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DE-MM03 : ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อมระปุระ พุกาม 4 วนั 3 คนื 
 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอ แพค็เกจทวัร์พม่า 
เยอืนดินแดนแห่งศาสนา และ อารยธรรม สัมผสัเมืองเก่า มัณฑะเลย์ ชมทุ่งเจดีย์สี-พนัองค์  

แห่งเมืองพุกาม ถือเป็นราชธานีแห่งสุดท้ายของพระราชวงศ์พม่า 
โปรแกรมทวัร์พเิศษ 

 ร่วมพธีิศักดิ4สิทธิ4ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี  
 สิ-งศักดิ4สิทธิ4สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

 เที-ยวชม สะพานไม้สักอูแบ็ง ที-ยาวที-สุดในโลก 
 ชมความงดงาม พระราชวงัมัณฑะเลย์ ราชธานีแห่งสุดท้าย 

 สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
 ชมพระอาทติย์อสัดง พร้อมชมทุ่งเจดีย์สี-พนัองค์ แห่งเมืองพุกาม เจดีย์ชเวชันดอ 

 
 

 

  

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ –พระราชวงัมัณฑะเลย์-พระตําหนักไม้สักชเวนานจอง- วดักุโสดอ- 
ภูเขามัณฑะเลย์ 

 

08.30 น. พร้อมกนัที� สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจา้หนา้ที�คอยใหก้าร
ตอ้นรับ และอาํนวยความสะดวก 

10.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเที�ยวบินที� FD 244 

12.15 น. 
 
 
 
บ่าย 
 
 
 
 
 
 

เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศเมียนมาร์ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถิ�นที�
เมียนม่าร์ ชา้กวา่ประเทศไทยครึ� งชั�วโมง) เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลย ์ท่านจะไดผ้า่นชมทศันียภาพของเมืองสกาย 
ลุ่มแม่นํ8 าอิระวดี เจดียจ์าํนวนมากมายที�ตั8งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝั�งแม่นํ8 า 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั8นนาํท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัที� ส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้กัที�สวยงาม
ที�สุดแห่งหนึ�งของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั8 งที� 2 วนัที�  20 มีนาคม 2488 
เครื�องบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ ไดทิ้8งระเบิดจาํนวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ย
เหตผุลวา่พระราชวงันี8 เป็นแหล่งซ่องสุมกาํลงัของกองทพัญี�ปุ่น พระราชวงัมณัฑะเลยซึ์�งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูก
ไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลือก็แตป้่อมปราการและคูนํ8ารอบพระราชวงั ที�ยงัเป็นของดั�งเดิมอยู ่ปัจจุปัน
พระราชวงัที�เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัที�รัฐบาลพม่าไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ8นมา นาํท่านชม พระ
ตาํหนกัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระตาํหนกันี8สร้างดว้ยไมส้กัทั8งหลงั งดงามตามแบบศิลปะ
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เยน็ 
 
 
คํ-า 
ที-พกั 

พม่าแท ้ๆ  วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั8งหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้
รายละเอียดเกี�ยวกบัพทุธประวติัและ     ทศชาติของพระพทุธเจา้  สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ.2400 ซึ�งเป็นปีที�
พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่�เมืองมณัฑะเลยเ์พื�อเป็นพระตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที�
พระองคสิ์8นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระตาํหนกันี8ถวายเป็นวดั  ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือ
ที�ประณีตของช่างหลวงชาว มณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง   
นาํท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ�งครั8 งหนึ�งเคยเป็นสถานที�ทาํการ สงัคายนาพระไตรปิฎกครั8 งที� 5 มี
แผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั8งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือที�ใหญ่
ที�สุดในโลก” 
 
นาํท่านเดินทางสู่ ภูเขามณัฑะเลย ์ ตั8งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกนี8 สูง 240 เมตร ซึ�งเป็นจุด
ชมววิทิวทศัน์ที�สวยงามที�สุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซึ�งอยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลย์
เกือบทั8งเมือง ชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์
บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
พกัที� SHWE PHYU HOTEL// GREAT WALL HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) 
 

 

 

  

มัณทะเลย์-พุกาม-วดัมนุหา- วดัเจดีย์ชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักุบยางกี-วดัติโลมิน
โล-เจดีย์สัพพญัEู-ชมวหิารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวซานดอว์-โชว์พืGนเมืองเชิดหุ่น 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนั8นออกเดินทางสู่เมืองพกุามโดยรถบสัปรับอากาศ ใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ3-4ชั�วโมงเมือง พกุาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดียห์มื�นองค ์ที�มีอายกุวา่ 2,000 ปี ของกษตัริยอ์นุรุทมหา
ราชแห่งอาณาจกัรพกุาม 

