
 

 

รหัสทัวร B2B1903491 
ทัวรพมามนตขลงั มัณฑะเลย พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG) 
พระตําหนักไมสักชเวนานดอว   วัดกุโสดอ   พระราชวังมัณฑะเลย 
ชมวิวยอเขามัณฑะเลย   สะพานไมสกัอูเบง   วิวเจดียพรอมพระอาทิตยตกดิน 
ตลาดยองอู   วัดอนันดา   วิหารธรรมยังยี   เจดียชเวสิกอง   รวมพิธีลางพระ 
พักตรพระมหามัยมุณ ี
 

 



 

 

 

 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)-มัณฑะเลย(ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย) 
(PG709 : 11.50-13.20)-พระตําหนักไมสักชเวนานดอว-วัดกุโสดอ-ชมวิวยอด
เขามัณฑะเลย 

09.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร F 
โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการตอนรับ 

11.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมัณฑะเลย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG709 
(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

13.20 น. 
 

เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่น
ที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

 

นําทานเดินทางสูตัวเมืองมัณฑะเลยระหวางทางนําทานแวะชม พระเวรสนาเจดีย 
(WeirawsanaZedi) เปนเจดียหยกที่ใหญที่สุดในโลก กวางดานละ 40.6 เมตร บนเน้ือ
ที่ 5 เอเคอร (12.5 ไร) ยกพื้นสูงจากระดับถนนเกือบ 3 เมตร ทําใหองคพระเจดียหยกสูง
กวา 20 เมตร ทั้งภายใน และภายนอกประดับประดาดวยแผนหยก กับกอนหยก รวมเปน
มูลคาราว 15 ลานดอลลาร (495 ลานบาท)  เปนจุดทองเที่ยวสําคัญอีกแหงหน่ึง 
 
 
 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ(ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ)-มณัฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์(PG709 : 11.50-13.20)-พระตาํหนกัไม้
สกัชเวนานดอว-์วดักโุสดอ-ชมววิยอดเขามณัฑะเลย ์

วนัที� �. มณัฑะเลย-์สะพานไมส้กัอเูบง-พกุาม-ชมววิเจดยีพ์รอ้มชมพระอาทิตยต์กดิน 
วนัที� �. พกุาม-ตลาดยองอ-ูวดัอนนัดา-วิหารธรรมยงัยี-เจดยีช์เวสกิอง-มณัฑะเลย ์
วนัที� �. มณัฑะเลย-์รว่มพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ--พระราชวงัมณัฑะเลยม์ณัฑะเลย(์ท่าอากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์-

กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ)  ( PG710 : 14.05-16.20) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
นําท านชมวัดกุ โสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่ งครั้งห น่ึงเคยเปนสถานที่ ทํ าการ 
สังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 โดยมีแผนศิลาจารึกพระไตรปฎกทั้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
นําทานชมพระตําหนักไมสักชเวนานดอว (Golden Palace Monastry) พระตําหนัก
น้ีสรางดวยไมสักทั้งหลังงดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆวิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลัก
ประณีตออนชอยท้ังหลังคาบานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติ
และทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่พระองค
ยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนพระตําหนักยามแปรพระราชฐาน
แตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอหรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักน้ี
ถวายเปนวัดถือไดวาเปนงานฝมือท่ีประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู เขา  Mandalay Hill ตั้ งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
พระราชวัง เขาลูกน้ีสูง 240 เมตรซึ่งเปนจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของเมือง
มัณฑะเลยซึ่งอยูบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบทั้งเมือง
ชมพระอาทิตยลับฟ�าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย 

 

 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเทา 

วันที่ 2 มัณฑะเลย-สะพานไมสักอูเบง-พุกาม-ชมวิวเจดียพรอมชมพระอาทิตยตกดิน 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 ชมสะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสา
อู เสาของสะพานใชไมสักถึง 1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 200 ปทอดขาม ทะเลสาบตองตามัน 
(Toungthamon)จากน้ันนําทานรวมทําบุญถวายปจจัย  
ณ วัดมหากันดายงค (MahaGandayon Monastery)ซึ่งเปนวัดที่ใหญที่สุดของพมาที่
เมืองอมรปุระซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพื่อรับ
ถวายภัตตาหารเพล 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ออกเดินทางสูเมือง พุกามโดยรถบัสปรบัอากาศ เมืองพุกาม(Bagan) ดินแดนแหงเจดีย

 

 



 

 

หมื่นองคที่มีอายุกวา 2,000ป ของกษัตริยอนุรุทมหาราชแหงอาณาจักรพุกาม 
นําทานไปชมวิวเจดียเมืองพุกามเหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดินยามเย็น หรือววิพระ
อาทิตยขึ้นยามเชาตรู **หากไมสามารถนําคณะมาชมววิพระอาทิตยตกดินไดทันจะนําคณะ
มาชมววิพระอาทิตยขึ้นชวงเชาตรูของอีกวันแทน** 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก นําคณะเขาสูที่พัก Su Thein San Hotel (ระดับ 3 ดาว)  หรือ เทียบเทา 

  
วันที่ 3 พุกาม-ตลาดยองอู-วัดอนันดา-วิหารธรรมยังยี-เจดียชเวสิกอง-มัณฑะเลย 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 

นําทานชมตลาดยองอูตลาดใหญของเมืองพุกามที่ขายสินคาทุกชนิดทั้งเครื่องอุปโภค-
บริโภค ขาวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผา ของที่ระลึกพื้นเมืองเหมาะสําหรับเดินชมและเลือก
ซื้อของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกามถือวาเปนหน่ึงเพราะฝมือปราณีตและออกแบบสวย 
นําชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อป 
1091 ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยม
จัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดาน แผนผังเหมือนไมกางเขนแบบกรีกซึ่งตอมาเจดียแหงน้ี
เปนตนแบบของสถาปตย-กรรมพมาในยุคตนของพุกาม และส่ิงที่นาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ 
ที่ชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ทําใหมีแสงสวางอยาง
นาอัศจรรย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ชมเจดียติโลมินโล เจดียแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและ
ภายนอก  วัดน้ีสรางแบบกออิฐถือปูน บนฐานกวางดานละ 43 เมตร องคเจดียสูง 46 
เมตร ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเปนวิหาร
องคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคที่
ชั้นที่หน่ึงและช้ันที่สอง ภายในมีชองแสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวมีความงดงาม 
 
