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พระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์l วดักโุสดอ l พระราชวงัมณัฑะเลย ์l ชมวิวยอเขามณัฑะเลย ์
สะพานไมส้กัอเูบง l ชมวิวเจดียพ์รอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน l ระฆงัมิงกนุ l วดัอนนัดา 

วิหารธรรมยงัยี l เจดียช์เวสิกอง l รว่มพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ l เจดียพ์ญาเธียรดาน 
 

 

 

  

 

 

 

เดนิทาง พฤษภาคม – มถุินายน 2563  

เร่ิมต้นเพียง 12,888.-  

พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม มงิกุน 4 วัน 3 คืน 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)-มณัฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย ์(เจดีย์
หยก)พระต าหนกัไมส้กัชเวนานดอว-์วดักโุสดอ-ชมววิยอดเขามณัฑะเลย ์
วนัท่ี 2. มณัฑะเลย-์มงิกนุ-ระฆงัยกัษม์งิกนุ-เจดียพ์ญาเธียรดาน-ชมววิเจดียพ์รอ้มชมพระอาทิตยต์กดนิ-พกุาม 
วนัท่ี 3. พกุาม-ตลาดยองอู-วดัอนนัดา-วหิารธรรมยงัยี-เจดียช์เวสกิอง-วดัตโิลมนิโล-มณัฑะเลย ์
วนัท่ี 4. มณัฑะเลย-์รว่มพธีิลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-สะพานไมส้กัอเูบง-พระราชวงัมณัฑะเลยม์ณัฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาติ
มณัฑะเลย)์-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสวุรรณภมู)ิ  ( PG710 : 14.05-16.20) 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ) -มัณฑะเลย์(ท่าอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย)์(PG709 : 11.50-13.20)-พระเวรสนาเจดีย ์(เจดียห์ยก)พระต าหนักไม้
สักชเวนานดอว-์วัดกุโสดอ-ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย ์

09.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั 

11.50 น. 
ออกเดนิทางสูก่รุงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี PG709 
(มีบรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

13.20 น. 
 

เดินทางถึง เมืองมณัฑะเลย ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ่นท่ีเมียนมารช์า้กว่าประเทศไทยครึ่ง
ชั่วโมง) 

 

น าท่านเดนิทางสูต่วัเมืองมณัฑะเลยร์ะหวา่งทางน าท่านแวะชม พระเวรสนาเจดีย ์(WeirawsanaZedi) เป็นเจดียห์ยกท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในโลก กวา้งดา้นละ 40.6 เมตร บนเนือ้ท่ี 5 เอเคอร ์(12.5 ไร)่ ยกพืน้สงูจากระดบัถนนเกือบ 3 เมตร ท าใหอ้งคพ์ระเจดียห์ยกสงูกว่า 
20 เมตร ทัง้ภายใน และภายนอกประดบัประดาดว้ยแผ่นหยก กับกอ้นหยก รวมเป็นมลูค่าราว 15 ลา้นดอลลา ร ์(495 ลา้นบาท)  
เป็นจดุท่องเท่ียวส าคญัอีกแห่งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานท่ีท าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 5 โดยมีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์
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น าท่านชมพระต าหนักไม้สักชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry) พระต าหนักนีส้รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงังดงามตามแบบ
ศลิปะพมา่แท้ๆ วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ยทัง้หลงัคาบานประตแูละหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกับ
พทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่
ท่ีเมืองมณัฑะเลยเ์พ่ือเป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐานแตห่ลงัจากท่ีพระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรง
ยกพระต าหนกันีถ้วายเป็นวดัถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่ขา  Mandalay Hill ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิว
ทิวทศันท่ี์สวยงามท่ีสดุของเมืองมณัฑะเลยซ์ึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมืองชมพระ
อาทิตยล์บัฟา้อนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

 

 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพกั 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า 

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

เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่ท่าเรือริมแม่น ้าอิรวด ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที 

