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เดนิทาง พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
มณัฑะเลย ์| พระมหามยัมนีุ | พระราชวงัมณัฑะเลย ์| ล่องเรือแม่น  า้อริวดี | สะพานไมอ้เูบง็ 

พกุาม | เจดียช์เวสกิอง | ชมโชวห์ุ่นกระบอกเมืองพกุาม | นั่งรถมา้ชมเมืองพกุาม | ระฆงัยกัษม์ิงกนุ 

  
เร่ิมต้นเพียง 18,900.- 

  เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1. เชียงใหม ่(ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ - มณัฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์  

(PG725 : 16.30 - 17.30) เชียงใหม ่- มณัฑะเลย ์

วนัท่ี 2.   มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบง็-ทะเลสาบคองตามนั-พกุาม-นั่งรถมา้ชมเมืองเก่า-วดัอนนัดา-วดัตโิลมนิโล-จดุชมววิเนิน
Nyaung Le Phat 

วนัท่ี 3 พกุาม-วดัสพัพญัญ-ูวหิารมนหูะ-วดักบุยางกี-เจดียช์เวสกิอง-วหิารธรรมยงัยี-มณัฑะเลย-์วดักโุสดอ-เขามณัฑะเลยฮ์ิลล ์

วนัท่ี 4. มณัฑะเลย ์- รว่มพธีิลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ - ลอ่งเรือแมน่ า้อิรวดี - มงิกนุ - ระฆงัยกัษม์งิกนุ - เจดียพ์ญาเธียรดาน -  
พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์ มณัฑะเลย ์(ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์ - เชียงใหม ่(ท่าอากาศ
ยานนานาชาตเิชียงใหม)่ (PG726 : 18.00 -19.55) 

เชียงใหม่บนิตรง พม่า มัณฑะเลย ์อมรปุระ  
พุกาม มงิกุน 4 วัน 3 คนื  
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วันที ่1 เชียงใหม่ (ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) - มัณฑะเลย ์(ทา่อากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย)์ (PG725 : 16.30 - 17.30) - มัณฑะเลย ์

14.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดย
มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุท่าน  

16.30 น. ออกเดนิทางสู ่มัณฑะเลย ์โดยสายการบนิกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG725 (มีบรกิารอาหารและน า้ดื่มบนเครื่อง) 
17.30 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย ์ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู ่เมือง

มัณฑะเลย ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาที (เวลาทอ้งถิ่นท่ีพมา่ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพั่ก Victoria Palace Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที ่2 มัณฑะเลย-์อมรปุระ-สะพานไม้อูเบง็-ทะเลสาบคองตามัน-น่ังรถม้าชมเมอืงเก่า - 
วัดอนันดา - วัดตโิลมนิโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอมรปุระ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที 

 น าท่านชม สะพานไม้อูเบง็ สะพานไมส้กัท่ียาวท่ีสดุในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ ซึ่งมีอายกุวา่ 200 ปีทอด
ขา้ม ทะเลสาบคองตามนั สะพานสรา้งจากไมส้กัท่ีเหลือจากการรือ้พระราชวงัเก่ากรุงองัวะ เม่ือครัง้ยา้ยเมืองหลวงจากองัวะ 
มายงัอมรปรุะ ช่ืออเูบง็นัน้เป็นช่ือของขนุนางท่ีมีนามว่า “อเูบียน” ซึ่งพระเจา้ปดงุโปรดฯใหม้าท าหนา้ท่ีเป็นแมก่องงานสรา้ง 
สะพานถกูใชเ้ป็นทางผ่านส าคญัส าหรบัคนในทอ้งถิ่นและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ช่วงเดือนกรกฎาคมและสงิหาคมเป็นช่วงท่ี
น า้ในทะเลสาบมีระดบัสงูสดุ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ออกเดนิทางสู ่เมืองพุกาม โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง ถึงเมืองพุกาม ดนิแดนแห่งเจดียห์ม่ืนองค ์ท่ีมีอายกุวา่ 
2,000 ปี ของกษัตรยิอ์นิรุทมหาราช  แห่งอาณาจกัรพกุาม สมัผสัแหลง่โบราณสถานและประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรพกุาม 

