
#11002 ทัวรพมา พุกาม มัณฑะเลย อมรปุระ มิงกุน 4 วัน 3
คืน รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี สักการะพระมหา
เจดียชเวสิกอง ปาทะเลเจดีย บิน PG (*บินภายใน)
ทัวรพมา พุกาม มัณฑะเลย อมรปุระ สะพานไมอูเบ็ง วัดกุสินารา เขามัณฑะเลย
เจดียมิงกุน ลองแมนํ้าอิระวดี พระราชวังมัณฑะเลย พระราชวังไมสักชเวนานจอง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - เมืองอมรปุระ - ภูเขามัณฑะเลยฮิ
ลล หรือ วัดกุสินารา - ภูเขาสกายน - สะพานไมอูเบ็ง   

HOTEL YI
LINK
MANDALAY
หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

2 ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานเนียงอู เมืองพุกาม - พุกาม - เจดียชเวสิกอง -
วัดอนันดา - วัดมนุหา - เคร่ืองเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดียสัพพัญู - วิหาร
ธรรมยังยี - ทะเลเจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา

  

SU TIEN
SAN
HOTEL หรือ
เทียบเทา
ระดับเดียวกัน

3
ทาอากาศยานเนียงอู เมืองพุกาม - เมืองมัณฑะเลย - เมืองมิงกุน - แมน้ําอิระวดี - หมูบาน
มิงกุน - มหาเจดียยักษ หรือ เจดียมิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) -
ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี - พระราชวังมัณฑะเลย - วัดกุโสดอ - พระราชวังไมสักชเวนานดอว
/ เจดียชเวนานดอว

  

HOTEL YI
LINK
MANDALAY
หรือเทียบเทา
ระดับเดียวกัน

4 พระมหามัยมุนี - วัดมหากันดายงค - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 ฿17,900 ฿17,500 ฿16,900 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย - เมืองอมรปุระ - ภูเขามัณฑะเลยฮิลล หรือ วัดกุสิ
นารา - ภูเขาสกายน - สะพานไมอูเบ็ง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

10.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาทเตอร F สายการบินบางกอกแอรเวย Bangkok Airway
(PG) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

บาย

12.05 น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเท่ียวบิน PG 709 **บริการอาหารบนเครื่อง**

13.25 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเป็นอมตะซ่ึงอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซ่ึงเป็น
ราชธานีเพียง 76 ปี แหงหน่ึงของพมากอนท่ีจะยายมายอยูท่ีเมืองมัณฑะเลยในปี พ.ศ.2400

นําทานผานชม ภูเขาสกาย ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุมแมน้ําอิระวดี
เจดียจํานวนมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝ่ังแมน้ํา

ชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท่ียาวท่ีสุดในโลก ทอดขามทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ีสราง
ตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม

นําทานแวะ วัดกุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน

นําทานเดินทางสูเขา Mandalay Hill ตัง้อยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซ่ึงเป็นจุดชม
วิวทิวทัศนท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลย ซ่ึงอยูบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบทัง้เมือง
ชมพระอาทิตยลับฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานมัณฑะเลย บาย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใต เป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา สรางแลวเสร็จใน พ.ศ. 2542
อีกทัง้ยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวา
มีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย - ทาอากาศยานเนียงอู เมือง
พุกาม - พุกาม - เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา -
เคร่ืองเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดียสัพพัญู -

บริการอาหารบนเครื่อง

เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุประบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันและไมสามารถ
เลือกชวงท่ีน่ังบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เมืองอมรปุระ

ภูเขามัณฑะเลยฮิลล หรือ วัดกุสินารา

ภูเขาสกายน

สะพานไมอูเบ็ง

เมืองท่ีไดรับการขนานนามวาเป็น เมืองแหงผูท่ีเป็นอมตะ และยังเคยเป็นเมืองหลวงเกาท่ี
เคยเจริญรุงเรืองทัง้ทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา กอนจะเปล่ียนไปเป็นเมือ
งมัณฑะเลย เป็นเมืองท่ีอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมา
ท่ียังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน ซ่ึงสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู รวมไปถึง
อารยธรรมอันเกาแกของเมืองท่ีสามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียท่ีตัง้เรียง
รายอยูรอบๆตัวเมือง

