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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์นั "งรถสูพ่กุาม-โชวพ์ื'นเมืองหุ่นเชิดพกุาม          � (-/-/เยน็)                                                                                        

10.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสุวรรณภมิู ชั'น 4 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

12.05 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเที�ยวบนิ PG 709  ** บรกิารอาหารบนเครื"อง** 
13.25 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดินทางสู่เมืองพกุาม เมอืงแห่งประวตัิศาสตรข์องประเทศเมยีนม่าร ์โดยรถบสัปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 
ช ั �วโมง)พกัผ่อนบนรถตามอธัยาศยั 

คํ "า      � บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการ 
  เชดิหุ่นที�ดูเหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิ4มรสอาหารพื4นเมอืง 

*นําท่านเขา้สูท่ี"พกั โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที"สอง  พกุาม-ทะเลเจดีย-์เจดียช์เวซานดอว-์วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมินโล-วดัสญัพญั<ู 

                   วหิารธรรมยนัจ-ีนั "งรถกลบัสูม่ณัฑะเลย ์                             � (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                  
07.00 น.  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  จากนั4น นาํท่านชมเมอืงทะเลเจดียท์ี� 
  สวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมอืงพกุามที�ยงัคงวถิทีี�ชวีติที�เรยีบงา่ย ณ เจดียช์เวซานดอว ์ 
  ท่านสามารถมองเหน็ทุ่งทะเจดยีใ์นมมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์ห่งนี4 
08.25 น. นาํท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึ�งเป็นสถปูด ั4งเดมิของพมา่ 

โดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึ4นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ4นครองราชย ์เพื�อใช ้
บรรจพุระบรมสารรีกิธาต ุจากพระสรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็น 
ทั4งที�ประชมุสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชม  
วดัอนันดา (Ananda Temple) ต ั4งอยู่ทางทศิตะวนัออกของกาํแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว  
มองเหน็ไดช้ดัเจนสรา้งเสรจ็เมื�อปี 1091 ซึ�งวหิารแห่งนี4นบัไดว้่าเป็นวหิารที�มขีนาดใหญ่ที� 
สุดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสี�เหลี�ยมจตัรุสั มมีขุเดจ็ยื�นออกไปท ั4ง 4 ดา้นซึ�งต่อมาเจดยีแ์ห่ง 
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นี4 เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพมา่ในยุคตน้ของพกุาม และสิ�งที�น่าทึ�งของวหิารแห่งนี4ก็คือ ที�ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ให ้
แสงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนั4นพาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตั4งอยู่ทาง
ตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเมื�อปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื�อส ั �งสมบุญไวส้าํหรบัชาติหนา้ จึงได ้
นาํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดันี4 โครงสรา้งวิหารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึ�งองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสามองคน์ั �ง
เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคนี์4 เป็นอย่างด ี

เที"ยง  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย นาํท่านแวะชมสิ�งของขึ4นชื�อของพกุามกคื็อ เครื"องเขิน (Lacquer Ware) ซึ�งยอมรบักนัว่ามชีื�อ 

เสยีงที�สุดในพมา่ เช่น ถว้ยนํ4า จานรอง โถใส่ของตั4งแต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ หบีใส่ของต่างๆ สิ�งที� 
กาํลงัเป็นที�นิยมกคื็อ โถใส่ของทาํจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีให ้
ยุบ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ จากนั4นพาท่านเที�ยว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel)  
สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิ�งที�โดดเด่นคือ ภาพจติกรรมฝาผนงัที�งดงามที�สุดในพกุาม ที�ยงัคงเหลอือยู่ จากนั4นเขา้
ชม วดัตโิลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ4นเมื�อปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระ
เจา้นรปตสิทิธู ซึ�งเกดิกบันางหา้มผูห้นึ�ง และไดเ้สี�ยงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัท ั4ง 4
ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ั4ง 4 ทศิ ท ั4งสองช ั4น มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปั4น อนัประณีตสวยงาม 

สรา้งโดยพระติโลมนิโล เมื�อปี พ.ศ.1761 ซึ�งไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากท ั4งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย ์
สพัพญั<ู ซึ�งเป็นเจดียท์ี�สูงที�สุดในเมอืงพุกาม ชมวิหารธรรมยนัจ ี (Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และ
พระองคก์็เชื�อว่าเป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดในเมอืงพุกาม สรา้งขึ4นเพื�อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะ
ติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ต ั4งโดดเด่นยิ�งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานที�โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา ไดเ้วลาสมควรนําท่าน
เดินทางสูเ่มืองมณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั �วโมง) 

คํ "า      � บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
*นําท่านเขา้สูท่ี"พกั โรงแรม HAZEL MANDALAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที"สาม   มณัฑะเลย-์เที"ยวเมืองมิงกนุ-หมู่บา้นมิงกนุ-เจดียม์ิงกนุ-ล่องแม่นํ' าอริะวดี-ระฆงัมิงกนุ-พระราชวงัมณัฑะเลย-์ 
                    พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง              � (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                              

07.00 น.  � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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08.05 น.     นาํท่านสู่ เมืองมิงกนุ โดยการล่องเรอืไปตามแมน่ํ 4าอริะวดสู่ีมงิกุน จากท่าเรอืใกลเ้จดยีช์เวไจยตั เขตเมอืงอมรปุระ ทวนนํ4าไป
หมู่บา้นมิงกนุ ซึ4งเป็นส่วนหนึ�งของอมรปรุะ แต่อยู่บนเกาะกลางลาํนํ4าอริวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรอืเท่านั4นทว่ามอีนุสรณ์

สถานที�แสดงความยิ�งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้หน็หมูบ่า้นอริวดทีี�มลีกัษณะเป็น “กึ�งบา้นกึ�งแพ” เนื�องจากระดบั 
นํ4าอริวดใีนแต่ละฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูนํ4าหลาก ระดบันํ4าจะขึ4นสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 
10 เมตร ชาวพมา่จงึนิยมสรา้งบา้นกึ�งแพ คือถา้นํ4าขึ4นสูงกร่็วมแรงกนัยกบา้นขึ4นที�ดอนคร ั4นนํ4าลงมากกย็ก
บา้นมาตั4งใกลน้ํ 4าเพื�อความสะดวกสบายในการใชแ้มน่ํ 4าในชวีติประจาํวนั นาํท่านชม เจดียมิ์งกนุ ร่องรอยแห่ง
ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลื�อนทพัไปตียะไข ่แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมนีุ
มาประดษิฐานที�มณัฑะเลยเ์ป็นผลสาํเรจ็ จงึทรงฮกึเหมิที�จะกระทาํการใหญ่ขึ4นและยากขึ4น ดว้ยการทาํ 

สงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสรา้งเจดยีม์งิกนุหรือเจดยีจ์กัรพรรดิเพื�อประดิษฐาน
พระทนัตธาตุที�ไดจ้ากพระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุง่หวงัใหย้ิ�งใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดยีใ์นสมยัพกุาม และใหญ่โตโอฬารยิ�งกว่าพระ
ปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึ�งในเวลานั4นถอืเป็นเจดยีท์ี�สูงที�สุดในสุวรรณภมู ิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรอือาระกนัจาํนวน 50,000 คน
หลบหนีการขดขี�แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดนิแดนในอาณตัิขององักฤษแลว้ทาํการซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจรลอบโจมตี
กองทพัพมา่อยู่เนืองๆโดยพมา่กลา่วหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พมา่อนัเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทาํให ้
พมา่เสยีเมอืงในที�สุดอย่างไรกต็ามงานก่อสรา้งเจดียม์งิกนุดาํเนินไปไดเ้พยีง7 ปี พระเจา้ปดุงเสดจ็สวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพ ้
ไทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ�งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแค่ 
ฐานทว่าใหญ่โตมหมึาด ั �งภเูขาอฐิที�มคีวามม ั �นคงถงึ 50 เมตร ซึ�งหากสรา้งเสรจ็ตามแผนจะ 
เป็นเจดียท์ี�ใหญ่ที�สุดและสูงที�สุดในโลก เพราะสูงถงึ 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐาน 
เกดิจากเหตุการณแ์ผ่นดนิไหวในปี ระฆงัมิงกนุไมไ่กลจากฐานเจดยีม์งิกนุคือระฆงัมงิกนุพระ 
เจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยสาํเรจ็ เพื�ออทุศิทวายแด่มหาเจดยีม์งิกนุ จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คู่ควร 
กนั คือเป็นระฆงัยกัษท์ี�มเีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สูง 3.70 เมตร นํ4าหนกั87ตนั เลา่ขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหม้ ี
ใครสรา้งระฆงัเลยีนแบบจงึรบัส ั �งใหป้ระหารชวีตินายช่างทนัททีี�สรา้งเสรจ็ ปจัจุบนัถอืเป็นระฆงัยกัษท์ี�มขีนาดเลก็กว่าระฆงัแห่ง
หนึ�งแห่งพระราชวงัเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดยีวทว่าระฆงัเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ชาวพมา่จงึภาคภมูใิจว่าระฆงัมงิกนุเป็น
ระฆงัยกัษท์ี�ยงัคงส่งเสยีงกอ้งกงัวานท ั4งนี4 เคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนี4  โดยใหเ้ดก็ตวัเลก็ๆไปยนืรวมกนัอยู่ใต ้
ระฆงัไดถ้งึ100 คน เจดียชิ์นพวิมิน (เมียะเตง็ดาน) ประดษิฐานอยู่เหนือระฆงัมงิกนุไมไ่กล ไดช้ื�อว่าเป็นเจดียท์ี�สวยสงา่มาก
แห่งหนึ�งสรา้งขึ4นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งความรกัที�พระองคม์ี

