
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอเขามัณฑะเลย ์เดนิทางโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
เยือน สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สดุในโลก 

ชม พระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์ (GOLDEN PALACE MONASTRY) 
ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุน ี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) 

เยือนเมืองพุกาม (BAGAN) ดินแดนแห่งเจดยีห์มื่นองค ์
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศกัดิ์สิทธ์ของพม่า) 



 

 
10.00น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ F โดยม ี
  เจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้องรับ (มีบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  
12.05น.  ออกเดินทางสู่กรุงมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG709 (มีบริการอาหารและ 
  เครื่องดื่มบนเครื่อง) 
13.05น.     เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นท่ีเมียนมาร์ช้า

กว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) น าท่านเดินทางสู่ตัวเมือง  น าท่านชม พระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์ 
(GOLDEN PALACE MONASTRY) พระต าหนักนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งหลังงดงามตามแบบศิลปะพม่า
แท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อยทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้น
รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติ และทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดง ในปี พ.ศ. 2400 ซึ่ง
เป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่ เมืองมัณฑะเลย์เพื่อ เป็นพระต าหนักยามแปร
พระราชฐานแต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักนี้
ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง จากนั้นน าท่านชม 
วัดกุโสดอ (KUTHODAW PAGODA) ซึ่งคร้ังหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท าการ สังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 
5 โดยมีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ 
(MANDALAY PALACE) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย 
ในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร้ังที่  2 วันที่  20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวัง-มัณฑะเลย์ ของพม่า ด้วย
เหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญ่ีปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวัง
ไม้สักก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ ารอบพระราชวัง ที่ ยังเป็น
ของดั้งเดิมอยู่ ปัจจุบันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบของ พระราชวัง
ของเก่าขึ้นมา น าท่านชม วัดพระหินอ่อน หรือ วัดตอจี  แกะสลักด้วยหยกขาวแท้สวยงามมากซึ่งเป็นวัดที่
มีพระพุทธรูปหยกขาวใหญ่ที่สุดในโลก  สมควรแก่เวลาน าท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่า จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่เขา  MANDALAY HILL ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 
240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์ 

 
 
 
 
 
 
 

วันแรก     กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – พระต าหนักไม้สักชเวนานดอว์ – วัดกุโสดอ – พระราชวังมัณฑะเลย์ 
–วัดพระหินอ่อน – ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์   

 



 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ โรงแรม 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ SHWE INGYINN HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว) 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    

น าท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของ
สะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน จากนั้นร่วมท าบุญถวาย
ปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับ
ร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการส ารวมเพื่อรับถวายภัตตาหารเพล 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

หลังอาหารออกเดินทางสู่ เมืองพุกาม โดยรถบัสปรับอากาศ เมืองพุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มี
อายุกว่า 2,000 ปี ของกษัตริย์อนุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม น าท่านขึ้นไปชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
ในมุมมอง 360 องศา ณ เจดีย์ชเวสันดอว์ เจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เหมาะแก่
การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าตรู่ ซึ่งจะเห็นวิวของเจดีย์นับพันองค์
ไกลสุดลูกหูลูกตา เจดีย์แห่งนี้จะแบ่งเป็น 4 ชั้น สามารถเลือกถ่ายรูปได้ตั้งแต่ชั้นแรก จนถึงชั้นบนสุดของ
ตัวเจดีย์  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร   
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ SU THEIN SAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า  
 
 

 
 

วันที่สอง   มัณฑะเลย์ – สะพานไม้สักอูเบง –วัดมหากันดายงค์– พุกาม  –ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 
360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน         



 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้นน าท่านชม ตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมืองพุกามที่ขายสินค้าทุกชนิด ทั้งเคร่ืองอุปโภค-บริโภค 
ข้าวปลาอาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง เหมาะส าหรับเดินชมและเลือกซื้อของฝากโดยเฉพาะ
เคร่ืองเขินที่พุกามถือว่าเป็นหนึ่งเพราะฝีมือปราณีตและออกแบบสวย น าท่านชม วัดอนันดา (ANANDA 
TEMPLE) เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน แผนผังเหมือนไม้
กางเขนแบบกรีก ซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตย-กรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่
น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ท าให้มี
แสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นน าท่านชม วิหารธรรมยังยี (DHAMMAYANGYI TEMPLE) สร้าง
โดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วย
ทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่
ตระหง่านดังต านานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา  น าท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของ
อาณาจักรพุกาม สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON PAGODA) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์
ของพม่าซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายส่วนมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และ
ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  หลังอาหารน าท่านออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ  
ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ SHWE INGYINN HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว) 