 ชม วัดตโิลมินโล นีเ้ป็นวดัท่ีสรา้งแบบก่ออิฐถือปนู บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมีช่อง
บนัได เดนิขึน้สู่ระเบียงชัน้บนได ้ และวหิารแห่งนีไ้ดช่ื้อวา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยท่ีมีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุามครบั  
ภายในวหิารมีพระพทุธรูป 4 องคท่ี์ชัน้ท่ีหนึ่งและชัน้ท่ีสองของวหิาร ภายในมีช่องแสงท่ีเม่ือสอ่งกระทบพระพทุธรูปแลว้
งดงามมากมาย   ตวัพระพทุธรูปท่ีประดษิฐานภายในนัน้มีความแตกต่างจากท่ีเห็นกนัโดยทั่วไป เพราะช่วงนัน้เริม่ไดร้บั
อิทธิพลมาจากจีน 

 

 
 น าท่านชม วัดอนันดา เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ัดเจน สรา้งเสร็จเม่ือปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนีน้ับไดว้่าเป็นวิหารท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสดุในพกุาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจัตรุสั มีมขุเด็จย่ืนออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผงัเหมือนไมก้างเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมา
เจดียแ์ห่งนีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่ท่ีน่าทึ่งของวหิารแห่งนีก้็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็น
ช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระอย่างน่าอศัจรรย ์
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 น าท่านน่ังรถม้า สมัผสัแหลง่โบราณสถานและประวตัิศาสตรข์องอาณาจกัรพกุาม เมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงาม และหมูบ่า้น

เก่าแก่ของเมืองพกุามท่ียงัคงวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย จากนัน้น าทกุท่านเดนิทางสูจ่ดุชมววิ ใหท้่านไดช้มพระอาทิตยอ์สัดงอนั
งดงาม 

 

 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

ทีพั่ก Su Tine San Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที ่3 พุกาม-วัดสัพพัญญู -วิหารมนูหะ-วัดกุบยางก-ีเจดยีช์เวสิกอง-วิหารธรรมยังย-ี
มัณฑะเลย-์วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลยฮ์ิลล ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ชมวัดสัพพัญญู เป็นเจดียท่ี์มีความสงูท่ีสดุในเมืองพกุามความสงูทัง้สิน้ประมาณ 61 เมตร สรา้งขึน้ตามศลิปะแบบปาละ

ของอินเดีย ก่อสรา้งขึน้ในช่วงปี พ.ศ.1687 โดยกษัตรยิอ์ลองสติธ ูซึ่งเป็นทัง้วหิารและเจดีย ์ถือเป็นเจตีวหิารสองชัน้แห่งแรก
ในศลิปะพกุาม โดยปรากฏกการซอ้นกนัของเรือนธาตชุัน้ลา่งกบัชัน้บน ชัน้ลา่งเป็นแกนกลางขนาดใหญ่รบัน า้หนกัเจตีย
วหิารในผงัแบบครรถคฤหะ-มณฑปดา้นบน เจตียวหิารสองชัน้นีจ้ะไดร้บัความนิยมตอ่มาในศลิปะพกุามตอนปลาย โดย
เจดียส์  าคญัท่ีใชเ้จดียส์พัพญัญเูป็นตน้แบบ ไดแ้ก่เจดียส์ลูามณีและเจดียต์โิลมนิโล 

