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เดนิทาง พฤษภาคม – สิงหาคม 2563 
มณัฑะเลย ์| พระมหามยัมนีุ | พระราชวงัมณัฑะเลย ์| ล่องเรอืแม่น า้อิรวดี | สะพานไมอ้เูบ็ง 

พกุาม | เจดียช์เวสิกอง | ชมโชวห์ุ่นกระบอกเมืองพกุาม | นั่งรถมา้ชมเมืองพกุาม | ระฆงัยกัษม์ิงกนุ 

  
เร่ิมต้นเพยีง 18,900.- 

 
 
 
 

  เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1. เชียงใหม ่(ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม)่ - มณัฑะเลย(์ทา่อากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์  

(PG725 : 16.30 - 17.30) เชียงใหม ่- มณัฑะเลย ์

วนัท่ี 2.   มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบ็ง-ทะเลสาบคองตามนั-พกุาม-นั่งรถมา้ชมเมืองเกา่-วดัอนนัดา-วดัติโลมินโล-จดุชมวิวเนิน
Nyaung Le Phat 

เชียงใหม่บนิตรง พม่า มัณฑะเลย ์อมรปุระ  
พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คนื  
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วนัท่ี 3 พกุาม-วดัสพัพญัญ-ูวิหารมนหูะ-วดักบุยางกี-เจดียช์เวสกิอง-วิหารธรรมยงัย-ีมณัฑะเลย-์วดักโุสดอ-เขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์

วนัท่ี 4. มณัฑะเลย ์- รว่มพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุี - ลอ่งเรอืแมน่ า้อิรวดี - มิงกนุ - ระฆงัยกัษม์ิงกนุ - เจดยีพ์ญาเธียรดาน -  
พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์ มณัฑะเลย ์(ทา่อากาศยานนานาชาติมณัฑะเลย)์ - เชียงใหม ่(ทา่อากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม)่ (PG726 : 18.00 -19.55) วันที ่1 เชียงใหม่ (ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) - มัณฑะเลย ์(ทา่อากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย)์ (PG725 : 16.30 - 17.30) - มัณฑะเลย ์

14.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้1 เคานเ์ตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์โดย
มีเจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัอ านวยความสะดวกจดัเตรยีมเอกสารการเดินทางใหก้บัทกุทา่น 

16.30 น. ออกเดินทางสู ่มัณฑะเลย ์โดยสายการบินกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG725 (มีบรกิารอาหารและน า้ดื่มบนเครือ่ง) 
17.30 น. เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย ์ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดินทางสู ่เมือง

มัณฑะเลย ์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที (เวลาทอ้งถ่ินท่ีพมา่ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที ่2 มัณฑะเลย-์อมรปุระ-สะพานไม้อูเบง็-ทะเลสาบคองตามัน-น่ังรถม้าชมเมืองเก่า - 
วัดอนันดา - วัดตโิลมินโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 น าทา่นเดินทางสู ่เมืองอมรปุระ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาท ี

 น าทา่นชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไมส้กัที่ยาวที่สดุในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ ซึง่มีอายกุวา่ 200 ปีทอด
ขา้ม ทะเลสาบคองตามนั สะพานสรา้งจากไมส้กัที่เหลอืจากการรือ้พระราชวงัเก่ากรุงองัวะ เมื่อครัง้ยา้ยเมอืงหลวงจากองัวะ 
มายงัอมรปรุะ ช่ืออเูบ็งนัน้เป็นช่ือของขนุนางที่มีนามวา่ “อเูบยีน” ซึง่พระเจา้ปดงุโปรดฯใหม้าท าหนา้ที่เป็นแมก่องงานสรา้ง 
สะพานถกูใชเ้ป็นทางผา่นส าคญัส าหรบัคนในทอ้งถ่ินและเป็นสถานท่ีทอ่งเทีย่ว ชว่งเดือนกรกฎาคมและสงิหาคมเป็นช่วงที่
น  า้ในทะเลสาบมีระดบัสงูสดุ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางสู ่เมืองพุกาม โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง ถงึเมืองพุกาม ดินแดนแหง่เจดยีห์มื่นองค ์ที่มีอายกุวา่ 
2,000 ปี ของกษัตรยิอ์นิรุทมหาราช  แหง่อาณาจกัรพกุาม สมัผสัแหลง่โบราณสถานและประวตัิศาสตรข์องอาณาจกัรพกุาม 