เป็นจุดชมวิวสวยงามและมีปูชนียสถานสําคัญๆ ใหนักทองเท่ียวไดชม ทัง้ดูธรรมชาติ ดู
ทิวทัศนอันสวยงามท่ีสุด และสามรถมองเมืองมัณฑะเลย ไดเกือบทัง้หมด สามารถมอง
เห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยไดเป็นอยางดี เป็นแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวตาง
พากันแวะเวียนมาสัมผัส เท่ียวชมตลอดเวลา

เป็นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวท่ีคุณสามารถมองเห็นเจดียตางๆ ท่ีวางตัวอยูตามไหลเขา
เพ่ือจะไดทําความรูจักกับเมืองสกายนใหมากขึน้ เพราะไมวาจะมองจากมุมไหนของดาน
บน สิ่งท่ีเห็นไดคือ กลุมเจดียตางๆ ท่ีกระจายตัวอยูโดยรอบ จนสุดแมน้ําอิระวดี แมน้ําสาย
หลักของเมืองน้ี

สะพานไมสักท่ียาวท่ีสุดในโลก สรางขึน้ในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึน้เพ่ือขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงน้ีนอกจาก
จะเป็นสะพานไมท่ียาวท่ีสุดเเลวน้ัน สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ท่ีรื้อมาจาก
พระราชวัง เเหงกรุงอังวะ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน



วิหารธรรมยังยี - ทะเลเจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา

 กิจกรรม เชา

05.00 น. รับประทานอาหารเชา แบบกลองจากทางโรงแรม

06.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินมัณฑะเลย อาคารผูโดยสายภายในประเทศ

07.55 น. ออกเดินทางสู สนามบินพุกาม สูเมืองประวัติศาสตรพุกาม โดยสายการบิน Air Yangon เท่ียวบินท่ี YH 910
หรือสายการบินอ่ืนในเวลาใกลเคียงกัน

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม (Bagan)

นําทานชม พระเจดียชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถูปดัง้เดิมของพมาโดยแท เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ ใชเป็นทัง้ท่ีประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทในพุกาม

นําทานชม วัดอนันดา (Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน ซ่ึงวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีสุดในพุกาม ซ่ึงตอมาเจดียแหงน้ีเป็นตนแบบของสถาปัตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งท่ีนาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ ท่ี
ชองหลังคาเจาะเป็นชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย

จากน้ันพาทานชม วัดมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา โครงสรางวิหารคอนขางแคบ มี
พระนอนหน่ึงองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานแวะชมสิ่งของขึน้ชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกันวามีชื่อเสียงท่ีสุดในพมา เชน ถวย
น้ํา จานรอง โถใสของตัง้แตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ สิ่งท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครง
ไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม

จากน้ันพาทานเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งท่ีโดดเดนคือ ภาพจิต
กรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคงเหลืออยู

จากน้ันเขาชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันทัง้ 4 ดาน มีพระพุทธรูป
ประดิษฐฐานอยูทัง้ 4 ทิศ ทัง้สองชัน้ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนป้ัน อันประณีตสวยงาม ซ่ึงไดรับการ
ยกยองวามีความสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก

นมัสการ เจดียสัพพัญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชม วิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) เชื่อวาเป็นวัดท่ีใหญ
ท่ีสุดในเมืองพุกาม ตัง้โดดเดนย่ิงใหญตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา

ชมเมืองทะเลเจดียท่ีสวยงาม และหมูบานเกาแกเมืองพุกามท่ียังคงวิถีท่ีวิตท่ีเรียบงาย เดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับ
ขอบฟา ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการเชิดหุนท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง พรอมลิม้รส
อาหารพ้ืนเมือง

นําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมัณฑะเลย
 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใต เป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา สรางแลวเสร็จใน พ.ศ. 2542
อีกทัง้ยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวา
มีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