 น าทกุท่านชม วหิารมนูหะ หรือวหิารพระอึดอัด สรา้งขึน้โดยพระเจา้มนหุา กษัตรยิข์องชาวมอญ เม่ือพระองคต์กเป็น
เชลยของพระเจา้อโนรธา เม่ือครัง้ท่ีเขา้ตีเมืองสธุรรมวดี หรือเมืองสะเทิม แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาท่ีพกุาม พระเจา้มนหุาและ
พระอคัรมเหสีถกูคมุขงัไวท่ี้ มยินกาบา ทางใตข้องพกุามและ ณ ท่ีนัน้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมีพระราชานญุาติ
ใหพ้ระเจา้มนหุา สรา้งวดัมนหุาขึน้เพ่ือทรงใชเ้ป็นท่ีบ  าเพญ็พระราชกศุล กษัตรยิม์อญทรงระบายความรูส้กึอึดอดัคบัแคน้ใจ
ในพระราชหฤทยัของพระองค ์ในระหวา่งท่ีทรงถกูคมุขงัดว้ยการใหส้รา้งพระพทุธรูปปางมารวชิยั ขนาดใหญ่โตมากจนคบั
วหิาร ขนาบขา้งดว้ยพทุธสาวก และถกูเรียกขานว่า "พระอึดอดั" มาจนถึงทกุวนันี ้
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 น าทกุท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัท่ีโดเดน่และงดงามท่ีสดุในพกุาม ณ วัดกุบยางกี อายรุาว 2,000 ปี สรา้งโดยพระโอรส

ของพระเจา้จนัสทิธะ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย สกัการะ เจดยีช์เวสิกอง มีความหมายว่า “เจดียท์องแห่งชยัชนะ” สรา้งโดย พระเจา้อโนรธา มหาราชองคแ์รก ผูร้วบรวมชน
ชาตพิมา่เป็นปึกแผน่ ทรงสง่ราชสาสน์ไปขอพระไตรปิฎก 30 คมัภีรจ์ากเมืองสะเทิมของพวกมอญ แตพ่ระเจา้มอญพระนาม
วา่มนหุาไมท่รงยินยอม เป็นเหตใุหพ้ระเจา้อโนรธายกกองทพัไปรบตีชนะเมืองมอญ ทรงอญัเชิญพระไตรปิฎกมายงัเมือง
พกุาม และไดก้วาดตอ้นชาวบา้นรวมทัง้กษัตรมิอญใหม้าเป็นเชลยศกึท่ีพกุาม เจดียช์เวสกิองสรา้งแลว้เสรจ็ในรชัสมยัของ
พระเจา้จนัสทิธา เม่ือปี พ.ศ. 1656 ลกัษณะของเจดีย ์เป็นเจดียท์รงระฆงัคว ่าแบบมอญ ประดบัลายงดงามดว้ยเฟ่ืองอบุะ
และแถบคาดรอบองคร์ะฆงัท่ีเรียกว่า “รดัอก” แซมลวดลายประดบัทัง้ขอบลา่งและขอบบน องคเ์จดียห์ุม้ดว้ยแผน่ทอง 

 

 
 น าท่านชม วหิารธรรมยังย ีสรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก์็เช่ือวา่เป็นวหิารท่ีใหญ่ท่ีสดุในเมืองพกุาม สรา้งขึน้เพ่ือ

ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิ่งใหญ่
ตระหง่านดงัต  านานท่ีโหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา   

 

 
 จากนัน้เดนิทาง สู ่เมืองมัณฑะเลย ์โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง 

 เดนิทางถึงมณัฑะเลย ์น าท่านชม วัดกุโสดอ พระเจา้มินดงโปรดใหจ้ัดการสงัคายนาพระไตรปิฎกขึน้  ณ เมืองมณัฑะเลย ์
ครัง้ท่ี 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์หลงัจากนัน้โปรดใหส้ลกัพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหิน
แลว้สรา้งเจดีย์ทรงปราสาทส าหรับประดิษฐานแผ่นจารึกแต่ละแผ่น  วัดกุโสดอจึงถือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ลกัษณะทางศลิปกรรม วดักโุสดอ ประกอบดว้ยเจดียป์ระธานซึ่งจ  าลองแบบมาจากเจดียช์เวสิกองเมืองพกุาม แวดลอ้มไป
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ดว้ยเจดีย์ทรงปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผ่นจารึกพระไตรปิฎก  เจดีย์เหล่านี ้มีการแบ่งกลุ่มตามหมวดของ
พระไตรปิฎกตัง้แตพ่ระวนิยั พระสตูรและพระอภิธรรม 

