
#15291 ทัวรพมา มัณฑะเลย มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน เจ
ดียชเวสิกอง สะพานไมสักอูเบง พระราชวังมัณฑะเลย บิน PG
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม มิงกุน พระเวรสนาเจดีย(เจดียหยก) วัดกุโสดอ ยอด
เขามัณฑะเลย พระตําหนักไมสักชเวนานดอว ระฆังยักษมิงกุน เจดียพญาเธียรดาน
ตลาดยองอู วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี วัดติโลมินโล พิธีลางพระพักตรพระมหา
มัยมุณี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - มัณฑะเลย - เจดียหยก (พระเวรสนา
เจดีย) - วัดกุโสดอ - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) - เขามัณฑะเลย   

Victoria
Palace
หรือ
เทียบเทา

2 แมน้ําอิระวดี - มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน) - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุม
น้ําอิรวดี) - พุกาม - ทะเลเจดีย   

Su
Thein
San
Hotel
หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี - เจดียชเวสิกอง - มัณฑะเลย   

Victoria
Palace
หรือ
เทียบเทา

4 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - สะพานไมอูเบ็ง - วัดมหากันดายงค - พระราชวังมัณฑะเลย -
ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

23 ม.ค. 66 - 26 ม.ค. 66 ฿12,888 ฿12,888 ฿12,888 ฿4,500

30 ม.ค. 66 - 2 ก.พ. 66 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500

31 ม.ค. 66 - 3 ก.พ. 66 ฿13,888 ฿13,888 ฿13,888 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - มัณฑะ
เลย - เจดียหยก/พระเวรสนาเจดีย - วัดกุโสดอ - พระราชวังไม
สักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) - ภูเขามัณฑะเลยฮิลล (วัดกุ
สินารา)

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

09.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร F โดยมีเจาหนาท่ีคอย
ใหการตอนรับ

11.50 น. ออกเดินทางสู กรุงมัณฑะเลย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG709 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง)

บาย

13.20 น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวา
ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

นําทานเดินทางสู ตัวเมืองมัณฑะเลย ระหวางทางนําทานแวะชม พระเวรสนาเจดีย (WeirawsanaZedi) เป็นเจดียหยกท่ี
ใหญท่ีสุดในโลก กวางดานละ 40.6 เมตร บนเน้ือท่ี 5 เอเคอร (12.5 ไร) ยกพ้ืนสูงจากระดับถนนเกือบ 3 เมตร ทําใหองคพระ
เจดียหยกสูงกวา 20 เมตร ท้ังภายใน และภายนอกประดับประดาดวยแผนหยก กับกอนหยก รวมเป็นมูลคาราว 15 ลาน
ดอลลาร (495 ลานบาท) เป็นจุดทองเท่ียวสําคัญอีกแหงหน่ึง

นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทําการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 โดยมีแผน
ศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ

นําทานชม พระตําหนักไมสักชเวนานดอว (Golden Palace Monastry) พระตําหนักน้ีสรางดวยไมสักท้ังหลังงดงามตาม
แบบศิลปะพมาแทๆวิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอยท้ังหลังคาบานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา

จากนั้นเดินทางสูเขา Mandalay Hill ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกน้ีสูง 240 เมตรซ่ึงเป็นจุดชมวิว
ทิวทัศน ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลยซ่ึงอยูบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบท้ังเมืองชม
พระอาทิตยลับฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 บาย



่ ่ ่

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

มัณฑะเลย

เจดียหยก (พระเวรสนาเจดีย)

วัดกุโสดอ

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)

เขามัณฑะเลย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดใน
ประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เมืองน้ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี เป็นอดีตเมืองหลวงท่ีสําคัญของประเทศพมา กอตั้งโดย
กษัตริยมินดง แตภายหลังจากท่ีพมาไดตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษ ทําใหเมือง
แหงน้ีลดความสําคัญลงไป แตปัจจุบัน เมืองมัณฑะเลยไดรับการปรับปรุงจนกลายเป็น
เมืองศูนยกลางท่ีสําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของประเทศพมา โดยมีขนาดประชากรท่ี
มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีความสําคัญท้ังในแงของศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว

เจดียหยก เป็นเจดียหยกท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีองคพระเจดียหยกสูงกวา 20 เมตร เป็น
เจดียประดับประดาดวยหยกท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังหยกกอนใหญท่ีสุดอยูใตยอด
ฉัตร เป็นเจดียท่ีสวยอีก แหงหน่ึงของเมืองมัณฑะเลย

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 4 ซ่ึงพระเจามินดงทรงใหจารึกพระ
ไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ลงบนหินออน 729 แผน ถือเป็นพระไตรปิฎกเลมใหญ
ท่ีสุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษา
บาลี ตัวเจดียหลักในวัดมีความสูง 30 เมตร ซ่ึงจําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิ
กองแหงเมืองพุกาม

ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองท้ังหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก

เป็นภูเขาท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีหามพลาดหากไดมาเยือนมัณฑะเลย มีความสูง 240
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของใจกลางเมืองมัณฑะเลย โดย
เมืองน้ีใชชื่อมาจากเนินเขามัณฑะเลยฮิลล ซ่ึงเป็นท่ีรูจักกันดีวามีเจดียและอารามมากมาย
และเป็นสถานท่ีแสวงบุญท่ีสําคัญสําหรับพุทธศาสนิกชนชาวพมามาเกือบสองศตวรรษ ท่ี
น่ียังเป็นจุดชมวิวสวยงามของเมืองมัณฑะเลย และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวตาง
พากันแวะเวียนมาสัมผัส เท่ียวชมตลอดเวลา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Victoria Palace หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 แมน้ําอิระวดี - มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน) - ระฆังมิงกุน -
เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี) - พุกาม - ทะเลเจดีย

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ทาเรือริมแมน้ําอิรวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที

นําทุกทานลองเรือขามฟาก สู ราชธานีเกาของพระเจาปดุง เมืองมิงกุน ใชเวลาประมาณ 45 นาที

จากนั้นชม มหาเจดียยักษมิงกุน ถึงทาเรือน่ังรถชมซากเจดียขนาดใหญ รองรอยแหงความทะเยอทยานของพระเจาปดุง ท่ีใช
แรงงานทาส และนักโทษนับพันคนในการกอสราง โดยตั้งพระทัยวาจะสรองใหสูงใหญกวาพระปฐมเจดียแหงสยาม และให
พระองคสามารถทอดพระเนตร ไดจากเมืองอังวะท่ีอยูฝ่ังตรงขามแมน้ําอิรวดี แตดวยงบประมาณท่ีบานปลาย ประกอบกับปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน จําทําใหการกอสรางลาชา และในท่ีสุดพระองคก็เสด็จสวรรคตเสียกอน ในปี พ.ศ. 2363 หลังพายแพไทยใน
สงคราม 9 ทัพ เจดียองคน้ี จึงสรางไดแคฐาน หลังจากนั้นองคเจดียก็ถูกท้ิงรางเรื่อยมา แตเพียงฐานก็นับวาใหญโตมาก หาก
สรางเสร็จจะมีขนาดใหญและสูงท่ีสุดในโลก

นําทุกทานชม ระฆังยักษมิงกุน สรางเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจาปดุง สรางถวายแดเจดียมิงกุน มีน้ําหนัก 90 ตัน สูง 4
เมตร ปากระฆังกวาง 5 เมตร ในอดีตระฆังองคน้ีใหญเป็นอันดับ 2 รองจากระฆังแหงพระราชวังแครมลิน ในกรุงมอวโก
ประเทศรัสเซีย แตระฆังเครมลินแตกไปแลว ปัจจุบันระฆัง หลังจากนั้นชมเจดียสีขาวบริสุทธิ ์ท่ีสรางบนฐาน 7 ชั้น รูปเกลียว
คล่ืนงดงาม

