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NT315
ทวัรพ์มา่ มัณฑะเลย ์พกุาม 4 วัน 3 คนื (PG)
ทัวรพ์ม่า , 4 วัน 3 คนื ,

SU TIEN SAN HOTEL  , Victoria Palace Hotel

 

พระตําหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์- วดักุโสดอ - ชมววิยอดเขามณัฑะเลยม์ณัฑะเลย ์- พกุาม
รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี - พระราชวงัมณัฑะเลย ์- สะพานไมส้กัอเูบง - ตลาดยองอู

พระเวรสนาเจดยี ์- วหิารธรรมยงัย ี- เจดยีช์เวสกิอง - เจดยีต์โิลมนิโล- วดัอนนัดา

 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ - มณัฑะเลย(์ทา่อากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์ - พระตําหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์- วดักุโสดอ
- ชมววิยอดเขามณัฑะเลย์

09.00 น.
พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เคานเ์ตอร ์F โดยมเีจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับ

11.50 น.



ออกเดนิทางสู ่กรุงมณัฑะเลย ์โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG709 (มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

13.20 น.
เดนิทางถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทเีมยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง)

นําทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงมณัฑะเลย ์

ชม พระเวรสนาเจดยี ์(Weirawsana Zedi) เป็นเจดยีห์ยกทใีหญ่ทสีดุในโลก กวา้งดา้นละ 40.6 เมตร บนเนือท ี5 เอเคอร ์(12.5 ไร่)
ยกพนืสงูจากระดับถนนเกอืบ 3 เมตร ทําใหอ้งคพ์ระเจดยีห์ยกสงูกวา่ 20 เมตร ทังภายใน และภายนอกประดับประดาดว้ยแผน่หยก กับกอ้นหยก
รวมเป็นมูลคา่ราว 15 ลา้นดอลลาร ์(495 ลา้นบาท) เป็นจดุทอ่งเทยีวสําคัญอกีแหง่หนงึ

นําทา่นชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซงึครังหนงึเคยเป็นสถานททํีาการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครังท ี5
โดยมแีผน่ศลิาจารกึพระไตรปิฎกทังหมด 84,000 พระธรรมขันธ์

นําทา่นชม พระตําหนกัไมส้กัชเวนานดอว ์(Golden Palace Monastry)
พระตําหนักนีสรา้งดว้ยไมส้กัทังหลังงดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ยทังหลังคาบานประตแูละหนา้ตา่ง
โดยเนน้รายละเอยีดเกยีวกับพทุธประวัตแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400
ซงึเป็นปีทพีระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทเีมอืงมัณฑะเลยเ์พอืเป็นพระตําหนักยามแปรพระราชฐานแตห่ลังจากทพีระองคส์นิพระชนม์
พระเจา้ธบีอหรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนีถวายเป็นวัดถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทปีระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่ยอดเขา Mandalay Hill ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลกูนีสงู 240
เมตรซงึเป็นจดุชมววิทวิทัศนท์สีวยงามทสีดุของเมอืงมัณฑะเลยซ์งึอยู่บนยอดเขา
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กอืบทังเมอืงชมพระอาทติยลั์บฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
Victoria Palace ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี2
มณัฑะเลย ์- สะพานไมส้กัอเูบง - พกุาม - ชมววิเจดยีพ์รอ้มชมพระอาทติยต์กดนิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ชม สะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ยีาวทสีดุในโลก โดยขา้ราชการชนัผูใ้หญ่ชอืวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซงึมอีายุกวา่
200 ปี ทอดขา้มทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon)

จากนันนําทา่นร่วมทําบญุถวายปัจจัย ณ วดัมหากนัดายงค ์(MahaGandayon Monastery) ซงึเป็นวัดทใีหญ่ทสีดุของพม่า ทเีมอืงอมรปรุะ
ซงึในชว่งเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูป เดนิเรียงแถวดว้ยอาการสํารวม เพอืรับถวายภัตตาหารเพล

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เมอืงพกุาม โดยรถบัสปรับอากาศ ดนิแดนแหง่เจดยีห์มนืองค ์ทมีอีายุกวา่ 2,000 ปี ของกษัตรยิอ์นุรุทมหาราช
แหง่อาณาจักรพกุาม

นําทา่นไป ชมววิเจดยีเ์มอืงพกุาม เหมาะแกก่ารชมววิพระอาทติยต์กดนิยามเย็น หรือววิพระอาทติยข์นึยามเชา้ตรู่
**หากไม่สามารถนําคณะมาชมววิพระอาทติยต์กดนิไดทั้น จะนําคณะมาชมววิพระอาทติยข์นึชว่งเชา้ตรู่ของอกีวันแทน**

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
Su Thein San Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่



