


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	วัดกุโสดอ	-	ภูเขามัณฑะ
เลยฮิลล	หรือ	วัดกุสินารา	-	เจดียหยก

พักที่	VICTORIA
PALACE	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	3
ดาว

2 เมืองอมรปุระ	-	สะพานไมอูเบ็ง	-	วัดมหากันดายงค	-	พุกาม	-	ชมวิว
ทะเลเจดีย

พักที่	SU	TINE	SAN
HOTEL	หรือเทียบ
เทาระดับ	3	ดาว

3 ตลาดยองอู	-	เจดียชเวสิกอง	-	วัดติโลมินโล	-	วัดอนันดา	-	วิหาร
ธรรมยังยี	-	เมืองมัณฑะเลย

พักที่	VICTORIA
PALACE	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ	3
ดาว

4 พระมหามัยมุนี	-	พระราชวังมัณฑะเลย	-	พระราชวังไมสักชเวน
านดอว	/	เจดียชเวนานดอว	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

17	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿15,991 ฿3,500

24	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿15,991 ฿15,991 ฿15,991 ฿3,500

1	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500

7	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500

14	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500

21	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500

26	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿16,991 ฿16,991 ฿16,991 ฿3,500

2	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500

10	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿16,991 ฿16,991 ฿16,991 ฿3,500

16	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500

23	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500

6	ก.ย.	61	-	9	ก.ย.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500

13	ก.ย.	61	-	16	ก.ย.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500

27	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿14,991 ฿14,991 ฿14,991 ฿3,500



ชวงเชา
09.30	น.	พรอมกัน	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกชัน้	4	เคานเตอร	F

โดยมีเจาหนาที่คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทาน

12.00	น.	ออกเดินทางสู	มัณฑะเลย	โดยสายการบินบางกอกแอรเวย	เทีย่วบินที	่PG709	(มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

ชวงบาย
13.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินมัณฑะเลย	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว	(เวลาทองถิ่นที่

พมาชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

นําทานเดินทางสู	ตัวเมืองมัณฑะเลย	ระหวางทางนําทานแวะ	ชมพระเวรสนาเจดีย	(WeirawsanaZedi)
เป็นเจดียหยกที่ใหญที่สุดในโลก	กวางดานละ	40.6	เมตร	บนเน้ือที่	5	เอเคอร	(12.5	ไร)	ยกพื้นสูงจากระดับถนน
เกือบ	3	เมตร	ทําใหองคพระเจดียหยกสูงกวา	20	เมตร	ทั้งภายใน	และภายนอกประดับประดาดวยแผนหยก	กับ
กอนหยก	รวมเป็นมูลคาราว	15	ลานดอลลาร	(495	ลานบาท)	เป็นจุดทองเที่ยวสําคัญอีกแหงหน่ึง

นําทาน	ชมวัดกุโสดอ	(Kuthodaw	Pagoda)	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานที่ทําการ	สังคายนาพระไตรปิฎกครั้ง
ที่5โดยมีแผนศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด	84,000	พระธรรมขันธ

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เขา	Mandalay	Hill	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	เขาลูกน้ีสูง	240
เมตรซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลยซึ่งอยูบนยอดเขา	สามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของเมืองมัณฑะเลยเกือบทั้งเมืองชมพระอาทิตยลับฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หรือ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก

พักที	่VICTORIA	PALACE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



AIRBUS	INDUSTRIE	A320-100	/	200	ที่น่ังแบบ	3-3

บริการน้ําดื่มและอาหารรอนบนเครื่อง	ทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	20	กก.

