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วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย์-น ัง่รถสูพุ่กาม-ทะเลเจดยี์-เจดยี์ชเวซานดอร์-โชวพ์ ืน้เมอืงหุน่เชิด

พุกาม             
08.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาท์เตอรส์ายการบนิไทย

แอรเ์อเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ทีอ่ านยยวยามะดดยกกกททกกททาน  

10.50 น.    ออกเดนิทางะูทเมืองมัณฑดเลย ์โดยเทีย่ยบนิ FD 244 บรกิารอาหารบนเครือ่ง 
12.15 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย์ ปรดเทศพมทา ผทานพธิีการตรยจวนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่

เม ืองพุกาม เมืองกหทงปรดยัติศาะตร์ของปรดเทศเมียนมทาร์ โดยรถบัะปรับอากาศ (ใชเ้ยลา
เดนิทางปรดมาณ 4 ช่ัยโมง)พักผทอนบนรถตามอัธยาศัย จากน ัน้ถึง เม ืองพุกาม ชมเมืองทดเล

เจดยีท์ีะ่ยยงามกลดหมูทบา้นเกทากกทเมืองพกกามทียั่งวงยิถีทีช่ยีิตที่เรียบงทาย น าททานชมกลดเก็บภาพ
พรดอาทติยล์ับขอบฟ้า ณ เจดยี์ชเวซานดอว์ ททานะามารถมองเห็นทกทงทดเจดยีใ์นมกม 360 องศา 
ไดจ้ากเจดยีก์หทงนี้ 

 ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชว์เชิดหุน่กระบอก ททานจดไดช้มการ 
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   เชดิหกทนทีด่เูหมือนมีชยีิตจริง พรอ้มลิม้ระอาหารพืน้เมือง 
พกัที่ SU TIEN SAN HOTEL (หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว )  

วนัที่สอง พุกาม-เจดยี์ชเวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักุบยางก-ีวดัตโิลมนิโล-วดัสญัพญัญู 
  วิหารธรรมยนัจ-ีเมอืงมณัฑะเลย์ (น ัง่รถ)     
07.00 น.   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.25 น. น าททานชม พระเจดยี์ชเวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นะถปูดัง้เดมิของพมทาโดยกท ้มี
ลักษณดเป็นะทีองขนาดใหญท ะรา้งขึ้นหลังพรดเจา้อโนรธาขึ้นวรองราชย์ เพือ่ใชบ้รรจกพรดบรม
ะารีริกธาตก จากพรดะรีรดหลายะทยน มีลักษณดเป็นะทีองขนาดใหญท ใชเ้ป็นทัง้ทีป่รดชกมะยดมนต ์
กลดศนูยก์ลางของพรดพกทธศาะนานิกายเถรยาทในพกกาม ชม  ว ัดอนนัดา (Ananda Temple) 

ตัง้อยูททางทศิตดยันออกของก ากพงเมือง เป็นยัดะขีาย มองเห็นไดชั้ดเจนะรา้งเะร็จเมื่อปี 1091 
ซึง่ยิหารกหทงนี้นับไดย้ทาเป็นยิหารทีม่ีขนาดใหญททีะ่ กดในพกกาม มีรูปรทางเป็นะี่เหลีย่มจัต กรัะ มีมกขเด็จ
ยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้นซึ่งต ทอมาเจดยีก์หทงนี้เป็นตน้กบบของะถาปัตยกรรมพมทาในยกวตน้ของพกกาม 

กลดะิง่ทีน่ทาทึ่งของยิหารกหทงนี้ก็วอื ทีช่ ทองหลังวาเจาดเป็นชทองเล็กๆ ใหก้ะงะยทางะ ทองลงมาตอ้ง
องวพ์รด ใหม้ีกะงะยทางอยทางนทาอัศจรรย ์จากนั้นพาททานชม ว ัดมนุหา  (Manuha Temple) 
ตัง้อยูททางตอนใตข้องหมูทบา้นมยนิกดบา ะรา้งเมื่อปี 1059 โดยพรดเจา้มนูหดกษัตริยก์หทงมอญ 

