1000

วันแรก
09.30 น.
12.15 น.

13.40 น.

คา่

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ -นั่งรถสู่ พกุ าม-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม

 (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมชิ ้ัน 4 ประตู 4 เคาท์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709** บริการอาหารบนเครื่ อง**

เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้ อมชมโชว์ เชิดหุ่น กระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่ นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริ ง
พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

*นำท่ ำนเข้ ำสู่ ที่พกั โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรื อเทียบเท่ ำ

วันที่สอง

พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์ -วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโลวัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่ มัณฑะเลย์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั้น นาท่านชมเมืองทะเลเจดียท์ ี่สวยงามและหมู่บา้ นเก่าแก่เมือง
พุกามที่ยงั คงวิถีที่ชีวิตที่เรี ยบง่าย ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
นาท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็ นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาด
ใหญ่ สร้างขึ้น หลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ จากพระสรี ร ะหลายส่ วน มี
ลักษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ใช้เป็ นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม
ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของกาแพงเมือง เป็ นวัดสี ขาว มองเห็นได้ชดั เจนสร้าง
เสร็ จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้ นบั ได้ว่าเป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่ างเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จ
ยืน่ ออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดียแ์ ห่ งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่ งที่น่าทึ่งของ
วิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์

08.25 น.

เที่ยง
บ่าย

จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของหมู่บา้ นมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระ
เจ้ามนูหะกษัตริ ยแ์ ห่งมอญ เพื่อสัง่ สมบุญไว้สาหรับชาติหน้า จึงได้นาอัญมณี บางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้โครงสร้าง
วิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่ งองค์ กับ พระพุทธรู ปอีกสามองค์นงั่ เบียดเสี ยดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับ
แค้นพระทัยของกษัตริ ยเ์ ชลยพระองค์น้ ีเป็ นอย่างดี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่ อง
เขิ น (Lacquer Ware)ซึ่งยอมรั บกัน ว่ามีชื่อเสี ยง
ที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่
ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ ของต่างๆ สิ่ งที่กาลังเป็ น
ที่ นิ ยมก็คื อ โถใส่ ข องทาจากขนหางม้าสานกับ
โครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบแล้วกับ
ไปคืน รู ปได้ด ังเดิม จากนั้น พาท่ านเที่ ยว วัด กุบ
ย า ง กี (GubyaukkyiTempel) ส ร้ า ง โ ด ย
พระโอรสของพระเจ้าจันสิ ทธะ สิ่ งที่โดดเด่นคือ
ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงั คง
เหลืออยู่ จากนั้นเข้าชมวัดติโลมินโล(Htilominlo
Temple)สร้างขึ้ นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของ
พระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระเจ้านร
ปติ สิท ธู ซึ่ ง เกิ ด กับนางห้า มผูห้ นึ่ ง และได้เสี่ ย ง
ทางเลือกให้เป็ นราชทายาท เป็ นวัดสู ง 46 เมตร
ยาว 43 เมตร เท่ า กัน ทั้ง 4ด้า นมี พ ระพุ ท ธรู ป
ประดิ ษ ฐ์ ฐ านอยู่ ท้ ั ง 4 ทิ ศ ทั้ง สองชั้น มี ภ าพ
จิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปั้น อันประณี ตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761ซึ่งได้รับ

การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญ ญูซ่ึงเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่ สุดในเมือง
พุกาม ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดใน
เมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริ วิตกว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพ
หน้า ตั้งโดดเด่นยิง่ ใหญ่ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา

ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

คา่

*นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรื อเทียบเท่ า

ส

วันทีส่ าม

มัณฑะเลย์ -เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่ น้าอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์ -

พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง
07.00 น.
08.05 น.