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	4	พระเจามินดง	ทรงให
จารึกพระไตรปิฎก	84,000	พระธรรมขันธ	ลงบนหินออน	729	แผน	ถือเป็นพระ
ไตรปิฎกเลมใหญที่สุดในโลก	และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรที่มีการ
บันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี	และไดนํามาประดิษฐานในมณฑป	อยูรอบ
“พระเจดียมหาโลกมารชิน”	มีความสูง	30	เมตร	ซึ่งจําลองรูปแบบมาจากพระ
มหาเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกาม

เป็นจุดชมวิวสวยงามและมีปูชนียสถานสําคัญๆ	ใหนักทองเที่ยวไดชม	ทั้งดู
ธรรมชาติ	ดูทิวทัศนอันสวยงามที่สุด	และสามรถมองเมืองมัณฑะเลย	ไดเกือบ
ทั้งหมด	สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยไดเป็นอยางดี	เป็น
แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตางพากันแวะเวียนมาสัมผัส	เที่ยวชมตลอด
เวลา

เจดียหยก	ซึ่งเป็นเจดียหยกที่ใหญที่สุดในโลก	เป็นเจดียประดับประดาดวย
หยกทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งหยกกอนใหญที่สุดอยูใตยอดฉตัร	เป็นเจดีย
ที่สวยอีก	แหงหน่ึงของเมืองมัณฑะเลย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หรือ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

	พักที่	VICTORIA	PALACE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสู	ตัวเมืองอมรปุระ	(Amrapura)	เมืองแหงผูเป็นอมตะซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะ
เลยซึ่งเป็นราชธานีเพียง	76	ปีเป็นราชธานีแหงหน่ึงของพมากอนที่จะยายมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยในปีพ.ศ.	2400
จากน้ันนําทานผานชมภูเขาสกายศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ	ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกา
ยลุมแมน้ําอิระวดี	เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขาและริมฝ่ังแมน้ํา

ชมสะพานไมอูเบ็ง	(U-Ben)	สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญเชื่อวาเสาอู	เสาของสะพาน
ใชไมสักถึง	1,208	ตนซึ่งมีอายุกวา	200	ปี	ทอดขามทะเลสาบคองตามัน	(Toungthamon)

นําทานรวมทําบุญถวายปัจจัย	ณ	วัดมหากันดายงค	(MahaGandayon	Monastery)	ซึ่งเป็นวัดที่ใหญที่สุด
ของพมาที่เมืองอมรปุระซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูป	เดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพื่อรับถวาย
ภัตตาหารเพล

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย	
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองพุกาม	โดยรถบัสปรับอากาศ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4-5	ชั่วโมง)

เมืองพุกาม(Bagan)	ดินแดนแหงเจดียหมื่นองคที่มีอายุกวา	2,000ปี	ของกษตัริยอนุรุทมหาราชแหง
อาณาจักรพุกามนําทานขึน้ไปชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง	360	องศา	เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตย
ตกดินยามเย็น	หรือวิวพระอาทิตยขึน้ยามเชาตรู	ซึ่งจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก	สวยงาม
ราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิตยกําลังขึน้หรือลับขอบฟา	**หากไมสามารถนําคณะมาชมวิว
พระอาทิตยตกดินไดทันจะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยขึ้นชวงเชาตรูของอีกวันแทน**

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หรือ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก

พักที	่โรงแรม	SU	TINE	SAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	เมืองแหงผูที่เป็นอมตะ	และยังเคยเป็นเมือง
หลวงเกาที่เคยเจริญรุงเรืองทั้งทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา
กอนจะเปลี่ยนไปเป็นเมืองมัณฑะเลย	เป็นเมืองที่อยูทางตอนใตของเมือ
งมัณฑะเลย	นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน	ซึ่ง
สามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู	รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของ
เมืองที่สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ตั้งเรียงรายอยูรอบๆ
ตัวเมือง

สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก	สรางขึน้ในสมัยพระเจาโบดอพญา	สรางขึน้เพื่อ
ขามทะเลสาบ	Toungthamon	ระยะทางกวา	1	กิโลเมตร	จุดเดนของสะพาน
เเหงน้ีนอกจากจะเป็นสะพานไมที่ยาวที่สุดเเลวน้ัน	สะพานอูเบ็ง	ยังสรางมา
จากไมสัก	ที่รื้อมาจากพระราชวัง	เเหงกรุงอังวะ

