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วนัแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวงับุเรงนอง -พระธาตุอนิทร์แขวน   (/กลางวัน/เยน็)                                                                                                                            

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

08.50 น.    ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน PG 701 
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09.40 น.       ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่า

ประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่ อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทีย่ง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
บ่าย  ชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึง้ (KanbawzaThardi Palace)  ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี 

พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท  าใหส้ันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้
บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยาและสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือ
เพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอ้างอิงจาก
พงศาวดาร   จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซ่ึงเป็น
จุดส าหรับท าการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน
ได)้ใชเ้วลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พกัที ่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
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หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ 

 
 

 
 
 
 
 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืนแต่
ประตูเหลก็ทีเ่ปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรอง
นัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลยีว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี-เจดีย์โบตา
ทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง                     (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรับอาหารท่ีจะ
ใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้
ชุดละ 2,000 จา๊ต  

06.30 น.        บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      ออกเดินทางกลบั  เปลีย่นน่ังรถบรรทุกหกล้อ ถึงคิมปูนแคมป์  เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมน าท่านเดินทาง

สู่กรุงหงสาวดี นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูป
นอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ
และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์
เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของ
ไทย 
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จากนั้น น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างในปี  1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 

เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ใน
อดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เล่ากนัว่าสร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่นอ้งท่ีมีพุทธศรัทธา
สูงส่งและต่างให้สัตยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัว่าท าให้
พระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที 

เทีย่ง            บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
น าท่านเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง สักการะ  พระพุทธไสยาสน์
เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือพระนอนตาหวาน 
นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึง
เป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระ
บาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซ่ึง
แตกต่างกบัศิลปะของไทย  
น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์  สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม เป็น
ท่ีประดิษฐานขององคเ์ทพทนัใจ 
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19.00น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ ในเครือโออชิิ 

**น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

วนัทีส่าม ย่างกุ้ง-พุกาม-วดัเจดีย์ชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักุบยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสัญพญัญู-วหิารธรรมยนัจี-จุด
ชมววิทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พืน้เมืองเชิดหุ่น                 (เช้า/กลางวัน/เยน็)                                                                               

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 
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07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่เมืองประวติัศาสตร์พุกาม โดย สายการบิน Air Mandalay เทีย่วบินที ่…… 
08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) เมืองแห่งทะเลเจดียพ์ุกาม ประเทศเมียนมา ไดรั้บการข้ึนทะเบียนและประกาศเป็น

มรดกโลกแห่งใหม่ ในการประชุมคดัเลือกแหล่งมรดกโลกคร้ังท่ี 43 ณ กรุงบาก ูประเทศอาเซอร์ไบจาน  
ซ่ึงตั้งอยูใ่นเขตแอ่งกระทะกลางดินทราย ลงมาทางตอนใตข้องมณัฑะเลยจ์ะพบวา่เมืองท่ีอยูท่่ามกลางความแห้งแลง้
แห่งน้ีมีความน่ามหัศจรรยเ์ป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นท่ีตั้งของทอ้งทุ่งแห่งวิหาร เจดียท่ี์มีมากกว่า 4,000 
แห่งแลว้ พุกามยงัเป็นราชธานีแรกของชนชาติพม่า และมีความยิง่ใหญ่มานานกวา่ 200 ปี ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาว
มองโกลและล่มสลายกลายเป็นเมืองร้างไปในท่ีสุด 
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เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่ านแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็ คือ  เค ร่ือง เขิน 

(Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกนัวา่มีช่ือเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น 
ถว้ยน ้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของ
ต่าง ๆ ส่ิงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สาน
กบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แลว้กบัไปคืนรูป
ไดด้งัเดิม 

 จากนั้น พาท่านเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพ
จิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู ่ 

 น าท่านแวะชม  วัดติโลมินโล(Htilominlo Temple) สร้างข้ึน
เม่ือปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็น
พระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางห้ามผูห้น่ึง และ
ไดเ้ส่ียงทางเลือกให้เป็นรัชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 
เมตร เท่ากนัทั้ง 4 ด้าน มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ 
ทั้งสองชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลาดปูนป้ัน
อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เม่ือปี พ.ศ.1761 
ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความสวยงามทั้งภายในประภายนอก 
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จากนั้น น าท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  

พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวติจริง พร้อมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 
*น าท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ี่ พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง-วดักุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น า้อิ
ระวดี-ระฆงัมิงกุน              (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                                                    

06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Mandalay  เที่ยวบินที ่.......... 
08.35 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ 
  เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ชปรับอากาศ 
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จากน้ัน น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัท่ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตาม

แบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดย
เนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ี
พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลย์เพื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากท่ี
พระองค์ส้ินพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีต
ของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง  น าท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วดักุโสดอเป็นวดัท่ีพระเจา้
มินดงทรงโปรดฯให้มีการจดัสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 ของโลกข้ึนโดยทรงให้จารึกพระไตรปิฎกจ านวน 
84,000 พระธรรมขนัธ์ลงบนแผน่หินอ่อน 729 แผน่ รวม1,428 หนา้ และไดส้ร้างมณฑปสีขาวครอบแผน่จารึกหิน
อ่อนเหล่าน้ีไว ้(1 แผน่ต่อ 1 มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์หาโลกมารชิน ท่ีจ  าลองแบบมาจากเจดียช์เวสิกองแห่ง
เมืองพุกามหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง             บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้าอิระวดีสู่มิงกุน ทวนน ้าไปหมู่บ้านมิงกุน น าท่านชม เจดีย์มิงกุน  
  อีกหน่ึงความใหญ่โตอลงัการงานสร้างในเมืองมณัฑะเลยป์ระเทศเมียนมาร์ หรือ เจดียจ์กัรพรรดิ ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสูง

กวา่เจดียใ์ดๆในสุวรรณภูมิ  มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ปรากฏเพียงแค่ฐานทวา่ใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง
50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร  
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  ชมระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพื่อทิศทวายแด่

มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น ้ าหนกั87
ตนั เล่าขานกนัวา่ พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการให้มีใครสร้างระฆงัเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทนัทีท่ี
สร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีขนาดเล็กกวา่ระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบ
เดียวทว่าระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่า
ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษท่ี์ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวาน 

   เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆงัมิงกุน
ไม่ไกล ได้ช่ือว่าเป็นเจดีย์ท่ีสวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างข้ึนในปี 
พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง 
เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิ
วมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญานามวา่ “ทัช
มาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์งค์น้ีเป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้างข้ึนดว้ยภูมิจกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยูต่รงกลางณยอดเขา
พระสุเมรุอนัเช่ือกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ
หลงัจากนั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

ค ่า  บริการอาหารค ่าเมนูพเิศษ  กุ้งแม่น า้เผา 
*น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 ดาว ** HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 

 วนัที่ห้า   ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วดัมหากนัดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ   
            (เช้า/กลางวนับนเคร่ือง                                                                                                                                           

04.00 น.      นมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาด
ใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเนื้อน่ิม” 
เป็นพระพุทธรูปคู่บา้นคู่เมืองของประเทศพม่า ค าวา่ มหามยัมุนี แปลวา่ "ผูรู้้อนั
ประเสริฐ ดว้ยความเช่ือว่าพระพุทธมหามยัมุนีน้ีเป็นพระพุทธรูปท่ีมีชีวิต ดว้ย
เหตุท่ีไดรั้บประทานพร หรือบางต านานก็กล่าววา่ไดรั้บประทานลมหายใจจาก
พระพุทธเจ้าจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายโดยทุกวนัตอนเช้าในเวลา
ประมาณ 04.00 น.จากนั้นกลบัโรงแรม 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
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07.00 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมือง

แห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์ง
เป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะยา้ย
มายอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไม้อู
เบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้ักท่ียาวท่ีสุดในโลก เสาของ
สะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายุกวา่ 200 ปี สะพาน
อูเบ็ง สร้างจากไมส้ักท่ีร้ือถอนจากพระราชวงัเก่ากรุงองั
วะ โดยพระเจ้าปดุงให้ขุนนางช่ืออูเบ็งคุมงานก่อสร้าง
สะพานแห่งน้ีเลยตั้งช่ือตามผูคุ้มทอดขา้มทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดา
แห่งพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนงัทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาท่ีถูกกวาดตอ้นตอนเสียกรุงให้มาอยู่ในอาณา
บริเวณแถบน้ีนัน่เอง  

จากนั้น น าท่านชมการตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดา
ยงค์ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของพม่าท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในช่วง
เพลจะมีภิกษุสงฆน์บัร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวม ใน
ทุกๆวนัเวลา 10.30 น.จะมีนกัท่องเท่ียวจ านวนมาก มาร่วมช่ืนชม
การจดัเตรียมตกับาตร ถวายภตัตาหารเพลให้แก่พระสงฆ ์และ
เณรท่ีมาศึกษาพระธรรมวินัยท่ีว ัดมหากันดายน ในเมือง
มณัฑะเลย ์ท่ีน่ีมีพระสงฆ ์และเณรจ าวดัอยูเ่กือบ 1,400 รูป 

ไดเ้วลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินมณัฑะเลย ์
14.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที ่PG710 

** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

**ในกรณีทีไ่ฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวสัิยทางธรรมชาติ 
ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลีย่นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาทีเ่กดิจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเทีย่ว 

มหัศจรรย์ พม่า 5 มหาบูชาสถาน นมสัการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุดของพม่า 5 วนั 4 คนื 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

21 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 

06 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 

28 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 28,900 28,500 27,900 5,000 

09 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 
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13 ก.พ.63 17 ก.พ.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 

26 มี.ค.63 30 มี.ค.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 

02 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 

10 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 

12 เม.ย.63 16 เม.ย.63 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 

30 เม.ย.63 04 พ.ค.63 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 

28 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 

25 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
 ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 2 ขา เส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ  
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

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 1,000 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

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

เงือ่นไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 
1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วนั 
มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ  
2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วย
กะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนทีบ่ริษัทฯ
ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีทีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านทีอ่อกตั๋วภายใน(ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ)
โดยไม่แจ้งทางบริษัทฯ แล้วกรุ๊ปไม่คอนเฟิร์มเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบทุกกรณ ีเน่ืองจากลูกค้าได้ยอมรับเง่ือนไขดังกล่าวแล้ว 
6.กรณีทีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทวัร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆใน
กรณถ้ีาท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
7.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้  

และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามช ารุด ห้ามเปียกน ้า ห้ามสแตมป์
ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอืน่ทีไ่ม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นน้ัน
พาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทวัร์จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆได้ทุกกรณ ี
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 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 Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