 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรื อไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรื อใกล้เจดียช์ เวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ
ทวนน้ าไป หมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็ นส่ วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลาน้ าอิรวดีและไปได้ดว้ ยเส้นทางเรื อ
เท่ านั้น ทว่ ามี อนุ สรณ์ สถานที่ แ สดงความ
ยิ่งใหญ่ข องพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้
เห็นหมู่บา้ นอิรวดีที่มีลกั ษณะเป็ น “กึ่งบ้าน
กึ่ ง แพ” เนื่ อ งจากระดับน้ าอิร วดี ใ นแต่ ล ะ
ฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะ
ฤดู น้ าหลาก ระดับน้ าจะขึ้น สู งกว่าฤดูแล้ว
กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิ ยมสร้างบ้านกึ่ ง
แพ คือถ้าน้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่
ดอนครั้ นน้ าลงมากก็ย กบ้านมาตั้งใกล้น้ า
เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าใน
ชีวิตประจาวัน
นาท่ านชม เจดีย์ มิง กุน ร่ องรอยแห่ งความ
ทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลัง
ทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอ
พระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่ มณ
ั ฑะเลย์
เป็ นผลสาเร็ จ จึงทรงฮึกเหิ มที่จะกระทาการ
ใหญ่ข้ ึนและยากขึ้น ด้วยการทาสงครามแผ่
ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้า
ทาสจ านวนมากก่ อ สร้ า งเจดี ยม์ ิ ง กุน หรื อ
เจดี ยจ์ ัก รพรรดิ เพื่ อประดิ ษ ฐานพระทัน ต
ธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุ งจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่า
พระปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในสุ วรรณภูมิ ส่ งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่หรื ออาระกัน
จานวน 50,000 คนหลบหนี การขดขี่แรงงานไปอยูใ่ นเขตเบงกอล เป็ นดินแดนในอาณัติของอังกฤษแล้วทาการซ่อง
สุมกาลังเป็ นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยูเ่ นืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุ นหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิด
สงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้พม่าเสียเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนดาเนินไป
ได้เพียง7ปี พระเจ้าปดุ งเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่ในพระราช
หฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ ภูเขาอิฐที่มีความมัน่ คงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็ จ
ตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดและสู งที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจาก

เที่ยง

เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียม์ ิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดย
สาเร็ จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ ิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง
3.70 เมตร น้ าหนัก87ตัน เล่าขานกัน ว่า พระเจ้าปดุ งทรงไม่ต ้องการให้มีใครสร้างระฆังเลีย นแบบจึ งรั บสั่งให้
ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็ จ ปัจจุบนั ถือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเค
รมลินในกรุ งมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่า จึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆัง
ยัก ษ์ที่ยงั คงส่ งเสี ย งก้องกังวานทั้งนี้ เคยมีก ารทดสอบความกว้างใหญ่ข องระฆังใบนี้ โดยให้เด็ก ตัว เล็กๆไปยืน
รวมกันอยูใ่ ต้ระฆังได้ถึง100คน เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่ หนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็ น
เจดียท์ ี่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็ น
อนุ สรณ์แห่ งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร ได้รับสมญานามว่า
“ทัชมาฮาลแห่ งลุ่มอิรวดี”เจดียอ์ งค์น้ ี เป็ นพุทธศิลป์ ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจกั รวาลคือมีองค์เจดียส์ ถิตอยู่ตรงกลางณยอด
เขาพระสุเมรุ อนั เชื่อกันว่าเป็ นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ
หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้น