 
เช้าตรู่ น าท่านร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี  และร่วมกันถวายผ้า

จีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่
ทรงเคร่ืองกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้น
ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเคร่ืองประดับทอง
ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระ
กัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสีย

วันที่สี่    มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี – กรุงเทพฯ    

วันที่สาม   พุกาม – ตลาดยองอู –วัดอนันดา – วิหารธรรมยังยี – เจดีย์ชเวสิกอง   – มัณฑะเลย์ 



 

เมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ าหนัก
ถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสาย
การออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุด
ในเมืองพม่าโดยรอบๆระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  อิสระตามอัธยาศัย 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ 
14.05น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG710 
16.30น.  คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ 

*** หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ  
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ *** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

อัตราค่าบริการ  
 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 

2 ท่าน 
เด็กมีเตียง 
(2 – 12 ปี) 

เด็กไม่มีเตียง 
(2 – 12 ปี) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

วันที่ 27 – 30 กรกฎาคม 60 17,900 17,900 17,900 4,500 

วันที่ 11 – 14 สิงหาคม 60 17,900 17,900 17,900 4,500 

วันท่ี 24 – 27 สิงหาคม 60 15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที่ 14 – 17 กันยายน 60  15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 60 15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที่ 5 – 8 ตุลาคม 60   15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที่ 12 – 15 ตุลาคม 60 15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที่ 20 – 23 ตุลาคม 60 17,900 17,900 17,900 4,500 

วันที่ 26 – 29 ตุลาคม 60 15,900 15,900 15,900 4,500 
วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 60  15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 60 15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 60 15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 60  15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที่ 8 – 11 ธันวาคม 60 17,900 17,900 17,900 4,500 

วันที่ 14 – 17 ธันวาคม 60 15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที ่21 – 24 ธันวาคม 60 15,900 15,900 15,900 4,500 

วันที ่29 ธันวาคม– 1 มกราคม 60 19,900 19,900 19,900 4,500 

วันที ่30 ธันวาคม – 2 มกราคม 60 19,900 19,900 19,900 4,500 
 

*** ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะ
ไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***  
หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***  
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  ** แจกน้ าดื่มวันละ 1 ขวด ผ้าเย็นวันละ 2 ผืน** 
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

 

 



 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน  ชั้นนักท่องเที่ยว ( ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ  (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก. (AIR ASIA, BANGKOK AIRWAYS) และไม่เกิน30 กก. (NOK AIR) 
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 
 ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณี

เกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทาง
ส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
- ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
- ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง (PASSPORT) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น้ าดื่ม, บุหร่ี, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , 

ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  
ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทาง เป็นต้น 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 810 
บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันท าการ ยกเว้น หนังสือเดินทาง
ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า  

 ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา 
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณีเร่งด่วน 
 ค่าน ากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าส าหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว 



 

 ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์) 
 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 100 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความประทับใจ) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบก ากับภาษี) 
 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร กรุงเทพ  (สาขา พาราไดช์) 
ชื่อบัญชี       บจ.แกรนด์ฮอลิเดย์  
เลขท่ีบัญชี        068-706079-8 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งานเหลือ

ไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ (10 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท าการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ  ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจ าตั๋ว ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่
สามารถเดินทางได้ 

 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน)  และท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง



 

นอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณี
ไป 

 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เน่ืองจากผู้เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่

อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ

ไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

(โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุ
สุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัย
ของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้

ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง  
6. เมื่อท่านท าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อ

แล้ว 
7. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง มิฉะนั้น

ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  
 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป -กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน

จะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ด าเนินการออกตั๋ว
เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 

 ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบิน
และช่วงเวลาเดินทาง   

 หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริง  และรอ REFUND จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 



 

 นั่งที่  LONG LEG โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน   
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น  สามารถ
เปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการ
ให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

 

เร่ืองโรงแรมที่พัก 
 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (SINGLE) และห้องคู่ 

(TWIN/DOUBLE) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (TRIPLE ROOM) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี
ห้องพักแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าพม่า(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น) 
 โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันท าการ 
 หนังสือเดินทาง (PASSPORT)  

- ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง  
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า 

 รูปถ่าย 
- รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้

ไม่ได้) และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป   
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้
แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย 

- **ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตโดยเด็ดขาด ** 
 ในกรณีท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหายหากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทาง

บริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี  
 

ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 
 ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ ,  
อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน , การจลาจล, สงคราม
การเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สาย
การเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิ



 

พิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ 
ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ 
รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 