ทาอากาศยานเนียงอู เมืองพุกาม

พุกาม

เจดียชเวสิกอง

วัดอนันดา

วัดมนุหา

สนามบินประจําเมืองพุกาม ปัจจุบันตัง้อยูในเขตมัณฑะเลย เป็นเขตพาณิชยกรรมและ
เศรษฐกิจ

เป็นเมืองเกาแกตัง้แตสมัยพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นเมืองท่ีติดอันดับเมืองท่ีมีแหลงทอง
เท่ียวทางดานประวัติศาสตรท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศพมา โดยเฉพาะความย่ิง
ใหญของเจดียจํานวนมากกวา 5,000 องค จนไดรับสมญานามวาเป็นเมืองแหงเจดียสี่พัน
องค ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีบงบอกถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็นอยาง
ดีคนท่ัวไปจึงขนานนามเมืองพุกามน้ีวาเป็นอูอาริยธรรมของประเทศ

องคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ีตัง้
รูปผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตน้ันเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตัง้แตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง

ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” อานันทวิหารไดชื่อวางดงามท่ีสุด
เพราะเต็มไปดวยเชิงชัน้ทางศิลปะครบทุกแขนง เป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก
วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส

เป็นวัดในพุทธศาสนาท่ีสรางขึน้ในยาน Myinkaba ใกลๆ กับเมืองพุกาม โดยเชลยมอญ
กษัตริยมานูฮาในปี 1067 ตามคําจารึกของกษัตริยมานูฮา เป็นอาคารรูปสี่เหล่ียมผืนผา
สองชัน้ อาคารประกอบดวยพระพุทธรูปน่ังสามองคและพระพุทธรูปเขาสูนิพพาน วัด
Manuha เป็นหน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในพุกาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เครื่องเขิน บาย

เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกันวามีชื่อเสียงท่ีสุดในพมา เชน ถวยน้ํา จาน
รอง โถใสของตัง้แตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ สิ่งท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส
ของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปได
ดังเดิม



วัดกุบยางกี

วัดติโลมินโล

เจดียสัพพัญู

วิหารธรรมยังยี

ทะเลเจดีย

ชมภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคงหลงเหลืออยู สรางโดยพระโอรสของ
พระเจาจันสิทธะ ท่ีโดดเดนดวยภาพจิตกรรม ฝาผนัง ท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม และยังคงหลง
เหลืออยู เน่ืองจาก รัฐบาลแหงสหภาพเมียนมาร ไมอนุญาตใหนํากลองบันทึกภาพเขาไป
ภายใน วิหาร หรือ พระเจดีย ดวยเกรงวาแสงจากแฟลชจะทําลายภาพภายในใหเสียหาย ดัง
น้ัน จึงไมสามารถบันทึกภาพจิตรกรรมท่ีเขากวากันวา สวยงาม และ ทรงคุณคาทางศิลปะ
ได

ไดรับการยกยองวาเป็นวัดท่ีสวยงามทัง้ภายนอกและภายใน เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐ
ถือปูน ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึน้สูระเบียงชัน้บนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็น
วิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในน้ันมีความ
แตกตาง เพราะชวงน้ันเริ่มไดรับอิทธิพลมาจากจีนครับ

เจดียท่ีมีความสูงท่ีสุดในเมืองพุกาม โดยมีความสูงอยูท่ี ประมาณ 61 เมตร ดวยศิลปะ
แบบปาละของอินเดีย ถือเป็นแมแบบของสถาปัตยกรรมพมากันเลยครับ ตัง้อยูใจกลาง
เมือง ถัดจาก วัดอนันดา

วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู ระหวางการกอสราง พระเจานรถูจะเสด็จมาตรวจงานทุก
วัน จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง ถาตรวจไปพบวาบริเวณใดท่ีมีการกออิฐแลวเป็นโพรงหรือรู
ขนาดใหเข็มสอดเขาไปได พระองคจะสัง่ใหจับชางท่ีกออิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ
วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม แตสรางไมเสร็จ มีประตูทาง
เขาออกทัง้ 4 ทิศ ทําใหตัดกันคลายกับไมกางเขนแบบกรีก

ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึน้ยามเชาตรู ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก
สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิตยกําลังขึน้หรือลับขอบฟา