เป็นวัดใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ	ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูป
เดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพื่อรับอาหารพระพุทธมหามุนี	หรือรูจักกันใน
นามพระลางหนา	ที่มีความงดงามตามศิลปกรรมพมา	ที่มีลักษณะเป็น
พระพุทธรูปสําริดปิดทอง	ที่อย	คูบานคูเมืองมาชานาน	เป็นสถานที่ที่สําคัญ
รองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่	16	เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มี
แหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรที่สวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศ
พมา	โดยเฉพาะความยิ่งใหญของเจดียจํานวนมากกวา	5,000	องค	จนไดรับ
สมญานามวาเป็นเมืองแหงเจดียสี่พันองค	ซึ่งเป็นลักษณะที่บงบอกถึงความ
รุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็นอยางดีคนทั่วไปจึงขนานนาม
เมืองพุกามน้ีวาเป็นอูอาริยธรรมของประเทศ



หากไมสามารถนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยตกดินไดทันจะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยขึ้นชวง
เชาตรูของอีกวันแทน

ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง	360	องศา	เหมาะแกการชมวิว
พระอาทิตยตกดินยามเย็น	หรือวิวพระอาทิตยขึน้ยามเชาตรู	ซึ่งจะเห็นวิวของ
เจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก	สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยาม
พระอาทิตยกําลังขึน้หรือลับขอบฟา

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หรือ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

	พักที่	SU	TINE	SAN	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทาน	ชมตลาดยองอู	ตลาดใหญของเมืองพุกามที่ขายสินคาทุกชนิดทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค	ขาวปลา
อาหาร	ผักสด	เสื้อผา	ของที่ระลึกพื้นเมืองเหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินที่
พุกามถือวาเป็นหน่ึงเพราะฝีมือปราณีตและออกแบบสวย

สักการะ	เจดียชเวสิกอง(Shwezigon	Pagoda)	1	ใน	5	มหาสถานสิ่งศักดิส์ิทธของพมาซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิม
ของพมาโดยแทสรางขึน้หลังพระเจาอโนรธาขึน้ครองราชย	เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลาย
สวนมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ	ใชเป็นทั้งที่ประชุมสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
ในพุกาม

ชมเจดียติโลมินโล	เจดียแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก	วัดน้ีสราง
แบบกออิฐถือปูน	บนฐานกวางดานละ	43	เมตร	องคเจดียสูง	46	เมตร	ภายในวิหารมีชองบันได	เดินขึน้สูระเบียง
ชั้นบนได	และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม	ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป	4	องคที่ชั้นที่หน่ึงและชั้นที่สอง	ภายในมีชองแสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวมีความงดงาม

นํา	ชมวัดอนันดา(Ananda	Temple)	เป็นวัดสีขาว	มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อปี	1091	ซึ่งวิหารแหงน้ี
นับไดวาเป็นวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม	มีรูปรางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส	มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง	4	ดาน	แผนผัง
เหมือนไมกางเขนแบบกรีกซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเป็นตนแบบของสถาปัตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม	และสิ่งที่
นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็คือ	ที่ชองหลังคาเจาะเป็นชองเล็กๆ	ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ	ทําใหมีแสงสวาง
อยางนาอัศจรรย

นํา	ชมวิหารธรรมยังยี	(Dhammayangyi	Temple)	สรางโดยพระเจานะระตู	และพระองคก็เชื่อวาเป็นวิหาร
ที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม	สรางขึน้เพื่อลางบาป	ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตาม
พระองคไปในชาติภพหนา	ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางกลับไปยัง	เมืองมัณฑะเลย	โดยรถบัสปรับอากาศ	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	4-5	ชั่วโมง)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หรือ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก

พักที	่VICTORIA	PALACE	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว



	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ยองอูเป็นตลาดใหญของเมืองที่ขายสินคาทุกชนิด	ทั้งเครื่องอุปโภค	บริโภค
ขาวปลาอาหาร	ผักสด	เสื้อผา	ของที่ระลึกพื้นเมือง	เหมาะสําหรับ	เดินชมและ
เลือกซื้อของฝาก	โดยเฉพาะเครื่องเขินที่พุกาม	ถือวาเป็นหน่ึง	เพราะฝีมือ
ประณีต	และออกแบบมาสวย	มาแลวไมควรพลาดซื้อกลับไป

องคเจดียสีทองอรามทรงระฆังควํ่ า	สูง	160	เมตร	ภายในมีหอผีนัต	ซึ่งเป็น
วิหารยาวที่ตั้งรูปผีหลวงที่ชาวพมาเคารพนับถือ	ในอดีตน้ันเจดียแหงน้ีมีความ
สําคัญของชาวพมามาก	เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มาตั้งแตโบราณ	สิ่งที่นาสนใจสําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธ
ชาดกของพระพุทธเจาที่ปรากฏบริเวณผนัง

ไดรับการยกยองวาเป็นวัดที่สวยงามทั้งภายนอกและภายใน	เป็นวัดที่สราง
แบบกออิฐถือปูน	ภายในวิหารมีชองบันได	เดินขึน้สูระเบียงชั้นบนได	และวิหาร
แหงน้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
ภายในมีชองแสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย	ตัวพระ
พุทธรูปที่ประดิษฐานภายในน้ันมีความแตกตาง	เพราะชวงน้ันเริ่มไดรับ
อิทธิพลมาจากจีนครับ

ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญที่งดงามมากที่สุดในพุกาม	และ
ไดรับยกยองวาเป็น	“เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม”	อานันทวิหาร
ไดชื่อวางดงามที่สุดเพราะเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง	เป็นวิหาร
ที่มีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก	วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู	ระหวางการกอสราง	พระเจานรถูจะเสด็จมา
ตรวจงานทุกวัน	จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง	ถาตรวจไปพบวาบริเวณใดที่มีการกอ
อิฐแลวเป็นโพรงหรือรูขนาดใหเข็มสอดเขาไปได	พระองคจะสั่งใหจับชางที่กอ
อิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ	วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหารที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในพุกาม	แตสรางไมเสร็จ	มีประตูทางเขาออกทั้ง	4	ทิศ	ทําใหตัดกันคลาย
กับไมกางเขนแบบกรีก

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี	อดีตเมืองหลวงที่สําคัญของประเทศพมา	กอตั้งโดย
กษตัริยมินดง	แตภายหลังจากที่พมาไดตกเป็นเมืองขึน้ของจักรวรรดิอังกฤษ
ทําใหเมืองแหงน้ีลดความสําคัญลงไป	แตปัจจุบัน	เมืองมัณฑะเลยไดรับการ
ปรับปรุงจนกลายเป็นเมืองศูนยกลางที่สําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของ
ประเทศพมา	โดยมีขนาดประชากรที่มากเป็นอันดับ	2	ของประเทศ	และมี
ความสําคัญทั้งในแงของศิลปะ	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และการทองเที่ยว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	หรือ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก
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ชวงเชา
เชาตรู	นําทานรวมพิธีกรรมอันศักดิส์ิทธิใ์น	พิธีกรรมลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี	และรวมกัน

ถวายผาจีวรแดพระมหามัยมุนี	(1	ใน	5	สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา)	ถือเป็นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรง
เครื่องกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา	“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”	ที่พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่เมืองธรรม
วดี	เมื่อปี	พ.ศ.	689	สูง	12	ฟุต	7	น้ิว	หุมดวยทองคําเปลวหนา	2	น้ิว	ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย	หนาตัก
กวาง9	ฟุต	ในปี	พ.ศ.	2327

พระเจาปดุงไดสราง	วัดมหามุนี	หรือวัดยะไข	(วัดอาระกัน	หรือวัดพยาจี)	เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี
และในปี	พ.ศ.2422	สมัยพระเจา	สีปอ	กอนจะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา	จึงทําใหทองคํา
เปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง	700	บาท	ตอมาในปี	พ.ศ.2426	ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะ
วัดขึน้ใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเป็นวัดที่สรางใหมที่สุดแต
ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุดในเมืองพมาโดยรอบๆระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุง
ศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่	1

