(GH) GO1MDL-PG002

มนต์เสน่ห์พุกาม... มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
เริ่มเพียง

12,888.ราคาทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน









ชม พระตําหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry)
สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์
ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมืน
่ องค์
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 21-24 มี.ค. 62

12,888.-

วันที่ 28-31 มี.ค. 62

14,900.-

วันที่ 13-16 เม.ย. 62

17,900.-

วันที่ 17-20 พ.ค. 62 (วันวิสาขบูชา)

15,900.-

วันที่ 23-26 พ.ค. 62, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 มิ.ย. 62

14,900.-

วันที่ 4-7, 13-16, 14-17 ก.ค. 62

14,900.-

วันที่ 26-29 ก.ค. 62

16,900.-

วันที่ 1-4, 22-25 ส.ค., 29 ส.ค. – 1 ก.ย. 62

14,900.-

วันที่ 09-12 ส.ค. 62

16,900.-

(GH) ทัวร์พม่า_GO1MDL-PG002_มนต์เสน่ห์พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

(GH) GO1MDL-PG002

14,900.-

วันที่ 5-8, 12-15, 19-22, 26-29 ก.ย. 62

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

✈

O

1.

กรุงเทพฯ – กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ –พระตําหนักไม้สักชเวนานดอว์
วัดกุโสดอ– พระราชวังมัณฑะเลย์– ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์

2.

มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม –ชมวิวเจดีย์พร้อมชมพระ
อาทิตย์ตกดิน

O

O

O

3.

พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง
มัณฑะเลย์

O

O

O

4.

มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีลา
้ งพระพักตร์พระมหามัยมุณี– กรุงเทพฯ

O

✈

Victoria Palace (3
Star) or Similar
Su Thein San
Hotel(3 Star) or
Similar
Victoria Palace (3
Star) or Similar

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ –มัณฑะเลย์ –เจดีย์หยก–วัดกุโสดอ –ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ Fโดยมีเจ้าหน้าที่

09.00 น.
12.05 น.
13.05 น.

คอยให้การต้อนรับ
ออกเดินทางสู่กรุงมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG709
(มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่า
ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นําท่านเดินทางสู่ตัวเมืองมัณฑะเลย์ระหว่างทางนําท่านแวะชม พระเวรสนาเจดีย์ (WeirawsanaZedi)
เป็นเจดีย์หยกที่ใหญ่ที่สุดในโลก กว้างด้านละ 40.6 เมตร บนเนื้อที่ 5 เอเคอร์ (12.5 ไร่) ยกพืน
้ สูงจากระดับ
ถนนเกือบ 3 เมตร ทําให้องค์พระเจดีย์หยกสูงกว่า 20 เมตร ทั้งภายใน และภายนอกประดับประดาด้วยแผ่น
หยก กับก้อนหยก รวมเป็นมูลค่าราว 15 ล้านดอลลาร์ (495 ล้านบาท) เป็นจุดท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่ง
นําท่านชมวัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทําการ สังคายนาพระไตรปิฎกครั้ง
ที่ 5 โดยมีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์
หลังอาหารนําท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี แกะสลักด้วยหยก
ขาวแท้สวยงามมากซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก
สมควรแก่เวลานําท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่า
จากนัน
้ นําท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตั้งอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตรซึ่งเป็นจุดชม
วิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมือง
มัณฑะเลย์เกือบทั้งเมืองชมพระอาทิตย์ลบ
ั ฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก

(GH) ทัวร์พม่า_GO1MDL-PG002_มนต์เสน่ห์พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

(GH) GO1MDL-PG002

ค่ํา

วันที่ 2:
เช้า

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า

มัณฑะเลย์–สะพานไม้สักอูเบง – พุกาม –ชมวิวทีเ่ จดีย์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของ
สะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม
ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon)จากนั้นนําท่านร่วม
ทําบุญถวายปัจจัย

ณ วัดมหากันดายงค์ (MahaGandayon Monastery)ซึ่ง
เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุ
สงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสํารวมเพื่อรับถวาย
ภัตตาหารเพล
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมือง พุกามโดยรถบัสปรับอากาศ เมืองพุกาม(Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมืน
่ องค์ที่มีอายุกว่า
2,000ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม
นําท่านไปชมวิวเจดีย์เมืองพุกามเหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่
**หากไม่สามารถนําคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ตกดินได้ทันจะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตย์ขน
ึ้ ช่วงเช้าตรู่ของอีก
วันแทน**

ค่ํา

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก Su Thein San Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า
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วันที่ 3:

พุกาม–ตลาดยองอู –วัดอนันดา – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยังยี–เจดีย์ชเวสิกอง
มัณฑะเลย์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมตลาดยองอูตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสินค้าทุกชนิดทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวปลา
อาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมืองเหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินที่
พุกามถือว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมือปราณีตและออกแบบสวย
นําชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นบ
ั ได้ว่า
เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือน
ไม้กางเขนแบบกรีกซึ่งต่อมาเจดียแ
์ ห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตย-กรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่า
ทึ่งของวิหารแห่งนี้กค
็ ือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ทําให้มีแสงสว่าง
อย่างน่าอัศจรรย์
ชมเจดีย์ติโลมินโล เจดีย์แห่งนี้ได้รบ
ั การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก วัดนี้สร้างแบบ
ก่ออิฐถือปูน บนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์สูง 46 เมตร ภายในวิหารมีช่องบันได เดินขึ้นสู่ระเบียงชั้น
บนได้ และวิหารแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นวิหารองค์สด
ุ ท้ายที่มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป 4 องค์ที่ชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สอง ภายในมีช่องแสงที่เมื่อส่องกระทบพระพุทธรูปแล้วมีความงดงาม
นําชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุด
ในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปใน
ชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตํานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดัง้ เดิมของพม่า
โดยแท้สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมี
ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
พุกาม

