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โปรแกรม 4 วนั 3 คืน : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย์  

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์อมรปุระ-สะพานไมอ้เูบ็ง-ทะเลสาบคองตามนั-วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย ์          (-/-/เยน็)                                                            

10.00 น. พรอ้มกนัทสีนามบินสุวรรณภมู ิชนั 4 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
12.05 น.    ออกเดินทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทยีวบนิ PG 709  ** บริการอาหารบนเครอืง** 
 
หมายเหตุ เนืองจากตวัเครอืงบินของคณะเป็นตวักรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถล็อกทนีังได ้ทนีังอาจจะไม่ไดน้งัตดิกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงทนีังบนเครอืงบินไดใ้นคณะ ซึงเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ    
13.25 น.        เดนิทางถงึ สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปุระ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซงึอยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์งึเป็นราชธานี

เพยีง 76 ปี แห่งหนึงของพม่าก่อนทจีะยา้ยมายอยูท่เีมอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนนันาํท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนยก์ลาง

แห่งพระพทุธศาสนาทสีาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุ่มแมน่าํอริะวด ี
เจดยีจ์าํนวนมากมายทตีงัเรยีงรายอยู่บนภเูขา และริมฝงัแมน่าํ ชม สะพานไมอ้เูบง็  
(U-Ben) สะพานไมท้ยีาวทสุีดในโลกโดยขา้ราชการชนัผูใ้หญ่ชอืว่าเสาอู เสาของสะพาน 
ใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซงึมอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ี 
ซงึมเีจดียท์สีรา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

เยน็   นาํท่านแวะวดักสุนิารา ซงึมอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสนน์าํท่าน 
เดนิทางสู่เขา Mandalay Hill ตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูก 
นีสูง 240 เมตร ซงึเป็นจุดชมววิทวิทศันท์สีวยงามทสุีดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซงึอยู่บน 
ยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบทงัเมอืง ชมพระอาทติย ์
ลบัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์ 

คาํ             บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร 

*นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมระดบั 3 ดาว ** โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสีอง มณัฑะเลย-์พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสญัพญั ู-วหิารธรรมยนัจ-ี 
                     เจดียช์เวชานดอร-์โชวพ์นืเมืองหุ่นเชิด                                (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                              

05.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 
06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 
07.55 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิพกุาม สู่เมอืงประวตัศิาสตรพ์กุาม โดยสายการบนิ Air Yangon  

เทยีวบนิท ีYH 910 หรือสายการบินอนืในเวลาใกลเ้คยีงกนั 

08.25 น. เดนิทางถงึเมอืงพกุาม (Bagan) นาํท่านนาํท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon  

Pagoda) ซงึเป็นสถูปดงัเดิมของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขนึ 
หลงัพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพอืใชบ้รรจพุระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลาย 
ส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทงัทปีระชมุสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระ 
พทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชม วดัอนันดา (Ananda Temple) ตงัอยู่ทาง 
ทศิตะวนัออกของกาํแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมอืปี 1091  
ซงึวหิารแห่งนีนบัไดว้่าเป็นวหิารทมีขีนาดใหญ่ทสุีดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสเีหลยีมจตัรุสั  
มมีขุเดจ็ยนืออกไปทงั 4 ดา้นซงึต่อมาเจดียแ์ห่งนีเป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพมา่ใน 
ยุคตน้ของพุกาม และสิงทน่ีาทึงของวิหารแห่งนีก็คือ ทช่ีองหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้ี

แสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนนัพาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตงัอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้ง

เมอืปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพือสงัสมบุญไวส้าํหรบัชาติหนา้ จึงไดน้ําอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดันี 
โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึงองค ์กบั พระพทุธรูปอีกสามองคน์งัเบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้

พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคนี์เป็นอย่างด ี

เทยีง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านแวะชมสงิของขนึชอืของพกุามกคื็อ เครอืงเขิน (Lacquer Ware) ซงึยอมรบักนัว่าม ี

ชอืเสยีงทสุีดในพมา่ เช่น ถว้ยนาํ จานรอง โถใสข่องตงัแต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ หบีใสข่องต่างๆ สงิ 
ทกีาํลงัเป็นทนิียมกคื็อ โถใส่ของทาํจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีให ้
ยุบ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ จากนนัพาท่านเทยีว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel)  
สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สงิทโีดดเด่นคือ ภาพจติกรรมฝาผนงัทงีดงามทสุีดในพกุาม ทยีงัคงเหลอือยู่ จากนนัเขา้