เชิดหุนกระบอกของพมา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

การแสดงหุนสายพมาโอกาสท่ีแสดงทัง้คืนแบบสมัยกอนนอยมาก สวนใหญมักจะนํามา
แสดงในงานอีเวนทตางๆ หรือโอกาสในงานพิเศษ การแสดงละครหุนเป็นสื่อทาง
วัฒนธรรมท่ีสรางสรรคขึน้มาเพ่ือเสนอความงดงามทางศิลปะและความบันเทิง การแสดง
ละครหุนไดรับการพัฒนาจนถูกใชเป็นสัญลักษณของสื่อในหลากหลายวาระ ไมวาจะ
เป็นการสื่อสารทางการเมือง ดังจะเห็นไดจากการแสดงละครหุนของหลายๆ ประเทศ
อยางเชนท่ีพมาจะนิยมใชหุนสายเพ่ือสื่อสารหรือทวงติงการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ
รวมถึงเชื้อพระวงศในราชสํานัก หรือจะใชหุนเป็นสื่อใหขอมูลกับเด็ก ชวยโนมนาวจิตใจ
เด็กๆ ได



วันท่ี 3 ทาอากาศยานเนียงอู เมืองพุกาม - เมืองมัณฑะเลย - เมืองมิ
งกุน - แมน้ําอิระวดี - หมูบานมิงกุน - มหาเจดียยักษ หรือ
เจดียมิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) - ทัช
มาฮาลแหงลุมอิรวดี - พระราชวังมัณฑะเลย - วัดกุโสดอ -
พระราชวังไมสักชเวนานดอว / เจดียชเวนานดอว

 SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

08.05 น. ออกเดินทางไป สนามบินพุกาม สู เมืองมัณฑะเลย โดยสายการบิน Air Yangon เท่ียวบินท่ี YH 917

นําทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน หมูบานมิงกุน ซ่ึงเป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ แตอยูบน
เกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือเทาน้ัน ทวามีอนุสรณสถานท่ีแสดงความย่ิงใหญของพระเจาปดุง ระหวางทางจะได
เห็นหมูบานอิรวดีท่ีมีลักษณะเป็น “กึ่งบานกึ่งแพ” ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึน้สูงก็รวมแรงกันยกบานขึน้ท่ีดอน
ครัน้น้ําลงมากก็ยกบานมาตัง้ใกลน้ําเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจําวัน

นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง

ไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือ ระฆังมิงกุน คือเป็นระฆังยักษท่ีมีเสนรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตัน
ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษท่ีมีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลิน
แตกราวไปแลว ชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษท่ียังคงสงเสียงกองกังวานทัง้น้ีเคยมีการทดสอบความกวาง
ใหญของระฆังใบน้ี โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง100 คน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเป็นเจดียท่ีสวยสงามากแหงหน่ึง เพ่ือเป็น
อนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาล
แหงลุมอิรวดี”

จากน้ันเดินทางกลับมายัง มัณฑะเลย

นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึง
ของเอเชีย ปัจจุปันพระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึน้มา

นําทาน พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังท่ีสรางดวยไมสักทัง้หลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย ทัง้หลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา ถือไดวาเป็นงานฝีมือท่ีประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง

นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงครัง้หน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทําการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 5 มีแผนศิลา
จารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ หนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือท่ีใหญท่ีสุดในโลก”

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ทาอากาศยานเนียงอู เมืองพุกาม

เมืองมัณฑะเลย

เมืองมิงกุน

แมนํ้าอิระวดี

หมูบานมิงกุน

มหาเจดียยักษ หรือ เจดียมิงกุน

สนามบินประจําเมืองพุกาม ปัจจุบันตัง้อยูในเขตมัณฑะเลย เป็นเขตพาณิชยกรรมและ
เศรษฐกิจ