 ชม วดัติโลมนิโล นีเ้ป็นวดัที่สรา้งแบบก่ออิฐถือปนู บนฐานกวา้งดา้นละ 43 เมตร องคเ์จดียส์งู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่อง
บนัได เดินขึน้สูร่ะเบียงชัน้บนได ้ และวิหารแหง่นีไ้ดช่ื้อวา่เป็นวิหารองคส์ดุทา้ยที่มีการสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุามครบั  
ภายในวิหารมีพระพทุธรูป 4 องคท์ี่ชัน้ท่ีหนึง่และชัน้ท่ีสองของวิหาร ภายในมีช่องแสงทีเ่มื่อสอ่งกระทบพระพทุธรูปแลว้
งดงามมากมาย   ตวัพระพทุธรูปที่ประดิษฐานภายในนัน้มีความแตกตา่งจากทีเ่ห็นกนัโดยทั่วไป เพราะช่วงนัน้เริม่ไดร้บั
อิทธิพลมาจากจีน 
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 น าท่านชม วัดอนันดา เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนีน้บัไดว้่าเป็นวิหารที่มีขนาด

ใหญ่ที่สดุในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตัรุสั มีมุขเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผงัเหมือนไมก้างเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมา
เจดียแ์หง่นีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพกุาม และสิง่ที่นา่ทึง่ของวิหารแหง่นีก็้คอื ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็น
ช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระอยา่งนา่อศัจรรย ์

 

 
 น าทา่นน่ังรถม้า สมัผสัแหลง่โบราณสถานและประวตัิศาสตรข์องอาณาจกัรพกุาม เมืองทะเลเจดียท์ี่สวยงาม และหมูบ่า้น

เก่าแก่ของเมืองพกุามที่ยงัคงวิถีชีวิตทีเ่รยีบงา่ย จากนัน้น าทกุทา่นเดินทางสูจ่ดุชมววิ ใหท้า่นไดช้มพระอาทิตยอ์สัดงอนั
งดงาม 

 

 
ค ่า รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Su Tine San Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที ่3 พุกาม-วัดสัพพัญญู -วหิารมนูหะ-วัดกุบยางก-ีเจดยีช์เวสิกอง-วิหารธรรมยังย-ี
มัณฑะเลย-์วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลยฮ์ลิล ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ชมวดัสัพพัญญู เป็นเจดียท์ีม่ีความสงูที่สดุในเมืองพกุามความสงูทัง้สิน้ประมาณ 61 เมตร สรา้งขึน้ตามศิลปะแบบปาละ

ของอินเดยี ก่อสรา้งขึน้ในชว่งปี พ.ศ.1687 โดยกษัตรยิอ์ลองสติธู ซึง่เป็นทัง้วิหารและเจดีย ์ถือเป็นเจตวีิหารสองชัน้แหง่แรก
ในศิลปะพกุาม โดยปรากฏกการซอ้นกนัของเรอืนธาตชุัน้ลา่งกบัชัน้บน ชัน้ลา่งเป็นแกนกลางขนาดใหญ่รบัน า้หนกัเจตยี
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วิหารในผงัแบบครรถคฤหะ-มณฑปดา้นบน เจตียวิหารสองชัน้นีจ้ะไดร้บัความนิยมตอ่มาในศิลปะพกุามตอนปลาย โดย
เจดยีส์  าคญัทีใ่ชเ้จดยีส์พัพญัญเูป็นตน้แบบ ไดแ้ก่เจดียส์ลูามณีและเจดียต์ิโลมินโล 

 น าทกุทา่นชม วหิารมนูหะ หรอืวิหารพระอึดอัด สรา้งขึน้โดยพระเจา้มนหุา กษัตรยิข์องชาวมอญ เมื่อพระองคต์กเป็น
เชลยของพระเจา้อโนรธา เมื่อครัง้ที่เขา้ตีเมืองสธุรรมวดี หรอืเมืองสะเทิม แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาทีพ่กุาม พระเจา้มนหุาและ
พระอคัรมเหสถีกูคมุขงัไวท้ี่ มยินกาบา ทางใตข้องพกุามและ ณ ที่นัน้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมีพระราชานญุาติ
ใหพ้ระเจา้มนหุา สรา้งวดัมนหุาขึน้เพื่อทรงใชเ้ป็นท่ีบ าเพ็ญพระราชกศุล กษัตรยิม์อญทรงระบายความรูส้กึอดึอดัคบัแคน้ใจ
ในพระราชหฤทยัของพระองค ์ในระหวา่งที่ทรงถกูคมุขงัดว้ยการใหส้รา้งพระพทุธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่โตมากจนคบั
วิหาร ขนาบขา้งดว้ยพทุธสาวก และถกูเรยีกขานวา่ "พระอดึอดั" มาจนถงึทกุวนันี ้

