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วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-น่ังรถสู่พุกาม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม    (-/-/เย็น) 

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 ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง
พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 
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*น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันท่ีสอง พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางก-ีวัดติโลมินโล- 
                          วัดสัญพญัญ ู- วิหารธรรมยันจี-น่ังรถกลบัสู่มัณฑะเลย์    (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้น น าท่านชมเมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมือง
พุกามท่ียงัคงวิถีท่ีชีวิตท่ีเรียบง่าย ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ 

08.25 น. น าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาด
ใหญ่ สร้างขึ้นหลงัพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย ์เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มี
ลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสร้าง
เสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนบัไดว้่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จ
ยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้นซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของ
วิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
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จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สร้างเม่ือปี 1059 โดยพระ
เจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวส้ าหรับชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ีโครงสร้าง
วิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค์ กบั พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะทอ้นถึงความคบั
แคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของขึ้นช่ือของพุกามก็คือ เคร่ือง

เขิน(Lacquer Ware)ซ่ึงยอมรับกันว่ามีช่ือเสียง
ท่ีสุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่
ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีก าลงัเป็น
ท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสานกับ
โครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบแลว้กับ
ไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้น พาท่านเท่ียว วัดกุบ
ย า ง กี  (GubyaukkyiTempel) ส ร้ า ง โ ด ย
พระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ 
ภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคง
เหลืออยู่ จากนั้นเขา้ชมวัดติโลมินโล(Htilominlo 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม มัณฑะเลย์-เท่ียวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น ้าอริะวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์- 
                       พระราชวังไม้สักชเวนานจอง                     (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

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

ทวนน ้ าไป หมู่บ้านมิงกุน ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางล าน ้ าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือ
เท่านั้ นทว่ามีอนุสรณ์สถานท่ีแสดงความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้
เห็นหมู่บา้นอิรวดีท่ีมีลกัษณะเป็น “ก่ึงบา้น
ก่ึงแพ” เน่ืองจากระดับน ้ าอิรวดีในแต่ละ
ฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะ
ฤดูน ้ าหลาก ระดับน ้ าจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้ว
กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นก่ึง
แพ คือถา้น ้าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ้นท่ี
ดอนคร้ันน ้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้ งใกล้น ้ า
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น ้ าใน
ชีวิตประจ าวนั  
น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความ
ทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงั
ทรงเคล่ือนทพัไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอ
พระมหามยัมุนีมาประดิษฐานท่ีมณัฑะเลย์
เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการ
ใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ดว้ยการท าสงครามแผ่
ขยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑแ์รงงานขา้
ทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือ
เจดีย์จักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันต
ธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่า
พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ขา้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนั
จ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษแลว้ท าการซ่อง
สุมก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิด
สงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหพ้ม่าเสียเมืองในท่ีสุดอยา่งไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนด าเนินไป
ไดเ้พียง7ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราช
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หฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จ
ตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปีระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดย
ส าเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 
3.70 เมตร น ้ าหนัก87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้
ประหารชีวิตนายช่างทนัทีท่ีสร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีขนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเค
รมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆงั
ยกัษ์ท่ียงัคงส่งเสียงก้องกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยให้เด็กตวัเล็กๆไปยืน
รวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง100คน เจดีย์ชินพวิมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อวา่เป็น
เจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยีดอว์ พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื่อเป็น
อนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร ไดรั้บสมญานามว่า 
“ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”เจดียอ์งคน้ี์เป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้างขึ้นดว้ยภูมิจกัรวาลคือมีองค์เจดียส์ถิตอยู่ตรงกลางณยอด
เขาพระสุเมรุอนัเช่ือกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ 
หลงัจากนั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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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
พระราชวังน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของ
กองทัพญ่ีปุ่ นพระราชวงัมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็น
พระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของ
ดัง่เดิมอยูปั่จจุปัน พระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วงัท่ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการด้วยลวดลาย
แกะสลกัประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลงัคา บาน
ประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด
เ ก่ี ยวกับพุทธประวัติ แ ละทศชา ติของ
พระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี 
พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองค์ยา้ยราชธานี
จากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็น
ต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากท่ี
พระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ 
สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั 
ถือไดว้่าเป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึง
คร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่“หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 
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ค ่า  บริการอาหารค ่าเมนูพเิศษ  กุ้งเผา 