จากนั้นชม เจดียพญาเธียรดาน สรางขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2329 เพ่ือใหเปรียบเสมืองเจดียจุฬามณี ท่ีตั้งอยูเหนือเขาพระสุเมรุ
ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาท่ีวา คือแกนกลางจักรวาล ซ่ึงถูกลอมรอบดวยสัตตบริพันธ และมหานทีสีทันดรท้ัง 7 ชั้น
พระเจดียแหงน้ียังถุกสรางใหเป็นสักขีพยานรักของราชนิกุลอังวะ โดยพระเจาบากะยีดอว เพ่ือเป็นอนุสรณสถานแหงความรักท่ีมี
ตอพระมเหสีชินพิวเม ท่ีสิ้นพระชนมไปกอนท่ีพระเจาบากะยีดอวจะขึ้นครองราชย แมจะไมใชหินอนเหมือนทัชมาฮาล แตก็ไดรับ
สมญานามวา ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถบัสปรับอากาศ ดินแดนแหงเจดียหมื่นองคท่ีมีอายุกวา 2,000ปี ของกษัตริยอนุรุทม
หาราชแหงอาณาจักรพุกาม

นําทานไปชมวิวเจดียเมืองพุกาม เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู (หากไม
สามารถนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยตกดินไดทันจะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยขึ้นชวงเชาตรูของอีกวันแทน)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Su Thein San Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



แมนํ้าอิระวดี

มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน)

ระฆังมิงกุน

เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมนํ้าอิรวดี)

เป็นแมน้ําสายหลักของประเทศพมา มีความยาว 2,170 กิโลเมตร มีตนกําเนิดในเขตน ู
เจียง มณฑลยูนนาน บริเวณใกลรอยตอเขตแดนรัฐกะฉ่ิน ประเทศพมา บริเวณตนน้ํา
มีชื่อเรียกวาแมน้ําเมขา จนเมื่อไหลมารวมกับแมน้ํามะลิขาท่ีเมืองมิตจีนา จึงเรียกแมน้ํา
สายใหมวา แมน้ําอิรวดี โดยชื่ออิรวดีมาจากชื่อนางไอราวดี มารดาของไอราวตะ

เป็นมหาเจดียยักษท่ีสรางไมสมบูรณในมิงกุน โดยอยูหางประมาณ 10 กิโลเมตรไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมัณฑะเลย การกอสรางขนาดใหญน้ีเริ่มตนโดยพระเจาบดอวพญา
ในปี 1790 โดยภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียจึงปรากฏเพียงแค
ฐาน แตวามีความใหญโตมหึมาด่ังภูเขาอิฐท่ีมีความมั่นคง ซ่ึงหากสรางเสร็จตามแผนจะ
เป็นเจดียท่ีใหญท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก

ระฆังมิงกุนมีเสนรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตัน ระฆังน้ีมีตํานาน
เลาขานกันมาวา พระเจาปดุงไมทรงตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให
ประหารนายชางทันทีท่ีสรางเสร็จ ปัจจุบันระฆังใบน้ีถือวาเป็นระฆังยักษท่ีเล็กกวาระฆัง
แหงพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว แตระฆังเคลมลินนั้นแตกราวไปแลว
ไมสามารถนํามาใชงานไดอีก ระฆังมิงกุนจึงเป็นระฆังยักษท่ีสามารถสงเสียงกองกังวาน
ไดจริงๆ ท่ีเหลืออยูในโลก

เจดียน้ีประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเป็นเจดียท่ีสวยสงามากแหงหน่ึง
สรางขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพ่ือเป็น
อนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอัน
ควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลป ท่ีสรางขึ้น
ดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็น
ศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พุกาม

ทะเลเจดีย

 บาย

เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นเมืองท่ีติดอันดับเมืองท่ีมีแหลงทอง
เท่ียวทางดานประวัติศาสตรท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศพมา โดยเฉพาะความย่ิง
ใหญของเจดียจํานวนมากกวา 5,000 องค จนไดรับสมญานามวาเป็นเมืองแหงเจดียสี่พัน
องค ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีบงบอกถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็นอยาง
ดี คนท่ัวไปจึงขนานนามเมืองพุกามน้ีวาเป็นอูแหงอารยธรรมของประเทศ

ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก
สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิตยกําลังขึ้นหรือลับขอบฟา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร



วันท่ี 3 ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี -
เจดียชเวสิกอง - มัณฑะเลย

 หมายเหตุ หากไมสามารถนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยตกดินไดทันจะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยขึ้นชวงเชาตรูของอีกวันแทน