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทาน	ชมพระราชวังมัณฑะเลย	(Mandalay	Palace)	พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่
สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา	หรือสงครามโลกครั้งที่	2	วันที่	20	มีนาคม
2488	เครื่องบินฝ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวัง-มัณฑะเลยของ
พมาดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเป็นแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ป ุนพระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเป็นพระราชวัง
ไมสักก็ถูกไฟไหม	เผาราบเป็นหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการและคูน้ํารอบพระราชวัง	ที่ยังเป็นของ
ดั้งเดิมอยูปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยูเป็นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึน้มา

นําทาน	ชมพระตําหนักไมสักชเวนานดอว	(Golden	Palace	Monastry)	พระตําหนักน้ีสรางดวยไมสักทั้ง
หลังงดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆวิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอยทั้งหลังคาบานประตู
และหนาตาง	โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา	สรางโดยพระเจามินดงในปี
พ.ศ.	2400	ซึ่งเป็นปีที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเป็นพระตําหนักยามแปรพระ
ราชฐานแตหลังจากที่พระองคสิ้นพระชนม	พระเจาธีบอหรือ	สีป อ	พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักน้ีถวายเป็นวัด
ถือไดวาเป็นงานฝีมือที่ประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง

สมควรแกเวลา	นําทานเดินทางสู	สนามบินมัณฑะเลย	เพื่อเดินทางกลับ

ชวงบาย
14.10	น.	ออกเดินทางกลับสู	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสายการบินบางกอกแอรเวย

เทีย่วบินที	่PG710	(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

16.35	น.	คณะเดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมดวยความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต	เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี	พระ
มหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคที่มีชีวิตจิตใจ	ใครที่มากราบไหว
บูชาจะไดรับศรัทธาอันสูงลํ้า	เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด	ปางมารวิชัยทรง
เครื่อง	ปัจจุบันประดิษฐานอยูที่	“วัดมหามัยมุนี”	หรือชื่อแทดั้งเดิมคือ	วัดปยกยี
หรือวัดยะไข



AIRBUS	INDUSTRIE	A320-100	/	200	ที่น่ังแบบ	3-3

บริการน้ําดื่มและอาหารรอนบนเครื่อง	ทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	20	กก.

พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝ ายพันธมิตรกองทัพ
อังกฤษ	ปัจจุปัน	พระราชวังที่เห็นอยูเป็นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูป
แบบของพระราชวัง	ของเกาขึน้มา	แตที่เหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ
ชื่อเทาน้ัน

สรางสมัยพระเจามิงดง	เป็นพระตําหนักที่สรางจากไมสักแกะสลักดวย
ลวดลายพมา	ปิดดวยแผนทองทั้งหลัง	ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึน้ครอง
ราชยจึงทรงยกตําหนักถวายเป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ	แมตอนน้ี
ภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความแวววับของแผนทองแลว	แตหากลอง
ถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก	ภาพที่ออกมาชางงดงามอรามตา
ยิ่งนัก

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5.	กรณีทีค่ณะไมครบจํานวน	10	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ
จะแจงใหทานทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง

6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

8.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มรับพระสงฆเดินทางทองเที่ยวเพียงลําพังโดยไมมีฆราวาสติดตามไปดวย	(ตองมีฆราวาส
ผูชายติดตามอยางนอย	1	ทาน)

1.	ชําระเงินมัดจํา	ทานละ	10,000	บาท	ภายใน	48	ชัว่โมง	หลังการจอง	โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ
โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง	ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับ	เงินมัดจําแลวเทาน้ัน

2.	สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง	ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือน

3.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	ทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว	(	Economy	Class)	ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ	(ในกรณีมีความ
ประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)

2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

3.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทางทานละไมเกิน	20	กก.