วนัท ี3
พกุาม - ตลาดยองอ ู- วดัอนนัดา - วหิารธรรมยงัย ี- เจดยีช์เวสกิอง - มณัฑะเลย์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม ตลาดยองอ ูตลาดใหญ่ของเมอืงพกุามทขีายสนิคา้ทกุชนดิทังเครืองอุปโภค-บรโิภค ขา้วปลาอาหาร ผักสด เสอืผา้
ของทรีะลกึพนืเมอืงเหมาะสําหรับเดนิชมและเลอืกซอืของฝากโดยเฉพาะเครืองเขนิทพีกุามถอืวา่เป็นหนงึเพราะฝีมอืปราณีตและออกแบบสวย

นําชม วดัอนนัดา (Ananda Temple)  เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจนสรา้งเสร็จเมอืปี 1091
ซงึวหิารแหง่นีนับไดว้า่เป็นวหิารทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในพกุาม มรีูปร่างเป็นสเีหลยีมจัตรัุส มมีุขเด็จยืนออกไปทัง 4 ดา้น
แผนผังเหมอืนไมก้างเขนแบบกรีกซงึตอ่มาเจดยีแ์หง่นีเป็นตน้แบบของสถาปัตย-กรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสงิทน่ีาทงึของวหิารแหง่นีก็คอื
ทชีอ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็ก  ๆใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ทําใหม้แีสงสวา่งอย่างน่าอัศจรรย์

นําชม เจดยีต์โิลมนิโล เจดยีแ์หง่นีไดรั้บการยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากทังภายในและภายนอก วัดนีสรา้งแบบกอ่อฐิถอืปนู บนฐานกวา้งดา้นละ
43 เมตร องคเ์จดยีส์งู 46 เมตร ภายในวหิารมชีอ่งบันได เดนิขนึสูร่ะเบยีงชนับนได ้
และวหิารแหง่นีไดช้อืวา่เป็นวหิารองคส์ดุทา้ยทมีกีารสรา้งในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ภายในวหิารมพีระพทุธรูป 4 องคท์ชีนัทหีนงึและชนัทสีอง
ภายในมชีอ่งแสงทเีมอืสอ่งกระทบพระพทุธรูปแลว้มคีวามงดงาม

นําชม วหิารธรรมยงัย ี(Dhammayangyi Temple)  สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก็์เชอืวา่เป็นวหิารทใีหญ่ทสีดุในเมอืงพกุาม
สรา้งขนึเพอืลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้
ตังโดดเดน่ยงิใหญ่ตระหงา่นดังตํานานทโีหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กันมา

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชวัโมง)

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ โรงแรมทพัีก

ทพีกั
Victoria Palace ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
มณัฑะเลย ์- รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี - พระราชวงัมณัฑะเลย ์- มณัฑะเลย(์ทา่อากาศยานนานาชาตมิณัฑะเลย)์ -
กรุงเทพฯ(ทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ

เชา้ตรู่
ทา่นร่วมพธิกีรรมอันศักดสิทิธใิน พธิกีรรมลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5
สงิศักดสิทิธขิองพม่า)ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครืองกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่ "พระพทุธรูปทองคําเนือนมิ"
ทพีระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรมวด ีเมอืปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นวิ หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นวิ ทรงเครืองประดับทองปางมารวชิยั
หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรือ วัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรือวัดพยาจ)ี เพอืประดษิฐานพระมหามัยมุนี
และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอั้งกฤษ ไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองคํา
จงึทําใหท้องคําเปลวทปิีดพระละลายเก็บเนือทองไดน้ ้าํหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426
ชาวพม่าไดเ้รียไรเงนิเพอืบรูณะวัดขนึใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิ โดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลี
จงึนับไดว้า่เป็นวัดทสีรา้งใหม่ทสีดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเกา่แกท่สีดุในเมอืงพม่า
โดยรอบๆระเบยีงเจดยียั์งมโีบราณวัตถุทนํีาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมอืครังกรุงแตกครังท ี1 อกีดว้ย

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)
พระราชวังทสีว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึของเอเชยีในสมัยสงครามมหา-เอเชยีบรูพา หรือสงครามโลกครังท ี2 วันท ี20
มนีาคม 2488 เครืองบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดท้งิระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า



ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวังนีเป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลังของกองทัพญปีุ่ น พระราชวังมัณฑะเลยซ์งึเป็นพระราชวังไมส้กัก็ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กอง
หลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคนู ้าํรอบพระราชวัง
ปัจจบัุนพระราชวังทเีห็นอยู่เป็นพระราชวังทรัีฐบาลพม่าไดจํ้าลองรูปแบบของพระราชวังของเกา่ขนึมา **ปิดชว่งสงกรานต ์10-20 เมษายน ของทกุปี
(เวลาอาจมกีารเปลยีนแปลงได)้**

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย์

14.05 น.
ออกเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG710 (มบีรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

16.30 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 12:13 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่ตวัเครอืงบนิชันนักท่องเทยีว (Economy Class) ทรีะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ
(ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยูต่อ่จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวันจํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายททีางสายการบนิกาํหนด)

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง 20 กก.

