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วนัแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-น่ังรถสู่พุกาม-โชว์พืน้เมืองหุ่นเชิดพุกาม    (-/-/เยน็) 

09.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

12.15 น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเท่ียวบิน PG 709** บริการอาหารบนเคร่ือง** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.40 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวติัศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่โมง)พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง
พร้อมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 
 
  
 

 
 

 



 

 

*น ำท่ำนเข้ำสู่ทีพ่กัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทยีบเท่ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่อง พกุาม-ทะเลเจดย์ี-เจดย์ีชเวซานดอว์-วดัเจดย์ีชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมนิโล- 
                          วดัสัญพญัญู - วหิารธรรมยนัจ-ีน่ังรถกลบัสู่มณัฑะเลย์    (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้น น าท่านชมเมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมือง
พุกามท่ียงัคงวถีิท่ีชีวติท่ีเรียบง่าย ณ จุดชมววิทะเลเจดีย์ 

08.25 น. น าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาด
ใหญ่ สร้างข้ึนหลงัพระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มี
ลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสร้าง
เสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวหิารแห่งน้ีนบัไดว้า่เป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จ
ยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้นซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของ
วหิารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

จากนั้นพาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สร้างเม่ือปี 1059 โดยพระ
เจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวส้ าหรับชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ีโครงสร้าง
วิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค์ กบั พระพุทธรูปอีกสามองค์นัง่เบียดเสียดอยู่ภายใน สะทอ้นถึงความคบั
แคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ เคร่ือง

เขิน(Lacquer Ware)ซ่ึงยอมรับกนัวา่มีช่ือเสียง
ท่ีสุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่
ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีก าลงัเป็น
ท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสานกับ
โครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบแลว้กบั
ไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้น พาท่านเท่ียว วัดกุบ
ยางกี  (GubyaukkyiTempel) สร้างโดย
พระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ 
ภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคง
เหลืออยู่ จากนั้นเขา้ชมวัดติโลมินโล(Htilominlo 

Temple)สร้างข้ึนเม่ือปี 1211 โดยพระบญัชาของ
พระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นร
ปติสิทธู ซ่ึงเกิดกับนางห้ามผูห้น่ึง และได้เส่ียง
ทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร 
ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ ง  4ด้านมีพระพุทธรูป
ประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ ง  4  ทิศ ทั้ งสองชั้ น  มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโล เม่ือปี พ.ศ.1761ซ่ึงไดรั้บ
การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพัญญูซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมือง
พุกาม ชมวหิารธรรมยนัจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือวา่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
เมืองพุกาม สร้างข้ึนเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพ
หนา้ ตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา  

  
 
 
 
 
 



 

 

ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 
ค ่า   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม มณัฑะเลย์-เทีย่วเมอืงมงิกนุ-หมู่บ้านมงิกนุ-เจดย์ีมงิกนุ-ล่องแม่น า้อริะวด-ีระฆงัมงิกนุ-พระราชวงัมณัฑะเลย์- 
                       พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง                     (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.05 น. น าท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรือไปตามแม่น ้ าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมืองอมรปุระ 

ทวนน ้ าไป หมู่บ้านมิงกุน ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางล าน ้ าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือ
เท่านั้ นทว่ามีอนุสรณ์สถานท่ีแสดงความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะได้
เห็นหมู่บา้นอิรวดีท่ีมีลกัษณะเป็น “ก่ึงบา้น
ก่ึงแพ” เน่ืองจากระดบัน ้ าอิรวดีในแต่ละ
ฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะ
ฤดูน ้ าหลาก ระดับน ้ าจะข้ึนสูงกว่าฤดูแล้ว
กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นก่ึง
แพ คือถา้น ้าข้ึนสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นข้ึนท่ี
ดอนคร้ันน ้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้ งใกล้น ้ า
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น ้ าใน
ชีวติประจ าวนั  
น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความ
ทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงั
ทรงเคล่ือนทพัไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอ
พระมหามยัมุนีมาประดิษฐานท่ีมณัฑะเลย์
เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการ
ใหญ่ข้ึนและยากข้ึน ดว้ยการท าสงครามแผ่
ขยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑแ์รงงานขา้



 

 

ทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดียมิ์งกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดย
ทรงมุ่งหวงัให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลา
นั้นถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ขา้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดข่ี
แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษแล้วท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตี
กองทพัพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็น
สาเหตุหน่ึงท่ีท าใหพ้ม่าเสียเมืองในท่ีสุดอยา่งไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนด าเนินไปไดเ้พียง7ปี พระเจา้ปดุงเสด็จ
สวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏ
เพียงแค่ฐานทวา่ใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวในปี
ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหา
เจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษ์ท่ีมีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น ้ าหนกั87ตนั 
เล่าขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการให้มีใครสร้างระฆงัเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทนัทีท่ี
สร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีขนาดเล็กกวา่ระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบ
เดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจวา่ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษท่ี์ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวาน
ทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง100คน เจดีย์
ชินพวิมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อวา่เป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างข้ึน
ในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองค์มีต่อ
พระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร ไดรั้บสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”เจดียอ์งค์น้ี
เป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้างข้ึนด้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเช่ือกันว่าเป็น
ศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ หลงัจากนั้นเดินทางกลบัมา
ยงัมณัฑะเลย ์