 

 
 น าทกุท่านชมววิของเมืองมณัฑะเลย ์ ณ เขามณัฑะเลยฮ์ิลล ์ตัง้อยู่ทาง ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 

เมตร ซึ่งเป็นจดุชมววิทิวทศันท่ี์สวยงามท่ีสดุของเมืองมณัฑะเลย ์ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง
มณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมือง  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร 

ทีพั่ก Victoria Palace Hotel หรือระดับเทยีบเท่า 

วันที ่4 ร่วมพธิีล้างพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น า้อริวด ี- มงิกุน - ระฆังยักษม์งิกุน - 
เจดยีพ์ญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย ์- พระต าหนักไม้สักชเวนันดอว ์- (ทา่
อากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย)์ - เชียงใหม่ (ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) 
(PG726 : 18.00 -19.55)   

เช้าตรู่ น าท่านรว่มพธีิกรรมอนัศกัดิส์ทิธิใ์นพธีิกรรมลา้ง พระพักตรพ์ระมหามัยมุนี ซึ่งถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาด  

ใหญ่ทรงเครื่องกษัตรยิท่ี์ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิ่ม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ท่ีเมืองธรรมวดี 
เม่ือปี พ.ศ. 689 ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบรูณะวดัขึน้ใหมมี่ขนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบ
ของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัท่ีสรา้งใหมท่ี่สดุแต่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองพมา่โดยรอบๆระเบียง
เจดียย์งัมีโบราณวตัถท่ีุน าไปจากกรุงศรีอยธุยาเม่ือครัง้กรุงแตกครัง้ท่ี 1 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ออกเดนิทางสู ่ท่าเรือริมแม่น ้าอิรวด ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที 
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 น าทกุท่านลอ่งเรือขา้มฟาก สู ่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดงุ เมืองมงิกนุ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 

 จากนัน้ ชมมหาเจดยีย์ักษ ์มิงกุน ถึงท่าเรือนั่งรถชมซากเจดียข์นาดใหญ่ รอ่งรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจา้ปดงุ 
ท่ีใชแ้รงงานทาส และนกัโทษนับพนัคนในการก่อสรา้ง โดยตัง้พระทยัวา่จะสรอ้งใหส้งูใหญ่กว่าพระปฐมเจดียแ์ห่งสยาม  
และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืององัวะท่ีอยู่ฝ่ังตรงขา้มแมน่ า้อิรวดี แตด่ว้ยงบประมาณท่ีบานปลาย 
ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ าท าใหก้ารก่อสรา้งลา่ชา้ และในท่ีสดุพระองคก์็เสดจ็สวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ. 
2363 หลงัพา่ยแพไ้ทยในสงคราม 9 ทพั เจดียอ์งคนี์ ้จึงสรา้งไดแ้คฐ่าน หลงัจากนัน้องคเ์จดียก์็ถกูทิง้รา้งเรื่อยมา แตเ่พียง
ฐานก็นบัวา่ใหญ่โตมาก หากสรา้งเสรจ็จะมีขนาดใหญ่และสงูท่ีสดุในโลก 

 น าทกุท่านชม ระฆังยักษม์ิงกุน สรา้งเม่ือ พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดงุ สรา้งถวายแดเ่จดียม์งิกนุ มีน า้หนกั 90 ตนั สงู 4 
เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองคนี์ใ้หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวงัแครมลนิ ในกรุงมอวโก 
ประเทศรสัเซีย แตร่ะฆงัเครมลนิแตกไปแลว้ ปัจจบุนัระฆงั 

