
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• ร่วมพิธีล้างพระพกัตร์พระมหามนีุ 

• สกัการะพระมหาเจดีย์ชเวสิกอง 

• ชมสะพานไม้สกัอเูบง็ที"ยาวที"สดุในโลก 

• เจดีย์มิงกนุ ระฆงัที"ใหญ่ และสมบรูณ์ที"สดุ 

• ชมหอสมดุที"ใหญ่ที"สดุในโลก 

• ช้อปปิ*งสินค้าพื *นเมืองตลาดหวาน 

• แจกกระเป๋า Shopping Bag ทา่นละ 1 ใบ 
 

รายละเอียดการเดนิทาง 
วันแรก      กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ –พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตาํหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ 
               วัดกุสินารา-Mandalay Hill                                                                    (-/L/-D)                    
08.30 น. พร้อมกนัที" สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินไทยแอร์

เอเชีย เจ้าหน้าที" Planet Holidays Travel คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก 
10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมณัฑะเลย์ โดยเที?ยวบินที? FD2760  
12.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที"

เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ?นที?เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ?งชั? วโมง) เดินทางถึงเมือง

พม่า..เท ี	ยวอิ	มบุญ  
เสรมิบารมคีรบสูตร 
นมสัการ 2 ใน 5 สิ	งศกัดิ สทิธิ  
ชมโชว์หุ่นกระบอก                
พเิศษน ั	งรถมา้ชมเมอืงพุกาม 
ราคาถูก เท ี	ยวครบ         
การนัตคุีณภาพ 



 

 

มณัฑะเลย์ ท่านจะได้ชมทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นํ *าอิระวดี เจดีย์จํานวนมากมาย
ที"ตั *งเรียงรายอยูบ่นภเูขา และริมฝั"งแมนํ่ *า 

กลางวัน ���� บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  จากนั *นนําท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) 

พระราชวังที" ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที"สวยงามที"สุดแห่งหนึ"งของ
เอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบรูพา หรือสงครามโลกครั *งที" 2 วนัที" 20 
มีนาคม 2488 เครื"องบนิฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ ได้ทิ *งระเบิดจํานวนมากมายถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตผุลว่าพระราชวงันี *เป็นแหล่งซ่องสมุกําลงัของกองทพั
ญี"ปุ่ น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ"งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลอง 
หลงเหลือก็แตป้่อมปราการและคนํู *ารอบพระราชวงั ที"ยงัเป็นของดั"งเดิมอยู่ ปัจจปัุนพระราชวงั
ที"เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที"รัฐบาลพม่าได้จําลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ *นมา นําท่าน
ชม พระตาํหนักไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระตําหนกันี *สร้างด้วยไม้
สกัทั *งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ  วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อน
ช้อย ทั *งหลงัคา บานประตแูละหน้าตา่ง โดยเน้นรายละเอียดเกี"ยวกบัพทุธประวตัิและทศชาติ
ของพระพทุธเจ้า  สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.2400 ซึ"งเป็นปีที"พระองค์ย้ายราชธานีจาก

อมรปุระมาอยู่ที"เมืองมัณฑะเลย์เพื"อเป็นพระตําหนักยาม
แปรพระราชฐาน แตห่ลงัจากที"พระองค์สิ *นพระชนม์ พระ
เจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนกันี *ถวาย
เป็นวดั  ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที"ประณีตของช่างหลวงชาว 
มัณฑะเลย์อย่างแท้จริง  นําท่านชม วัดกุโสดอ 

(Kuthodaw Pagoda) ซึ"งครั *งหนึ"งเคยเป็นสถานที"ทําการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครั *งที" 5 มี
แผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั *งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุ๊คได้บนัทึกไว้
ว่า “หนงัสือที"ใหญ่ที"สุดในโลก”ระว่างทางแวะร่วม
ทําบุญบูรณ วัดกุสินารา ซึ"งมีอายุหลายร้อยปี 
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน 
สวยงามมาก นําท่านเดินทางสู่เขา  Mandalay Hill 
ตั *งอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขา
ลกูนี *สูง 240 เมตร ซึ"งเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ที"สวยงามที"สุดของเมืองมณัฑะเลย์ ซึ"งอยู่บนยอด