ชม วดัตโิลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขนึเมอืปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระ

เจา้นรปติสทิธู ซงึเกดิกบันางหา้มผูห้นึง และไดเ้สยีงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทงั 4

ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ทงั 4 ทศิ ทงัสองชนั มภีาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปนั อนัประณีตสวยงาม 
สรา้งโดยพระติโลมนิโล เมอืปี พ.ศ.1761 ซงึไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากทงัภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย ์

สพัพญั ู ซงึเป็นเจดียท์ีสูงทีสุดในเมอืงพุกาม ชมวิหารธรรมยนัจ ี (Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และ
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พระองคก์็เชือว่าเป็นวดัทใีหญ่ทสุีดในเมอืงพุกาม สรา้งขนึเพอืลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะ

ติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตงัโดดเด่นยงิใหญ่ตระหงา่นดงัตาํนานทโีหดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา ชมเมอืงทะเลเจดยีท์สีวยงาม  
และหมูบ่า้นเก่าแก่เมอืงพกุามทยีงัคงวถิทีวีติทเีรียบงา่ย เดนิทางชมและเก็บภาพพระ 
อาทติยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย ์ 

คาํ       บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการ 
   เชดิหุ่นทดูีเหมอืนมชีวีติจริง พรอ้มลมิรสอาหารพนืเมอืง 

*นําท่านเขา้สูท่พีกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทสีาม   พกุาม-มณัฑะเลย-์เทยีวเมืองมิงกนุ-หมู่บา้นมิงกนุ-เจดียม์ิงกนุ-ล่องแม่นําอริะวดี-ระฆงัมิงกนุ-พระราชวงัมณัฑะเลย-์ 
                    พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง               (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                              

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบนิพกุาม สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบนิ Air Yangon     เทยีวบนิที YH 917 

จากนนันาํท่านสู่ เมืองมิงกนุ โดยการลอ่งเรอืไปตามแมน่าํอิระวดีสู่มงิกนุ จากท่าเรอืใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมอืงอมรปรุะ ทวน 
นาํไปหมู่บา้นมิงกนุ ซงึเป็นส่วนหนึงของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลาํนาํอริวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือ

เท่านนัทว่ามอีนุสรณส์ถานทแีสดงความยงิใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้หน็หมู่บา้นอริวดีทมีี

ลกัษณะเป็น “กงึบา้นกงึแพ” เนืองจากระดบันาํอิรวดใีนแต่ละฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะ

ฤดูนาํหลาก ระดบันาํจะขนึสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพมา่จงึนิยมสรา้งบา้นกงึแพ คือถา้นาํขนึสูงกร่็วม

แรงกนัยกบา้นขนึทดีอนครนันาํลงมากกย็กบา้นมาตงัใกลน้าํเพอืความสะดวกสบายในการใชแ้ม่นาํใน 
ชวีติประจาํวนั นาํท่านชม เจดียม์ิงกนุ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลอืนทพัไปตียะไข ่

แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมนีุมาประดษิฐานทมีณัฑะเลยเ์ป็นผลสาํเร็จ จงึทรงฮึกเหมิทจีะกระทาํการใหญ่ขนึและยากขนึ 

ดว้ยการทาํสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสรา้งเจดียม์งิกนุหรือเจดยีจ์กัรพรรดเิพอื

ประดิษฐานพระทนัตธาตทุไีดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้งิใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดียใ์นสมยั 
พกุาม และใหญ่โตโอฬารยงิกว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม ซงึในเวลานนัถอืเป็นเจดียท์สูีงทสุีดใน 
สุวรรณภมู ิส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรอือาระกนัจาํนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขแีรงงานไปอยู ่
ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณตัิขององักฤษแลว้ทาํการซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจรลอบโจมตี 
กองทพัพม่าอยู่เนืองๆโดยพมา่กลา่วหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงคราม 
องักฤษ-พมา่อนัเป็นสาเหตุหนึงททีาํใหพ้มา่เสยีเมอืงในทสุีดอย่างไรกต็าม งานก่อสรา้งเจดียม์งิกุน 
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ดาํเนินไปไดเ้พยีง7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั  
มหาเจดียอ์นัยงิใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหมึาดงัภูเขาอฐิทมีคีวามมนัคงถงึ50 เมตร 