 

 
 น าทกุทา่นชมภาพจิตรกรรมฝาผนงัที่โดเดน่และงดงามที่สดุในพกุาม ณ วัดกุบยางกี อายรุาว 2,000 ปี สรา้งโดยพระโอรส

ของพระเจา้จนัสทิธะ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย สกัการะ เจดียช์เวสิกอง มีความหมายวา่ “เจดียท์องแหง่ชยัชนะ” สรา้งโดย พระเจา้อโนรธา มหาราชองคแ์รก ผูร้วบรวมชน
ชาติพมา่เป็นปึกแผน่ ทรงสง่ราชสาสน์ไปขอพระไตรปิฎก 30 คมัภีรจ์ากเมืองสะเทมิของพวกมอญ แตพ่ระเจา้มอญพระนาม
วา่มนหุาไมท่รงยินยอม เป็นเหตใุหพ้ระเจา้อโนรธายกกองทพัไปรบตีชนะเมืองมอญ ทรงอญัเชิญพระไตรปิฎกมายงัเมือง
พกุาม และไดก้วาดตอ้นชาวบา้นรวมทัง้กษัตรมิอญใหม้าเป็นเชลยศกึที่พกุาม เจดียช์เวสกิองสรา้งแลว้เสรจ็ในรชัสมยัของ
พระเจา้จนัสทิธา เมื่อปี พ.ศ. 1656 ลกัษณะของเจดีย ์เป็นเจดียท์รงระฆงัคว ่าแบบมอญ ประดบัลายงดงามดว้ยเฟ่ืองอบุะ
และแถบคาดรอบองคร์ะฆงัที่เรยีกวา่ “รดัอก” แซมลวดลายประดบัทัง้ขอบลา่งและขอบบน องคเ์จดียห์ุม้ดว้ยแผน่ทอง 

 

 
 น าทา่นชม วหิารธรรมยงัย ีสรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก็์เช่ือวา่เป็นวิหารท่ีใหญ่ที่สดุในเมืองพกุาม สรา้งขึน้เพื่อ

ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิิตกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิ่งใหญ่
ตระหง่านดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กนัมา   
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 จากนัน้เดินทาง สู ่เมืองมัณฑะเลย ์โดยรถบสั ใชเ้วลาประมาณ 4ชั่วโมง 

 เดินทางถึงมณัฑะเลย ์น าท่านชม วัดกุโสดอ พระเจา้มินดงโปรดใหจ้ดัการสงัคายนาพระไตรปิฎกขึน้ ณ เมืองมณัฑะเลย ์
ครัง้ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ หลงัจากนัน้โปรดใหส้ลกัพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหิน
แลว้สรา้งเจดียท์รงปราสาทส าหรบัประดิษฐานแผ่นจารึกแต่ละแผ่น  วัดกุโสดอจึงถือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก 
ลกัษณะทางศิลปกรรม วดักุโสดอ ประกอบดว้ยเจดียป์ระธานซึ่งจ าลองแบบมาจากเจดียช์เวสิกองเมืองพกุาม แวดลอ้มไป
ด้วยเจดีย์ทรงปราสาทขนาดเล็กซึ่งประดิษฐานแผ่นจารึกพระไตรปิฎก  เจดีย์เหล่านีม้ีการแบ่งกลุ่มตามหมวดของ
พระไตรปิฎกตัง้แตพ่ระวินยั พระสตูรและพระอภิธรรม 

 

 
 น าทกุทา่นชมววิของเมืองมณัฑะเลย ์ ณ เขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์ตัง้อยูท่าง ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 

เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทิวทศันท์ี่สวยงามที่สดุของเมืองมณัฑะเลย ์ซึง่อยูบ่นยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมือง
มณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมือง  

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า 

วันที ่4 ร่วมพธีิล้างพระพักตรพ์ระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น า้อิรวด ี- มิงกุน - ระฆังยักษม์ิงกุน - 
เจดยีพ์ญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย ์- พระต าหนักไม้สักชเวนันดอว ์- (ทา่
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อากาศยานนานาชาตมัิณฑะเลย)์ - เชียงใหม่ (ทา่อากาศยานนานาชาตเิชียงใหม่) 
(PG726 : 18.00 -19.55)   

เช้าตรู่ น าทา่นรว่มพิธีกรรมอนัศกัดิส์ทิธ์ิในพิธีกรรมลา้ง พระพักตรพ์ระมหามัยมุนี ซึง่ถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาด  

ใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ี่ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองค าเนือ้นิม่” ที่พระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ท่ีเมืองธรรมวดี 
เมื่อปี พ.ศ. 689 ตอ่มาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงินเพื่อบรูณะวดัขึน้ใหมม่ีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบ
ของชา่งชาวอิตาลจีึงนบัไดว้า่เป็นวดัที่สรา้งใหมท่ี่สดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเกา่แก่ที่สดุในเมอืงพมา่โดยรอบๆระเบียง
เจดยีย์งัมีโบราณวตัถทุี่น  าไปจากกรุงศรอียธุยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่ท่าเรือริมแม่น ้าอิรวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาที 
 น าทกุทา่นลอ่งเรอืขา้มฟาก สู ่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดงุ เมืองมงิกนุ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาท ี

 จากนัน้ ชมมหาเจดียย์กัษ ์มิงกุน ถึงทา่เรอืนั่งรถชมซากเจดียข์นาดใหญ่ รอ่งรอยแหง่ความทะเยอทยานของพระเจา้ปดงุ 
ที่ใชแ้รงงานทาส และนกัโทษนบัพนัคนในการก่อสรา้ง โดยตัง้พระทยัวา่จะสรอ้งใหส้งูใหญ่กวา่พระปฐมเจดียแ์หง่สยาม  
และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืององัวะที่อยู่ฝ่ังตรงขา้มแมน่ า้อิรวดี แตด่ว้ยงบประมาณที่บานปลาย 
ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน จ าท าใหก้ารก่อสรา้งลา่ชา้ และในท่ีสดุพระองคก็์เสดจ็สวรรคตเสยีก่อน ในปี พ.ศ. 
2363 หลงัพา่ยแพไ้ทยในสงคราม 9 ทพั เจดยีอ์งคน์ี ้จึงสรา้งไดแ้คฐ่าน หลงัจากนัน้องคเ์จดยีก็์ถกูทิง้รา้งเรือ่ยมา แตเ่พียง
ฐานก็นบัวา่ใหญ่โตมาก หากสรา้งเสรจ็จะมีขนาดใหญ่และสงูที่สดุในโลก 

 น าทกุทา่นชม ระฆงัยกัษม์ิงกุน สรา้งเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจา้ปดงุ สรา้งถวายแดเ่จดียม์งิกนุ มนี า้หนกั 90 ตนั สงู 4 
เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆงัองคน์ีใ้หญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแหง่พระราชวงัแครมลนิ ในกรุงมอวโก 
ประเทศรสัเซยี แตร่ะฆงัเครมลนิแตกไปแลว้ ปัจจบุนัระฆงั 

 หลงัจากนัน้ชมเจดยีส์ขีาวบรสิทุธ์ิ ที่สรา้งบนฐาน 7 ชัน้ รูปเกลยีวคลืน่งดงาม เจดียพ์ญาเธียรดาน สรา้งขึน้เมืองปี พ.ศ. 
2329 เพื่อใหเ้ปรยีบเสมืองเจดยีจ์ฬุามณี ทีต่ัง้อยูเ่หนือเขาพระสเุมรุ ตามความเช่ือในไตรภมูิพทุธศาสนาที่วา่ คือแกนกลาง
จกัรวาล ซึง่ถกูลอ้มรอบดว้ยสตัตบรพินัธ ์และมหานทีสทีนัดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดียแ์หง่นีย้งัถกุสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของ
ราชนิกลุองัวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพื่อเป็นอนสุรณส์ถานแหง่ความรกัที่มตีอ่พระมเหสชิีนพิวเม ที่สิน้พระชนมไ์ปก่อนท่ี
พระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึน้ครองราชย ์แมจ้ะไมใ่ช่หินอน่เหมือนทชัมาฮาล แตก็่ไดร้บัสมญานามวา่ ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อิรวดี 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 น าทกุทา่นรอ่งเรอืกลบั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ี
 จากนัน้เดินทางกลบัสู ่เมืองมัณฑะเลย ์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 15 นาท ี
บ่าย จากนัน้น าทา่นชม พระราชวังมณัฑะเลย ์พระราชวงัที่สว่นใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงาม  ที่สดุแหง่หนึง่ของเอเชีย ใน