*น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

 

 

  ส 
 
 
 
 
 

วันท่ีส่ี   ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมณีุ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  (เช้า/-/-) 

04.00 น. น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค า
ขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม”ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นท่ี
เมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้
ตักกวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกัน หรือวดัพยาจี) เพื่อ
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ประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.
2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมือง
พม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท า
ให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทอง
ไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 
ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้นใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของ
ช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ี
สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดใน
เมืองพม่า  โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ย ังมี
โบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมี
อายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางเข้า สู่ตัว เ มือง อมรปุระ
(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยู่ทาง
ตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราชธานี
เพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมา
อยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนั้น
น าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่ง
พระพุทธศาสนาท่ีส าคัญ ท่านจะได้ชม
ทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี
เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา 
และริมฝ่ังแม่น ้ า ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอู เสา
ของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุวา่200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้าง
ตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม 

10.30 น. น าชม "วัดมหากนัดายงค์"(MahagandaryonMonastry) ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของพม่าท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในช่วง 
เพลจะมีภิกษุสงฆน์บัร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวมเพื่อรับอาหาร วิทยาลยัสงฆแ์ห่งน้ีเป็นสถานท่ีศึกษา 
พระธรรมและรักษาพระธรรมวินยัมากท่ีสุด ดว้ยวตัรปฏิบติัอนังดงามของภิกษุสงฆใ์นวดัมหากนัดายงคท์ าใหมี้ชาว
พม่าจ านวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากนัท่ีน่ี  
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14.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินท่ี PG 710 

** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
16.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานท่ีเท่ียวอืน่ท่ีเปิดใหแ้ทนค่ะ 
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หมำยเหตุ :  
1. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หำกเกิดควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน,สำยกำรบินยกเลิกบิน ,  กำรเปลี่ยนแปลงไฟล์ท

บินรวมถึงเวลำบิน , กำรประท้วง,กำรนัดหยุดงำน,กำรก่อจลำจล หรือกรณีท่ำนถูกปฎิเสธกำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำท่ี
ตรวจคนเข้ำเมือง หรือ เจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนท้ังจำกไทยและต่ำงประเทศ หรือ สภำพอำกำศแปรปรวน หรือ เกดิเหตุภัยพบิัติ
ทำงธรรมชำติ กำรปิดของสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆรวมถึงร้ำนอำหำรโดยมิได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอำจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำม
ควำมเหมำะสม) 

2. อำหำรท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชำติจะเป็นไปตำมรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้ำจะต้องยอมรับในรสชำติของ
อำหำร 

3. โรงแรมท่ีระบุในรำยกำรทัวร์เป็นเพยีงโรงแรมท่ีน ำเสนอเบื้องต้นเท่ำน้ัน ซ่ึงอำจมีกำรเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมท่ีเข้ำพกัจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเท่ำกนั 

4. ลูกค้ำจะต้องปฎิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของสถำนท่ีท่องเท่ียวต่ำงๆ เพ่ือประโยชน์ของท่ำนเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หำกเกดิส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจำกควำม

ประมำทของนักท่องเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเป๋ำเกดิสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน 
6. รูปภำพในโปรแกรมเป็นรูปภำพเพ่ือใช้ประกอบกำรโฆษณำเท่ำน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ายเงินมัดจ าแล้ว 
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขท้ังหมด** 

 
อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

 วนัเดินทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกนุ บิน PG 4 วนั น่ังรถภายใน 
เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง เวลาเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว จอยแลนด์ 

(ราคาไม่รวมตั๋ว) 

07 ก.พ.63 10 ก.พ.63 
PG709 12.15-13.40 
PG710 14.30-16.55 

24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 10,900 

21 ก.พ.63 24 ก.พ.63 
PG709 12.15-13.40 
PG710 14.30-16.55 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