เพือ่ะั่งะมบกญไยะ้ าหรับชาตหินา้ จงึไดน้ าอัญมณีบางะทยนไปขายมาะรา้งยัดนี้  โวรงะรา้งยิหาร
วทอนขา้งกวบ มีพรดนอนหนึ่งองว ์กับ พรดพกทธรูปอีกะามองวน่ั์งเบยีดเะยีดอยูทภายใน ะดทอ้นถึง
วยามวับกวน้พรดทัยของกษัตริยเ์ชลยพรดองวน์ี้เป็นอยทางด  ี

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บทาย น าททานกยดชมะิง่ของขึน้ชือ่ของพกกามก็วอื เครือ่งเขิน (Lacquer Ware) ซึง่ยอมรับกันยทามี
ชือ่เะยีงทีะ่ กดในพมทา เชทน ถย้ยน ้า จานรอง โถใะทของตัง้กตทขนาดเล็กถงึใหญท หบีใะ ทของตทางๆ ะ ิง่ที่

ก าลังเป็นที่นิยมก็วอื โถใะทของท าจากขนหางมา้ะานกับโวรงไมไ้ผท มีขนาดเบาบางกลดบบีใหย้กบ 
กลย้กับไปวนืรูปไดด้ังเดมิ จากนั้นพาททานเทีย่ย วดักุบยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) ะรา้ง
โดยพรดโอระของพรดเจา้จันะทิธด ะ ิง่ทีโ่ดดเดทนวอื ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีะ่ กดในพกกาม ที่
ยังวงเหลอือยูท จากนั้นเขา้ชม วดัตโิลมนิโล (Htilominlo Temple) ะรา้งขึน้เมื่อปี 1211 โดย

พรดบัญชาของพรดเจา้นันตทาย-มยา เป็นพรดโอระในพรดเจา้นรปตะิทิธู ซึง่เกดิกับนางหา้มผูห้นึ่ง 
กลดไดเ้ะ ีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นยัดะูง 46 เมตร ยาย 43 เมตร เททากันทัง้ 4ดา้นมี
พรดพกทธรูปปรดดิษฐฐ์านอยูททัง้ 4 ทศิ ทัง้ะองชัน้ มีภาพจติรกรรมฝาผนังอันเกทากกทกับลยดลายปูน

ป้ัน อันปรดณีตะยยงาม ะรา้งโดยพรดตโิลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึง่ไดรั้บการยกยทองยทามีวยาม
ะยยงามมากทัง้ภายในกลดภายนอก นมัะการ เจดีย์สพัพญัญู ซึ่งเป็นเจดียท์ี่ะงูทีะ่ กดในเมือง
พกกาม ชมวิหารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyt) ะรา้งโดยพรดเจา้นดรดตูท กลดพรดองว์ก็เชือ่ยทา

เป็นยัดทีใ่หญททีะ่ กดในเมืองพกกาม ะรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดย้ยทรงปริยิตกยทาผลกรรมจากการกรดท า
ปิตกฆาตจดติดตามพรดองวไ์ปในชาติภพหนา้ ตัง้โดดเดทนยิง่ใหญทตรดหงทานดังต านานทีโ่หดรา้ยได ้
เล ทาตทอกันมา ได้เวลาสมควรน าท่านเดนิทางสูเ่ม ืองมณัฑะเลย์ โดยรถบสัปรบัอากาศ (ใช ้

เยลาเดนิทางปรดมาณ 4 ช่ัยโมง) 
ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Hazel Hotel ณ เมอืงมณัฑะเลย์ (หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว) 

วนัที่สาม มณัฑะเลย์-เที่ยวเมอืงมงิกุน-หมูบ่า้นมงิกุน-เจดยี์มงิกุน-ลอ่งแมน่ า้อริะวด-ีระฆงัมงิกุน 
          เจดยี์ชินพวิมนิ-พระราชวงัมณัฑะเลย์-ไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอวดักุสนิารา-Mandalay Hill      
07.00 น.   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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08.05 น.     น าททานะูท เมอืงมงิกุน โดยการลทองเรือไปตามกมทน ้าอิรดยดะี ูทมิงกกน จากททาเรือใกลเ้จดยีช์เยไจยัต 
เขตเมืองอมรปกรด ทยนน ้าไปหมูบ่า้นมงิกุน ซึง้เป็นะทยนหนึ่งของอมรปกรด กตทอยูทบนเกาดกลางล า