 หลงัจากนัน้ชมเจดียสี์ขาวบรสิทุธิ ์ท่ีสรา้งบนฐาน 7 ชัน้ รูปเกลียวคล่ืนงดงาม เจดยีพ์ญาเธียรดาน สรา้งขึน้เมืองปี พ.ศ. 
2329 เพ่ือใหเ้ปรียบเสมืองเจดียจ์ฬุามณี ท่ีตัง้อยู่เหนือเขาพระสเุมรุ ตามความเช่ือในไตรภมูิพทุธศาสนาท่ีว่า คือแกนกลาง
จกัรวาล ซึ่งถกูลอ้มรอบดว้ยสตัตบรพินัธ ์และมหานทีสีทนัดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดียแ์ห่งนีย้งัถกุสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของ
ราชนิกลุองัวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพ่ือเป็นอนสุรณ์สถานแห่งความรกัท่ีมีตอ่พระมเหสีชินพวิเม ท่ีสิน้พระชนมไ์ปก่อนท่ี
พระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึน้ครองราชย ์แมจ้ะไม่ใช่หินอ่นเหมือนทชัมาฮาล แตก่็ไดร้บัสมญานามว่า ทชัมาฮาลแห่งลุม่อิรวดี 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าทกุท่านรอ่งเรือกลบั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที 
 จากนัน้เดนิทางกลบัสู ่เมืองมัณฑะเลย ์ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาที 
บ่าย จากนัน้น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย ์พระราชวงัท่ีสว่นใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัท่ีสวยงาม  ท่ีสดุแห่งหนึ่งของเอเชีย ใน

สมยัสงครามมหาเอเชียบรูพา หรือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพั
องักฤษ ไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่ ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซ่องสมุก าลงั
ของกองทพัญ่ีปุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลือก็แตป่อ้ม
ปราการและคนู า้รอบพระราชวงั ท่ียงัเป็นของดั่งเดิมอยู่ ปัจจปัุนพระราชวงัท่ีเห็นอยู่เป็นพระราชวงัท่ีรฐับาลพม่าไดจ้  าลอง
รูปแบบของ พระราชวงัของเก่าขึน้มา 
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 น าท่านชม พระต าหนักไม้สักชเวนันดอว ์พระต าหนักนีส้รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศลิปะพมา่แท้ๆ  วจิิตร

ตระการดว้ยลวดลายแกะ สลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลงัคา,บานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพทุธ
ประวตั ิและทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมา
อยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยเ์พ่ือ เป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แตห่ลงัจากท่ีพระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนกันีถ้วายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ 

  
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย ์
18.00 น. ออกเดนิทางกลบั เชยีงใหม่ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG726 

(มีบรกิารอาหารและน า้ดื่มบนเครื่อง) 
19.55 น. คณะเดนิทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

  

  

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง พม่า มัณฑะเลย ์อมรปุระ  พุกาม มิงกุน 4วัน 3 คืน 
โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ทา่น 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี (เสริมเตยีง)  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน  
12 ปี(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

วนัท่ี: 01-04 พ.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 15-18 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 22-25 พ.ค. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 29 พ.ค.-01 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 05-08 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 12-15 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 19-22 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 26-29 มิ.ย. 63 18,900.- 18,900.- 18,900.- 3,500.- 13,900.- 
วนัท่ี: 03-06 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 10-13 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 17-20 ก.ค 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 24-27 ก.ค 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
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เงื่อนไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งท่ีมี 

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

 คา่ท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)   คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

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

 

1.1  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบนิ    

- กรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

- ในการเดนิทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเล่ือนวนัเดนิทางกลบัก่อน (หรือหลงั) ท่านจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นต่างท่ีสายการบนิ  
และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บเพิม่เตมิก่อนออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบนิ  จะเป็นไปตามท่ีสายการบนิเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อย่างใด  
       - ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครื่องบนิภายในประเทศ  กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯล่วงหนา้ทกุครัง้  
เพ่ือตรวจสอบวา่กรุ๊ปมีการออกเเดนิทางแน่นอนหรือไม่  มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไมส่ามารถ
เดนิทางได ้และท่านไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
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 , ค่าเข้าชมสถานทีท่อ่งเทีย่ว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