สมยัสงครามมหาเอเชียบรูพา หรอืสงครามโลกครัง้ที่ 2 วนัท่ี 20 มนีาคม 2488 เครือ่งบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพั
องักฤษ ไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่ ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันีเ้ป็นแหลง่ซอ่งสมุก าลงั
ของกองทพัญ่ีปุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืก็แตป่อ้ม
ปราการและคนู า้รอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของดั่งเดมิอยู่ ปัจจปัุนพระราชวงัที่เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัที่รฐับาลพมา่ไดจ้ าลอง
รูปแบบของ พระราชวงัของเก่าขึน้มา 

 

 
 น าทา่นชม พระต าหนักไม้สักชเวนันดอว ์พระต าหนกันีส้รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศลิปะพมา่แท้ๆ  วจิิตร

ตระการดว้ยลวดลายแกะ สลกัประณีตออ่นชอ้ย ทัง้หลงัคา,บานประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพทุธ
ประวตัิ และทศชาติของพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมา
อยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อ เป็นพระต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แตห่ลงัจากที่พระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรอื สป่ีอ 
พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนกันีถ้วายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือที่ประณีตของชา่งหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง 

  
 สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดินทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย ์
18.00 น. ออกเดินทางกลบั เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบินที่ PG726 

(มีบรกิารอาหารและน า้ดืม่บนเครือ่ง) 
19.55 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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เงือ่นไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบินไป-กลบั พร้อมกันทั้งคณะ     คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ทีม่ี 
 คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 20 ก.ก.   คา่รถรบั-สง่ และน าเที่ยวตามรายการ 

 คา่ที่พกัตามที่ระบใุนรายการ (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)   คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ที่ระบใุนรายการ     คา่จา้งมคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดินทาง  

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บนิตรง พม่า มัณฑะเลย ์อมรปุระ  พุกาม มงิกุน 4วัน 3 คนื 
โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก  
2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี (เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ  
12 ปี(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
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.- 
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) ** 

**โปรแกรมทวัรน์ีไ้มม่รีาคาเด็ก** 
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 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
1.1  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิ ไป-กลบั ชัน้ประหยดั พรอ้มคา่ภาษีสนามบิน และคา่ภาษีน า้มนั ทกุแหง่ตามรายการทวัร์
ขา้งตน้ 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลีย่นระดบัชัน้ท่ีนั่ง จาก ชัน้ประหยดั (Economy Class)  

- ในการเดินทาง ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนัเป็นหมูค่ณะ  
หากตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัก่อน (หรอืหลงั) ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งที่สายการบิน  
และบรษัิททวัรเ์รยีกเก็บเพิ่มเติมกอ่นออกตั๋วโดยสาร  

       - การจดัที่นั่งบนเครือ่งบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปจดัการไดแ้ต่
อยา่งใด  
       - ในกรณีที่ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารเครือ่งบินภายในประเทศ  กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯลว่งหนา้ทกุครัง้  
เพื่อตรวจสอบวา่กรุป๊มีการออกเเดินทางแนน่อนหรอืไม ่ มิฉะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผิดชอบใดๆ หากกรุป๊ไมส่ามารถ
เดินทางได ้และทา่นไดอ้อกตั๋วไปแลว้   
1.2  ค่าทีพ่ัก  ประเภทหอ้ง ละ 2-3  ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทียบเทา่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  
- เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,

หอ้งพกัคู ่( Twin / Double ) และหอ้งพกัแบบ  3  ทา่น (Triple)    อาจจะไมไ่ดอ้ยูใ่นชัน้เดียวกนั หรอื อยูต่ิดกนั  
       -   กรณีมีการจดังานประชมุนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซึง่เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มาก และหอ้งพกัในตวัเมืองเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการปรบัเปลีย่น หรอื ยา้ยเมือง เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมกบัโปรแกรมทวัร ์  
1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

1.4  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก ์คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 

1.5  ค่าน า้หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเคร่ืองบนิ) โดยทั่วไป 20 กิโลกรมั   
1.6  ค่าประกันวินาศภยัเคร่ืองบิน ตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรยีกเก็บ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     ส  าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบิน คือ 20 กิโลกรมั   

(ส  าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรยีกเก็บคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของ
สายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได ้(ทา่นจะตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิม่)   
         - ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และ 

มีความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กิน  115 เซนติเมตร หรอื  25 เซนติเมตร (9.75 นิว้) x 56  เซนตเิมตร (21.5 นิว้)  x 46 
เซนตเิมตร (18 นิว้)   
         - กรณีที่ตอ้งเดินทางดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบิน  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบสว่นตา่งของคา่ใชจ้า่ยท่ีสมัภาระ
น า้หนกัเกิน (ทา่นตอ้งช าระในสว่นท่ีโดนเรยีกเก็บเพิ่ม)   
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        - ทางบรษัิทฯ ไมร่บัผิดชอบ กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร ในทกุกรณี 

