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วนัแรก         สวุรรณภมู ิ– มณัฑะเลย ์– พระราชวงัมณัฑะเลย ์- ต าหนกัชเวนานจอง 
                     วดักโุสดอว ์–  มณัฑะเลยฮ์ลิส ์                  (- / - D) 
11.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้  4  ประต ู6 เคานเ์ตอร ์L 

เคาเตอรส์ายการบนิ  MYANMAR AIRLINES  (8M) 
เจา้หนา้ทีค่อยให ้MY TRAVEL AGENT คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

13.45 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิที ่ 8M-338  
*** สายการบนิม ีบรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง *** 

15.20 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศเมยีนมาร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   JMM05 MON PU MIN 4D3N SEP17-8M-W41 

 ( เวลาทอ้งถ ิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท ี) เดนิทางถงึเมอืงมณัฑะเลย ์
ทา่นจะไดช้มทศันยีภาพความอดุมสมบรูณ์ ไรน่า สวนผกั ของเมอืงสกาย ลุม่แมน่ า้อ ิ
ระวด ีเจดยีน์อ้ยและใหญจ่ านวนมากมายทีต่ ัง้เรยีงรายอยูบ่นเขา และรมิฝั่งแมน่ า้ 
จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย  ์(Mandalay Palace) พระราชวังที่ ส่วนใหญ่
กอ่สรา้งดว้ยไมส้ักทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของเอเชยี ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบรูพา หรอื
สงครามโลกครัง้ที ่2 วันที ่ 20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ 
ไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลวา่พระราชวังนี้
เป็นแหลง่ซอ่งสมุก าลังของกองทัพญีปุ่่ น พระราชวังมัณฑะเลย ์ซึง่เป็นพระราชวังไมส้ักก็ถูก
ไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคนู ้ารอบพระราชวัง ทีย่ังเป็น
ของดั่งเดมิอยู่ ปัจจุปันพระราชวงัทีเ่ห็นอยูเ่ป็นพระราชวังทีรั่ฐบาลพมา่ไดจ้ าลองรปูแบบของ
พระราชวังของเก่า  จากนัน้น าท่านชม พระต าหนกัไมส้กั ชเวนนัดอว ์(Golden Palace 
Monastry) พระต าหนักนี้สรา้งดว้ยไมส้ักทัง้หลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติร
ตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลังคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้
รายละเอยีดเกีย่วกับพุทธประวัตแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้สรา้งโดย  พระเจา้มนิดงในปี 
พ.ศ.2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พื่อเป็นพระ
ต าหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที่พระองค์ส ิน้พระชนม์ พระเจา้ธีบอ หรือสีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัด  ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืที่ประณีตของชา่งหลวง
ชาว มัณฑะเลยอ์ยา่งงดงามยิง่นัก จากน ัน้น าท่านชม วดักโุสดอว ์ตามประวัต ิเป็นวัดทีพ่ระ
เจา้มนิดง สรา้งขึน้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการสังคายนาพระไตรปิฏก ครัง้ที่ 4 และ พระองค์
ทรงใหจ้ารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระ
ไตรปิฏก เล่มใหญ่ทีส่ดุในโลก  และ เป็นครัง้แรกในประวัตศิาสตรท์ีม่กีารบันทีพ่ระไตรปิฎก
เป็นภาษาบาล ีและไดน้ ามาประดษิฐานในมณฑปอยูร่อบ “พระเจดยีม์หาโลกมารชนิ” น าทา่น
ชม วดัพระหนิออ่น หรอื วดัตอจ ี แกะสลักดว้ยหยกขาวแทส้วยงามมาก ดัง้พระมชีวีติ    
น าท่านเดนิทางสูเ่ขา มณัฑะเลยฮ์ลิส ์Mandalay Hill ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนอืของ
พระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทวิทัศนท์ีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์
ซึง่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมอืงมัณฑะเลยเ์กือบทั้งเมอืง ชมพระ
อาทติยล์ับฟ้าอันสวยงามบนยอด 3 เขามัณฑะเลย ์   