 Su Thein San Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานชม ตลาดยองอู ตลาดใหญของเมืองพุกามท่ีขายสินคาทุกชนิดท้ังเครื่องอุปโภค-บริโภค ขาวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผา
ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองเหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซ้ือของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินท่ีพุกามถือวาเป็นหน่ึงเพราะฝีมือปราณีตและ
ออกแบบสวย

นําชม วัดอนันดา (Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อปี 1091 ซ่ึงวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็น
วิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม มีรูปรางเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส มีมุขเด็จย่ืนออกไปท้ัง 4 ดาน แผนผังเหมือนไมกางเขนแบบกรีก
ซ่ึงตอมาเจดียแหงน้ีเป็นตนแบบของสถาปัตย-กรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งท่ีนาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ ท่ีชองหลังคา
เจาะเป็นชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ทําใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย

จากนั้นชม เจดียติโลมินโล เจดียแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากท้ังภายในและภายนอก วัดน้ีสรางแบบกออิฐ
ถือปูน บนฐานกวางดานละ 43 เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหง
น้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคท่ีชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ี
สอง ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวมีความงดงาม

นําทานชม วิหารธรรมยังยี (Dhammayangyi Temple) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเป็นวิหารท่ีใหญ
ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา
ตั้งโดดเดนย่ิงใหญตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา

จากนั้นสักการะ เจดียชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิส์ิทธของพมาซ่ึงเป็นสถูปด้ังเดิมของ
พมาโดยแทสรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายสวนมีลักษณะเป็นสี
ทองขนาดใหญ ใชเป็นท้ังท่ีประชุมสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานออกเดินทางสูเมือง มัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก

พักท่ี Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเทา

ตลาดยองอู
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ยองอูเป็นตลาดใหญของเมืองท่ีขายสินคาทุกชนิด ท้ังเครื่องอุปโภค บริโภค ขาวปลาอาหาร
ผักสด เสื้อผา ของท่ีระลึกพ้ืนเมือง เหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซ้ือของฝาก โดยเฉพาะ
เครื่องเขินท่ีพุกาม ถือวาเป็นหน่ึง เพราะฝีมือประณีต และออกแบบมาสวย มาแลวไมควร
พลาดซ้ือกลับไป



วันท่ี 4 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - สะพานไมอูเบ็ง - วัดมหากัน
ดายงค - พระราชวังมัณฑะเลย - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

วัดอนันดา

วัดติโลมินโล

วิหารธรรมยังยี

เจดียชเวสิกอง

ท่ีน่ีไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” ท่ีไดชื่อวางดงามท่ีสุดเพราะวัด
แหงน้ีเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง โดยเป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยู
มาก

ท่ีน่ีไดรับการยกยองวาเป็นวัดท่ีสวยงามท้ังภายนอกและภายใน เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐ
ถือปูน ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็น
วิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในนั้นมีความ
แตกตาง เพราะชวงนั้นเริ่มไดรับอิทธิพลมาจากจีน

เป็นวิหารขนาดใหญอันเกาแกท่ีมีชื่อท่ีหน่ึงของพุกาม วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู
ระหวางการกอสราง พระเจานรถูจะเสด็จมาตรวจงานทุกวัน จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง ถา
ตรวจไปพบวาบริเวณใดท่ีมีการกออิฐแลวเป็นโพรงหรือรูขนาดใหเข็มสอดเขาไปได
พระองคจะสั่งใหจับชางท่ีกออิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหาร
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม แตสรางไมเสร็จ มีประตูทางเขาออกท้ัง 4 ทิศ ทําใหตัดกัน
คลายกับไมกางเขนแบบกรีก

เป็นองคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ี
ตั้งรูปผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มัณฑะเลย บาย

เมืองน้ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี เป็นอดีตเมืองหลวงท่ีสําคัญของประเทศพมา กอตั้งโดย
กษัตริยมินดง แตภายหลังจากท่ีพมาไดตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษ ทําใหเมือง
แหงน้ีลดความสําคัญลงไป แตปัจจุบัน เมืองมัณฑะเลยไดรับการปรับปรุงจนกลายเป็น
เมืองศูนยกลางท่ีสําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของประเทศพมา โดยมีขนาดประชากรท่ี
มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีความสําคัญท้ังในแงของศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Victoria Palace หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