น ้าอิรยดกีลดไปไดด้ย้ยเะน้ทางเรือเททานั้นทยทามอีนกะรณ์ะถานทีก่ะดงวยามยิง่ใหญทของพรดเจา้ป
ดกง รดหยทางทางจดไดเ้ห็นหมูทบา้นอิรยดทีีม่ีลักษณดเป็น “กึง่บา้นกึง่กพ” เนื่องจากรดดับน ้าอิรยดใีน
กตทลดฤดกูาลจดมีวยามกตกตทางกันมาก โดยเฉพาดฤดนู ้าหลาก รดดับน ้าจดขึน้ะงูกยทาฤดกูลย้กยทา 

10 เมตร ชายพมทาจงึนิยมะรา้งบา้นกึง่กพ วอืถา้น ้าข ึน้ะงูก็รทยมกรงกันยกบา้นขึน้ทีด่อนวรั้นน ้าลง
มากก็ยกบา้นมาตัง้ใกลน้ ้าเพือ่วยามะดดยกะบายในการใชก้มทน ้าในชยีิตปรดจ ายัน น าททานชม 
เจดยี์มงิกุน รทองรอยกหทงวยามทดเยอทดยานของพรดเจา้ปดกง ดย้ยภายหลังทรงเวลือ่นทัพไปตยีด
ไขท กลย้ะามารถชดลอพรดมหามัยมกนมีาปรดดษิฐานทีมั่ณฑดเลยเ์ป็นผละ าเร็จ จงึทรงฮึกเหมิทีจ่ด

กรดท าการใหญทข ึน้กลดยากขึน้ ดย้ยการท าะงวรามกผทขยายไปรอบดา้น พรอ้มกับเกณฑก์รงงาน
ขา้ทาะจ านยนมากกทอะรา้งเจดยีม์ิงกกนหรือเจดยีจ์ักรพรรดเิพือ่ปรดดษิฐานพรดทันตธาตกทีไ่ดจ้าก
พรดเจา้กรกงจนีโดยทรงมกทงหยังใหย้ิง่ใหญทเทยีบเททามหาเจดียใ์นะมัยพกกาม กลดใหญทโตโอฬารยิง่

กยทาพรดปฐมเจดยีใ์นะยาม ซึง่ในเยลานั้นถอืเป็นเจดยีท์ีะ่งูทีะ่ กดในะกยรรณภมูิ ะ ทงผลใหข้า้ทาะชาย
ยดไขทหรืออารดกันจ านยน 50,000 วนหลบหนีการขดขีก่รงงานไปอยูทในเขตเบงกอล เป็นดนิกดน
ในอาณัตขิองอังกฤษกลย้ท าการซทองะกมก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตกีองทัพพมทาอยูทเนืองๆโดย

พมทากลทายหายทาอังกฤษหนกนหลังกลายเป็นฉนยนใหเ้กดิะงวรามอังกฤษ-พมทาอันเป็นะาเหตกหนึ่งที่
ท าใหพ้มทาเะยีเมืองในทีะ่ กดอยทางไรก็ตามงานกทอะรา้งเจดยีม์ิงกกนด าเนินไปไดเ้พยีง7 ปี พรดเจา้ป
ดกงเะด็จะยรรวต ภายหลังทรงพทายกพไ้ทยในะงวรามเกา้ทัพ มหาเจดยีอั์นยิง่ใหญทในพรดราช

