
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ-สะพานไม้อู เบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุ สินารา-
เขามณัฑะเลย์   (-/-/เยน็)                                                                                                                            

10.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

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

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ RANDOM ไม่สามารถลอ็กทีน่ั่งได้ ทีน่ั่งอาจจะไม่ได้น่ัง
ติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงทีน่ั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน    

13.25 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ น าท่าน
 เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ (AMRAPURA) เมืองแห่งผู ้เป็นอมตะซ่ึงอยู่ทางตอนใต้ของเมือง
 มณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมายอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.
 2400 จากนั้นน าท่านผา่นชมภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพ
 ของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระวดี เจดีย์จ  านวนมากมายท่ีตั้ งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า  ชม 
 สะพานไม้อูเบ็ง (U-BEN) สะพานไม้ท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือว่าเสาอู เสาของ
 สะพานใช้ไมส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่ วัดจอกตอจี ซ่ึงมี
 เจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม น าท่านแวะวัดกุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระ
 พุทธไสยาสน์น าท่านเดินทางสู่เขา MANDALAY HILL ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั 
 เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลย์ ซ่ึงอยู่บนยอดเขา 
 สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอด
 เขามณัฑะเลย ์ 
ค ่า              บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่อง มัณฑะเลย์ - พุกาม- วัดเจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา- วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – 
วดัสัญพญัญู -  วหิารธรรมยนัจ-ี เจดย์ีชเวชานดอร์-โชว์พืน้เมืองหุ่นเชิด      (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00 น.        รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 
07.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินพุกาม สู่เมืองประวติัศาสตร์พุกาม โดยสายการบิน AIR YANGON เที่ยวบินที่ 

YH 910 หรือสายการบินอ่ืนในเวลาใกล้เคียงกนั 
08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม (BAGAN) น าท่านน าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (SHWEZIGON PAGODA) ซ่ึง

เป็นสถูปดั้ งเดิม ของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนหลังพระเจ้าอโนรธาข้ึน
ครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้
เป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกามชม วัดอนันดา 
(ANANDA TEMPLE) ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้าง
เสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียม
จตุัรัส มีมุขเด็จยืน่ออกไปทั้ง 4 ดา้นซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของ



 

พุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาตอ้ง
องคพ์ระ ให้มีแสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา (MANUHA TEMPLE) ตั้งอยูท่าง
ตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สร้างเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้
ส าหรับชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ี โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอน
หน่ึงองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสามองคน์ัง่เบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริย์
เชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย แวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน(LACQUER WARE) ซ่ึงยอมรับกนัวา่มีช่ือเสียงท่ีสุดใน

พม่า เช่น ถว้ยน ้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ ส่ิงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจาก
ขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ ่มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม พาท่านเท่ียว วัด
กุบยางกี (GUBYAUKKYI TEMPEL) สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพ
จิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู่ จากนั้นเขา้ชม วัดติโลมินโล (HTILOMINLO 
TEMPLE) สร้างข้ึนเม่ือปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติ
สิทธู ซ่ึงเกิดกบันางห้ามผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร 
เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยูท่ ั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบั
ลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เม่ือปี พ.ศ.1761 ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่ามี
ความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพัญญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม 
ชมวหิารธรรมยนัจี (DHAMMAYANGYT) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือวา่เป็นวดัท่ีใหญ่
ท่ีสุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตาม
พระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดร้ายได้เล่าต่อกนัมา ชมเมือง
ทะเลเจดียท่ี์สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามท่ียงัคงวถีิท่ีวิตท่ีเรียบง่าย เดินทางชมและเก็บภาพพระ
อาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย์  

ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกเมืองพุกาม ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นท่ี
ดูเหมือนมีชีวติจริง พร้อมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั  โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม พุกาม- มัณฑะเลย์ – เที่ยวเมืองมิงกุน – หมู่บ้านมิงกุน – เจดีย์มิงกุน – ล่องแม่น ้าอิระวดี - ระฆังมิงกุน  - 
พระราชวงัมัณฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง            (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                               

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน AIR YANGON     เทีย่วบินที ่YH 917 