ตัง้อยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี อดีตเมืองหลวงท่ีสําคัญของประเทศพมา กอตัง้โดยกษัตริยมินดง
แตภายหลังจากท่ีพมาไดตกเป็นเมืองขึน้ของจักรวรรดิอังกฤษ ทําใหเมืองแหงน้ีลดความ
สําคัญลงไป แตปัจจุบัน เมืองมัณฑะเลยไดรับการปรับปรุงจนกลายเป็นเมืองศูนยกลางท่ี
สําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของประเทศพมา โดยมีขนาดประชากรท่ีมากเป็นอันดับ 2
ของประเทศ และมีความสําคัญทัง้ในแงของศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการทอง
เท่ียว

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยประมาณ 11 กม. นักทองเท่ียวสวนใหญก็จะนิยมลงเรือจาก
เมืองมัณฑะเลย ลองไปตามลําน้ําอิรวดี เพ่ือไปยังเมืองมิงกุน แตจริงๆสามารถดินทางโดย
รถได แตการเดินทางโดยเรือเป็นท่ีนิยมมากกวา เพราะจะไดชมความสวยงามของ
ธรรมชาติระหวางทางดวย คาเรือไป-กลับ ตกลําละ 35,000 จาต เป็นเรือลําใหญ น่ังได
เป็น 10-20 คน ใชเวลาลองเรือประมาณ 1 ชัว่โมง

เป็นแมน้ําสายหลักของประเทศพมา มีความยาว 2,170 กิโลเมตร มีตนกําเนิดในเขตน ู
เจียง มณฑลยูนนาน บริเวณใกลรอยตอเขตแดนรัฐกะฉ่ิน ประเทศพมา บริเวณตนน้ํา
มีชื่อเรียกวาแมน้ําเมขา จนเมื่อไหลมารวมกับแมน้ํามะลิขาท่ีเมืองมิตจีนา จึงเรียกแมน้ํา
สายใหมวา แมน้ําอิรวดี โดยชื่ออิรวดีมาจากชื่อนางไอราวดี มารดาของไอราวตะ

หมูบานมิงกุน ซ้ึงเป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวย
เสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณสถานท่ีแสดงความย่ิงใหญของพระเจาปดุง ระหวางทาง
จะไดเห็นหมูบานอิรวดีท่ีมีลักษณะเป็น “กึ่งบานกึ่งแพ” เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละ
ฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึน้สูงกวาฤดูแลวกวา
10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึน้สูงก็รวมแรงกันยกบานขึน้ท่ีดอน
ครัน้น้ําลงมากก็ยกบานมาตัง้ใกลน้ําเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจํา
วัน

การกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง 7 ปี พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพาย
แพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียจึงปรากฏเพียงแคฐาน ทวาใหญโตมหึมาด่ังภูเขาอิฐท่ีมี
ความมัน่คง ซ่ึงหากสรางเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ีใหญท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก สวน
รอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหวในปี พ.ศ.2381



ระฆังมิงกุน
ระฆังมิงกุนมีเสนรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตัน เลาขานกันมาวา
พระเจาปดุงไมทรงตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ จึงรับสัง่ใหประหารนายชางทันที
ท่ีสรางเสร็จ ปัจจุบันระฆังใบน้ีถือวาเป็นระฆังยักษท่ีเล็กกวาระฆังแหงพระราชวังเคลมลิน
ในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว แตระฆังเคลมลินน้ันแตกราวไปแลว ไมสามารถนํามาใชงาน
ไดอีก ระฆังมิงกุนจึงเป็นระฆังยักษท่ีสามารถสงเสียงกองกังวานไดจริงๆท่ีเหลืออยูในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)

ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี

พระราชวังมัณฑะเลย

วัดกุโสดอ

พระราชวังไมสักชเวนานดอว / เจดียชเวนานดอว

 บาย

เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเป็นเจดีย
ท่ีสวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึน้ในปี พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาใน
พระเจาปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก
พิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ีเป็น
พุทธศิลปท่ีสรางขึน้ดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอัน
เชื่อกันวาเป็นศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลัก
ไตรภูมิ

เจดียชินพิวเม เป็นเจดียขนาดใหญ อยูทางตะวันตกของเเมน้ําอิรวดี เจดียมีลักษณะเป็น
ชัน้ๆสีขาวซ่ึงไดเเรงบรรดารใจมาจากเขาพระสุเมรุ โดยพระเจาบากะยีดอว เพ่ือเป็นอนุสรณ
แหงความรักท่ีพระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงได
รับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลปท่ีสรางขึน้ดวยหลักภูมิ
จักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันวาเป็นศูนยกลาง
และโลกและจักรวาล

พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ในสมัย
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝ ายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุปัน
พระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวัง ของเกาขึน้
มา แตท่ีเหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทาน้ัน

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 4 พระเจามินดง ทรงใหจารึกพระ
ไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ลงบนหินออน 729 แผน ถือเป็นพระไตรปิฎกเลมใหญ
ท่ีสุดในโลก และถือเป็นครัง้แรกในประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษา
บาลี และไดนํามาประดิษฐานในมณฑป อยูรอบ “พระเจดียมหาโลกมารชิน” มีความสูง 30
เมตร ซ่ึงจําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกาม

ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองทัง้หลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึน้ครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก

้



วันท่ี 4 พระมหามัยมุนี - วัดมหากันดายงค - ทาอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา

 HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเป็นตนแบบพระพุทธรูป
ทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” นับไดวาเป็นวัดท่ีสรางใหมท่ีสุดแต
ประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกท่ีสุดในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุท่ีนํามาจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครัง้กรุง
แตกครัง้ท่ี 1

พรอมทัง้เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากน้ันกลับ
โรงแรม

10.00 น. นําชม วัดมหากันดายงค (Mahagandaryon Monastry) ซ่ึงเป็นวัดใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงใน
ชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับอาหาร วิทยาลัยสงฆแหงน้ีเป็นสถานท่ีศึกษาพระธรรม
และรักษาพระธรรมวินัยมากท่ีสุด ดวยวัตรปฏิบัติอันงดงามของภิกษุสงฆในวัดมหากันดายงค ทําใหมีชาวพมาจํานวนมากสงบุตร
หลานมาศึกษาพุทธศาสนากันท่ีน่ี

บาย

14.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG 710 ** บริการอาหารและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง **

16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

พระมหามัยมุนี

วัดมหากันดายงค

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมาประทานลมหายใจอัน
ศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี พระมหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทนของ
พระพุทธองคท่ีมีชีวิตจิตใจ ใครท่ีมากราบไหวบูชาจะไดรับศรัทธาอันสูงลํา้ เป็นพระพุทธรูป
หลอทองสําริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปัจจุบันประดิษฐานอยูท่ี “วัดมหามัยมุนี” หรือชื่อแท
ดัง้เดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข

เป็นวัดใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียง
แถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับอาหารพระพุทธมหามุนี หรือรูจักกันในนามพระลางหนา ท่ีมี
ความงดงามตามศิลปกรรมพมา ท่ีมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสําริดปิดทอง ท่ีอย คูบานคู
เมืองมาชานาน เป็นสถานท่ีท่ีสําคัญรองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง

 บาย



 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใต เป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา สรางแลวเสร็จใน พ.ศ. 2542
อีกทัง้ยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวา
มีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**

- บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานทัง้จาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

- ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ได

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทัง้หมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวทัง้หมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิ

ฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
 

อัตรานี้รวม:
- ตัว๋เครื่องบินชัน้ทัศนาจรไป-กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตัว๋ 

- ตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเสนทางมัณฑะเลย-พุกาม-มัณฑะเลย

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

- ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
่ ่



- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ตองมีอายุการใช ไมตํ่ากวา 6 เดือน นับจากวันท่ีเดินทาง

หมายเหตุ
- กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง

- ในกรณีท่ีไฟลทบินภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินเน่ืองจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ ทาง
ผูจัดขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาท่ีเกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

- ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตัง้แตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ทัง้น้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท

- สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตัง้แต 12*21 เมษายน 2562 พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักช
เวนานจอง จะปิดใหบริการ โดยทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหบริการแทน

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิน้

- ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทัง้หมด

- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิน้

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยัง

คณะตอไปแตทัง้น้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

- กรณีท่ีทานตองออกตัว๋ภายใน เชน (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตัว๋ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้