น าทกุท่านลอ่งเรือขา้มฟาก สู ่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดงุ เมืองมงิกนุ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้ ชมมหาเจดียย์ักษ ์มิงกุน ถึงท่าเรือนั่งรถชมซากเจดียข์นาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจา้ปดงุ ท่ีใช้

แรงงานทาส และนกัโทษนบัพนัคนในการก่อสรา้ง โดยตัง้พระทยัวา่จะสรอ้งใหส้งูใหญ่กวา่พระปฐมเจดียแ์ห่งสยาม  และใหพ้ระองค์
สามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืององัวะท่ีอยู่ฝ่ังตรงขา้มแมน่ า้อิรวดี แตด่ว้ยงบประมาณท่ีบานปลาย ประกอบกับปัญหาขาดแคลน
แรงงาน จ าท าใหก้ารก่อสรา้งลา่ชา้ และในท่ีสดุพระองคก์็เสดจ็สวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลงัพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทัพ 
เจดียอ์งคนี์ ้จึงสรา้งไดแ้คฐ่าน หลงัจากนัน้องคเ์จดียก์็ถูกทิง้รา้งเรื่อยมา แต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสรา้งเสร็จจะมีขนาด
ใหญ่และสงูท่ีสดุในโลก  น าทกุท่านชม ระฆังยักษม์ิงกุน สรา้งเม่ือ พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดงุ สรา้งถวายแด่เจดียม์ิงกุน มีน า้หนัก 
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90 ตนั สงู 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองคนี์ใ้หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวงัแครมลิน ในกรุงมอวโก 
ประเทศรสัเซีย แตร่ะฆงัเครมลินแตกไปแลว้ ปัจจุบนัระฆัง  หลงัจากนัน้ชมเจดียสี์ขาวบริสทุธิ์ ท่ีสรา้งบนฐาน 7 ชัน้ รูปเกลียวคล่ืน
งดงาม เจดยีพ์ญาเธียรดาน สรา้งขึน้เมืองปี พ.ศ. 2329 เพ่ือใหเ้ปรียบเสมืองเจดียจ์ุฬามณี ท่ีตัง้อยู่เหนือเขาพระสเุมรุ ตามความ
เช่ือในไตรภมูพิทุธศาสนาท่ีวา่ คือแกนกลางจกัรวาล ซึ่งถูกลอ้มรอบดว้ยสตัตบริพนัธ์ และมหานทีสีทันดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดียแ์ห่งนี ้
ยงัถกุสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของราชนิกลุองัวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพ่ือเป็นอนสุรณส์ถานแห่งความรกัท่ีมีต่อพระมเหสีชินพิว
เม ท่ีสิน้พระชนมไ์ปก่อนท่ีพระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึน้ครองราชย ์แมจ้ะไมใ่ช่หินอ่นเหมือนทชัมาฮาล แตก่็ไดร้บัสมญานามว่า ทัชมาฮา
ลแห่งลุม่อิรวดี 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มือง พกุามโดยรถบสัปรบัอากาศ เมืองพกุาม(Bagan) ดนิแดนแห่งเจดียห์ม่ืนองคท่ี์มีอายกุวา่ 2,000ปี ของกษัตรยิอ์นุ

รุทมหาราชแห่งอาณาจกัรพกุาม 
น าท่านไปชมวิวเจดียเ์มืองพกุามเหมาะแก่การชมววิพระอาทิตยต์กดนิยามเย็น หรือววิพระอาทิตยข์ึน้ยามเชา้ตรู ่**หากไมส่ามารถ
น าคณะมาชมวิวพระอาทิตยต์กดนิไดท้นัจะน าคณะมาชมววิพระอาทิตยข์ึน้ช่วงเชา้ตรูข่องอีกวนัแทน** 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าคณะเขา้สูท่ี่พกั Su Thein San Hotel (ระดบั 3 ดาว)  หรือ เทียบเท่า 

  