1.4  เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 

1.5  ค่าน ้าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   

วนัท่ี: 07-10 ส.ค. 63 20,900.- 20,900.- 20,900.- 3,500.- 15,900.- 
วนัท่ี: 14-17 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 21-24 ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 
วนัท่ี: 28-31ส.ค. 63 19,900.- 19,900.- 19,900.- 3,500.- 14,900.- 

** รายการทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถ (รวม 500 บาท/ทา่น/ทรปิ) ** 
** ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) ** 

**โปรแกรมทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก** 
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1.6  ค่าประกันวนิาศภัยเคร่ืองบนิ ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระท่ีทางสายการบนิอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของ
สายการบนิท่ีท่านไมอ่าจปฏิเสธได ้(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 ้
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมร่บัผดิชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้่ายท่ีสมัภาระ
น า้หนกัเกิน (ท่านตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม)   
        - 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 เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้ 
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 ผูท่ี้ประสงค์
จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศพม่าไมเ่กิน 14 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลพม่าประกาศใหก้ลบัมาใชวี้ซ่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามท่ีสถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือทีร่ะบุ  อาทิเช่น คา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด  คา่โทรศพัท ์ คา่
มนิิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุในรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่
ท่ีสายการบนินัน้ๆ ก าหนดหรือสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ ซึ่งลกูคา้ตอ้งช าระ
สว่นตา่งเพิม่ 

4.  ค่าทปิมัคคุเทศกแ์ละคนขับรถ รวม 500 บาท /ทริป/ท่าน   ซึ่งต้องช าระ ณ วันเดนิทางทีส่นามบนิต้นทาง  
ส าหรบัส่วนท่ีเพิ่มเตมิแก่หวัหนา้ทัวรท่ี์ดแูลคณะจากเมืองไทย  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 พร้อมจัดส่งเอกสารการ
จองมายังบริษัทฯ  กรณีลูกค้าท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่า
ทัวรเ์ตม็จ านวน โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธิส์  ารองท่ีนั่ง เม่ือมีการช าระมดัจ า เท่านัน้ 
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    ***ส าหรับช่วงการเดนิทางทีต่ดิวันหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ตามทีร่ะบุในรายการ
ทัวรน้ั์น  *** 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 25 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่  าระตามท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ท่าน
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิไม่มีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธิก์ารจองแก่ลกูคา้ท่านอ่ืนท่ีอยู่ล  าดบัถัดไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชือ่พนักงานขายมาทางอีเมลล ์
พร้อมทั้งส่งรายชือ่ส ารองทีน่ั่งผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการ
เดนิทางท่องเท่ียวทรปิใด  วนัท่ีใดไปกับใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส  าเนาหนงัสือเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสียหายอนัเกิดจากความผดิพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจอง
ตั๋วเครื่องบนิ 

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

                **  การตดิตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท า
การของทาง บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษท่ี์รฐับาลประกาศ  ในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของ
ท่าน เน่ืองจากเม่ือท่านช าระเงินครบจ านวนหรือมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิาร
และขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 

   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่ายตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเล่ือนการเดนิทาง  นกัท่องเท่ียวหรือ
ตวัแทนจ าหน่าย(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลกิท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง 

เพ่ือเป็นการแจง้ยกเลกิกับทางบรษัิทอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ)กรณีนกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัท่องเท่ียวหรือตวัแทนจ าหน่าย (ผูมี้
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือท าเร่ือง
ขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน
คา่บรกิารต่างๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงนิ
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ว 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 เนือ่งจากทางบริษทัมีคา่ใชจ้่ายที่
ไดจ้่ายจริงเพือ่การเตรียมการจดัน าเทีย่วไแแ้ว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรดดยสารเคร่ืองบนิ   การจองทีพ่กั   แ้  
คา่ใชจ้่ายทีจ่  าเแ็นอื่นๆ  เแ็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดนิทางกบักรุ๊ปท่ีออกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิ
มีการการนัตีมดัจ าท่ีนั่งกบัสายการบนิและค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดั
จ า หรือ คา่ทวัรท์ัง้หมดท่ีช าระแลว้ ไมว่่ายกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 
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4.5 การตดิตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้
วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษัท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดนิทางทีบ่ริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยนิดคีืนเงนิค่าบริการตามทีลู่กค้าได้ช าระมาแล้ว เตม็จ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนการเดนิทาง    โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวรท์ุกคร้ัง เพือ่ประโยชนแ์ก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบ ุ
ไวใ้นรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ี์จะไมคื่นค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 ** ส าคญั !!  บริษทัท าธุรกิจเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมส่นบัสนนุให้้ ูกคา้เดนิทางเขา้แร เทศพมา่ดดยผิด
กฎหมายแ้ ใน 

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยแ้ พมา่ ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ู้กคา้ทกุ
ทา่นตอ้งผา่นการ 

ตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเห้อืใดๆไดท้ัง้สิน้ **  
4.7 เม่ือท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถือวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

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

เล่ือนการเดนิทางไปในวนัอ่ืนตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดนิทางทกุท่านยินดี
ท่ีจะช าระคา่บรกิารเพิม่เพ่ือใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่าน
ตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 

3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุ่างๆ 

4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ โรคระบาด , การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอนัเกิดจาก
การโจรกรรมและ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

        6.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศ  การเมือง 
สายการบนิ และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปล่ียนของเงินสกลุ (เยน) โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่บรกิารเพิ่มขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ คา่
ตั๋วเครื่องบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิคา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเท่ียวพม่า ตามกฏหมายประเทศพม่า สามารถใหบ้รกิารวนัละ  8 ชั่วโมง  โดยมคัคเุทศก์
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และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอ
สงวนสทิธิ์ในการปรบัเปล่ียนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดนิทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียน
ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวเป็นส าคญั  

       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบรษัิท ไมมี่อ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตมี่เอกสาร
ลงนามโดยผูมี้ อ  านาจของบรษัิทก ากบัเท่านัน้ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวซ่ีาเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศพม่าใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศพม่าไมเ่กิน 14 วนั ดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง เพ่ือเป็นการยืนยนั
วา่มีคณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศพมา่ 

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

( ทัง้ 2 อย่าง ทางบรษัิทจะเป็นผูจ้ดัเตรียมใหก้บัลกูคา้ แตท่ัง้นีข้ึน้อยู่กบัการพจิารณาของกองตรวจคนเขา้เมือง
ของพมา่ อีกครัง้)  

3.สิง่ท่ียืนยนัวา่ท่านสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายท่ีอาจเกิดขึน้ระหวา่งท่ีพ านกัในประเทศพมา่ (เช่น เงินสด บตัรเครดติ เป็น
ตน้) 
4.ช่ือ ท่ีอยู่ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์ตดิตอ่ไดร้ะหวา่งท่ีพ านกัในประเทศพมา่ (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) และ
ก าหนดการเดนิทางระหวา่งท่ีพ 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 

 

ข้อแนะน าก่อนการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ ไมเ่กิน 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึ่งมีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ  จดุเอ็กซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ท่ี
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
2. สิง่ของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเครื่องบนิเท่านัน้  
3.  ประเทศพมา่ มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท่ี์ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เช่น ผกั ผลไมส้ด  ไข ่
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ท่ีจะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ท่ีตรวจพบ จะตอ้งเสียคา่ปรบัในอตัรา
ท่ีสงูมาก 

 