1.6   ค่าประกันอุบตัิเหตุ  คุม้ครองระหวา่งการเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท กรณีเสยีชีวติโดยอบุตัเิหต ุ   
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหต ุ วงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ 
** ลกูคา้ทา่นใด สนใจซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เติมกบัทางบรษัิทได ้ 
เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]   **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี 
**[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรอื เสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.  ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ (ทางรฐับาลพมา่ประกาศยกเลกิวซีา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงค์
จะพ านกัระยะสัน้ในประเทศพมา่ไมเ่กิน 14 วนั   **ถา้กรณีทางรฐับาลพมา่ประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซีา่ ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยเพิ่มในการขอวีซา่ตามที่สถานทตูก าหนด) 
2.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือที่ระบุ  อาทเิช่น คา่อาหาร-เครือ่งดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี  คา่โทรศพัท ์ คา่
มินิบารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที่ไมไ่ดร้ะบใุนรายการ  รวมทัง้คา่ธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสมัภาระท่ีมีน า้หนกัเกินกวา่
ที่สายการบินนัน้ๆ ก าหนดหรอืสมัภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 

3.  ค่าภาษีน ้ามัน ที่สายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม  ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบินไปแลว้ ซึง่ลกูคา้ตอ้งช าระ
สว่นตา่งเพิ่ม 

4.  ค่าทิปมัคคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 500 บาท /ทริป/ท่าน   ซ่ึงต้องช าระ ณ วันเดนิทางที่สนามบินตน้ทาง  
ส าหรบัสว่นท่ีเพิ่มเติมแก่หวัหนา้ทวัรท์ี่ดแูลคณะจากเมืองไทย  ตามแตท่า่นจะเห็นสมควรขึน้อยูก่บัความพงึพอใจในบรกิาร 

 

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
จองมายงับริษัทฯ  กรณีลกูค้าท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 20 วนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่า
ทัวรเ์ต็มจ านวน โดยทกุการจองจะไดร้บัการยืนยนัสทิธ์ิส  ารองท่ีนั่ง เมื่อมกีารช าระมดัจ า เทา่นัน้ 

    ***ส าหรับชว่งการเดินทางที่ตดิวนัหยุดยาว หรือเทศกาล  มัดจ าท่านละ 20,000 บาท ตามที่ระบุในรายการ
ทัวรน้ั์น  *** 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวรส์่วนที่เหลอื 25 วัน ก่อนออกเดนิทาง หากไมช่ าระตามที่ก าหนด ทางบรษัิทฯถือวา่ทา่น
ยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ ไมม่ีเง่ือนไขใดๆ  และขออนญุาตใหส้ทิธ์ิการจองแก่ลกูคา้ทา่นอ่ืนท่ีอยูล่  าดบัถดัไป   
     1.3  เม่ือช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล ์
พร้อมทั้งส่งรายชือ่ส ารองที่น่ังผูเ้ดินทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช่ื์อพรอ้มยืนยนัวา่ ตอ้งการ
เดินทางทอ่งเที่ยวทรปิใด  วนัท่ีใดไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดินทาง (Passport) มาให ้ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบคา่เสยีหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ช่ือ-นามสกลุ และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจอง
ตั๋วเครือ่งบิน 
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**  กรุณาตรวจสอบหนงัสอืเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ดินทาง  : จะตอ้งมีอายคุงเหลอื ณ วนัเดินทางไป-กลกั
มากกวา่ 6 เดือนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษวา่งอยา่งต ่า  2 หนา้หากไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

                **  การติดตอ่ประสานงานกบัทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์ อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ขอความกรุณาตอ้งท าในวนัเวลาท า
การของทาง บรษัิท ดงันี ้  วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เทา่นัน้ นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์ที่รฐับาลประกาศ  ในปีนัน้ๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท  
 **  กรุณาศกึษารายการทวัร ์และเง่ือนไขการใหบ้รกิารโดยละเอยีด เพื่อผลประโยชนส์งูสดุในการใชบ้รกิารของ
ทา่น เนื่องจากเมื่อทา่นช าระเงินครบจ านวนหรอืมดัจ าบางสว่นแลว้ ทางบรษัิทฯ ถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไขการบรกิาร
และขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบไุวท้ัง้หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ๆ 