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

เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านชมตลาดยองอูตลาดใหญ่ของเมืองพกุามท่ีขายสนิคา้ทกุชนิดทัง้เครื่องอปุโภค-บรโิภค ขา้วปลาอาหาร ผกัสด เสือ้ผา้ ของท่ี
ระลกึพืน้เมืองเหมาะส าหรบัเดนิชมและเลือกซือ้ของฝากโดยเฉพาะเคร่ืองเขนิท่ีพกุามถือวา่เป็นหนึ่งเพราะฝีมือปราณีตและออกแบบ
สวย น าชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสรจ็เม่ือปี 1091 ซึ่งวหิารแห่งนีน้บัไดว้า่เป็นวิหารท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสดุในพกุาม มีรูปรา่งเป็นส่ีเหล่ียมจตัรุสั มีมขุเดจ็ย่ืนออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผงัเหมือนไมก้างเขนแบบกรีกซึ่งต่อมาเจดีย์
แห่งนีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตย-กรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสิ่งท่ีน่าทึ่งของวิหารแห่งนีก้็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ 
ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ท าใหมี้แสงสวา่งอย่างน่าอศัจรรย ์
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ชมเจดยีต์โิลมินโล เจดียแ์ห่งนีไ้ดร้บัการยกย่องวา่มีความสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก  วดันีส้รา้งแบบก่ออิฐถือปนู บนฐาน
กวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบนัได เดินขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได้ และวิหารแห่งนีไ้ดช่ื้อว่าเป็นวิหาร
องคส์ดุทา้ยท่ีมีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมีพระพทุธรูป 4 องคท่ี์ชัน้ท่ีหนึ่งและชัน้ท่ีสอง ภายในมีช่องแสงท่ี
เม่ือสอ่งกระทบพระพทุธรูปแลว้มีความงดงาม 

 
 

 น าชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือว่าเป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมือง
พกุาม สรา้งขึน้เพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตัง้โดดเด่น
ยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต  านานท่ีโหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา 

 
 

 สกัการะ เจดยีช์เวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธข์องพมา่ซึ่งเป็นสถูปดัง้เดิมของพม่าโดยแทส้รา้งขึน้
หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพ่ือใชบ้รรจพุระบรมสารีรกิธาตจุากพระสรีระหลายสว่นมีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้
ท่ีประชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม 

 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ออกเดนิทางสูเ่มือง มณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 
ค ่า รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพกั 
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ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั Victoria Palace (ระดบั 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า 
  
  

วันที ่4 
มัณฑะเลย์ -ร่ วมพิ ธี ล้ า งพระพักตร์พระมหามัย มุณี -สะพานไ ม้ สัก อู เบง -
พระราชวังมัณฑะเลยม์ัณฑะเลย(์ทา่อากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย)์-กรุงเทพฯ (ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 

  

เช้าตรู่ 
 

น าท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมลา้งหน้าพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สิทธิ์ของพม่า)ถือเป็นตน้แบบ
พระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตรยิท่ี์ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้
ท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวิชัย หนา้ตกักวา้ง9 
ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และใน
ปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าใหอ้ังกฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บ
เนือ้ทองไดน้ า้หนกัถึง 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงินเพ่ือบูรณะวดัขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัท่ีสรา้งใหม่ท่ีสดุแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียง
เจดียย์งัมีโบราณวตัถท่ีุน าไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือครัง้กรุงแตกครัง้ท่ี 1 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 ชมสะพานไม้อูเบง็ (U-Ben) สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้
ซึ่งมีอายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon)จากนัน้น าท่านรว่มท าบญุถวายปัจจยั  
ณ วัดมหากันดายงค ์(MahaGandayon Monastery)ซึ่งเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสดุของพมา่ท่ีเมืองอมรปรุะซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์ับ
รอ้ยรูปเดนิเรียงแถวดว้ยอาการส ารวมเพ่ือรบัถวายภัตตาหารเพล  จากนัน้น าท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย ์(Mandalay Palace) 
พระราชวงัท่ีสว่นใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัท่ีสวยงามท่ีสดุแห่งหนึ่งของเอเชียในสมยัสงครามมหา-เอเชียบรูพา หรือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 
วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิง้ระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงั -มณัฑะเลยข์อง
พมา่ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซ่องสมุก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหม้ เผา
ราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงั  ท่ียังเป็นของดัง้เดิมอยู่ปัจจุบนัพระราชวังท่ีเห็นอยู่เป็น
พระราชวงัท่ีรฐับาลพมา่ไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึน้มา 