นําทานรวมพิธีกรรมอันศักดิส์ิทธิใ์น พิธีกรรมลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา)ถือเป็นตน
แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจากรุงยะไขทรง
หลอขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย
หนาตักกวาง9 ฟุต

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสัก
ถึง 1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา 200 ปีทอดขาม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon)

นําทานรวมทําบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค (MahaGandayon Monastery) ซ่ึงเป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมือง
อมรปุระซ่ึงในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับถวายภัตตาหารเพล

จากนั้นชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึง
ของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝายสัมพันธมิตรโดย
กองทัพอังกฤษไดท้ิงระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวัง-มัณฑะเลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเป็นแหลงซองสุมกําลัง
ของกองทัพญ่ีป ุนพระราชวังมัณฑะเลยซ่ึงเป็นพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหม เผาราบเป็นหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการและ
คูน้ํารอบพระราชวัง ท่ียังเป็นของด้ังเดิมอยูปัจจุบันพระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวัง
ของเกาขึ้นมา

**ปิดชวงสงกรานต 10-20 เมษายน ของทุกปี (เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได)**

บาย

14.05 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG710 (มีบริการอาหารและเครื่อง
ด่ืมบนเครื่อง)

16.30 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี

สะพานไมอูเบ็ง

วัดมหากันดายงค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระมหามัยมุนี ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี พระมหามัยมุนี
จึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคท่ีมีชีวิตจิตใจ ใครท่ีมากราบไหวบูชาจะไดรับศรัทธาอัน
สูงล้ํา เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปัจจุบันประดิษฐานอยูท่ี “วัด
มหามัยมุนี” หรือชื่อแทด้ังเดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข

เป็นสะพานไมสักท่ียาวท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึ้นเพ่ือขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงน้ีนอกจากจะ
เป็นสะพานไมท่ียาวท่ีสุดเเลวนั้น สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ท่ีรื้อมาจากพระรา
ชวังเเหงกรุงอังวะอีกดวย

เป็นวัดใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียง
แถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับอาหารพระพุทธมหามุนี หรือรูจักกันในนามพระลางหนา ท่ีมี
ความงดงามตามศิลปกรรมพมา ท่ีมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสําริดปิดทอง ท่ีอย คูบานคู
เมืองมาชานาน เป็นสถานท่ีท่ีสําคัญรองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง



 หมายเหตุ **ปิดชวงสงกรานต 10-20 เมษายน ของทุกปี (เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได)**

มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

พระราชวังมัณฑะเลย
เป็นคอมเพล็กซของพระราชวังท่ีกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ใน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุ
ปันพระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกา
ขึ้นมา แตท่ีเหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั้น

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 บาย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดใน
ประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท้ังหมด 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมืองสายการบิน และ
ราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

การชําระเงิน
1. ชําระเงิน จํานวน ทานละ 10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น กรุณาชําระสวนท่ีเหลือ

ภายใน 30 วัน (ในวันเวลาทําการ)

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ

3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นนักทองเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะ

ตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายท่ีทางสายการบินกําหนด)

2. คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง 20 กก.

3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง

5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา 

6. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

7. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

9. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา   รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 

*ลูกคาทานใดสนใจ..ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัได* 
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี  

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ (มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหรี่, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คา
ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรค
ประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทางเป็นตน

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาวตองย่ืนวีซาเขาประเทศพมามีคา
ธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน
หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส ไมตองย่ืนวีซา

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา



5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก)

8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป

วีซา
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา

หรือมารดาแนบมาดวย

**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืน
วีซาเขาออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษา
อยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปย่ืนคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเป็นประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่า
กวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวน)
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ

- หนังสือเดินทาง (Passport) 

- ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

- หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา

- รูปถาย

- รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใชไมได)และกรุณา
เขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

- ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย

- พาสสปอรตตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาส
ปอรตดวย

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพ่ือปองกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบในทุกกรณี **

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลาหากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
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โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์น
การปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา
ซ่ึงขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทาน  ไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