   
4.  เงือ่นไขการยกเลิก 

กรณีที่นกัทอ่งเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหนา่ยตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดินทาง  นกัทอ่งเที่ยวหรอื
ตวัแทนจ าหนา่ย(ผูม้ช่ืีอในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ 

เพื่อเป็นการแจง้ยกเลกิกบัทางบรษัิทอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร  (ทางบรษัิทไมข่อรบัยกเลกิการจอง ผา่นทางโทรศพัทไ์ม่
วา่กรณีใดๆ)กรณีนกัทอ่งเทีย่วหรอืตวัแทนจ าหนา่ย ตอ้งการขอรบัเงินคา่บรกิารคืน นกัทอ่งเที่ยวหรอืตวัแทนจ าหนา่ย (ผูม้ี
ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรอื มาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคืนท่ีบรษัิท อยา่งใดอยา่งหนึง่ เพื่อท าเรือ่ง
ขอรบัเงินคา่บรกิารคืน โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงิน
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินคา่บรกิาร ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก ์เร่ือง หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการก าหนดอตัราการจ่ายเงนิ
ค่าบริการคนืให้แกนั่กทอ่งเทีย่ว พ.ศ. 2563”  ดงันี ้

4.1 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัก่อนเดินทาง  (ไมน่บัวนัเดินทาง)  คนืเงินรอ้ยละ 100  ของคา่บรกิารที่ช าระแลว้ 

4.2 ยกเลกิ ไมน่อ้ยกวา่ 15-29 วนัก่อนเดินทาง  (ไมน่บัวนัเดินทาง)  คืนเงินรอ้ยละ 50 ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

4.3 ยกเลกิ นอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ  ไมค่ืนเงินคา่ทวัรท์ัง้หมด 

** การจ่ายเงนิคนืแก่นกัท่องเทีย่วตามขอ้ก าหนดดา้นบน ซ่ึงมกีารหกัเงนิในบางสว่นนัน้ เนือ่งจากทางบรษิัทมีคา่ใชจ่้ายที่
ไดจ่้ายจรงิเพือ่การเตรยีมการจดัน าเทีย่วไปแลว้  เช่น การมดัจ าทีน่ ัง่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ   การจองทีพ่กั   และ 
ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  เป็นตน้ ** 

4.4 การยกเลกิเดินทางกบักรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบิน
มีการการนัตีมดัจ าที่นั่งกบัสายการบินและค่ามดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคืนเงินมดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดที่ช าระแลว้ ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

4.5 การติดตอ่ใดๆ กบัทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรอืจดหมาย  ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษัิท ดงันี ้
วนัจนัทร ์ถึงศกุร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที่รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือ
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

***ในกรณี มีเหตุใหต้้องยกเลกิการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซ่ึงมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยนิดีคนืเงนิค่าบริการตามที่ลูกค้าไดช้ าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั 
ก่อนการเดินทาง    โปรดอ่านข้อความให้ถีถ่ว้นกอ่นการจองทัวรทุ์กคร้ัง เพื่อประโยชนแ์ก่ตวัท่านเอง  *** 
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4.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบ ุ
ไวใ้นรายการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมค่ืนคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 ** ส าคญั !!  บรษิัทท าธุรกิจเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนบัสนนุใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศพม่าโดยผดิ
กฎหมายและใน 

ขัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทยและพม่า ขึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่านัน้ ลูกคา้ทกุ
ท่านตอ้งผา่นการ 

ตรวจคนเขา้เมืองดว้ยตวัของท่านเอง ทางมคัคเุทศก์ไม่สามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ัง้สิน้ ** 
4.7 เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้ม

คณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงินมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนผู ้เดินทางตอ้งมีขัน้ต ่า 10 ท่านขึน้ไปตอ่กรุป๊ มิฉะนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการงดออกเดินทางและ

เลือ่นการเดินทางไปในวนัอื่นตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ นอกจากผูเ้ดินทางทกุทา่นยินดี
ที่จะช าระคา่บรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้า่น
ตอ่ไป  

2.  ขอสงวนสทิธ์ิการเก็บคา่น า้มนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพ่ิม หากสายการบินมีการปรบัขึน้ก่อนวนัเดินทาง 

3.     บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

4.     บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, 

การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, โรคระบาด , การน าสิง่ของผิดกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษัิทฯ 

5.  บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของทา่นอนัเกิดจาก
การโจรกรรมและ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 