หฤทัยของพรดองวจ์งึปรากฏเพยีงกวทฐานทยทาใหญทโตมหมึาดั่งภเูขาอิฐทีม่ีวยามม่ันวงถงึ 50 เมตร 
ซึง่หากะรา้งเะร็จตามกผนจดเป็นเจดยีท์ีใ่หญททีะ่ กดกลดะงูทีะ่ กดในโลก เพราดะงูถงึ 152 เมตร ะ ทยน
รอยกตกรา้ยตรงกลางฐานเกดิจากเหตกการณ์กผทนดนิไหยในปี ระฆงัมงิกุนไมทไกลจากฐานเจดยีม์ิง

กกนวอืรดฆังมิงกกนพรดเจา้ปดกงโปรดฯใหะ้รา้งโดยะ าเร็จ เพือ่อกทศิทยายกดทมหาเจดยีม์ิงกกน จงึตอ้ง
มีขนาดใหญทวูทวยรกัน วอืเป็นรดฆังยักษ์ทีม่ีเะน้รอบยงถงึ 10เมตร ะงู 3.70 เมตร น ้าหนัก87ตัน 
เลทาขานกันยทา พรดเจา้ปดกงทรงไมทตอ้งการใหม้ีใวระรา้งรดฆังเลยีนกบบจงึรับะั่งใหป้รดหารชยีิตนาย
ชทางทันททีีะ่รา้งเะร็จ ปัจจกบันถอืเป็นรดฆังยักษ์ทีม่ีขนาดเล็กกยทารดฆังกหทงหนึ่งกหทงพรดราชยังเว

รมลนิในกรกงมอะโกเพยีงใบเดยียทยทารดฆังเวรมลนิกตกรา้ยไปกลย้ชายพมทาจงึภาวภมูิใจยทารดฆังมิง
กกนเป็นรดฆังยักษ์ที่ยังวงะทงเะยีงกอ้งกังยานทัง้นี้เวยมีการทดะอบวยามกยา้งใหญทของรดฆังใบนี้ 
โดยใหเ้ด็กตัยเล็กๆไปยนืรยมกันอยูทใตร้ดฆังไดถ้งึ100 วน เจดยี์ชินพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) 

ปรดดษิฐานอยูทเหนือรดฆังมิงกกนไมทไกล ไดช้ือ่ยทาเป็นเจดยีท์ีะ่ยยะงทามากกหทงหนึ่งะรา้งขึน้ในปี 
พ.ศ.2359โดยพรดเจา้บากดยดีอย์ พรดราชนัดดาในพรดเจา้ปดกง เพือ่เป็นอนกะรณ์กหทงวยามรักที่
พรดองวม์ีต ทอพรดมหาเทยีชนิพยิมิน ซึง่ถงึกกทพริาลัยกทอนเยลาอันวยร จงึไดรั้บะมญานามยทา “ทชั

มาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี เจดยีอ์งวน์ี้เป็นพกทธศลิป์ทีะ่รา้งขึน้ดย้ยภมูจิักรยาลวอืมีองวเ์จดยีะ์ถติอยูท
ตรงกลางณยอดเขาพรดะกเมรกอันเชือ่กันยทาเป็นศนูยก์ลางกลดโลกกลดจักรยาล ลอ้มรอบดย้ยขกนเขา
กลดมหาะมกทรตามหลักไตรภมูิ หลังจากนั้นเดนิทางกลับมายังมัณฑดเลย ์

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บทาย น าททานชมพระราชวงัมณัฑะเลย์ (Mandalay Palace) พรดราชยังทีะ่ ทยนใหญทกทอะรา้งดย้ยไม ้

ะักทีะ่ยยงามทีะ่ กดกหทงหนึ่งของเอเชยี ในะมัยะงวรามมหาเอเชยีบรูพาหรือะงวรามโลกวรั้งที ่ 2 

ยันที ่20 มีนาวม 2488 เวรื่องบนิฝท ายะัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิง้รดเบดิจ านยนมากมาย
ถลทมพรดราชยังมัณฑดเลยข์องพมทาดย้ยเหตกผลยทา พรดราชยังนี้เป็นกหลทงซทองะกมก าลังของกองทัพ
ญีป่ กท นพรดราชยังมัณฑดเลยซ์ึง่เป็นรดราชยังไมะ้ักก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็กตท
ป้อมปราการกลดวนู ้ารอบพรดราชยังทียั่งเป็นของดั่งเดมิอยูทปัจจกปัน พรดราชยังทีเ่ห็นอยูทเป็น