ต่อพระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึ�งถงึแก่พริาลยัก่อนเวลาอนัควร จงึไดร้บัสมญานามว่า “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอริวดี” เจดยีอ์งคนี์4 เป็น
พทุธศิลป์ที�สรา้งขึ4นดว้ยภมูจิกัรวาลคือมอีงคเ์จดยีส์ถติอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเชื�อกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและ
จกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมทุรตามหลกัไตรภมู ิหลงัจากนั4นเดนิทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

บา่ย นาํท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัที�ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ย 
ไมส้กัที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพาหรอืสงครามโลก 
ครั4งที� 2 วนัที� 20 มนีาคม 2488 เครื�องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ4งระเบดิ 
จาํนวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงันี4 เป็นแหลง่ซ่อง 
สุมกาํลงัของกองทพัญี�ปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ�งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็น 
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หนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูนํ4ารอบพระราชวงัที�ยงัเป็นของด ั �งเดมิอยู่ปจัจุปนั พระราชวงัที�เหน็อยู่เป็นพระราชวงัที�
รฐับาลพมา่ไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ4นมา 

จากนั4น นาํท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัที�สรา้งดว้ย 
ไมส้กัท ั4งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพมา่แท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีต 
อ่อนชอ้ย ท ั4งหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี�ยวกบัพทุธประวตัแิละ 
ทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ�งเป็นปีที�พระองคย์า้ย 
ราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ที�เมอืงมณัฑะเลยเ์พื�อเป็นตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงั 
จากที�พระองคส์ิ4นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันี4ถวายเป็นวดั ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืที�ประณีตของช่าง
หลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง นาํท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ�งคร ั4งหนึ�งเคยเป็นสถานที�ทาํการสงัคายนา
พระไตรปิฎกครั4งที� 5 มแีผ่นศิลาจารกึพระไตรปิฎกท ั4งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า  
“หนงัสอืที�ใหญ่ที�สุดในโลก”  

คํ "า � บรกิารอาหารคํ "าเมนูพเิศษ  กุง้เผา 
*นําท่านเขา้สูท่ี"พกั โรงแรม HAZEL MANDALAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที"สี"   ร่วมพธีิลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-อมรปุระ-สะพานไมอ้เูบง็-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ � (เชา้/-/-)                                                                              

04.00 น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิ"งศกัดิFสทิธิFสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคาํขนาดใหญ่
ทรงเครื�องกษตัรยิท์ี�ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองคาํเนื' อนิ"ม” ที�พระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึ4นที�เมอืงธรรมวด ีเมื�อปี  

                                       พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 นิ4ว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 นิ4ว ทรงเครื�องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี  
พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื�อประดิษฐานพระมหามยัมนีุ 
และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคํา จึงทาํให ้
ทองคาํเปลวที�ปิดพระละลายเกบ็เนื4อทองไดน้ํ 4าหนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี�ยไรเงนิเพื�อบูรณะ
วดัขึ4นใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัที�สรา้งใหม่ที�สุดแต่ประดิษฐาน
พระพทุธรูปเก่าแก่ที�สุดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดียย์งัมโีบราณวตัถุที�นาํไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื�อคร ั4งกรุง
แตกครั4งที� 1 พรอ้มท ั4ง เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซึ�งมีอายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ์
สวยงามมากจากนั4นกลบัโรงแรม 

07.00 น.        � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปรุะ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ�งอยู่ทางตอน 
ใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์ึ�งเป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึ�งของพมา่ก่อนที�จะยา้ยมาอยู่ที� 
เมอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนั4นนาํท่านผ่านชมภเูขาสกายศูนยก์ลางแห่ง 
พระพทุธศาสนาที�สาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุม่แมน่ํ 4าอริะวดเีจดยี ์
จาํนวนมากมายที�ต ั4งเรยีงรายอยู่บนภเูขา และรมิฝั �งแมน่ํ 4า ชม สะพานไมอ้เูบง็(U-Ben) 

สะพานไมท้ี�ยาวที�สุดในโลกโดยขา้ราชการช ั4นผูใ้หญ่ชื�อว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึ�งมอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม 
ทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ีซึ�งมเีจดยีท์ี�สรา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม   
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10.30 น. นาํชม "วดัมหากนัดายงค"์(Mahagandaryon Monastry)  ซึ�งเป็นวดัใหญ่ที�สุดของพมา่ที�เมอืงอมรปรุะ ซึ�งในช่วงเพลจะม ี
ภกิษุสงฆน์บัรอ้ยรูปเดนิเรยีงแถวดว้ยอาการสาํรวมเพื�อรบัอาหาร วทิยาลยัสงฆแ์ห่งนี4 เป็นสถานที�ศึกษาพระธรรมและรกัษาพร 
ะธรรมวนิยัมากที�สุด ดว้ยวตัรปฏบิตัอินังดงามของภกิษุสงฆใ์นวดัมหากนัดายงค ์ 
ทาํใหม้ชีาวพมา่จาํนวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพทุธศาสนากนัที�นี�  

14.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที"ยวบนิที" PG 710 

** บรกิารอาหารและเครื"องดื"มบนเครื"อง **  
16.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

..................................................................... 