4.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง

5.	คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา

6.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ

7.	คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ

8.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง

9.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม



1.	คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง	(PASSPORT)

2.	คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,	คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร,	น้ําดื่ม,	บุหรี่,	เหลา,	เบียร	ฯลฯ),	คา
โทรศัพท	,	คาซักรีด,	คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,	คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,	คา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจากโรคประจําตัว,	คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดิน
ทางเป็นตน

3.	คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม
1,600	บาทตอทาน	และคาบริการยื่นวีซา	500	บาทตอทาน	ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา	5-7	วันทําการ	ยกเวน
หนังสือเดินทางไทย	กัมพูชา	ลาว	เวียดนาม	และฟิลิปปินส	ไมตองยื่นวีซา

4.	คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา

5.	คาวีซาเขาประเทศพมา	ในกรณีเรงดวน

6.	คาธรรมเนียมวีซาสําหรับผูเดินทางชาวตางชาติและผูถือเอกสารตางดาว

7.	คาบริการยกกระเปาในโรงแรม	ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

8.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา

9.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่และทิปพนักงานขับรถ	(600	บาท/ทาน/ทริป)	ทิปหัวหนาทัวร	(ตามความ
ประทับใจ)

10.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7	%

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

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

เอกสารการขอวีซาพมา	(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติทีไ่มไดรับการยกเวน)	
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย	10	วันทําการ
1.	หนังสือเดินทาง	(Passport)

-	ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
-	หนังสือเดินทาง	ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย	4	หนา

2.	รูปถาย
-	รูปถายสีหนาตรงขนาด	2	น้ิว	จํานวน	3	ใบ	(ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทานัน้	ถายไวไมเกิน	6	เดือน	,	สติก๊เกอรใช
ไมได)	และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

3.	ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย
-	พาสสปอรตตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยที่มีตราประทับใหแนบมาใน
เลมพาสปอรตดวย

**ในกรณีทีมี่พาสปอรตเลมเกาและซอง	(ปก)	ไมตองแนบมาเพื่อป องกันการสูญหายหากแนบมาแลว
เกิดการสูญหายทางบริษทัจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี	**



สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ขณะน้ีรัฐบาลไทยและพมาไดลงนามความตกลง	ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา
ผานทาอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน	14	วัน
ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวันที	่11	สิงหาคม	2558	ทัง้น้ี	หากมีการเปลีย่นแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาเขา
ออกปกติอีก	ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิม่อีกทานละ	1,000	บาท

1.	ราคาเด็กทารก	[เด็กอายุไมเกิน	2	ขวบ]	2,999	บาท	/	ทาน	ราคาน้ี	เป็นราคาโปรโมชัน่ไมมีราคาเด็ก	2-11
ปี
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถและมัคคุเทศก	ทานละ	600	บาท	/ทริป/ทาน(สําหรับเดินทาง	ม.ค.	61-
มี.ค.	61)	คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	แลวแตความพึงพอใจในการบริการของ	หัวหนาทัวร

2.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ

3.	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

4.	หากทานทีต่องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	(กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด)	ใหทานติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง	หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบ	คาใช
จายที่เกิดขึน้

5.	หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	น่ังรถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว	หรือ
ไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา	4-5	ชั่วโมงติดตอกัน	ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวร
ทั้งหมด

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง	และรอ	Refund	จากทางสายการบิน	ใชเวลาประมาณ	3-	6	เดือนเป็นอยางนอย

4.	น่ังที่	Long	Leg	โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน	และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด	เชน	ตองเป็นผูที่มีรางกายแข็งแรง	และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา	เชน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได	(น้ําหนักประมาณ	20	กิโลกรัม)	ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย	และ
อํานาจในการใหที่น่ัง	Long	leg	ขึน้อยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน	ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร



ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด	

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10	ทานขึ้นไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและ
ผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร
ทัง้หมด

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา
ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ
ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


