
#11841 ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน สัก
การะเจดียชเวสิกอง รวมพิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี ลอง
เรือแมนํ้าอิระวดี บิน PG
ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม มิงกุน อมรปุระ วัดกุบยางกี เจดียติโลมินโล วิหาร
ธรรมมายันจี สะพานไมอูเบง เจดียมิงกุน วัดกุโสดอร เจดียกวงมูดอ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - มัณฑะเลย - พุกาม - ทะเล
เจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา   

GRACIOUS
BAGAN HOTEL
หรือเทียบเทา

2 พุกาม - เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วิหาร
ธรรมยังยี   

       GRACIOUS
BAGAN HOTEL
หรือเทียบเทา

3 อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง - มัณฑะเลย - มิงกุน - มหาเจดียยักษ หรือ เจดียมิงกุน -
ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)   

SHWEPHUY
HOTEL /
SHWEINNGYIN
HOTEL หรือ
เทียบเทา

4 พระมหามัยมุนี - สกายน - ภูเขาสกายน - วัดเจดียนมนาง - พระราชวังไมสักชเวน
านดอว / เจดียชเวนานดอว - พระราชวังมัณฑะเลย - วัดกุโสดอ - ทาอากาศยา
นมัณฑะเลย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,000

9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,000

16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,000

20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,000

17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

25 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000



31 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

1 พ.ย. 62 - 4 พ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

8 พ.ย. 62 - 11 พ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

15 พ.ย. 62 - 18 พ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

22 พ.ย. 62 - 25 พ.ย. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

29 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

6 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

7 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

13 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

14 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

20 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

21 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿4,000

27 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 ฿17,999 ฿17,999 ฿17,999 ฿4,000

28 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿4,000

29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿4,000

30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 ฿18,999 ฿18,999 ฿18,999 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติ
มัณฑะเลย - เมืองมัณฑะเลย - พุกาม - ทะเลเจดีย - เชิดหุน
กระบอกของพมา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

09.00 น. พรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 3 เคานเตอร C สายการบิน BANGKOK AIEWAYS โดยมีเจา
หนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

(ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ของสายการบินได กอนเวลา
BOADING TIME)

บาย

บริการอาหารกลางวัน และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

12.15 น. นําทานเหินฟาสู เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมาโดยเท่ียวบิน PG709

13.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานมัณฑะเลย ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับกระเปาสัมภาระ

นําทานสู เมืองมัณฑะเลย อดีตราชธานีอันรุงเรืองของพมา เป็นเพียงหน่ึงในไมกี่เมืองท่ียังคงใชชื่อเดิมเรื่อยมาไมมีการ
เปล่ียนแปลง ตัง้อยูบนท่ีราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลําน้ําเอยาวดีตอนบน

นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถโคฃปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) ทานจะไดชมวิวตลอดสองขาง
ทางท่ีสวยงามดวยธรรมชาติ

นําทานสู จุดชมวิวทะเลเจดีย ท่ีสวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพุกาม ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ พรอมชม
พระอาทิตยลอยลับขอบฟา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! พรอมชมโชวหุนเชิดโบราณ

พักท่ี GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเทา หรือระดับเดียวกัน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

 บาย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตัง้แตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ของสายการบินได กอนเวลา BOADING
TIME

เมืองพุกาม โดยรถโคฃปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)

มัณฑะเลย

พุกาม

ทะเลเจดีย

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

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

ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึน้ยามเชาตรู ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก
สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิตยกําลังขึน้หรือลับขอบฟา

เชิดหุนกระบอกของพมา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือเทียบเทา

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



พุกาม - เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี
- วัดติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู เมืองพุกาม พุกามไดชื่อวาเป็นเมืองแหงทะเลเจดีย หรือ ดินแดนแหงเจดียสี่พันองค เพราะในสมัยรุงเรืองเคยมีเจดีย
มากมายถึง 4,446 องค ปัจจุบันเหลือแคเพียง 2,217 องค เจดียแหงแรกของพุกามคือ เจดียชเวซีโกน

นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธของพมา) สรางเป็นทรงรูปสถูป แบบดัง้เดิมของพมาโดยแท มีลักษณ
เป็นสีทองขนาดใหญ สรางขึน้หลังพระเจาอโนรธาขึน้ครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มี
ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ

นําทานชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญท่ีขึน้ชื่อไดรับการยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม”
เป็นท่ีรูจักเหนือวิหารทัง้หลาย สรางโดยพระเจาจานสิตา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

นําทานชม วัดมนุหะ ตัง้อยูบริเวณตอนใตของหมูบานยินกะบา สรางโดยพระเจามานุหะ เพ่ือสัง่สมบุญไวชาติหนาจึงไดสราง
วัดน้ีไว ดวยโครงสรางพระวิหารคอนขางแคบทําใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภายใน

นําทานชม วัดกุบยางกี สรางโดยพระโอรสของพรเขาจันสิทธะ สิ่งท่ีโดดเดนคือภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอยางสวยงาม เรียก
ไดวาสวยท่ีสุดในพุกามก็วาได

นําทานชม เจดียติโลมินโล เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหาร
มีชองบันไดเดินขึน้สูระเบียงชัน้บนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม

นําทานชม วิหารธรรมมายันจี วิหารท่ีวัดน้ีไดชื่อวาใชความหนาแนน ความละเอียดพิถีพิถันในการสรางมากท่ีสุดในพมาก็วาได

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเทา หรือระดับเดียวกัน

พุกาม

เจดียชเวสิกอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

องคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ีตัง้
รูปผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตน้ันเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตัง้แตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง



วันท่ี 3 เมืองอมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง - เมืองมัณฑะเลย - เมืองมิงกุน
- มหาเจดียยักษ หรือ เจดียมิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิว
มิน(เมียะเต็งดาน)

วัดอนันดา
ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” อานันทวิหารไดชื่อวางดงามท่ีสุด
เพราะเต็มไปดวยเชิงชัน้ทางศิลปะครบทุกแขนง เป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก
วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหล่ียมจัตุรัส

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

วัดมนุหา

วัดกุบยางกี

วัดติโลมินโล

วิหารธรรมยังยี

 บาย

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

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

        GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู อมรปุระ เป็นอีกหน่ึงเมืองของพมาท่ียังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน ซ่ึงสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู
รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมืองท่ีสามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียท่ีตัง้เรียงรายอยูรอบ ๆ

นําทานชม สะพานไมสักอูเบ็ง สะพานท่ีสรางดวยไมสักและยาวท่ีสุดในโลก ตัวสะพานน้ีทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ขาม
ทะเลสาบตองตะมาน ของเมืองอมรปุระ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานกลับสู เมืองมัณฑะเลย

นําทานลองเรือเขาสู เมืองมิงกุน เป็นหมูบานริมแมน้ําอิรวดีฝ่ังตะวันตก หางจากมัณฑะเลยประมาณ 11 กิโลเมตร

นําทานชม เจดียมิงกุน ซ่ึงมีความหมายวาเจดียท่ีสรางไมเสร็จ พระเจาปดุงมีพระราชดําริจะสรางเจดียมิงกุน หรือ “เจดีย
จักรพรรดิ” ท่ีใหญท่ีสุดและสูงกวาเจดียใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีไดจากพระเจากรุงจีน

นําทานชม ระฆังมิงกุน ซ่ึงพระเจาปะดุงทรงสรางไว เป็นระฆังสัมฤทธิท่ี์ใหญท่ีสุดในประเทศพมา น้ําหนักประมาณ 90 ตัน
ระฆังน้ีสูง 4 เมตร มีเสนผาศูนยกลางท่ีปากกวาง ราว 5 เมตร นับวาเป็นระฆังท่ีแขวนอยูซ่ึงใหญท่ีสุดในโลก

นําทานชม เจดียชินพิวเม ท่ีเป็นอนุสรณสถานแหงความรักอันย่ิงใหญไมแพกัน โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระ
เจาปดุง ทรงสรางไวแดพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จนเป็นท่ีกลาวขานวาเป็น “ทัชมาฮาลแหงลุมอิ
รวดี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

พักท่ี        SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเทา

อมรปุระ

สะพานไมอูเบ็ง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มัณฑะเลย บาย

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



วันท่ี 4 พระมหามัยมุนี - เมืองสกายน - ภูเขาสกายน - วัดเจดียนมนาง
- พระราชวังไมสักชเวนานดอว / เจดียชเวนานดอว - พระราช
วังมัณฑะเลย - วัดกุโสดอ - ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย -
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

มิงกุน

มหาเจดียยักษ หรือ เจดียมิงกุน

ระฆังมิงกุน

เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)

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

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

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว 

 SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

04.00 น. นําทาน รวมพิธีอันศักดิส์ิทธิใ์นพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุดของพมา) ถือ
เป็นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง เครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ท่ี
พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว



นําทานเดินทางสู เมืองสกายน

นําทานผาน ชมภูเขาสกายน ศูนยกลางแหง พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุมแมน้ําอิระ
วดี เจดียจํานวนมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยูบนภูเขา

นําทานชม เจดียกวงมูดอร หรือวัดเจดียนมนางสรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อปี ค.ศ.1636 เพ่ือใชเป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้ว
แกว หรือพระทันตธาตุท่ีไดมาจากลังกา องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได 274 เมตร และใชอิฐในการกอสรางมาก
ถึง 10,126,552 กอน

นําทานชม วัดชเวนันดอร ชมอาคารไมสักทองสลักเสลาดวยลวดลายท่ีงามวิจิตร อาคารน้ีเคยเป็นพระตําหนักท่ีประทับของ
พระเจา มินดง เมื่อสิน้พระชนมลงแลว พระเจาทีบอ (กษัตริยองคสุดทายของพมา) ไดรื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแตงดวย
ไมแกะสลักเลาเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ

นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เป็นอาคารไมตกแตงดวยปูนป้ันมีระเบียงรอบถึง 5 ชัน้ แตกตาง
จากวัดอ่ืนๆตอมาถูกไฟไหมหมด ขณะน้ีทางการพมาไดกอสรางขึน้มาใหมในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย สรางขึน้เมื่อ
ยายราชธานีมาจากอมรปุระ

นําทานชม วัดกุโสดอ ซ่ึงครัง้หนึงเคยเปนท่ีทําการสังคานราพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด
84,000 พระธรรมขันธ และไดลงกินเนสบุควา “เป็นหนังสือท่ีใหญท่ีสุดในโลก”

นําทานเดินทางกลับสู สนามบินมัณฑะเลย

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ํา

19.15 น. นําทานเหินฟากลับสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี PG714

21.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

พระมหามัยมุนี

สกายน

ภูเขาสกายน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เมืองสกายน ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมือง
สกายน ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายท่ีตัง้เรียงรายอยูบนภูเขาและริมฝ่ังแมน้ํา
ประมานพุทธศตวรรษท่ี 19 มีเจาเชื้อสายไทยใหญเมืองสกายน นามสอยุน รวบรวมผูคน
แลวตัง้ตนเป็นกษัติยอยูท่ีเมืองสกายน หรือสะแกง ท่ีตัง้ปัจจุบันอยูใหลเนินเขาบนฝ่ัง
ตะวันตกของแมน้ําอิรวดีหางจากมัณฑะเลยไปทางทิศใตประมาณ 10 กิโลเมตร สกายน
เป็นราชธานีไดเพียง 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกัน สุดทายพระเจาโดะมินพญา ไดรับ
ชัยชนะจึงยานเมืองหลวงใหมมาตัง้ท่ีปากแมน้ํามิดแง ตรงท่ีบรรจบกับแมน้ําอิรวดี จนเป็น
ท่ีตัง้ของเมืองอังวะในเวลาตอมา

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



 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

วัดเจดียนมนาง

พระราชวังไมสักชเวนานดอว / เจดียชเวนานดอว

พระราชวังมัณฑะเลย

วัดกุโสดอ

วัดเจดียนมนาง สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อปี ค.ศ.1636 เพ่ือใชเป็นท่ีประดิษฐานพระ
เขีย้วแกวหรือพระทันตธาตุท่ีไดมาจากลังกา เจดียน้ีเป็นเจดียทรงโอคว่ําแบบสิงหล หรือ
เจดียทรงลังกา มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผาครึ่งซีกน้ี ไดตนแบบมาจากถัน พระ
ชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได 274 เมตร
และใชอิฐในการกอสรางมากถึง 10,126,552 กอน

ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองทัง้หลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึน้ครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก

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

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

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



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตัว๋ภายใน (ตัว๋เครื่องบิน , ตัว๋รถทัวร , ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทัง้น้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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



เง่ือนไข
1.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน

2.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทัง้หมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทัง้หมดใหแกทาน

3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตัว๋เครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทัง้น้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึน้ของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึน้ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตัว๋เครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน

การชําระเงิน
1.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือทัง้หมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน(ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

อัตรานี้รวม:
คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.        

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

่



คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
** หากทานท่ีตองออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋เน่ืองจากสาย

การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทาน้ัน ไมเชนน้ันทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้
สิน้ เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครัง้
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

การเดินทางในแตละครัง้จะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึน้ไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนมัดจําทัง้หมด เน่ืองจากทา
งบริษัทฯ ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณา
ชําระ 21 วันกอนการเดินทาง

หมายเหตุ : ตัว๋เมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

2.สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

3.IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึน้ไปบนเครื่องบินดังน้ี

แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก
3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทาง โหลดใตเครื่องในทุกกรณี ใหนําติดตัวขึน้เครื่องเทาน้ัน !!

 
 

การยกเลิก
1.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

่



2.1.1ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.2ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.3ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวทัง้หมด

ทัง้น้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตัว๋เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสาย
การบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมด  

4.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน 
 