เที-ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั8นพาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตั8งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สร้างเมื�อปี 1059 โดยพระ
เจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื�อสั�งสมบุญไวส้าํหรับชาติหนา้ จึงไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดันี8  
โครงสร้างวหิารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึ�งองค ์กบั พระพทุธรูปอีกสามองคน์ั�งเบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึง
ความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคนี์8 เป็นอยา่งดี 
 จากนั8นพาท่านเที�ยว วดักบุยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิ�งที�โดดเด่นคือ 
ภาพจิตกรรมฝาผนงัที�งดงามที�สุดในพกุาม ที�ยงัคงเหลืออยู ่จากนั8นเขา้ชม  
วดัติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ8นเมื�อปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสใน
พระเจา้นรปติสิทธู ซึ�งเกิดกบันางหา้มผูห้นึ�ง และไดเ้สี�ยงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 
เมตร เท่ากนัทั8ง 4ดา้นมีพระพทุธรูปประดิษฐฐ์านอยูท่ั8ง 4 ทิศ ทั8งสองชั8น มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบั
ลวดลายปูนปั8 น อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื�อปี พ.ศ.1761 ซึ�งไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความ
สวยงามมากทั8งภายในและภายนอก  
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นมสัการ เจดียส์พัพญัvู ซึ�งเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในเมืองพกุาม  
นาํท่าน ชมวหิารธรรมยนัจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชื�อวา่เป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดใน
เมืองพกุาม สร้างขึ8นเพื�อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตฆุาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติ
ภพหนา้ ตั8งโดดเด่นยิ�งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานที�โหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา 
นาํจากนั8นนาํท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ เจดียช์เวซานดอว ์(Shwesandaw Pagoda) ท่าน
สามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 360 องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งนี8  

คํ-า 
 
ที-พกั 

บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พร้อมชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก   ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที�ดูเหมือนมีชีวติจริง 
พร้อมลิ8มรสอาหารพื8นเมือง 
 
พกัที� RAZAGYO HOTEL//ARTHAWHA HOTEL ณ เมืองพกุาม (หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว )  

 

 

  

พุกาม-ชมตลาดยองอู-พระเจดีย์ชเวสิกอง -วดัอนันดา -อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-  ทะเลสาบ
คองตามัน-มัณฑะเลย์ 

 

10.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที-ยง 

บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํท่าน ชมตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของเมืองพกุามที�ขายสินคา้ทุกชนิด ทั8งเครื�องอุปโภค-บริโภค ขา้วปลาอาหาร ผกั
สด เสื8อผา้ ของที�ระลึกพื8นเมือง เหมาะสาํหรับเดินชมและเลือกซื8อของฝากโดยเฉพาะเครื�องเขินที�พกุามถือวา่เป็น
หนึ�งเพราะฝีมือปราณีตและออกแบบสวย 
นาํท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ�งเป็นสถูปดั8งเดิมของพม่าโดยแท ้มี ลกัษณะเป็นสีทองขนาด
ใหญ่ สร้างขึ8นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ8นครองราชย ์เพื�อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มี
ลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั8งที�ประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทใน
พกุาม ชม วดัอนนัดา (Ananda Temple) ตั8งอยูท่างทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน 
สร้างเสร็จเมื�อปี 1091 ซึ�งวหิารแห่งนี8นบัไดว้า่เป็นวหิารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในพกุาม มีรูปร่างเป็นสี�เหลี�ยมจตัุรัส มี
มุขเดจ็ยื�นออกไปทั8ง 4 ดา้น  ซึ�งต่อมาเจดียแ์ห่งนี8 เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพกุาม และสิ�งที�
น่าทึ�งของวหิารแห่งนี8 ก็คือ ที�ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่ง
อยา่งน่าอศัจรรย ์ 
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ออกเดินทางสู่เมือง มณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรับอากาศ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั�วโมง 
หลงัจากนั8น นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอมรปุระ (Amrapura)  เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ�งอยูท่างตอนใตข้องเมือง
มณัฑะเลย ์ซึ�งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี เป็นราชธานีแห่งหนึ�งของพม่าก่อนที�จะยา้ยมายอยูที่�เมืองมณัฑะเลยใ์นปี 
พ.ศ. 2400 จากนั8นนาํท่านผา่นชม ภูเขาสกาย ศูนยก์ลางแห่งพระพทุธศาสนาที�สาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของ
เมืองสกาย ลุ่มแม่นํ8 าอิระวดี เจดียจ์าํนวนมากมาย ที�ตั8งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝั�งแม่นํ8 า ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-
Ben) สะพานไมที้�ยาวที�สุดในโลกโดยขา้ราชการชั8นผูใ้หญ่ชื�อวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้ซึ�งมี
อายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจี ซึ�งมีเจดียที์�สร้างตามแบบวดัอนนั
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ดาแห่งเมืองพกุาม พร้อมชมพระอาทิตยอ์สัดง ยามเยน็พร้อมวถีิชีวติของคนทอ้งถิ�น 