 
 
 
 
 

 นําชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สรางโดยพระเจานะระตู  และ
พระองคก็เชื่อวาเปนวิหารที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวิตก
วาผลกรรมจากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนยิ่งใหญ
ตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สักการะ เจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธของพมา

ซึ่งเปนสถูปดั้งเดิมของพมาโดยแทสรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายสวนมีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ ใชเปนทั้งที่
ประชุมสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
 
 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ออกเดินทางสูเมือง มัณฑะเลย โดยรถบัสปรบัอากาศ (ใชเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง) 
คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก 

ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเทา 
  

  
 

วันที่ 4 
มัณฑะเลย-รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุณี-พระราชวังมัณฑะเลย-มัณฑะเลย
(ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย)-กรุงเทพฯ(ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) ( PG710 
: 14.05-16.20) 

  
เชาตรู 

 
นําทานรวมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของพมา)ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับ
การขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นที่เมืองธรรม
วดี เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดับ
ทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือ
วัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 
สมัยพระเจา สีปอ กอนจะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําให
ทองคําเปลวที่ปดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 
ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของ
ชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดใน

 



 

 

เมืองพมาโดยรอบๆระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตก
ครั้งที่ 1 

 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 จากน้ันนําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังที่สวนใหญ
กอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือ
สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ�ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพ
อังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวัง-มัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผลวา
พระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ�นพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวัง
ไมสักก็ถูกไฟไหม เผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวัง 
ที่ยังเปนของดั้งเดิมอยูปจจุบันพระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลอง
รูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา 

 **ปดชวงสงกรานต 10-20 เมษายน ของทุกป(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได)** 
 สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมัณฑะเลย 

14.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรแอรเวย เที่ยวบินที่ PG710 (มี
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

16.30 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ : พมา มนตขลัง มัณฑะเลย พุกาม 4 วัน 3 คืน 

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพัก 2-3 
ทานทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

07 – 10 พ.ย.62 14,888 14,888 14,888 4,500 
14  – 17 พ.ย.62 12,888 12,888 12,888 4,500 
21 – 24 พ.ย.62 14,888 14,888 14,888 4,500 
22 – 25 พ.ย.62 14,888 14,888 14,888 4,500 
28 พ.ย.62 – 01 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 
29 พ.ย.62 – 02 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 
05 – 08 ธ.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500 
07 – 10 ธ.ค.62 15,888 15,888 15,888 4,500 
12 – 15 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 
13 – 16 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 
19 – 22 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 
20  – 23 ธ.ค.62 14,888 14,888 14,888 4,500 
29 ธ.ค.62 – 01 ม.ค.63 17,888 17,888 17,888 4,500 

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน*** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงิน จํานวน ทานละ10,000  โดยโอนเขาบัญช ีที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน

มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน 

เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนา
พาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 



 

 

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาได
ทันที 

4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ให
ทานติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง
เจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไม
เหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถาม
ขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับ

พรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและ
มีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด) 

2. คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง 20 กก. 
3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
4. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง 
5. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา  
6. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
7. คาเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตามรายการ 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
9. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 

1,000,000 บาท ค า   รักษาพยาบาลกรณี เกิด อุบั ติ เหตุ วงเงินท านละ 
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  

 



 

 

*ลูกคาทานใดสนใจ..ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพสามารถ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัได*  

เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป   
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT) 
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,คาเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ (มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหร่ี, 

เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา
น้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
การเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายใน
ระหวางการเดินทางเปนตน 

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือ
เอกสารตางดาวตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน 
และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทํา
การ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตองยื่น
วีซา 

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา 
5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด 
6. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัว

ทานเอง 
7. คาทิปมัคคุ เทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ

มัคคุเทศก) 
8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
 
 
 



 

 

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยู
กับสภาวะอากาศ 

และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถงึ
ผลประโยชน 

และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี

จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู

ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานัก
ในดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่งเปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมา

ย่ืน 
วีซาเขาออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 

บาท** 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่

ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับ

ทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซา
ของทาน ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไม
สามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซา
ดวยตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอก
ประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือ
เดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย 



 

 

เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอ
วีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 
หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทาง
ราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) 
เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณี เจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่ งจะตองมีใบรับรองแพทยจาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไป
แตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการ
มัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานได
ชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน 
(กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตาม
จํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหาม
ของเจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก

แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 
เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มี
อุณหภูมิตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมาก
และหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมือง
เพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเด่ียวอาจ
เปนหองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแต
ละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรบัการยกเวน) 
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ 

-หนังสือเดินทาง (Passport)  
-ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
-หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา 
-รูปถาย 
-รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทาน้ัน ถายไวไม
เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลัง
รูป 
-ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย 



 

 

-พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมือง
ของไทยที่มีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย 

**ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพ่ือป�องกันการสูญหาย หาก
แนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี ** 

 
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา 
หากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
 
หมายเหตุ : 
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 

ทาน 
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมี

การปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

อันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ 
 4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, 

การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของ
ผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจาก
ความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาท
ของนักทองเที่ยวเอง 

 6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทาง
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับสภาวะอากาศ การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความ
เหมาะสม 

 