 

 

เขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลย์เกือบทั *งเมือง ชมพระอาทิตย์ลบัฟ้าอนั
สวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย์ 

คํ?า  � บริการอาหารคํ?า ณ ภัตตาคาร  
       ���� พักที? SHWE PHYU HOTEL // SHWE PYI THAR HOTEL // SMART HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

วันที?สอง มัณทะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดตโิลมิ
วัดสัญพัaูaู-พเิศษนั? งรถม้าชมเมือง-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์
พื dนเมืองเชิดหุ่น   (B/L/D)                                                                  

05.00 น. ���� บริการอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม 
06.00 น.     นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมณัฑะเลย์ อาคารผู้ โดยสาร   ภายในประเทศ 

07.55 น.     ออกเดนิทางไปสนามบินพกุาม สูเ่มืองประวตัศิาสตร์พกุาม  โดยสายการบนิ Air Yangon  
                        เที"ยวบนิที" YH 910 
08.25 น.     เดนิทางถึงเมืองพกุาม (Bagan) นําทา่นชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ"งเป็นสถปูดั *งเดมิของพเถรวาทในพกุาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั *งอยู่

ทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้
ชดัเจน สร้างเสร็จเมื"อปี 109ซึ"งวิหารแห่งนี *นบัได้ว่า เป็นวิหารที"
มีขนาดใหญ่ที"สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี" เหลี"ยมจัตุรัส มี

มขุเดจ็ยื"นออกไปทั *ง 4 ด้าน  ซึ"งตอ่มาเจดีย์แห่งนี *เป็นต้นแบบ
ของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ"งที"น่าทึ"ง
ของวิหารแห่งนี *ก็คือ ที"ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสง
สว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย์ 
จากนั *นพาท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตั *งอยู่ทาง
ตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื"อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื"อสั"ง
สมบุญไว้สําหรับชาติหน้า จึงได้นําอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี * โครงสร้างวิหาร
ค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ"งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั"งเบียดเสียดอยู่ภายใน 
สะท้อนถึงความคบัแค้นพระทยัของกษัตริย์เชลยพระองค์นี *เป็นอยา่งดี 

เที?ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บา่ย นําท่านแวะชมสิ"งของขึ *นชื"อของพกุามก็คือ เครื?องเขิน (Lacquer Ware) ซึ"งยอมรับกนัว่ามี

ชื"อเสียงที"สุดในพม่า เช่น ถ้วยนํ *า จานรอง โถใส่ของตั *งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ 



 

 

สิ"งที"กําลงัเป็นที"นิยมก็คือ โถใสข่องทําจากขนหางม้าสานกบัโครงไม้ไผ ่มีขนาดเบาบางและบีบ
ให้ยุบ แล้วกบัไปคืนรูปได้ดงัเดิม จากนั *นพาท่านเที"ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) 
สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจนัสิทธะ สิ"งที"โดดเดน่คือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัที"งดงามที"สดุใน
พกุาม ที"ยงัคงเหลืออยู่ จากนั *นเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ *นเมื"อปี 
1211 โดยพระบญัชาของพระเจ้านนัตา่ว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ"งเกิดกับ
นางห้ามผู้หนึ"ง และได้เสี"ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร 

เท่ากันทั *ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั *ง 4 ทิศ ทั *งสอง
ชั *น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั *น อัน
ประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื"อปี พ.ศ.1761 ซึ"ง
ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั *งภายในและภายนอก 
นมสัการ เจดีย์สัพพัญaู ซึ"งเป็นเจดีย์ที"สูงที"สุดในเมืองพุกาม 

ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู ่และพระองค์ก็เชื"อว่าเป็นวดั
ที"ใหญ่ที"สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ *นเพื"อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทํา
ปิตฆุาตจะตดิตามพระองค์ไปในชาตภิพหน้า ตั *งโดดเดน่ยิ"งใหญ่ตระหง่านดงัตํานานที"โหดร้าย
ได้เล่าต่อกันมา นําท่าน นั? งรถม้า ชมเมืองทะเลเจดีย์ที"สวยงาม และหมู่บ้านเก่าแก่เมือง
พกุามที"ยงัคงวิถีที"วิตที"เรียบง่าย จากนั *นนําท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลบัขอบ
ฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ในมมุ 
360 องศา ได้จากเจดีย์แหง่นี *  

คํ?า           � บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  
                       ทา่นจะได้ชมการเชิดหุ่นที"ดเูหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ *มรสอาหารพื *นเมือง 
���� พักที? SHWE YEE PWINT HOTEL //  RAZAGYO HOTEL //  ARTHAWKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันที?สาม       อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-มัณฑะเลย์-มหาเจดีย์ยักษ์ มิงกุน –   
                   ระฆังยักษ์มิงกุน-เจดีย์พญาเธียรดาน- พระตาํหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ  
                   (B/L/D) 

07.00 น. � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดนิทางไปสนามบินพกุาม สูเ่มืองมณัฑะเลย์  โดยสายการบนิ Air Yangon  
                         เที"ยวบินที" YH 917 



 

 

08.35 น.     เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลย์ หลงัจากนั *น นําท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมืองอมรปรุะ (Amrapura)  
เมืองแหง่ผู้ เป็นอมตะซึ"งอยูท่างตอนใต้ของเมืองมณัฑะเลย์ ซึ"งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี เป็นราช
ธานีแห่งหนึ"งของพม่าก่อนที"จะย้ายมายอยู่ที"เมืองมณัฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 จากนั *นนําท่าน
ผ่านชม ภูเขาสกาย ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที"สําคญั ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของ
เมืองสกาย ลุ่มแม่นํ *าอิระวดี เจดีย์จํานวนมากมายที" ตั *งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั"งแม่นํ *า 
ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที"ยาว
ที"สุดในโลกโดยข้าราชการชั *นผู้ ใหญ่ชื"อว่าเสาอ ู
เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ"งมีอายุ
กว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน 

(Toungthamon) ไปสูว่ดัจอกตอจี ซึ"งมีเจดีย์ที"สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งเมืองพกุาม พร้อม
ชมพระอาทิตย์อสัดง ยามเย็นพร้อมวิถีชีวิตของคนท้องถิ"น  

 เที?ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  บา่ย  ออกเดินทาง สู่ท่าเรือริมนํ *าอิระวดี ข้ามฝากสู่ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดงุ จะเป็นเส้นทางสู่

มหาเจดีย์ยักษ์ "มิงกุน" ชมซากเจดีย์ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระ
เจ้าปดงุ ที"ใช้แรงงานทาส และนกัโทษจํานวนนบัพนัคนในการสร้าง โดยตั *งพระทยัว่าจะสร้าง
ให้สงูใหญ่กวา่พระปฐมเจดีย์แหง่สยาม และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืององั
วะที"อยู่ฝั" งตรงข้ามแม่นํ *าอิรวดี แต่ด้วยงบประมาณที"บานปลาย 
ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงทําให้การก่อสร้างล่าช้า ใน
ที"สดุพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ.2362 หลงัพ่ายแพ้ไทย
ในสงคราม 9 ทพั เจดีย์องค์นี * จึงสร้างได้แคฐ่าน หลงัจากนั *นองค์เจดีย์
จึงถูกทิ *งร้างเรื"อยมา แต่เพียงฐานก็นบัว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จ
จะมีขนาดใหญ่และสงูที"สดุในโลก และยงัมีอีกสิ"งหนึ"งที"ใหญ่ระดบัโลก
ของ     มิงกนุ คือ ระฆังยักษ์มิงกุน นี * สร้างเมื"อปี พ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดงุ สร้างถวายแด่
เจดีย์มิงกนุ มีนํ *าหนกั  90 ตนั สงู 4 เมตร ปากระฆงักว้าง 5 เมตร เป็นระฆงัที"ตีดงั เดิมทีถกู
แขวนไว้ที"องค์เจดีย์ปอนดอว์ ใกล้ๆ กับเจดีย์มิงกุน แต่หลงัจากแผ่นดินไหว ทําให้ฐานพระ
เจดีย์พงัลงมา ระฆงัยกัษ์ มิงกนุจึงถูกย้ายมาแขวนยงัจุดที"ตั *ง ณ ปัจจุบนัครับ ในอดีตระฆงั
องค์นี *ใหญ่เป็นอนัดบั 2 รองจากระฆงัแห่งพระราชวงัเครมลิน ในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย 
แตร่ะฆงัเครมลินแตกไปแล้ว ปัจจบุนัระฆงัยกัษ์มิงกนุ จึงเป็นระฆงัที"มีสภาพสมบรูณ์ ที"ใหญ่