น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้ าอิระวดีสู่มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
อมรปุระ แต่อยูบ่นเกาะกลางล าน ้ าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือเท่านั้น ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้น
อิรวดีท่ีมีลกัษณะเป็น “ก่ึงบา้นก่ึงแพ” เน่ืองจากระดบัน ้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก 
โดยเฉพาะฤดูน ้ าหลาก ระดบัน ้ าจะข้ึนสูงกวา่ฤดูแลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นก่ึงแพ คือถา้
น ้าข้ึนสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นข้ึนท่ีดอนคร้ันน ้าลงมากก็ยกบา้นมาตั้งใกลน้ ้าเพื่อความสะดวกสบายในการ
ใชแ้ม่น ้ าในชีวิตประจ าวนั น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ย



 

ภายหลงัทรงเคล่ือนทพัไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานท่ีมณัฑะเลย์เป็น
ผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ข้ึนและยากข้ึน ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน 
พร้อมกบัเกณฑ์แรงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดียมิ์งกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระ
ทนัตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โต
โอฬารยิ่งกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ขา้ทาส
ชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดข่ีแรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดินแดนใน
อาณัติขององักฤษแลว้ท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่ากล่าวหา
วา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้พม่าเสียเมือง
ในท่ีสุดอยา่งไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนด าเนินไปไดเ้พียง7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงั
ทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่
ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์
ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์
แผน่ดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดย
ส าเร็จ เพื่อทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีเส้นรอบวงถึง 
10 เมตร สูง 3.70 เมตร น ้ าหนัก87ตนั เล่าขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆงั
เลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทนัทีท่ีสร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีขนาดเล็กกว่า
ระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาว
พม่าจึงภาคภูมิใจวา่ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษท่ี์ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้ง
ใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง 100 คน 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อวา่เป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามาก
แห่งหน่ึงสร้างข้ึนในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์
แห่งความรักท่ีพระองคมี์ต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญานาม
ว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์งค์น้ีเป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้างข้ึนดว้ยภูมิจกัรวาลคือมีองค์เจดียส์ถิตอยู่
ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเช่ือกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบด้วยขุนเขาและ
มหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิหลงัจากนั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์ น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ 
พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชีย
บูรพาหรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษได้
ทิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุม
ก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง
หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงัท่ีเห็นอยู่
เป็นระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา น าท่านมา พระราชวังไม้สักช
เวนานจอง (GOLDEN PALACE MONASTRY) วงัท่ีสร้างด้วยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะ
พม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตูและหน้าต่าง โดย
เนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 
ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน 



 

แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้า่
เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง  ชม วัดกุโสดอ (KUTHODAW 
PAGODA)  ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ หนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดใน
โลก”  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผา 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่   ร่วมพธิีล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามยัมุณ-ีวดัมหากนัดายงค์-มณัฑะเลย์-กรุงเทพฯ  (เช้า/-/-)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” 
ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปีพ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 
น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหา
มุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยั
พระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระ
ละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึน
ใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้่าเป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุง
ศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายร้อยปี
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 

07.00 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
10.00 น. น าชม "วัดมหากันดายงค์"(MAHAGANDARYON MONASTRY)  ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของพม่าท่ี

เมืองอมรปุระ ซ่ึงในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการส ารวมเพื่อ รับ
อาหาร วิทยาลยัสงฆแ์ห่งน้ีเป็นสถานท่ีศึกษาพระธรรมและรักษาพระธรรมวินยัมากท่ีสุด ดว้ยวตัรปฏิบติั
อนังดงามของภิกษุสงฆ์ในวดัมหากนัดายงค์ ท าให้มีชาวพม่าจ านวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธ
ศาสนากนัท่ีน่ี  

14.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  PG 710 ** บริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **  

16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

 

**ในกรณีที่ไฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวิสัย
ทางธรรมชาติ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกดิจากสายการบินตามความ
เหมาะสม ทั้งนีจ้ะค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ** 

 



 

 
 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 
วนัเดินทาง ราคา พม่า พกุาม มณัฑะเลย์ มงิกนุ บิน PG 4 วนั บินภายใน 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

08 ก.พ.62 11 ก.พ.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

22 ก.พ.62 25 ก.พ.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

01 ม.ีค.62 04 ม.ีค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

08 ม.ีค.62 11 ม.ีค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

15 ม.ีค.62 18 ม.ีค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

22 ม.ีค.62 25 ม.ีค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

29 ม.ีค.62 01 เม.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

05 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 

12 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 

13 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 

14 เม.ย.62 17 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 

19 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
✓ ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์ 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 



 

✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
✓ ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวี ซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวี
ซ่าเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
 กว่า 15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้ งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 



 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 



 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT , EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 
 

 