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

บ่าย น า ท่ า น ช ม  พ ร ะ ร า ช วั ง มั ณ ฑ ะ เ ล ย์ 
(Mandalay Palace)พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่
ก่อสร้างด้วยไมส้ักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง
ของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 
2488 เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพั
อังกฤษได้ทิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลว่า
พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของ
กองทัพญ่ีปุ่นพระราชวงัมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็น
พระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของ
ดัง่เดิมอยูปั่จจุปัน พระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วงัท่ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการด้วยลวดลาย
แกะสลกัประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลงัคา บาน
ประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด
เ ก่ี ยวกับพุทธประวัติ และทศชา ติของ
พระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี 
พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองค์ยา้ยราชธานี
จากอมรปุระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็น
ต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากท่ี
พระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ 
สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั 
ถือไดว้่าเป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึง
คร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่“หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ่า  บริการอาหารค ่าเมนูพเิศษ  กุ้งเผา 

*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

  ส 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่   ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามยัมณุ-ีอมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มณัฑะเลย์-กรุงเทพฯ  (เช้า/-/-) 

04.00 น. น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิง
ศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น
ต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่
ทรงเคร่ืองกษตัริย์ท่ีได้รับการขนานนามว่า 
“พระพุทธรูปทองค าเนื้อน่ิม”ท่ีพระเจา้กรุง
ยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 
689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 
2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย 
หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ป
ดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระ
กนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้
องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี 
พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึง
นบัได้ว่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมี
โบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ัง
กรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วม
ท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายร้อยปี 
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก
จากนั้นกลบัโรงแรม 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทาง เข้า สู่ตัว เ มือง  อมรปุระ
(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยู่ทาง



 

 

ตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมาอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยใ์นปี 
พ.ศ.2400 จากนั้นน าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของ
เมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระวดีเจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-

Ben)สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายุ
กวา่200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม 

10.30 น. น าชม "วดัมหากนัดายงค์"(MahagandaryonMonastry) ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของพม่าท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในช่วง 
เพลจะมีภิกษุสงฆน์บัร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวมเพื่อรับอาหาร วทิยาลยัสงฆแ์ห่งน้ีเป็นสถานท่ีศึกษา 
พระธรรมและรักษาพระธรรมวนิยัมากท่ีสุด ดว้ยวตัรปฏิบติัอนังดงามของภิกษุสงฆใ์นวดัมหากนัดายงคท์  าใหมี้ชาว
พม่าจ านวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากนัท่ีน่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710 

** บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 



 

 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนค่ะ 

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

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

วนัเดนิทางราคา พม่า พกุาม มัณฑะเลย์ มิงกนุ บิน PG 4 วนั น่ังรถภายใน 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

01 พ.ย.62 04 พ.ย.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

29 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

07 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 15,900 15,500 14,900 3,500 

13 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

20 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,500 3,500 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 18,900 18,500 17,900 3,500 

30 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 24+1 17,900 17,500 16,500 3,500 

31 ธ.ค.62 03 ม.ค.63 24+1 18,900 18,500 17,900 3,500 

01 ม.ค.63 04 ม.ค.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 

04 ม.ค.63 07 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

18 ม.ค.63 21 ม.ค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 

21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

28 ก.พ.63 02 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 



 

 

06 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

20 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

27 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

03 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 

04 เม.ย.63 07 เม.ย.63 24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 

12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

เงื่อนไขประกันกำรเดินทำง  ค่ำประกันอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่ำงกำร
เดินทำง ไม่คุ้มครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวของผู้เดินทำง 

 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 



 

 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
กำรจองทวัร์ : 

 กรุณำจองทวัร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระมัดจ ำ 5,000 บำท ส่วนที่เหลอืช ำระทนัทก่ีอนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 
15 วนั มิฉะน้ันถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกำลกรุณำช ำระก่อนเดินทำง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำมัดจ ำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกำล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินมัดจ ำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิกำรเดินทำง 15 - 30 วนั ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ ำทั้งหมด 

 ยกเลกิภำยใน 14 วนั ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ำกรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ  จะท ำกำรเลื่อน            

กำรเดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยทีไ่ม่สำมำรถยกเลกิหรือเลื่อนกำรเดินทำงได้ตำมควำม
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้ำเพยีง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ (15 ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯ และผู้เดินทำงอื่นที่เดินทำงในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 

 คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป จึงออกเดินทำง  ในกรณีที่มีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำง
ไปด้วยโดยทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 10 วนัก่อนกำรเดินทำง 



 

 

 กรณทีีท่่ำนต้องออกตั๋วภำยใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำที่ทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตั๋ว 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ำท่ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่แจ้งให้ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ำ
ท่ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มน ้ำเงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ – ออก
ประเทศใด ๆ กต็ำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ำทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 



 

 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หำกพำสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้ำปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอำยุกต็ำม อำจท ำให้ท่ำน
โดนปฎเิสธกำรเข้ำและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่ำตัดขำกรรไกรที่ท ำให้ใบหน้ำเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่ำนต้องท ำพำสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท ำกำรจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีควำม” ทีไ่ม่อนุญำติให้ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดท ำกำรตรวจสอบก่อนกำรจองทวัร์ว่ำท่ำนสำมำรถ
เดินทำงออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึงรำยละเอยีด
อำยุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