 

 

ที"สุดในโลก หลงัจากนั *นนําท่านชมเจดีย์สีขาวบริสุทธิk ที"สร้างบนฐาน 7 ชั *นรูปเกลียวคลื"น
งดงาม "เจดีย์พญาเธียรดาน" เจดีย์ที"งดงามนี * สร้างขึ *นเมื"อปี พ.ศ. 2329 เพื"อให้
เปรียบเสมือนเจดีย์จุฬามณี ที"ตั *งอยู่เหนือเขาพระสุเมรุ ตามความเชื"อในไตรภูมิพทุธศาสนา
ที"ว่า คือแกนกลางจกัรวาล ซึ"งถกูล้อมรอบด้วยสตัตบริพนัธ์ และมหานทีสีทนัดรทั *ง 7 ชั *น พระ
เจดีย์องค์นี *ยงัถกูสร้างให้เป็นสกัขีพยานรักของราชนิกลุองัวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื"อเป็น
อนุสรณ์สถานแห่งความรักที"มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที"สิ *นพระชนม์ไปก่อนที"พระเจ้าบากะ
ยีดอว์จะขึ *นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทชัมาฮาล แตก็่ได้รับสมญานามว่า “ทชัมา
ฮาลแหง่ลุม่อิรวดี”    

คํ?า ���� บริการอาหารคํ?า ณ ภัตตาคาร  
���� พักที? SHWE PHYU HOTEL // SHWE PYI THAR HOTEL // SMART HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
 

วันที?สี? พธีิล้างหน้าพระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ     (B/L/-) 
 
 

 

 

 

 

 
 
04.00 น. จากนั *นนําท่านไปนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นสิ"งศกัดิkสิทธิkสงูสดุ 1 ใน 5 แห่งของพม่า 

ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื"องกษัตริย์ที"ได้รับการขนานนามว่า  
“พระพุทธรูปทองคําเนื dอนิ?ม” ที"พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ *นที"เมืองธรรมวดี เมื"อปี พ.ศ.689 
สงู 12 ฟุต 7 นิ *ว หุ้มด้วยทองคําเปลวหนา 2 นิ *ว ทรงเครื"องประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกั
กว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดงุได้สร้างวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือ
วดัพยาจี) เพื"อประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสีย
เมืองพมา่ให้องักฤษได้เกิดไฟไหม้วดัทองคํา จงึทําให้ทองคําเปลวที"ปิดพระละลายเก็บเนื *อทอง
ได้นํ *าหนกัถึง 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี"ยไรเงินเพื"อบรูณะวดัขึ *นใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนบัได้ว่าเป็นวดัที"สร้างใหม่ที"



 

 

สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที"สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมี
โบราณวตัถทีุ"นําไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื"อครั *งกรุงแตกครั *งที" 1 พร้อมทั *งร่วมพิธีการอนัสําคญั
ล้างพระพกัตร์ถือเป็นการสกัการะเพื"อความเป็นสิริมงคล หลงัจากนั *น เชิญทกุท่านร่วมทําบญุ
บูรณ   วัดกุสินารา ซึ"งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน 
สวยงามมาก  