28 ก.พ.63 02 มี.ค.63 
PG709 12.15-13.40 
PG710 14.30-16.55 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 
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06 มี.ค.63 09 มี.ค.63 
PG709 12.15-13.40 
PG710 14.30-16.55 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

20 มี.ค.63 23 มี.ค.63 
PG709 12.15-13.40 
PG710 14.30-16.55 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

27 มี.ค.63 30 มี.ค.63 
PG709 12.15-13.40 
PG710 14.30-16.55 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

03 เม.ย.63 06 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 10,900 

04 เม.ย.63 07 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 12,900 

12 เม.ย.63 15 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 16,900 16,500 15,900 3,500 12,900 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

01 พ.ค.63 04 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 10,900 

02 พ.ค.63 05 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 10,900 

03 พ.ค.63 06 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 14,900 14,500 13,900 3,500 10,900 

08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

22 พ.ค.63 25 พ.ค.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

03 มิ.ย.63 06 มิ.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

04 มิ.ย.63 07 มิ.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 
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19 มิ.ย.63 22 มิ.ย.63 
PG709 11.55-13.20 
PG710 14.05-16.30 

24+1 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000 บาท อตัรานีร้วมรายการทัวร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 

 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

เง่ือนไขประกันกำรเดินทำง  ค่ำประกันอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่ำงกำร
เดินทำง ไม่คุ้มครองถึงกำรสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวของผู้เดินทำง 

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

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

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวีซ่าเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 
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เง่ือนไขการส ารองที่นั่งและการยกเลกิทัวร์ 
กำรจองทัวร์ : 

• กรุณำจองทัวร์ล่วงหน้ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้อมช ำระมัดจ ำ 5,000 บำท ส่วนท่ีเหลือช ำระทันทีก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลกิกำรเดินทำงโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกำลกรุณำช ำระก่อนเดินทำง 21 วัน) 

กรณียกเลกิ : 
• ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำมัดจ ำให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกำล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินมัดจ ำโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 

• ยกเลกิกำรเดินทำง 15 - 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ ำทั้งหมด 

• ยกเลกิภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใด ๆ ท้ังส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯ  จะท ำกำรเล่ือน            

กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนีท่้ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถยกเลกิหรือเล่ือนกำรเดินทำงได้ตำมควำม
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ำเพยีง 7 วันท ำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม

จ ำนวนท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ (15 ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทฯ และผู้เดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ท่ีเกดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน 

• คณะผู้เดินทำงจ ำนวน 10 ท่ำนขึน้ไป จึงออกเดินทำง  ในกรณีท่ีมีผู้เดินทำงไม่ถึง 10 ท่ำน ไม่มีหัวหน้ำทัวร์ไทยร่วมเดินทำง
ไปด้วยโดยทำงบริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 10 วันก่อนกำรเดินทำง 

• กรณีท่ีท่ำนต้องออกตั๋วภำยใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณำสอบถำมท่ีเจ้ำหน้ำท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตั๋ว 
เน่ืองจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลำบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบ ล่วงหน้ำ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ำท่ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่แจ้งให้ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ำ
ท่ำนยอมรับในเง่ือนไขดังกล่ำว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มน ้ำเงิน) เดินทำงเพ่ือกำรท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หำกท่ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ำ – ออก
ประเทศใด ๆ กต็ำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
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➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน
ท้ังจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

➢ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกพำสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้ำปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอำยุกต็ำม อำจท ำให้ท่ำน
โดนปฎเิสธกำรเข้ำและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่ำตัดขำกรรไกรท่ีท ำให้ใบหน้ำเปลีย่นไป ดังนั้น ท่ำนต้องท ำพำสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท ำกำรจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีควำม” ท่ีไม่อนุญำติให้ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดท ำกำรตรวจสอบก่อนกำรจองทัวร์ว่ำท่ำนสำมำรถ
เดินทำงออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้ำไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึงรำยละเอยีด
อำยุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