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์   JMM02B-FD PUKAM MING OCT17 4D-FD-W41 

พรดราชยังทีรั่ฐบาลพมทาไดจ้ าลองรูปกบบของพรดราชยังของเกทาข ึน้มา จากนั้นน าททานไป 
พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) ยังทีะ่รา้งดย้ยไมะ้ักทัง้หลัง 

งดงามตามกบบศลิปดพมทากท ้ๆ  ยิจติรตรดการดย้ยลยดลายกกดะลักปรดณีตอทอนชอ้ย ทัง้หลังวา 
บานปรดตกูลดหนา้ตทาง โดยเนน้รายลดเอียดเกีย่ยกับพกทธปรดยัตกิลดทศชาตขิองพรดพกทธเจา้ 
ะรา้งโดยพรดเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่รดองวย์า้ยราชธานีจากอมรปกรดมาอยูททีเ่มือง

มัณฑดเลยเ์พือ่เป็นต าหนักยามกปรพรดราชฐาน กตทหลังจากทีพ่รดองวะ์ ิน้พรดชนม์ พรดเจา้ธีบอ 
หรือ ะปีท อ พรดโอระก็ทรงยกยังนี้ถยายเป็นยัด ถอืไดย้ทาเป็นงานฝีมือทีป่รดณีตของชทางหลยง
ชายมัณฑดเลยอ์ยทางกทจ้ริง น าททานชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึง่วรั้งหนึ่งเวยเป็น
ะถานทีท่ าการะังวายนาพรดไตรปิฎกวรั้งที ่ 5 มีกผทนศลิาจารึกพรดไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พรด

ธรรมขันธ์ กลดหนังะอืกนิเนะบก๊วไดบั้นทกึไยย้ทา “หนังะอืทีใ่หญททีะ่ กดในโลก”ททานชม วดักุสนิารา 
เป็นยัดทีม่ีอายกหลายรอ้ยปีปรดดษิฐานพรดพกทธไะยาะน์ ปางปรินิพพาน มีวยามะยยงามมาก 
จากนั้นน าททานเดนิทางะูทเขามณัฑะเลย์ ตัง้อยูททาง ตดยันออกเฉียงเหนือของพรดราชยัง มวียาม

ะงู 240 เมตร เป็นจกดชมยิยทีะ่ยยงามทีะ่ กดของเมืองมัณฑดเลย ์ อยูทบนยอดเขาะามารถมองเห็น
ทัศนียภาพเกอืบทัง้เมือง ชมพรดอาทติยล์ับขอบฟ้าอันะยยงามบนยอดเขามัณฑดเลย ์

ค า่  บรกิารอาหารค ่าเมนูพเิศษ  กุง้เผา 

น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Hazel Hotel ณ เมอืงมณัฑะเลย์ (หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว) 
วนัที่สี ่ รว่มพธิีลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี-อมรปุระ-สะพานไมอู้เบ็ง-มณัฑะเลย์ 
  วดัพญางู-กรุงเทพฯ  

04.00 น.      น าททานนมัะการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิ่งศกัดิ์สทิธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพมา่  ถอืเป็น
ตน้กบบพรดพกทธรูปทองว าขนาดใหญททรงเวรื่องกษัตริยท์ีไ่ดรั้บการขนานนามยทา “พระพุทธรูป
ทองค าเนือ้นิม่” ทีพ่รดเจา้กรกงยดไขททรงหลทอขึน้ทีเ่มืองธรรมยด ีเมื่อปี พ.ศ. 689 ะงู 12 ฟกต 7 นิ้ย 