08.30 น. � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมณัฑะเลย์ 

10.00 น. ออกเดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์ เมื"อถึงสนามบินมัณฑะเลย์มัคคุเทศก์จะดูแลอํานวย
ความสะดวกในการเช็คอิน และนําสง่ทา่นเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

12.45 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที?ยวบินFD2761 
(บริการอาหารบนเครื?อง) 

15.00 น. เดนิทางถึงสนามบนิดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม ☺ 
 

���� ขอบพระคุณทุกท่านที?ใช้บริการ ����  
(กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์) 

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ   

2 ท่าน 

เดก็เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่           

2 ท่าน 

เดก็ไม่เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่     

2 ท่าน 

พักเดี?ยว 
ท่านละ 

25-28 มิ.ย. 
30 ก.ค. – 2 ส.ค. 

6-9 ส.ค. 
17-20 ก.ย. 
22-25 ต.ค. 

22,900 
24,900 
22,900 
22,900 
22,900 

22,900 
24,900 
22,900 
22,900 
22,900 

21,900 
23,900 
21,900 
21,900 
21,900 

4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 

 
 
 
 



 

 

 
………………………………….........อตัรานี *รวม…………………………………………………… 

�คา่ตัsวเครื"องบนิไป-กลบักรุงเทพฯ-มณัฑเลย์ -กรุงเทพฯ (ตัsวกรุ๊ป) 
�คา่อาหารและเครื"องดื"มที"ระบไุว้ในรายการ                    �คา่ที"พกัตามที"ระบใุนรายการ 3 คืน 
�ค่ารถม้าชมเมืองพุกาม                                              �ค่าวีซ่าพม่าแบบยื?นธรรมดา  
�คา่บตัรเข้าชมสถานที"ท่องเที"ยวตา่งๆตามรายการ           � มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง 
�คา่นํ *าหนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก.                                                                                                                             
�ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท  (คา่รักษาพยาบาล 100,000 
    บาท) ทั *งนี *ยอ่มอยู่ ในข้อจํากดัที"มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 
……………………...................................อตัรานี *ไมร่วม………………………………………………………. 
� คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
� คา่อาหารและเครื"องดื"มที"ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  
� คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที"นํ *าหนกัเกิน 20 กก.   
� คา่ใช้จา่ยอื"น ๆ ที"มิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
�  ภาษีมลูคา่เพิ"ม 7 % และภาษีหกั ณ ที"จ่าย 3%  
���� ค่าทปิสินนํ dาใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ?น ประมาณ 500.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน 
………………………………….………เงื"อนไขการให้บริการ…………………………………………………. 
1. กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย1เดือน พร้อมชําระมดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท สว่นที"เหลอืชําระกอ่นการเดินทาง 15 วนั แฟกซ์
ใบโอนเงินมาที" 02-5309889 
2. การยกเลกิ  2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ *นไป คืนเงินทั *งหมด 

2.2 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย สงวนสทิธิkการคนืเงินมดัจําทกุกรณี 
2.3 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 7 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทา่นละ 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่3 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทั *งหมด 

***************วนัทําการ จนัทร์ - ศกุร์ ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยดุ นกัขตัฤกษ์**************** 
3.เนื"องจากตัsวเครื"องบินต้องเดินทางตามวนัที"ที"ระบบุนหน้าตัsวเทา่นั *นจึงไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลี"ยนแปลงการเดินทางใดๆ

ทั *งสิ *น กรณียกเลกิหรือเปลี"ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิkในการคืนเงินทั *งหมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 
4.เมื"อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ"งหรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละ

สทิธิk ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืนได้ไมว่า่กรณีใด ๆ 
5.กรณีที"กองตรวจคนเข้าเมืองทั *งที"กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที"บริษัทฯ ระบใุน

รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิkไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 
……………………………………………หมายเหต…ุ………………………………………………….…… 
    1.บริษัทฯ มีสทิธิkที"จะเปลี"ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี * เมื"อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
     2.บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที"เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื"นๆที"อยูน่อกเหนือการ 