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทรีะบุในรายการหรอืเทยีบเท่า

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามรายการ

• คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์

*ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพ สามารถสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิกบัทางบรษัิทได*้
• เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

• เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

• ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาทเิช่นคา่อาหาร,คา่เครอืงดมืทสีงัพเิศษ (มนิบิาร,์ น ้าํดมื, บุหร,ี เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,
คา่น ้าํหนักเกนิจากทางสายการบนิกาํหนดเกนิกวา่กาํหนด,คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,
คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญูหายในระหวา่งการเดนิทางเป็นตน้

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่สาํหรบัหนังสอืเดนิทางตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว ตอ้งยนืวซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 1,600 บาทตอ่ท่าน
และคา่บรกิารยนืวซีา่ 500 บาทตอ่ท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยนืวซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส์
ไมต่อ้งยนืวซีา่

• คา่หอ้งพกัเดยีวตามอตัรา

• คา่นํากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด

• คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง

• คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของมคัคเุทศก)์

• คา่ธรรมเนยีมน ้าํมนัและภาษีสนามบนิ ในกรณทีสีายการบนิมกีารปรบัขนึราคา

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและทปิพนกังานขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ

• **ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา
ผา่นทา่อากาศยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึเป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซงึจะมผีลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท  ี11
สงิหาคม 2558 ทงัน ีหากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่เขา้ออกปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพมิอกีทา่นละ 1,000 บาท**

เงอืนไขการชําระคา่บรกิาร

• เมอืทําการจองเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาชําระเงนิจาํนวน ทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช  ีทนัีงจะยนืยันเมอืไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เท่านัน



• สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยิกเลกิการจองทัวรโ์ดยอตัโนมตั ิ

• เมอืไดร้บัการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทางคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย เตม็จํานัวนคา่ทัวร์

• แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทางเกบ็คา่ใชจ้่าย เตม็จํานัวนคา่ทัวร์

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนท  ีบรษัิทฯกาํหนดไว ้
(30ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่าน
ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตวั และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท  ีสถานทูตฯ เรยีกเกบ็

• กรณยีนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ําระคา่ทัวรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ
ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เช่น คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มดัจําตวัเครอืงบนิ หรอืคา่ตวัเครอืงบนิ (กรณอีอกตวัเครอืงบนิแลว้)
คา่สว่นตา่งในกรณทีกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน

• กรณวีซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณผีูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท  ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ
ไมค่นืคา่ทัวรท์ังหมด

เงอืนไขการใหบ้รกิาร

• หากท่านทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณลีกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท  ีกอ่นออกบัตรโดยสารทุกครงั
หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท  ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ

• การยนืวซีา่ในแตล่ะสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีนัตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทังแบบหมูค่ณะและยนื รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

• หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่
4-5 ชัวโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ
หวัหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ังหมด

• โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทังนขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทไีมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้
โดยทางบรษัิทฯจะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทอีายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืวซีา่

• การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตงา่ยขนึ

• กรณที่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งยนืวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ
ทราบลว่งหนา้เพอืวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน
ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทคีอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ได ้

• สาํหรบัผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพาํนักหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต่าํกวา่ 6 เดอืน
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย
เนอืงจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสาํหรบัตดิวซีา่ไมต่่าํกวา่ 3



หนา้

• ท่านทใีสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์
ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3
เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตัและไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

เอกสารการขอวซีา่พมา่ (สําหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตทิไีมไ่ดรั้บการยกเวน้)
โปรดสง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วันทําการ
• หนังสอืเดนิทาง (Passport)

• ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง

• หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 4 หนา้

• รปูถา่ย

• รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด2 นวิ จํานวน 3 ใบ (ใชร้ปูสพีนืหลงัขาวเท่านัน ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน, สตกิเกอรใ์ชไ้มไ่ด)้ และกรณุาเขยีนเบอรต์ดิตอ่-
อาชพีไวด้า้นหลงัรปู

• ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย

• พาสสปอรต์ตา่งชาตทิเีดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทมีตีราประทับใหแ้นบมาในเลม่พาสปอรต์ดว้ย

• ในกรณทีมีพีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง(ปก)ไมต่อ้งแนบมาเพอืป้องกนัการสญูหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบในทุกกรณี

**เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพมิเตมิ**

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ท่าน

• ขอสงวนสทิธกิารเกบ็คา่น ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนอืงจากสาเหตตุา่งๆ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณคีวามลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ
การนําสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อนัเนอืงเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทังหมด
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