หกม้ดย้ยทองว าเปลยหนา 2 นิ้ย ทรงเวรื่องปรดดับทองปางมารยิชัย หนา้ตักกยา้ง 9 ฟกต ในปี พ.ศ.
2327 พรดเจา้ปดกงไดะ้รา้งยัดมหามกนี หรือยัดยดไขท (ยัดอารดกัน หรือยัดพยาจ)ี เพือ่ปรดดิษฐาน
พรดมหามัยมกนี กลดในปี พ.ศ.2422 ะมัยพรดเจา้ ะปีอ กทอน     จดเะยีเมืองพมทาใหอั้งกฤษไดเ้กิด
ไฟไหมยั้ดทองว า จ ึงท าใหท้องว าเปลยที่ปิดพรดลดลายเก็บเนื้อทองไดน้ ้ าหนักถงึ 700 บาท 

ตทอมาในปี พ.ศ.2426 ชายพมทาไดเ้รี่ยไรเงินเพือ่บรูณดยัดขึ้นใหมทมีขนาดใหญทกยทาเดมิโดยะายการ
ออกกบบของชทางชายอิตาลีจงึนับไดย้ทาเป็นยัดทีะ่รา้งใหมททีะ่ กดกตทปรดดษิฐานพรดพกทธรูปเกทากกท
ทีะ่ กดในเมืองพมทา โดยรอบ ๆ รดเบียงเจดียยั์งมีโบราณยัตถกทีน่ าไปจากกรกงศรีอยกธยาเมื่อวรั้งกรกง

กตกวรั้งที ่1 พรอ้มทัง้ เชญิทกกททานรทยมท าบกญบูรณยัดกกะนิารา ซึง่มีอายกหลายรอ้ยปี ปรดดษิฐาน
พรดพกทธไะยาะน์ ะยยงามมากจากนั้นกลับโรงกรม 

07.00 น.       บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าททานชมสะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) ะดพานไมท้ีย่ายทีะ่ กดในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญทชือ่ยทา
เะาอู เะาของะดพานใชไ้มะ้ักถงึ 1,208 ตน้ซึง่มีอายกกยทา 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั 
(Toungthamon) จากนั้นน าททานรทยมท าบกญถยายปัจจัย ณ  ว ัดมหาก ันดายงค์ (Maha 
Gandayon Monastery) ซึง่เป็นยัดที่ใหญททีะ่ กดของพมทาทีเ่มืองอมรปกรด ซึง่ในชทยงเพลจดมีภกิษก
ะงฆนั์บรอ้ยรูปเดนิเรียงกถยดย้ยอาการะ ารยมเพือ่รับถยายภัตตาหารเพล 

เที่ยง         บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านชม วดัพญางูซึง่เป็นยัดทีม่ีวยามเชือ่ยทา มีพญางูมีะ ทยนชทยยะรา้งยัดนี้ข ึน้มา บา้งกลทายยทา
กันยทาเป็นงูทีเ่ล ือ้ยเขา้มาอยูทในยัดเอง กตทกปลกมากทีงู่พยกนี้ไมทท ารา้ยใวรเลย ทกกๆยัน ตอน 
11.00 น. ก็จดมีพธิีอาบน ้าใหงู้ ผูว้นทีม่ีจติศรัทธาก็จดกหทไปดกัูนไดเ้ยลาะมวยร น าทกกททาน
เดนิทางกลับะูทะนามบนิมัณฑดเลย ์
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18.10 น. ออกเดนิทางกลับกรกงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD 247 บรกิาร
อาหารบนเครือ่ง 

20.30 น. เดนิทางถงึะนามบนิดอนเมือง กรกงเทพฯโดยะยัะดภิาพ 
..................................................................... 