ซงึหากสรา้งเสรจ็ตามแผนจะเป็นเจดยีท์ใีหญ่ทสุีดและสูงทสุีดในโลก เพราะสูงถงึ 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิด

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆงัมิงกนุไมไ่กลจากฐานเจดยีม์งิกนุคือระฆงัมงิกนุพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยสาํเร็จ เพอื 
ทศิทวายแด่มหาเจดียม์งิกนุ จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท์มีเีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สูง 3.70 เมตร นาํหนกั

87ตนั เลา่ขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไมต่อ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีนแบบจงึรบัสงัใหป้ระหารชวีิตนายช่างทนัททีสีรา้งเสร็จ 

ปจัจบุนัถอืเป็นระฆงัยกัษท์มีขีนาดเลก็กว่าระฆงัแห่งหนึงแห่งพระราชวงัเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลิ

นแตกรา้วไปแลว้ชาวพมา่จงึภาคภูมใิจว่าระฆงัมงิกุนเป็นระฆงัยกัษท์ยีงัคงส่งเสยีงกอ้งกงัวานทงันีเคยมกีารทดสอบความกวา้ง

ใหญ่ของระฆงัใบนี โดยใหเ้ดก็ตวัเลก็ๆไปยนืรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถ้งึ100 คน เจดียชิ์นพวิมิน  
(เมียะเตง็ดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆงัมงิกุนไม่ไกล ไดช้อืว่าเป็นเจดียท์สีวยสง่ามากแห่ง 
หนึงสรา้งขนึในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพอืเป็น 
อนุสรณ์แห่งความรกัทพีระองคม์ต่ีอพระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซงึถงึแก่พริาลยัก่อนเวลาอนัควร  
จงึไดร้บัสมญานามว่า “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอริวดี” เจดยีอ์งคนี์เป็นพทุธศิลป์ทสีรา้งขนึดว้ย 
ภมูจิกัรวาลคือมอีงคเ์จดยีส์ถติอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเชอืกนัวา่เป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ย

ขนุเขาและมหาสมทุรตามหลกัไตรภมูหิลงัจากนนัเดนิทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์
บ่าย นาํท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัทสี่วนใหญ่ก่อสรา้ง 

ดว้ยไมส้กัทสีวยงามทสุีดแห่งหนึงของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพาหรอืสงครามโลก 
ครงัท ี2 วนัท ี20 มนีาคม 2488 เครอืงบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษไดท้งิระเบดิ 
จาํนวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงันีเป็นแหลง่ซ่อง 
สุมกาํลงัของกองทพัญีปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์งึเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบ 
เป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูนาํรอบพระราชวงัทยีงัเป็นของดงัเดิมอยู่ปจัจปุนัพระราชวงัทเีหน็อยู่เป็นระราชวงั

ทรีฐับาลพมา่ไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขนึมา 
จากนนั นาํท่าน พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทสีรา้งดว้ยไมส้กั 

ทงัหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อน 
ชอ้ย ทงัหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกยีวกบัพทุธประวตัแิละทศ 
ชาติของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึงเป็นปีทีพระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเมือง

มณัฑะเลยเ์พอืเป็นตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากทพีระองคส์นิพระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงั

นีถวายเป็นวดั ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทปีระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง ชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) 
ซงึครงัหนึงเคยเป็นสถานททีาํการสงัคายนาพระไตรปิฎกครงัท ี5 มแีผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทงัหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์

หนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทใีหญ่ทสุีดในโลก”  

คาํ  บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้แม่นําเผา 

*นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมระดบั 3 ดาว ** โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทสี ี   ร่วมพธีิลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-วดัมหากนัดายงค-์มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/-/-)                                                                              