น า ท่ า น ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง มั ณ ฑ ะ เ ล ย์
(Mandalay Palace)พระราชวัง ที่ ส่ว นใหญ่
ก่อสร้างด้วยไม้สักที่ สวยงามที่ สุดแห่ งหนึ่ ง
ของเอเชี ย ในสมัยสงครามมหาเอเชี ยบู รพา
หรื อสงครามโลกครั้ งที่ 2 วันที่ 20 มีน าคม
2488 เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพ
อัง กฤษได้ทิ้ ง ระเบิ ด จ านวนมากมายถล่ ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่า
พระราชวัง นี้ เป็ นแหล่ ง ซ่ อ งสุ ม ก าลัง ของ
กองทัพญี่ ปุ่ นพระราชวังมัณ ฑะเลย์ซ่ึ งเป็ น
พระราชวังไม้สกั ก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ ารอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของ
ดัง่ เดิมอยูป่ ัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาลองรู ปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
นาท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่สร้างด้วยไม้สกั ทั้งหลัง งดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลาย
แกะสลักประณี ตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บาน
ประตู แ ละหน้า ต่ า ง โดยเน้น รายละเอี ย ด
เกี่ ยวกั บ พุ ท ธประวั ติ แ ละทศชาติ ของ
พระพุทธเจ้า สร้ างโดยพระเจ้ามิน ดงในปี
พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ยราชธานี
จากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็ น
ตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่
พระองค์สิ้ น พระชนม์ พระเจ้า ธี บ อ หรื อ
สี ป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ ถวายเป็ นวัด
ถือได้ว่าเป็ นงานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริ ง ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่ง
ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทาการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึ กพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บนั ทึกไว้ว่า“หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

คา่

 บริการอาหารคา่ เมนูพเิ ศษ กุ้งเผา

*นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรื อเทียบเท่ า

ส

วันทีส่ ี่
04.00 น.

ร่ วมพิธีล้างหน้ าพระพักตร์ พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้ อูเบ็ง-มัณฑะเลย์ -กรุ งเทพฯ  (เช้ า/-/-)
นาท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์สูงสุ ด 1 ใน 5 แห่ งของพม่า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรู ปทองคา
ขนาดใหญ่ทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้อนิ่ม”ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่
เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้า
ตัก กว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุ งได้สร้ างวัด มหามุนี หรื อวัด ยะไข่ (วัด อาระกัน หรื อวัด พยาจี ) เพื่ อ

07.00 น.

10.30 น.

ประดิ ษ ฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.
2422 สมัยพระเจ้า สี ปอ ก่อน จะเสี ยเมือง
พม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทา
ให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้ อทอง
ได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426
ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของ
ช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่
สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สุดใน
เมื อ งพม่ า โดยรอบ ๆ ระเบี ย งเจดี ย ์ย ัง มี
โบราณวัตถุที่นาไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่ วมทาบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมี
อายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ ต ั ว เมื อ ง อมรปุ ร ะ
(Amrapura)เมืองแห่ งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่งอยูท
่ าง
ตอนใต้ข องเมืองมัณฑะเลย์ซ่ ึงเป็ นราชธานี
เพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมา
อยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนั้น
น าท่ า นผ่า นชมภู เ ขาสกายศู น ย์ก ลางแห่ ง
พระพุ ท ธศาสนาที่ ส าคั ญ ท่ า นจะได้ช ม
ทัศนี ยภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ าอิร ะวดี
เจดียจ์ านวนมากมายที่ต้งั เรี ยงรายอยูบ่ นภูเขา
และริ มฝั่งแม่น้ า ชม สะพานไม้ อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ชื่อว่าเสาอู เสา
ของสะพานใช้ไม้สกั ถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดั จอกตอจี ซึ่งมีเจดียท์ ี่สร้าง
ตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
นาชม "วัดมหากันดายงค์"(MahagandaryonMonastry) ซึ่งเป็ นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในช่วง
เพลจะมีภิกษุสงฆ์นบั ร้อยรู ปเดินเรี ยงแถวด้วยอาการสารวมเพื่อรับอาหาร วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็ นสถานที่ศึกษา
พระธรรมและรักษาพระธรรมวินยั มากที่สุด ด้วยวัตรปฏิบตั ิอนั งดงามของภิกษุสงฆ์ในวัดมหากันดายงค์ทาให้มีชาว
พม่าจานวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่

14.30 น.
16.55 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710
** บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตง้ั แต่ 12-21 เมษายน 2563