 

รายการท่องเที่ยวนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดย
อยู่ในดุลยพนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผู้ประสานงานท้องถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยึดถอืประโยชน์

ของท่านเป็นส าคญั และขึน้อยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

3 – 6 ส.ค. 60 14,900 14,900 4,000 

10 – 13 ส.ค. 60 15,900 15,900 4,000 

 17 – 20 ส.ค. 60 14,900 14,900 4,000 

24 – 27 ส.ค. 60 14,900 14,900 4,000 

31 – 3 ก.ย. 60 14,900 14,900 4,000 

7 – 10 ก.ย. 60 13,900 13,900 4,000 

14 – 17 ก.ย. 60 14,900 14,900 4,000 

21 – 24 ก.ย. 60 13,900 13,900 4,000 

28 – 1 ต.ค. 60 14,900 14,900 4,000 

อตัรานีร้วม 

 วทาตั๋ยเวรื่องบนิ ไป-กลับ ชัน้ปรดหยัด กรกงเทพฯ – ยทางกกง้ – กรกงเทพฯ โดยสารการบนิ Air Asia (FD) 

 วทาภาษีะนามบนิพมทา กลด วทาภาษีะนามบนิไทย 

 วทารถโวช้ปรับอากาศน าเทีย่ยตามรายการ 

 วทาทีพั่กรดดับ 3 ดาย 3 วนื (ตามทีร่ดบกไยใ้นรายการ) 

 วทารดยางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม 

 วทารถขึน้พรดธาตกอินกขยน 

 วทามัววกเทศกข์องบริษัทดกูลตลอดการเดนิทาง 

 วทาอาหารกลดเวรื่องดืม่ทีร่ดบกไยใ้นรายการ 

 อัตราวทาเขา้ชมะถานทีท่ีร่ดบกไยใ้นรายการ 

 ปรดกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที ่เะ ียชยีิตเนื่องจากอกบัตเิหตก จดวกม้วรองเป็นจ านยนเงิน 1,000,000 บาท 

วทารักษาพยาบาล 500,000  บาท (วกม้วรอง ผูเ้อาปรดกันภัย อายกรดหยทาง 6-75 ปี ในกรณีทีผ่ ูเ้อาปรดกันภัย

อายกต ่ากยทา 6 ปี หรือ รดหยทาง 75-85 ปี วกม้วรอง 50 % ของจ านยนเงินเอาปรดกันภัย ทั้งนี้ข ึน้อยูทกับเงื่อนไข

ของกรมธรรม์ / ะ ทยนในกรณี ผูเ้อาปรดกันภัยอายกะงูกยทา 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอะงยนะทิธิ์ในการวกม้วรอง) 

ยงเงินวกม้วรองอาหารเป็นพษิ (โดยกพทยจ์ดตอ้งรดบกในใบรับรองกพทยย์ทา **อาหารเป็นพษิเททานั้น**) 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมูลวทาเพิม่ 7% กลด ภาษีหัก ณ ทีจ่ ทาย 3% 
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 วทาอาหารกลดเวรื่องดืม่ทีไ่มทไดร้ดบกไยใ้นรายการ เชทน วทาซักรีด โทรศัพท ์ ว ทามินิบาร์ ฯลฯ 

 วทาบริการกลดวทาใชจ้ ทายะทยนตัยทีไ่มทรดบกไยใ้นรายการ 

 ทปิมัววกเทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงกรม, รา้นอาหาร 600 บาท / ลกูวา้ 1 ททาน (ะ ทยนหัยหนา้

ทัยร์จากเมืองไทย มากหรือนอ้ยขึน้อยูทกับวยามพอใจของลกูวา้เป็นะ าวัญ) 

 วทาใชจ้ ทายะทยนตัย หรือ วทาใชจ้ ทายอื่น ทีไ่มทไดร้ดบกไยใ้นโปรกกรม 

 วทาท ายีซทาในกรณีเรทงด ทยน / วทาท าหนังะอืเดนิทางไทย / วทาธรรมเนียมะ าหรับผูถ้อืพาะปอร์ตตทางชาต ิ  

 วทาอาหารกลดเวรื่องดืม่ทีไ่มทไดร้ดบกไยใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา  

 
เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรกณาจองลทยงหนา้อยทางนอ้ย 30 ยันกทอนการเดินทาง กลดกรกณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ

เตรียมเอกะาระทงใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 ยัน หลังจากท าการจองกลย้ 

 การช ารดวทาทัยร์ะ ทยนทีเ่หลอืทางบริษัทฯ จดเรียกเก็บกทอนเดนิทางไมทนอ้ยกยทา 15 ยัน ททานวยรจัดเตรียมวทา