 
อตัราค่าบรกิารและเงื"อนไขรายการท่องเที"ยว 

   วนัเดินทางราคา พม่า พกุาม มณัฑะเลย ์มิงกนุ บนิ PG 4 วนั นั "งรถภายใน 
เริ"มเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี"ยว 

18 ม.ค.61 21 ม.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

25 ม.ค.61 28 ม.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

1 ก.พ.61 4 ก.พ.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

8 ก.พ.61 11 ก.พ.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

22 ก.พ.61 25 ก.พ.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

15 มี.ค.61 18 มี.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

22 มี.ค.61 25 มี.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

29 มี.ค.61 1 เม.ย.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

5 เม.ย.61 8 เม.ย.61 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

19 เม.ย.61 22 เม.ย.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

26 เม.ย.61 29 เม.ย.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

28 เม.ย.61 1 พ.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,500 
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อตัราค่าบรกิารรวม  
- ตั Yวเครื"องบนิชั'นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี"ยนแปลงตั Yว 
- ที"พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ"มเงนิพกัหอ้งเดี"ยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื'อหรอืเปลี"ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานที"ตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที"ท่องเที"ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิ"นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที"ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื"อนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ' ามนัและภาษีต ั Yวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ"มหากสายการบนิปรบัขึ'นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ' าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ที"จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ"ม 7%  

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื"องดื"มที"ส ั "งเพิ"มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที"ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที"ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที"กรมแรงงานทั'งที"เมืองไทยและต่างประเทศซึ"งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ"น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ' าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ"นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

- ** ขณะนี' รฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ"ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ"งจะมีผลบงัคบัใชต้ ั'งแต่วนัที" 11 สงิหาคม 
2558 ท ั'งนี'  หากมีการเปลี"ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื"นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ"มอกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื"อนไขการสาํรองที"นั "ง 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที"เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 
  กว่า15 วนั มิฉะนั'นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั'งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
           วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิFการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื"อนไขใดๆทั'งสิ'น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ั'งหมด 
   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิFการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั'งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั'งสิ'น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ"งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื"อนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั'งนี' ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที"ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื"อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 
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       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิFในการคนืเงนิทกุกรณี 

    4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิFในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั'งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนที"บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ'นไป)เนื"องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื"นที"เดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที"เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
     5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ'นไปจงึออกเดินทางในกรณีที"มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ'นไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

     6.กรณีที"ท่านตอ้งออกตั Yวภายใน เช่น (ต ั Yวเครื"องบนิ,ต ั Yวรถทวัร,์ต ั Yวรถไฟ) กรุณาสอบถามที"เจา้หนา้ที"ทกุคร ั'ง 
       ก่อนทาํการออกตั Yว  เนื"องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี"ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

รายละเอยีดเพิ"มเติม 
- บรษิทัฯมีสทิธิFในการเปลี"ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที"เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที"ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที"ยว สามารถเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื"อท่องเที"ยวเท่านั'น (หนังสอืเดินทาง
ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส
ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที"ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที"กรมแรงงานทั'งจากไทยและต่างประเทศซึ"งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึ"งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื"อนไขนี' ในกรณีที"เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ"งอาจจะปรบัเปลี"ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ"งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที"ยว
(ซึ"งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื"อนไขนี' ในกรณีที"เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ"งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที"ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื'อ,เพราะค่าใชจ้า่ย
ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั'งสิ'น หากเกดิสิ"งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี"เกดิจากความประมาทของนักท่องเที"ยวเอง
หรอืในกรณีที"กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที"การตรวจคนเขา้เมืองทั'งที"กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที"ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิFที"จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั'งสิ'น 
- ต ั Yวเครื"องบนิเป็นตั Yวราคาพเิศษ กรณีที"ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื"อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี"ยนชื"อได ้
- เมื"อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั'งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื"อนไขขอ้ตกลงต่างๆที"ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี' แลว้ท ั'งหมด 
- กรุป๊ที"เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที"ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที"ยวบนิพเิศษ เช่น 
Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั'งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื"อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื"อประโยชน์ของท่านเอง ** 