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมือง มัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)
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รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
ค่ํา

วันที่ 4:

เดินทางเข้าสู่ที่พัก Victoria Palace (ระดับ 3 ดาว) หรือ เทียบเท่า

มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี – พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระตําหนัก
ไม้สักชเวนานดอว์ – กรุงเทพฯ
นําท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธก
ี รรมล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่
พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ถือเป็นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือ
่ งกษัตริย์ที่ได้รับการขนาน
นามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้น
ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม
้ ด้วยทองคําเปลว

เช้าตรู่

หนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง9 ฟุต ใน
ปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน
หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้
อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคํา จึงทําให้ทองคําเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนือ
้ ทองได้น้ําหนักถึง 700 บาท
ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึน
้ ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของ
ช่างชาวอิตาลีจึงนับได้วา่ เป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูป เก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่าโดยรอบๆ
ระเบียงเจดียย
์ ังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน
้ นําท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)
พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของ
เอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่
20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้ง
ระเบิดจํานวนมากมายถล่มพระราชวัง-มัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผล
ว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ่น
พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็น
หน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวัง ที่ยังเป็นของดั้งเดิมอยู่ปจ
ั จุบน
ั พระราชวังที่เห็น
อยู่เป็นพระราชวังที่รฐ
ั บาลพม่าได้จาํ ลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึน
้ มา
**ปิดช่วงสงกรานต์ 10-20 เมษายน ของทุกปี(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)**

(GH) ทัวร์พม่า_GO1MDL-PG002_มนต์เสน่ห์พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

(GH) GO1MDL-PG002

นําท่านชมพระตําหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry) พระตําหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้ง
หลังงดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆวิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลัก
ประณีตอ่อนช้อยทั้งหลังคาบานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามิ
นดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่
ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็นพระตําหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจาก
ที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระ
ตําหนักนี้ถวายเป็นวัดถือได้ว่าเป็นงานฝีมอ
ื ที่ประณีตของช่างหลวง
ชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง
**ปิดช่วงสงกรานต์ 10-20 เมษายน ของทุกปี(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)**

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
14.05 น.
16.30 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG710 (มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน
หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษว่างอย่างต่ํา 6 หน้า

หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
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โปรแกรม : มนต์เสน่ห์พุกาม... มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก8-12 ปี
(เสริมเตียง)

เด็ก8-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาจอย
แลนด์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน

21-24 มีนาคม 2562

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

9,900.-

28-31 มีนาคม 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

13-16 เมษายน 2562

17,900.-

17,900.-

17,900.-

4,500.-

11,900.-

17-20 พฤษภาคม 2562

15,900.-

15,900.-

15,900.-

4,500.-

10,900.-

23-26 พฤษภาคม 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

06-09 มิถุนายน 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

13-16 มิถุนายน 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

20-23 มิถุนายน 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

27-30 มิถุนายน 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

04-07 กรกฎาคม 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

13-16 กรกฎาคม 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

14-17 กรกฎาคม 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

26-29 กรกฎาคม 2562

16,900.-

16,900.-

16,900.-

4,500.-

11,900.-

01-04 สิงหาคม 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

09-12 สิงหาคม 2562

16,900.-

16,900.-

16,900.-

4,500.-

11,900.-

22-25 สิงหาคม 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

29 สิงหาคม - 01
กันยายน 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

05-08 กันยายน 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

12-15 กันยายน 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

19-22 กันยายน 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

26-29 กันยายน 2562

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,500.-

9,900.-

กําหนดการเดินทาง

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน ***
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*** ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นไม่มีราคาเด็ก 2-11 ปี ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
***ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ หัวหน้าทัวร์***
เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

บริษัทฯสงวนสิทธิท
์ ี่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการที่จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสั ยที่ทาง บริษท
ั ฯไม่สามารถควบคุมได้
เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของ
การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ)
บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบ
ั พระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลําพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย

อัตราค่าบริการนีร
้ วม
1.

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจํานวนวัน
จํานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน
ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนีไ
้ ม่รวม
1.
2.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600
บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืน
่ วีซ่า 5-7 วันทําการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว
เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
ค่านํากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์)
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1,500 บาท/ท่าน/ทริป) ทิปมัคคุเทศก์ (ตามความประทับใจ)

เงื่อนไขการจอง
1.
2.
3.
4.

ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง(อาจมีการเปลี่ยนแปลง) โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจําแล้วเท่านัน
้
ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็นหมูค
่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การชําระค่าทัวร์สว
่ นที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด
เนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.
2.
3.
4.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ
กําหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหาย
ต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือ
มัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณี ออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ว
กับท่านเป็นกรณีไป
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอืน่ ในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

(GH) ทัวร์พม่า_GO1MDL-PG002_มนต์เสน่ห์พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

(GH) GO1MDL-PG002

ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่
สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาํ เนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น
2. ทางบริษัทได้สํารองที่นั่งพร้อมชําระเงินมัดจําค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บ
ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จาก
ทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกาย
แข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่
มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน
้
เรื่องโรงแรมที่พัก
1.

1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพัก
แบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทําการ
 หนังสือเดินทาง (Passport)
ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า
 รูปถ่าย
รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)และกรุณาเขียน
เบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบมาในเล่ มพาสปอร์ตด้วย
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย
รับผิดชอบในทุกกรณี **

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละ
งาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มี
อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ
ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง
เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
จําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ

(GH) ทัวร์พม่า_GO1MDL-PG002_มนต์เสน่ห์พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน (PG)