ทัยร์ใหเ้รียบรอ้ยกทอนก าหนด  เนื่องจากทางบริษัทตอ้งะ ารองวทาใชจ้ ทายในะทยนของวทาที่พักกลดตั๋ย

เวรื่องบนิ มิฉดนั้นจดถอืยทาททานยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต  ิ

 หากในวณดของททานมีผูต้อ้งการดกูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูะ้งูอายก, มีโรวปรดจ าตัย หรือไมทะดดยกใน

การเดนิทางททองเทีย่ยในรดยดเยลาเกนิกยทา 4 - 5 ช่ัยโมงติดตทอกัน ททานกลดวรอบวรัยตอ้งใหก้ารดกูละมาชกิภายใน

วรอบวรัยของททานเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูทวณด หัยหนา้ทัยร์มีวยามจ าเป็นตอ้งดกูลวณดทัยร์ทัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมทะามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราวาโปรโมช่ัน กลดขอเก็บเงินทัง้หมด (กตทะามารถเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กทอนการเดนิทาง 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอะงยนะทิธิ์ทีจ่ดเปลีย่นกปลงรายลดเอียดบางปรดการในทัยร์นี้ เมื่อเกดิเหตกจ าเป็นะกดยิะัยจนไมทอาจ

กกไ้ขไดก้ลดจดไมทรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ะญูหาย ะ ูญเะ ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือวยามรับผดิชอบ

ของหัยหนา้ทัยร์ กลดเหตกะ กดยิะัยบางปรดการ เชทน การนัดหยกดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตทางๆ  

 เนื่องจากรายการทัยร์นี้เป็นกบบเหมาจทายเบ็ดเะร็จ หากททานะลดะทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏเิะธการเขา้ปรดเทศไมทยทาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอะงยนะทิธิ์ไมทวนืเงินในทกกกรณี  

 เมื่อททานไดช้ ารดเงินมัดจ าหรือทัง้หมดไมทยทาจดเป็นการช ารดผทานตัยกทนของบริษัทฯ หรือช ารดโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จดขอถอืยทาททานรับทราบกลดยอมรับในเงื่อนไขตทางๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนกปลงไดเ้พื่อวยามเหมาดะม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จดยึดถือผลปรดโยชน์ 

ตลอดจนวยามปลอดภัยของวณดผูเ้ดนิทางเป็นะ าวัญ  

 ทางบริษัทฯ จดไมทรับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่ทานถกูปฏเิะธเขา้เมือง โดยดทานตรยจวนเขา้เมืองปรดเทศไทย

กลดพมทา 

 ะ าหรับ ผูโ้ดยะาร ที่ไมทไดถ้อื PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตทางดา้ย ผูโ้ดยะารตอ้งรับผดิชอบเรื่อง

เอกะาร (VISA) หรือ การกจง้เขา้กจง้ออกปรดเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัยร์ จดไมทรับผดิชอบในกรณี ที ่ด ทาน

ตรยจวนเขา้เมืองของปรดเทศไทยปฏเิะธในการเขา้กลดออกจากปรดเทศ 
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 ขอสงวนสทิธิ จ านวนผู้เดนิทาง 10 ท่านขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผู้เดนิทางต ่ากวา่ 8 

ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่ ีหวัหนา้ทัวร์จากเมอืงไทยไปกบักรุ๊ปด้วยแตจ่ะมี ไกด์

ท้องถิน่ ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ีคอยรบัที่สนามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอดการ

เดนิทางที่ประเทศพมา่เป็นอย่างด ีแตถ่า้ต ่ากว่า 8 ท่าน ทางบรษิทั ของสงวนสทิธิไมอ่อกเดนิทางใน

กรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยินดคีนืเงนิให้ท ัง้หมด หรอืจดัหา

คณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 

ส าคญัท ีส่ดุ!! หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 7 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  ** กรณี ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ โปรด

สอบถาม **ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนั

เดินทางท่ีท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงิน

ค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