04.00 น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสงิศกัดิสทิธิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคาํขนาดใหญ่ 
ทรงเครอืงกษตัริยท์ไีดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองคาํเนือนิม” ทพีระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรม 
วดี เมอืปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 นิว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 นิว ทรงเครอืงประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 
 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรือวดัพยาจ)ี เพอืประดษิฐานพระ 
มหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองคาํ จงึทาํ 
ใหท้องคาํเปลวทปิีดพระละลายเก็บเนือทองไดน้าํหนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รยีไรเงนิเพอื 
บูรณะวดัขนึใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว่้าเป็นวดัทสีรา้งใหม่ทสุีดแต่ 
ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทสุีดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุนีาํไปจากกรุงศรอียุธยาเมอื 
ครงักรุงแตกครงัท ี1 พรอ้มทงั เชญิทกุท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสนิารา ซงึมอีายุหลายรอ้ยปีประดษิฐานพระพทุธ 
ไสยาสน ์สวยงามมากจากนนักลบัโรงแรม 

07.00 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
10.00 น. นาํชม "วดัมหากนัดายงค"์(Mahagandaryon Monastry)  ซงึเป็นวดัใหญ่ทสุีดของ 

พมา่ทเีมอืงอมรปุระ ซงึในช่วงเพลจะมภีกิษุสงฆน์บัรอ้ยรูปเดนิเรียงแถวดว้ยอาการ 

สาํรวมเพอืรบัอาหาร วทิยาลยัสงฆแ์ห่งนีเป็นสถานทศึีกษาพระธรรมและรกัษาพระ 

ธรรมวนิยัมากทสุีด ดว้ยวตัรปฏบิตัอินังดงามของภกิษุสงฆใ์นวดัมหากนัดายงค ์ทาํให ้

มชีาวพมา่จาํนวนมากส่งบตุรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากนัทนีี  

14.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทียวบนิที PG 710 

** บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง **  
16.40 น. เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

**ในกรณีทีไฟลท์บนิภายในประเทศมีการเปลยีนแปลงเทยีวบินเนืองจากปญัหาทางสายการบินหรือเหตุ

สุดวสิยัทางธรรมชาติ ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธปิรบัเปลยีนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาทีเกดิจากสายการบิน

ตามความเหมาะสม ทงันีจะคํานึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั** 
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..................................................................... 

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

วนัเดินทาง ราคา พม่า พกุาม มณัฑะเลย ์มิงกนุ บิน PG 4 วนั บินภายใน 
เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

19 ก.ค.61 22 ก.ค.61 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

26 ก.ค.61 29 ก.ค.61 25 18,900 18,900 17,900 3,500 

2 ส.ค.61 5 ส.ค.61 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

30 ส.ค.61 2 ก.ย.61 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

13 ก.ย.61 16 ก.ย.61 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

20 ก.ย.61 23 ก.ย.61 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

27 ก.ย.61 30 ก.ย.61 25 17,900 17,500 16,900 3,500 

4 ต.ค.61 7 ต.ค.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

12 ต.ค.61 15 ต.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

19 ต.ค.61 22 ต.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

21 ต.ค.61 24 ต.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

26 ต.ค.61 29 ต.ค.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

1 พ.ย.61 4 พ.ย.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

8 พ.ย.61 11 พ.ย.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

15 พ.ย.61 18 พ.ย.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

22 พ.ย.61 25 พ.ย.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

29 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 25 19,900 19,500 18,900 3,500 
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13 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

20 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

27 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

28 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 25 18,900 18,500 17,900 3,500 

29 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 25 21,900 21,500 20,900 3,500 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั  
 ตวัเครอืงบินภายในประเทศเสน้ทางมณัฑะเลย-์พกุาม-มณัฑะเลย ์
 ทพีกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคูแ่ละไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
 ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 
 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
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** ขณะนีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซงึจะมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี11 สงิหาคม 

2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซ่ีาปกติอกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวีซ่าเพมิอกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีังและการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั มิฉะนันถอื 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก  
2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 
     ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิการคืนเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการเดินทางของท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 
เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทบีริษัทฯกาํหนดไว ้
(15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที 
เกดิจากการยกเลิกของท่าน 
5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิเลอืนวนัเดินทางหรือยกเลกิการเดินทาง 
โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 
6.กรณีทท่ีานตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั เนืองจากสายการ

บินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตวัภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลยีนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักล่าว 
7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดินทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทงัสนิ 
 

รายละเอยีดเพมิเติม 
 บริษัทฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
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 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบนิยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและ

ต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิ

เหตุสุดวสิยั ซึงอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการ

ท่องเทยีว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของ

นักท่องเทยีวเองหรอืในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
 ตวัเครอืงบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านได ้

ยอมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
 กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทียวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 
 