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ ดปักกิ่ง+กุง้ มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิ ดให้บริการค่ะ
พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง จะปิ ดให้บริการ
โดยทางผูจ้ ดั ทัวร์จะเปลี่ยนเป็ นร้านอาหารอืน่ และสถานที่เที่ยวอืน่ ที่เปิ ดให้แทนค่ะ
***************************************************

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

วันเดินทางราคา พม่ า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วัน นั่งรถภายใน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

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 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

06 มี.ค.63

09 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

20 มี.ค.63

23 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

27 มี.ค.63

30 มี.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

อัตราค่าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
 ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
เงื่ อนไขประกัน กำรเดินทำง ค่ ำประกันอุบัติเหตุและค่ ำรัก ษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีที่ได้ รับอุบัติเ หตุระหว่ ำงกำร
เดินทำง ไม่ค้มุ ครองถึงกำรสู ญเสียทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ค้มุ ครองโรคประจำตัวของผู้เดินทำง
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ภาษีนา้ มันและภาษีตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินบิ าร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)

** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่ านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
กำรจองทัวร์ :
 กรุณำจองทัวร์ ล่วงหน้ ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้ อมชำระมัดจำ 5,000 บำท ส่ วนทีเ่ หลือชำระทันทีก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกำลกรุณำชำระก่อนเดินทำง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ำมัดจำให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกำล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกกำรเดินทำง 15 - 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ำทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
 ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์กำรคืนเงินค่ำทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเ จ็บป่ วย จนไม่ สำมำรถเดิน ทำงได้ ซึ่ ง จะต้ องมีใ บรั บรองแพทย์ จำกโรงพยำบำลรั บ รอง บริ ษัทฯ จะทำกำรเลื่ อ น
กำรเดินทำงของท่ ำนไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่ ำนจะต้องเสียค่ำใช้ จ่ำยที่ไม่สำมำรถยกเลิกหรื อเลื่อนกำรเดินทำงได้ตำมควำม
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ ำเพียง 7 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ในกำรเก็บ ค่ ำใช้ จ่ำยทั้ง หมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ ครบตำม
จำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่ ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่ อทำงบริษัทฯ และผู้เดินทำงอื่นที่เดินทำงในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ ำน
 คณะผู้เดินทำงจำนวน 10 ท่ ำนขึน้ ไป จึงออกเดินทำง ในกรณีที่มผี ้เู ดินทำงไม่ถึง 10 ท่ ำน ไม่มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยร่ วมเดินทำง
ไปด้ วยโดยทำงบริษัทจะแจ้งให้ ท่ำนทรำบล่วงหน้ ำ 10 วันก่อนกำรเดินทำง
 กรณีที่ท่ำนต้องออกตัว๋ ภำยใน เช่ น (ตัว๋ เครื่ องบิน, ตัว๋ รถทัวร์ , ตัว๋ รถไฟ) กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ ำที่ทุกครั้งก่อนทำกำรออกตัว๋
เนื่ อ งจำกสำยกำรบินอำจมีก ำรปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลำบิน โดยไม่ ไ ด้ แ จ้ ง ให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ ทำงบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ ำท่ ำนออกตัว๋ ภำยในโดยไม่แจ้งให้ ทรำบและหำกไฟล์ทบินมีกำรปรับเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ ำ
ท่ ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่ มน้ำเงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ ำ – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มจี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภยั พิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัตเิ หตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะ
ถือว่าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ท้งั หมด
 ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกพำสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้ ำปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอำยุกต็ ำม อำจทำให้ท่ำน
โดนปฎิเสธกำรเข้ ำและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ำตัดขำกรรไกรที่ทำให้ใบหน้ ำเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ ำนต้องทำพำสปอร์ ต
เล่มใหม่ก่อนทำกำรจองทัวร์

 กรณีมี “คดีควำม” ที่ไม่อนุญำติให้ ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดทำกำรตรวจสอบก่อนกำรจองทัวร์ ว่ำท่ ำนสำมำรถ
เดินทำงออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ ำไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ ำนจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึงรำยละเอียด
อำยุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่งนีอ้ ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