ค า่   บรกิารอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร กุง้แมน่ า้เผา  ทา่นละ 1 ตวั 
 พกัที ่ SHWE PHYU HOTEL//   SHWE  HTEE  HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรอื
เทยีบเทา่) 
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วนัทีส่อง        มณัฑะเลย ์- พกุาม – พระเจดยีช์เวสกิอง – วดัอนนัดา – วดัมนหูา – วดักบุยางก ี
                      วดัตโิลมนิโล – เจดยีส์พัพญัญ ู– วหิารธรรมยนัจ ี– เจดยีช์เวสนัดอว ์ 
                      ( จดุชมววิทะเลเจดยี)์ -  ชมโชวห์ุน่พืน้เมอืงเชดิหุน่     ( B / L/  D) 
06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารโรงแรม  น าท่านเดนิทาง

สูเ่มอืง พุกาม (Bagan) โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4 ช ัว่โมง) พุกามดั่งเมืองโบราณสถานดนิแดนแห่ง
เจดียห์มืน่องค์ ที่มอีายุ 2,000 ปี ของกษัตรยิอ์นุรุทมหาราชแห่ง
อาณาจักรพุกาม  ระหวา่งการเดนิทางท่านจะไดช้มสถูปเจดยีแ์ละ
วหิารสว่นทีร่อดพน้จากภัยแผน่ดนิไหว และการกัดเซาะของแมน่ ้าอิ
ระวดี มีอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2,000 แห่ง และถูกขนานนามว่าเป็น “ 
ดนิแดนแหง่ป่าพระเจดยี ์ ”  น าท่านชม พระเจดยีช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) 
ซึ่งเป็นสถูปดั ้งเดิมของพม่าโดยแท ้มี ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นหลังพระ
เจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุจากพระสรรีะหลายสว่น มลีักษณะเป็น
สทีองขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนต ์และศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนานกิายเถรวาท
ในพุกามชม วดัอนนัดา (Ananda Temple) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันอ อกของก าแพงเมอืง เป็น
วัดสขีาว มองเห็นไดช้ัดเจน สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้า่เป็นวหิารที่มขีนาด
ใหญท่ีส่ดุในพกุาม มรีปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส มมีขุเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น  ซึง่ตอ่มาเจดยีแ์หง่
นี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพุกาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื ที่
ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองค์พระ ใหม้ีแสงสว่างอย่างน่า
อัศจรรย ์จากนัน้พาท่านชมวดัมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องหมูบ่า้นมยนิ
กะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์หง่มอญ เพือ่สัง่สมบญุไวส้ าหรับชาตหินา้ จงึ
ไดน้ าอัญมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวัดนี้ โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึง่องค ์กับ 
พระพทุธรปูอกีสามองคน่ั์งเบยีดเสยีดอยูภ่ายใน สะทอ้นถงึความคับแคน้พระทัยของกษัตรยิ ์
เชลยพระองคน์ี ้เป็ นอยา่งด ี