 **ปิดช่วงสงกรานต ์10-20 เมษายน ของทกุปี(เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได)้** 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์

14.05 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เท่ียวบนิท่ี PG710 (มีบรกิารอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 
16.30 น. คณะเดนิทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อัตราค่าบริการ : พม่า มนตข์ลัง มัณฑะเลย ์พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ 
เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง) ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***ราคาทัวรข้์างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อทา่น*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

***ราคาเดก็ทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ]  ท่านละ 4,500 บาท ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ*** 
 

เงื่อนไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งท่ีมี 

 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ 

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ท่ีระบุในรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

1.1  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้  

ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ    

- กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบนิ  
และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกตั๋วโดยสาร  
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       - การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ  จะเป็นไปตามท่ีสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ตอ่ย่างใด  
       - ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  เพ่ือ
ตรวจสอบวา่กรุ๊ปมีการออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม ่ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รบัผดิชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถเดนิทางได ้และท่าน
ไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพั่ก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ โรงแรมทีพั่ก  
- เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งพกัคู ่( 

Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยู่ในชัน้เดียวกนั หรือ อยู่ตดิกนั  
       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาต ิ(TRADE FAIR)  ซึ่งเป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเตม็  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปล่ียน หรือ ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  
1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

1.4  เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 

1.5  ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวนิาศภัยเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสทิธิของสายการบนิ
ท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(ท่านจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ตอ้งมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และ  

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนตเิมตร หรือ  25 เซนตเิมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนตเิมตร (21.5 นิว้)  x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้)   
         - กรณีท่ีตอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้  ่ากวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระน า้หนกัเกิน (ท่านตอ้ง
ช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิม่)   
        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบ กรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.6   ค่าประกันอุบัตเิหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหต ุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ท่านใด สนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษัิทได ้  
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี **
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือ เสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ (ทางรฐับาลพม่าประกาศยกเลกิวีซ่าใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกั
ระยะสัน้ในประเทศพมา่ไมเ่กิน 14 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลพม่าประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซ่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายเพิม่ใน
การขอวีซ่าตามท่ีสถานทตูก าหนด) 
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2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ คา่มนิิบารใ์น
หอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนินัน้ๆ 
ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระสว่นตา่ง
เพิม่ 

4.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 500 บาท /ทริป/ท่าน   ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดนิทางทีส่นามบนิต้นทาง  ส  าหรบัสว่น
ท่ีเพิม่เติมแก่หวัหนา้ทวัรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่่านจะเห็นสมควรขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบรกิาร 

 

เงือ่นไขการจอง การช าระเงนิ และการยกเลิก 

1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 

      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36  ชม.  หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายัง

บริษัทฯ  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวรเ์ตม็จ านวน โดย
ทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธิส์  ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 

    ***ส าหรับช่วงการเดนิทางทีต่ดิวันหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ตามทีร่ะบุในรายการทัวรน้ั์น  
*** 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 25 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่  าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่านยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิไม่มีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธิก์ารจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนักงานขายมาทางอีเมลล ์พร้อมทั้งส่ง
รายชือ่ส ารองทีน่ั่งผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการเดนิทางท่องเท่ียวทรปิใด  
วนัท่ีใดไปกับใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบ
คา่เสียหายอนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ 

**  กรุณาตรวจสอบหนงัสือเดนิทาง ( Passport) ของผูเ้ดนิทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดนิทางไป-กลกัมากกวา่ 6 
เดือนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษวา่งอย่างต  ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

                **  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท าการของ
ทาง บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาล
ประกาศ  ในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของท่าน 
เน่ืองจากเม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางส่วนแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบริการและขอ้ตกลงตา่งๆ
ท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดนิทางนัน้ๆ 