        6.  เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆทัง้หมด  
        7.    บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  การเมือง 
สายการบิน และราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอตัราแลกเปลีย่นของเงินสกลุ (เยน) โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
        8. อตัราคา่บรกิารนีค้  านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีทางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัราคาคา่บรกิารเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ คา่
ตั๋วเครือ่งบิน คา่ภาษีเชือ้เพลงิคา่ประกนัภยัสายการบิน การเปลีย่นแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
        9.    การบรกิารของรถบสัน าเที่ยวพมา่ ตามกฏหมายประเทศพมา่ สามารถใหบ้รกิารวนัละ  8 ชั่วโมง  โดยมคัคเุทศก์
และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั  จึงขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทัง้โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปลีย่น
ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาลทัง้นีเ้พื่อความปลอดภยัของนกัทอ่งเที่ยวเป็นส าคญั 
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       10. มคัคเุทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่ีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสาร
ลงนามโดยผูม้ี อ านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเวน้วีซ่าเข้าประเทศพม่าใหก้ับคนไทย  
จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศพมา่ใหก้บัคนไทย ผูท้ี่ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศพมา่ไมเ่กิน 14 วนั ดว้ย
วตัถปุระสงคเ์พื่อการทอ่งเที่ยว และอาจจะมีการถกูตรวจสอบเอกสารในขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง เพื่อเป็นการยืนยนั
วา่มคีณุสมบตัใินการเขา้ ประเทศพมา่ 

** เอกสารที่อาจจะตอ้งใชใ้นการพิจารณาการอนญุาตใหเ้ขา้ประเทศ **  
1. ตั๋วเครือ่งบินขาออก จากประเทศพมา่   
2. เอกสารช่ือโรงแรมที่พกัตลอดการเดินทาง  

( ทัง้ 2 อยา่ง ทางบรษัิทจะเป็นผูจ้ดัเตรยีมใหก้บัลกูคา้ แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัการพิจารณาของกองตรวจคนเขา้เมือง
ของพมา่ อีกครัง้)  

3.สิง่ที่ยืนยนัวา่ทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งที่พ านกัในประเทศพมา่ (เช่น เงินสด บตัรเครดิต เป็น
ตน้) 
4.ช่ือ ที่อยู ่และหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดตอ่ไดร้ะหวา่งที่พ านกัในประเทศพมา่ (เช่น คน รูจ้กั โรงแรม และอื่นๆ) และ
ก าหนดการเดินทางระหวา่งที่พ านกัในประเทศพมา่ 

 

คุณสมบัตกิารเข้าประพม่า (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศพมา่ตามมาตรการยกเวน้วีซ่า) 
1.หนงัสอืเดินทางอิเลก็ทรอนิกสท์ีย่งัมีอายกุารใชง้านเหลอือยู ่ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  นบัถึงวนัเดินทางกลบั 

2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระท าในประเทศพมา่จะตอ้งไมเ่ป็นสิง่ที่ขดัตอ่กฎหมาย และเขา้ขา่ยคณุสมบตัิเพื่อการพ านกัระยะสัน้ 

3.ในขัน้ตอนการขอเขา้ประเทศพมา่ จะตอ้งระบรุะยะเวลาการพ านกัไมเ่กิน 14 วนั 

4.เป็นผูท้ี่ไมม่ีประวตัิการถกูสง่ตวักลบัจากประเทศพมา่ หรอืมิไดอ้ยูใ่นระยะเวลาของการถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ  
และไมเ่ขา้ขา่ยคณุสมบตัิที่อาจจะถกูปฏิเสธไมใ่หเ้ขา้ประเทศ 

 

ข้อแนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะน าตดิตวัขึน้เครือ่งบิน ตอ้งมีขนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กิน 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และ
รวมกนัทกุชิน้ ไมเ่กิน 1,000 มิลลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสติกใสซึง่มีซิปลอ็คปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ  จดุเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถื้อไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดงักลา่วมีขนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ที่
ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
2. สิง่ของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มีดพก แหนบ อปุกรณกี์ฬาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเครือ่งบินเทา่นัน้  
3.  ประเทศพมา่ มีกฎหมายหา้มน าผลติภณัฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนือ้สตัวท์กุชนิดเขา้ประเทศ เชน่ ผกั ผลไมส้ด  ไข ่
เนือ้สตัว ์ไสก้รอกฯ เพื่อเป็นการปอ้งกนัโรคติดตอ่ที่จะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ที่ตรวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรบัในอตัรา
ที่สงูมาก 

 