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร 
จากนั้นพาท่านเที่ยว วดักุบยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้
จันสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเดน่คอื ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพกุาม ทีย่ังคงเหลอือยู ่ 
จากนัน้เขา้ชม วดัตโิลมนิโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระบัญชาของ
พระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู ซึง่เกดิกับนางหา้มผูห้นึง่ และไดเ้สีย่ง
ทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวัดสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทัง้ 4ดา้นมีพระพุทธรูป
ประดษิฐ์ฐานอยู่ทัง้ 4 ทศิ ทัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อัน
ประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761 ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่มคีวามสวยงาม
มากทัง้ภายในและภายนอก นมัสการ เจดยีส์พัพญัญู ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในเมอืงพุกาม น า
ท่าน ชมวหิารธรรมยนัจ(ีDhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชือ่วา่
เป็นวดัทีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงพกุาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระท า
ปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่ยิง่ใหญต่ระหงา่นดังต านานทีโ่หดรา้ยได ้
เล่าต่อกันมา  จากนัน้ชม เจดยีช์เวสนัดอร ์ เชือ่กันวา่ภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจา้
และยังมรีปูปั้นเทพเจา้ศักดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดตูัง้อยูบ่รเิวณลานของวหิารจงึมชีือ่เรยีกแบบฮนิดู
วา่เจดยีก์าเนชา จากบรเิวณนีท้่านสามารถมองเห็นพระอาทติยต์กลบัขอบฟ้า และเจดยี ์
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นอ้ยใหญ่  ทีต่ ัง้อยู่รายรอบ จนไดส้มญานามวา่  “ป่าทะเลเจดยี ์5,000 องค”์  ใหท้่าน
เก็บภาพประทบัใจ ตามอธัยาศยั 
และเก็บภาพพระอาทติยล์ับขอบฟ้า ณ เจดยีช์เวซานดอว ์(Shwesandaw Pagoda) ท่าน
สามารถมองเห็นทุง่ทะเจดยีใ์นมมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์หง่นี ้ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร  พรอ้มชมโชวเ์ชดิหุน่กระบอก  
                ทา่นจะไดช้มการเชดิหุน่ทีด่เูหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิม้รสอาหารพืน้เมอืง 
                พกัที ่ FAMOUS HOTEL /  SHWE YEE PWINT HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรอืเทยีบเทา่) 
 
วนัทีส่าม        พกุาม – อมรปรุะ – สะพานไมอ้เูป้ง ทะเลสาบคองตามนั – มงิกนุ – ลอ่งเรอืแมน่ า้ 
                      อริวด ี- เจดยีม์งิกนุ ระฆงัใหญ ่– เจดยีช์นิพวิมนิ            ( B / L/  D)                
เชา้   บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารโรงแรม 
  น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์ ( Mandalay ) โดยรถบัสปรับอากาศ... ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง ใหท้า่นพักผอ่นอสิระตามอัธยาศัย พรอ้มน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง
อมรปรุะ เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะซึง่อยูท่างตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่เป็นเมอืงราชธาน ี76 
ปี และเป็น ราชธานแีหง่ทีห่นึง่ของพมา่ กอ่นจะยา้ยมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ. 2400  
และน าทา่น ชม สะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้
ผูใ้หญช่ือ่วา่เสาอเูสาของ สะพานใชไ้มส้กัถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายกุวา่ 200 ปี ทอดขา้ม 
ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสูว่ดัจอกตอจ ี ซึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบ
วดัอนันดาแหง่เมอืงพกุาม  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืรมิแมน่ ้าอริะวดเีพือ่ขา้มฝากสูร่าชธานเีกา่ของพระเจา้ปดงุจะเป็น

