ์ญาเธยีรดาน - พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระตําหนกัไม้
สกัชเวนนัดอว ์- เชยีงใหม ่

เชา้ตรู ่ นําทา่นร่วมพธิกีรรมอันศกัดิส์ทิธิใ์นพธิกีรรมลา้ง พระพกัตร ์

พระมหามยัมนุ ีซึง่ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาด  

ให ญ่ ท ร ง เค รื่ อ ง ก ษัต ริย์ที่ ไ ด ้รั บ ก า ร ข นา น น า ม ว่ า 

“พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิม่” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหล่อขึน้

ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมื่อปี พ.ศ. 689 ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาว

พม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพื่อบูรณะวัดขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดมิ

โดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้่าเป็นวัดทีส่รา้งใหม่ทีส่ดุแต่ประดษิฐานพระพุทธรูป

เกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพม่าโดยรอบๆระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวตัถทุีนํ่าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตก

ครัง้ที ่1 

*รับผา้เชด็พระพักตร ์ในพธิลีา้งหนา้พระทา่นละ 1 ผนื 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่ทา่เรอืรมิแม่น้ําอริวด ีนําทกุทา่นลอ่งเรอืขา้ม

ฟาก สู ่ราชธานีเกา่ของพระเจา้ปดงุ เมอืงมงิกนุ  

 จากนัน้ ชมมหาเจดยีย์กัษ ์มงิกุน  ถงึท่าเรือน่ังรถชมซาก

เจดีย์ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระ

เจา้ปดุง ที่ใชแ้รงงานทาส และนักโทษนับพันคนในการ

ก่อสรา้ง โดยตัง้พระทัยว่าจะสรอ้งใหสู้งใหญ่กว่าพระปฐม

เจดยีแ์ห่งสยาม  และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ได ้

จาก เมืองอังว ะที่อยู่ ฝ่ั งตรงข า้มแม่ น้ํ าอิร วดี  แต่ด ว้ย

งบประมาณทีบ่านปลาย ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จําทําใหก้ารก่อสรา้งล่าชา้ และในทีส่ดุ

พระองคก์็เสด็จสวรรคตเสยีก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลังพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทัพ เจดยี์องคน์ี้ จงึ

สรา้งไดแ้ค่ฐาน หลังจากนั้นองคเ์จดยีก์็ถูกทิง้รา้งเรื่อยมา แต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสรา้ง

เสร็จจะมขีนาดใหญ่และสงูทีส่ดุในโลก 

 นําทุกท่านชม ระฆงัยกัษม์งิกุน สรา้งเมื่อ พ.ศ.2351 โดย

พระเจา้ปดงุ สรา้งถวายแดเ่จดยีม์งิกนุ มน้ํีาหนัก 90 ตนั สงู 4 

เมตร ปากระฆังกวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆังองคน์ี้ใหญ่เป็น

อันดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวังแครมลนิ ในกรุงมอวโก 

ประเทศรัสเซยี แตร่ะฆงัเครมลนิแตกไปแลว้ ปัจจุบันระฆงั 
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 หลังจากนั้นชมเจดียส์ขีาวบรสิุทธิ ์ที่สรา้งบนฐาน 7 ชัน้ รูป

เกลียวคลื่นงดงาม เจดยีพ์ญาเธยีรดาน สรา้งขึน้เมืองปี 

พ.ศ. 2329 เพือ่ใหเ้ปรยีบเสมืองเจดยีจ์ุฬามณี ทีต่ัง้อยู่เหนือ

เขาพระสุเมรุ ตามความเชือ่ในไตรภูมพิุทธศาสนาที่ว่า คือ

แกนกลางจั  กรวาล ซึง่ถูกลอ้มรอบดว้ยสัตตบรพิันธ ์และ

มหานทสีทีันดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดยีแ์ห่งนี้ยังถุกสรา้งใหเ้ป็น

สกัขพียานรักของราชนกิุลอังวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักทีม่ีต่อพระ

มเหสชีนิพวิเม ทีส่ ิน้พระชนมไ์ปกอ่นทีพ่ระเจา้บากะยีดอวจ์ะข ึน้ครองราชย ์แมจ้ะไม่ใชห่นิอ่นเหมือนทัช

มาฮาล แตก่็ไดร้ับสมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุม่อริวด ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังทีส่ว่น

ใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงาม  ทีส่ดุแห่งหนึง่ของเอเชยี 

ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ที่ 2 

วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมติรโดย

กองทัพอังกฤษ  ไดท้ิ้งระเบิด จํานวนมากมายถล่ม

พระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตผุลว่าพระราชวังนี้เป็น

แหลง่ซอ่งสมุกําลงัของกองทพัญีปุ่่ น พระราชวังมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวังไมส้กัก็ถูกไฟไหม ้เผาราบ

เป็นหนา้กลอง หลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวัง ทีย่ังเป็นของดั่งเดมิอยู่ ปัจจุปัน

พระราชวังทีเ่ห็นอยู่เป็นพระราชวังทีร่ัฐบาลพม่าไดจํ้าลองรูปแบบของ พระราชวังของเกา่ข ึน้มา 

 นําท่านชม พระตําหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์พระตําหนักนี้

สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติร

ตระการดว้ยลวดลายแกะ สลักประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลังคา,

บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ

ประวัต ิและทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดง

ในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อ เป็นพระ

ตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตห่ลงัจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรง

ยกพระตําหนักนี้ถวายเป็นวัด ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาว มัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ  

 สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์

17.55 น. ออกเดนิทางกลบัเชยีงใหม่ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG726 

(บรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.50 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ล่วงหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัภาวะอากาศ และเหตสุุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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โปรแกรม : Mandalay - Bagan chill chill  
       มณัฑะเลย ์มงิกนุ พุกาม อมรปรุะ (น ัง่รถภายใน) 
       4วนั 3คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี

(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

21 - 24 เม.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,000.- 13,788.- 

17 - 20 พ.ค. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,000.- 13,388.- 

24 - 27 พ.ค. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,000.- 13,088.- 

21 - 24 ม.ิย. 62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,000.- 13,088.- 

14 - 17 ก.ค. 62   19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,000.- 13,488.- 

26 - 29 ก.ค. 62   19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,000.- 13,488.- 

09 - 12 ส.ค. 62   19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,000.- 13,488.- 

**ราคาสําหรบัเด็กทารก (อายุไมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสตูบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหต ุ: สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออก

หรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

 บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯไมส่ามารถควบคมุได ้

เชน่การนัดหยดุงาน,จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่วโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทาง

บรษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ) 

 บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 กรณีทีค่ณะไมค่รบจํานวน10ทา่นทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้อยา่ง

นอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

 เมือ่ทา่นทําการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

 ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บพระสงฆเ์ดนิทางทอ่งเทีย่วเพยีงลําพังโดยไมม่ฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน, จํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายตามทีท่างสายการบนิกําหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง 

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 คา่หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย และ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่คอยดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
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 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** กรณีทีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม : 
 

 คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาทเิชน่คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ(มนิบิาร,์ น้ําดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, 

คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่ากําหนด,  คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้ 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้วตอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มี

คา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซี่า 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สําหรบัหนงัสอืเดนิทางอเมรกิา กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ที ่

 คา่หอ้งพักเดีย่วตามอัตราทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

 คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

 คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนกังานขบัรถ (รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ)  

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เง ือ่นไขการจอง : 
 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชแีละสง่หลักฐานการโอนเงนิใหเ้จา้หนา้ทีท่ี่

ดแูลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เทา่นัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

3. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครัง้  

4. หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 

การชําระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 45 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 21-44 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้(10ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที่

สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทีท่า่นไดชํ้าระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ และทางบรษัิทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งคนืค่าทัวรห์รอืมัดจําใหก้ับลูกคา้ (ตามเงื่อนไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้นี้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้ กับท่านเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไป
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แลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางตา่งประเทศ เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาดําเนนิการในการคนืเงนิ 7-14 วัน ทํา

การ นับจากวันทีไ่ดรั้บเรือ่ง   

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ            
 

เรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ :                                             
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ

คา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รยีกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ 

ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดดํ้าเนนิการ     ออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

4. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ   กําหนด เชน่ ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น้ําหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

เอกสารการขอวซีา่พมา่(สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่มไ่ดร้บัการยกเวน้) 
โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วนัทาํการ 

 หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 4 หนา้ 

 รูปถา่ย 

- รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , สต ิก๊เกอรใ์ช้

ไมไ่ด)้และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-อาชพีไวด้า้นหลังรปู 

 ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอรต์ตา่งชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่

พาสปอรต์ดว้ย 
 

**ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทกุกรณี ** 

 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพั่ก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่อ่งเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพั่ก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอุบัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต ,ิ โจรกรรม, 

วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด

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

ทีเ่กีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธิ

พเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทาง

บรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบุัตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ ทีรั่บประกันในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ตา่งประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง 

ไมป่ฏบิัตติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสี ิง่ผดิกฎหมาย บรษัิท

ฯ จะไมค่นืคา่ใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสทิธดิังกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ี

เกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 
 

 