คํ-า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

ที-พกั พกัที� SHWE PHYU HOTEL// GREAT WALL HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) 
 

 

 

  
พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

 

04.00 น. จากนั8นนาํท่านไปนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิ�งศกัดิz สิทธิz สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบ
พระพทุธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครื�องกษตัริยที์�ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคาํเนื8อนิ�ม” ที�พระเจา้
กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ8นที�เมืองธรรมวดี เมื�อปี พ.ศ.689 สูง 12 ฟตุ 7 นิ8ว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 นิ8ว ทรง
เครื�องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ 
(วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื�อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมือง
พม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํ ใหท้องคาํเปลวที�ปิดพระละลายเก็บเนื8อทองไดน้ํ8 าหนกัถึง 700 บาท 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รี�ยไรเงินเพื�อบูรณะวดัขึ8นใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิม โดยสายการออกแบบของ
ช่างชาวอิตาลี จึงนบัไดว้า่เป็นวดัที�สร้างใหม่ที�สุดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที�สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ 
ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที�นาํไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื�อครั8 งกรุงแตกครั8 งที� 1 พร้อมทั8งร่วมพิธีการอนัสาํคญัลา้ง
พระพกัตร์ถือเป็นการสกัการะเพื�อความเป็นสิริมงคล หลงัจากนั8น เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณ   วดักสิุนารา ซึ�งมี
อายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก 

06.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย ์

08.00 น. ออกเดินทางไปสนามบินมณัฑะเลย ์เมื�อถึงสนามบินมณัฑะเลย ์มคัคุเทศก ์จะดูแลอาํนวยความสะดวกในการ
เช็คอินน์ และนาํส่งท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

12.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD 245 

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…..พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

************************************ 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี-ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถอื
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั 
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เริ�มเดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี�ยว 

29 พ.ค. 58 1 มิ.ย. 58 20,900 19,900 16,900 3,500 

25 มิ.ย. 58 28 มิ.ย. 58 18,900 17,900 16,900 3,500 

2 ก.ค. 58 5 ก.ค. 58 18,900 17,900 16,900 3,500 

16 ก.ค. 58 19 ก.ค. 58 18,900 17,900 16,900 3,500 

30 ก.ค. 58 2 ส.ค. 58 20,900 19,900 16,900 3,500 

13 ส.ค. 58 16 ส.ค. 58 18,900 17,900 16,900 3,500 

20 ส.ค. 58 23 ส.ค. 58 18,900 17,900 16,900 3,500 

27 ส.ค. 58 30 ส.ค. 58 18,900 17,900 16,900 3,500 

17 ก.ย. 58 20 ก.ย. 58 18,900 17,900 16,900 3,500 

24 ก.ย. 58 27 ก.ย. 58 18,900 17,900 16,900 3,500 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดินทางได…้…………………… 
1.    คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดินทาง      (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
2.    คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ8นไป ออกเดินทาง  (มีหวัหนา้ทวัร์)      
3.    คณะจองไม่ถึงจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง  
 

.…………………………อตัรานี8รวม………………………………… 
�ค่าตั�วเครื�องบินไป-กลบักรุงเทพฯ-มณัฑะเลย ์-กรุงเทพฯ (ตั�วกรุ๊ป)  
�ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ   
�ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ 3 คืน 
 �ค่านํ8าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.                      
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�ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า       
�ค่าวซ่ีาพม่า  
�ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆตามรายการ            
� มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                               
�ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั8งนี8 ยอ่มอยู ่ 
    ในขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต  
 
.…………………………อตัรานี8ไม่รวม………………………………… 
� ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที�นํ8าหนกัเกิน 20 กก.   
� ค่าใชจ่้ายอื�น ๆ ที�มิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
�  ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%  
� ค่าทปิไกด์ท้องถิ-น , คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อตัราวนัละ 100 บาท/วนั/คน 
.…………………………เงื�อนไขการใหบ้ริการ……………………………… 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย1เดือน พร้อมชาํระมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทาง 15 วนั 
2. การยกเลิก  2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ8นไป คืนเงินทั8งหมด 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13 – 7 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 – 3 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 3 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั8งหมด  

3.เนื�องจากตั�วเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที�ที�ระบุบนหนา้ตั�วเท่านั8นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง
ใดๆทั8งสิ8น กรณียกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิz ในการคืนเงินทั8งหมดหรือบางส่วนใหก้บั
ท่าน 

4.ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดินทาง ไม่มีการคืนเงินทัGงหมดไม่ว่ากรณใีดๆทัGงสิGน ในกรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทาง
ได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะทาํการเลื�อนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป 
แต่ทั8งนี8ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจาํตั�วท่านละ 5,000 บาท  และ
ค่าใชจ่้ายอื�นๆ 
5.เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่

ท่านสละสิทธิz  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 
6.กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั8งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�บริษทัฯ 

ระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิz ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 
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.………………………….…หมายเหตุ…………...…………………… 
     1.บริษทัฯ มีสิทธิz ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี8  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
     2.บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือ
การควบคุม      ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ8นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, 
การสูญหาย, ความล่าชา้       หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
     3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ8นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิz และจะไม่รับผดิชอบ
ค่าบริการที�ท่านได ้  ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั8งสิ8น 
     4.บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฎหมาย หรือ
เอกสาร  เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 
     5.รายการนี8 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครั8 งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี8อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
     6.ราคานี8 คิดตามราคาตั�วเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตั�วเครื�องบินปรับสูงขึ8น บริษทัฯ สงวนสิทธิz ที�จะปรับราคาตั�ว
เครื�องบินตาม  สถานการณ์ดงักล่าว 
     7.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน       บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�น
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั8นๆ 
     8.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิz ในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั8งสิ8นแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนาม โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั8น 
     9.หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผดิพลาด
จากทางสาย การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั8งสิ8น แต่ทั8งนี8ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธิz การจดัหานี8      โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
    10.ในกรณีที�ลูกคา้ตอ้งออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที�ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครั8 ง มิเช่นนั8นทาง
บริษทัฯ    จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั8งสิ8น 
 
.…………………เอกสารที�ใชใ้นการขอวซ่ีาประเทศพม่า…………..………..…… 

**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15 วนัทําการ** 
�หนงัสือเดินทางที�มีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัที�จะออกเดินทาง 
�รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ8ว จาํนวน 2 รูป สําหรับชาวต่างชาติ 3 รูป พื8นหลงัสีขาวหนา้ตรงเท่านั8น (รับเฉพาะรูปถ่ายจาก
ร้านถ่ายรูปเท่านัGน ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ) 
�กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจดัส่งเล่มพาสปอร์ตใหก้บัทางบริษทั 
�รูปถ่ายหา้มเป็นชุดขา้ราชการเด็ดขาด 
 
หมายเหตุ รูปถ่ายพืGนหลังเป็นสีอื-นๆหรือถ่ายเองแล้วปริGนส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากยื-นวีซ่าไม่ผ่านและเกิด
ค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทัGงสิGน 
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.………อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที�ตอ้งจ่ายสถานฑูต เมื�อท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้…..……..… 
� ยื�นวซ่ีา ด่วน 4  วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ 500 บาท 
� ยื�นวซ่ีา ด่วน 1  วนั และ 2 วนั ลูกคา้ตอ้งไปยื�นดว้ยตวัเอง เพื�อโชวต์วัที�สถานฑูตพม่า 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื-อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 
 

  

สอบถามรายละเอยีดเพิ-มเตมิได้ที- 

เวลาทาํการ : จนัทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.30 น. 

 : เสาร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. 

สํานักงาน : 02-379-1168 

มอืถือ : 090-568-3080, 086-306-5572, 082-499-2007 

อเีมล์ : DoubleEnjoy@hotmail.com  

  
 

 
 
เงื-อนไขการจองและสํารองที-นั-ง 
ทริปในประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 2,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนั ถือวา่สละสิทธิz  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ทริปต่างประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิz  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้
ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื-อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิ8ล เอน็จอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

เงื-อนไขการเดนิทาง 
1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
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2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือสถานที� ที�กาํหนดไวใ้น
โปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั8นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิz ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึ8น ดว้ยเหตุสุดวสิยั เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การยกเลิกหรือล่าชา้ของ
เที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึ8นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึ8นได ้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั8งในและต่างประเทศ 
และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผิดชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั8งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการ บริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธิz ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั8งสิ8น 
 
เงื-อนไขการยกเลกิการเดนิทางของท่าน 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั8งแต่ 30 วนัขึ8นไป คืนเงินทั8งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิz  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิz  ยดึเงินค่าทวัร์ทั8งหมด ในทุกกรณี 

* การเลื�อนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั8นจะไม่สามารถเลื�อนการเดินทางได ้
 
Double Enjoy ขอสงวนสิทธิ4ในการยกเลกิโปรแกรมทวัร์ในกรณีที- 
1. รถโคช้ - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ที�นั�ง - คณะจองจาํนวน(ผูใ้หญ่)ตํ�ากวา่ 10 ท่าน 
 
 
 
 
 
 