เสน้ทางสู ่ มหาเจดยีย์ักษ์ “มนิกนุ”  ชมเจดยีข์นาดใหญ ่ รอ่งรอยแหง่ความทะเยอทะยาน
ของพระเจา้ปดงุ ทีใ่ชแ้รงงานทาส และนักโทษจ านวนนับพันคนในการสรา้ง โดยตัง้พระทัย
วา่จะสรา้งใหส้งูใหญก่วา่พระปฐมเจดยีแ์หง่สยาม และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตรได ้
จากเมอืงอังวะทีอ่ยูฝ่ั่งตรงขา้มแมน่ ้าอริะวด ี แตด่ว้ยงบประมาณทีบ่านปลาย ประกอบกับ
ปัญหาขาดแคลนแรงงาน จงึท าใหก้ารกอ่สรา้งลา่ชา้ ในทีส่ดุพระองคก็์เสด็จสวรรคตเสยีกอ่น 
ในปี พ.ศ. 2362 หลังพา่ยแพจ้ากสงคราม 9 ทัพ  เจดยีอ์งคน์ี ้จงึสรา้งไดแ้คฐ่าน หลังจากนัน้
องคเ์จดยีจ์งึถกูทิง้รา้งเรือ่ยมา แตเ่พยีงฐานก็นับวา่ใหญโ่ตมาก หากสรา้งเสร็จจะมขีนาดใหญ่
และสงูทีส่ดุในโลก และยงัมอีกีส ิง่หนึง่ทีใ่หญร่ะดบัโลกของ มนิกนุ คอื ระฆงัยกัษ์
มนิกนุ สรา้งในปี พ.ศ. 235 โดยพระเจา้ปดงุ สรา้งถวายแดเ่จดยีม์งึกนุ   สงู 4 เมตร น ้าหนัก 
90 ตัน และปากระฆงักวา้ง 5 เมตร เป็นระฆงัทตีดีัง เดมิถกูแขวนไวท้ีอ่งคเ์จดยีป์อนดอว ์
ใกล ้ๆ  กับเจดยีม์นิกนุ แตห่ลังจากแผน่ดนิไหว ท าใหฐ้านพระเจดยีพั์งลงมา ระฆงัยักษ์ มนิกุ
นจงึถกูยา้ยมาแขวนยังจดุทีต่ัง้ ณ ปัจจบุัน  ในอดตีระฆงัองคน์ีใ้หญเ่ป็นอนัดับ 2 รองจาก
ระฆงัแหง่พระราชวงัเครมลนิในกรงุมอสโก ประเทศรัสเซยี แตร่ะฆงัเครมลนิแตกไปแลว้ 
ปัจจบุันระฆงัยักษ์มนิกนุ จงึเป็นระฆงัทีม่สีภาพสมบรูณ์ ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก หลังจากนัน้น า
ทา่นชมเจดยีส์ขีาว ทีส่รา้งบนฐาน 7 ช ัน้รปูเกลยีวคลืน่งดงาน เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะ
เต็งดาน) เจดยีท์ีส่วยสงา่มากแหง่หนึง่ สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2329 เพือ่ใหเ้ปรยีบเสมอืนเจดยี์
จฬุามณี ทีต่ัง้อยูเ่หนอืเขาพระสเุมร ุ ตามความเชือ่ในไตรภมูพิทุธศาสนาทีว่า่ คอืแกนกลาง
จักรวาล ซึง่ถกูลอ้มรอบดว้ยสตัตบรพัินธ ์และมหานทสีทัีนดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดยีอ์งคน์ีย้ังถกู
สรา้งใหเ้ป็นสกัขพียานรักของราชนกิลุอังวะ โดยพระเจา้บากะยดีอวเ์พือ่เป็นอนุสรณ์สถาน
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แหง่ความรักทีม่ตีอ่พระมเหสชีนิพวิมนิ ทีส่ ิน้พระชนมไ์ปกอ่นทีพ่ระเจา้บากะยดีอวจ์ะขึน้
ครองราชย ์ แมจ้ะไมใ่ชห่นิออ่นเหมอืนทัชมาฮาล แตก็่ไดรั้บสมญานามวา่ “ ทชัมาฮาลแหง่
ลุม่อริวด ี”   

 ค า่   บรกิารอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร  
 พกัที ่ SHWE PHYU HOTEL//   SHWE  HTEE  HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรอื
เทยีบเทา่) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ ี ่      รว่มพธิศีกัด ิส์ทิธ ิล์า้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี - มณัฑะเลย ์-  กรงุเทพฯ  
04.00 น. จากนัน้น าท่านไปนมัสการ พระมหามยัมุน ีอันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 แห่งของพม่า 

ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรปูทองค าขนาดใหญท่รงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามว่า  
 “พระพุทธรูปทองค าเนือ้น ิม่” ที่พระเจา้กรุงยะไขท่รงหล่อขึน้ที่เมอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ.