 

 

        ควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ"มเติมที"เกิดขึ *นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การ 
        สญูหาย, ความลา่ช้า    หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
     3.หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที"ยวจะสิ *นสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธิkและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที" 
        ทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั *งสิ *น 
     4.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื"องมาจากมสีิ"งผิดกฎหมาย หรือ 
        เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื"นๆ 
     5.รายการนี *เป็นเพียงข้อเสนอที"ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั *งหนึ"ง หลงัจากได้สาํรองที"นั"งบนเครื"อง และ 
        โรงแรมที"พกัในตา่งประเทศเป็นที"เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี *อาจเปลี"ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
     6.ราคานี *คิดตามราคาตัsวเครื"องบินในปัจจบุนั หากราคาตัsวเครื"องบินปรับสงูขึ *น บริษัทฯ สงวนสทิธิkที"จะปรับราคาตัsว 
        เครื"องบินตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานที"เกี"ยวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลี"ยนแปลง การบริการจาก 
        สายการบิน บริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานที"ให้บริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที"จะจดับริการทวัร์อื"น 
        ทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงินให้สาํหรับคา่บริการนั *นๆ 
     8.มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธิkในการให้คําสญัญาใดๆ ทั *งสิ *นแทนบริษัทฯ นอกจากมเีอกสาร 
        ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั *น 
     9.หากไมส่ามารถไปเที"ยวในสถานที"ที"ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื"องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และ ความผิดพลาด 
        จากทางสายการบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทั *งสิ *น แตท่ั *งนี *ทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที"ยวสถานที"อื"นๆมาให้ โดยขอ 
        สงวนสทิธิkการจดัหานี *  โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
…………………………………เอกสารที"ใช้ในการขอวีซา่ประเทศพมา่……………………………………… 

**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15 วันทาํการ** 
�หนงัสือเดนิทางที"มีวนักําหนดอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัที"จะออกเดนิทาง 
�รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ *ว จํานวน 2 รูป สําหรับชาวตา่งชาต ิ3 รูป พื *นหลงัสีขาวหน้าตรงเทา่นั *น  
(รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัdน ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ) 
�กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของทา่น ก่อนจดัสง่เลม่พาสปอร์ตให้กบัทางบริษัท 
�รูปถ่ายห้ามเป็นชดุข้าราชการเด็ดขาด 
หมายเหตุ รูปถ่ายพื dนหลังเป็นสีอื?นๆหรือถ่ายเองแล้วปริ dนส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากยื?นวี
ซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทัdงสิ dน 
 
.......................อตัราคา่วีซา่ดว่น ที"ต้องจา่ยสถานทตู เมื"อทา่นสง่หนงัสือเดนิทางลา่ช้า ................................. 
� ยื"นวีซา่ ดว่น 4  วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ"มทา่นละ 500 บาท 
� ยื"นวีซา่ ดว่น 1  วนั และ 2 วนั ลกูค้าต้องไปยื"นด้วยตวัเอง เพื"อโชว์ตวัที"สถานฑตูพมา่ 
เนื?องจากสภาวะนํ dามันโลกที?มีการปรับราคาสูงขึ dนทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ dามันขึ dน
ในอนาคต ซึ?งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าภาษีนํ dามันเพิ?มตามความเป็นจริง**** 



 

 

 

สาํคัญมาก!! กรุณากรอกรายละเอียดในการยื?นวีซ่า 

ข้อมูลเพิ?มเตมิ สาํหรับขอวีซ่าพม่า (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชื"อ....................................................................... นามสกลุ.......................................................... 

อาชีพ/ตําแหนง่........................................................ ชื"อบริษัท.......................................................... 

วนัที"เริ"มทํางาน.........................ถึง............................ 
ที"อยู่ปัจจบุนั........................................................................................................................................................... 
หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณากรอกสถานที�ทาํงานเก่า 
 

 