   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง  นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทน
จ าหน่าย(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการแจง้
ยกเลกิกบัทางบรษัิทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ)กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ืองขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบ
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หนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ี
ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงนิค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารท่ีช  าระแลว้ 

4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดนิทาง  (ไมน่บัวนัเดนิทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์ ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัทอ่งเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซึ่งมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบริษทัมีคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริง
เพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าที่น ัง่บตัรโดยสารเคร่ืองบนิ   การจองทีพ่กั   และ ค่าใชจ้่ายทีจ่  าเป็นอื่นๆ  เป็น
ตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมีการกา
รนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบนิและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือ คา่ทวัร์
ทัง้หมดท่ีช าระแลว้ ไมว่่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้วนัจนัทร ์
ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท า
การของทางบรษัิท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดนิทางทีบ่ริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทางบริษัท
ยนิดคีืนเงนิค่าบริการตามทีลู่กค้าได้ช าระมาแล้ว เตม็จ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง    
โปรดอ่านข้อความให้ถีถ้่วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบ ุไวใ้น
รายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 ** ส าคญั !!  บริษทัท าธุรกิจเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศพมา่โดยผิดกฎหมายและใน 

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและพมา่ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุท่านตอ้งผา่น
การ 

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ **  
4.7 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถือวา่

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนผู ้เดนิทางตอ้งมีข้ันต า่ 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุ๊ป มฉิะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดนิทางและเล่ือนการ

เดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดีท่ีจะช าระคา่บรกิาร
เพิม่เพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 

3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อการ
จลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ โรคระบาด , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 



11 พมา่ มนตข์ลงั มณัฑะเลย ์พกุาม  มงิกนุ  4 วนั 3 คืน BY PG                                                        GQ1MDL-PG003 

 

5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจากการ
โจรกรรมและ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

        6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง สายการ
บนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเคร่ืองบนิ คา่ภาษี
เชือ้เพลงิคา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเท่ียวพม่า ตามกฏหมายประเทศพม่า สามารถใหบ้รกิารวนัละ  8 ชั่วโมง  โดยมคัคเุทศกแ์ละ
คนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของ
สภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั  

       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตมี่เอกสารลงนาม
โดยผูมี้ อ  านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้ 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศพม่าใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศพม่าไมเ่กิน 14 วนั ดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนัวา่มี
คณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศพมา่ 

** เอกสารท่ีอาจจะตอ้งใชใ้นการพจิารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบนิขาออก จากประเทศพมา่   
2. เอกสารช่ือโรงแรมท่ีพกัตลอดการเดนิทาง  

( ทัง้ 2 อย่าง ทางบรษัิทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมืองของพมา่ 
อีกครัง้)  

3.สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศพมา่ (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
4.ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศพมา่ (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) และก าหนดการ
เดนิทางระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศพมา่ 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประพม่า (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศพม่าตามมาตรการยกเว้นวซ่ีา) 
1.หนงัสือเดนิทางอิเลก็ทรอนิกสท่ี์ยงัมีอายกุารใชง้านเหลืออยู่ ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  นบัถึงวนัเดนิทางกลบั 

2.กิจกรรมใดๆ ท่ีจะกระท าในประเทศพม่าจะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ท่ีขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัเิพ่ือการพ านกัระยะสัน้  

3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศพม่า จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 

4.เป็นผูท่ี้ไมมี่ประวตักิารถกูสง่ตวักลบัจากประเทศพมา่ หรือมไิดอ้ยู่ในระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไม่เขา้ข่ายคณุสมบตัท่ีิอาจจะถกูปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ประเทศ 



12 พมา่ มนตข์ลงั มณัฑะเลย ์พกุาม  มงิกนุ  4 วนั 3 คืน BY PG                                                        GQ1MDL-PG003 

 

 
 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑ์ไมเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ 
ไมเ่กิน 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ  
จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ 
และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ี
โหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
3.  ประเทศพมา่ มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สตัว ์ไส้
กรอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคตดิตอ่ท่ีจะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัราท่ีสงูมาก  

 