689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 
นิว้ ทรงเครือ่งประดับทองปางมารวชิยั หนา้ตัก 

 กวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้ง
วดัมหามนุี หรอืวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี 
เพือ่ประดษิฐานพระมหามัยมนุี และในปี พ.ศ. 2422 
สมัยพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้ังกฤษ
ไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองค า จงึท า ใหท้องค าเปลวที่
ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพื่อ
บูรณะวัดขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิ โดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาล ีจงึนับไดว้า่
เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีง
เจดยีย์ังมโีบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรงุ ศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 พรอ้มทัง้รว่มพธิกีาร
อันส าคัญลา้งพระพักตรถ์อืเป็นการสักการะเพือ่ความเป็นสริมิงคล หลังจากนัน้ เชญิทุกท่าน
รว่มท าบญุบรูณ วดักสุนิารา ซึง่มอีายหุลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์ปางปรนิพิาน
สวยงามมาก สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลับสูท่ีพั่ก  

เชา้    บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารโรงแรม   
08.30 น. ออกเดนิทางไปสนามบนิมัณฑะเลย ์ 
11.00 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ  โดยสายการบนิ เมยีนมา่ร ์แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่ 8M-337 

** โดยสารกรบนิ มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่ บนเครือ่ง *** 
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13.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 
 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุย
พนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็น

ส าคญั และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 
 
 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ  5,000  บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสอืเดนิทาง  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่/ เด็ก ราคาทา่น
ละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 

5 - 8  ก.ค. 60 15,900.- 4,000.- 
12-15  ก.ค. 60 15,900.- 4,000.- 
19-22  ก.ค. 60 15,900.- 4,000.- 
26-29  ก.ค. 60 15,900.- 4,000.- 
9-12 ส.ค. 60 15,900.- 4,000.- 

17-20 ส.ค. 60 15,900.- 4,000.- 
23-26 ส.ค. 60 15,900.- 4,000.- 

30 ส.ค. – 2  ก.ย.  60 15,900.- 4,000.- 
6 – 9 ก.ย. 60  15,900.- 4,000.- 

13-16  ก.ย. 60 15,900.- 4,000.- 
20-23 ก.ย. 60 15,900.- 4,000.- 
27-30 ก.ย. 60 15,900.- 4,000.- 
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 ช าระสว่นทีเ่หลอื ท ัง้หมดกอ่นการเดนิทาง  15 วนั หรอืตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ** 
 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์
- เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี / กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฏเิสธมใิห ้
เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
เนือ่งจากรายการทัวรแ์บบเหมาเหมาจา่ย 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ สายการบนิ MYANMAR AIRLINES :  BKK-MDL-BKK  (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่ภาษีสนามบนิทกุ ไทย-พมา่ 

  คา่น ้าหนักกระเปา าเดนิทาง  ทา่นละ 20 กก.   
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่โรงแรมทีพั่ก 3 คนื  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 มัคคเุทศกไ์ทย-พมา่  คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง  1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่วซีา่พมา่ ส าหรับตา่งชาต ิ (กรณุาตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีทั่วร)์ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่กระเปา าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ  เกนิทา่นละ 20 กก. 
 คา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  /คา่ภาษีน ้ามันทีม่ี

การปรับเพิม่จากสายการบนิ 

 ทปิไกดพ์มา่ - และคนขบัรถบัส  600 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น /ตลอดการเดนิทาง) 
หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ตา่งๆ  

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื 
ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบั
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  
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 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศ
ไทยและพมา่ 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่
ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 ทา่น 
ทางบรษัิทฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยไปกับกรุ๊ปดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพ่ดู
ภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรับทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศ
พมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษัิท ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุ๊ปนัน้ แตจ่ะแจง้ให ้
ทราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 

ส ำคญัที่สุด!! 

หนงัสอืเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 8 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง และมีหนำ้ที่เหลือไว้

ประทบัตรำไม่นอ้ยกว่ำ 2 หนำ้ ** กรณี ถือหนงัสอืเดินทำงตำ่งชำต ิโปรดสอบถำม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสำร มีไฟลท์เดินทำงภำยในประเทศหรอืระหว่ำงประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทำง

ที่ท่ำนไดท้  ำกำรจองไวก้บัทำงบริษทัฯ กรุณำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ที่ทรำบ ก่อนกำรช ำระเงินค่ำตัว๋

ดงักล่ำว ถำ้เกิดขอ้ผิดพลำดทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรรบัผิดชอบทุกกร 


