
#12762 ทัวรพมา พุกาม มัณฑะเลย มิงกุน 4 วัน 3 คืน จุด
ชมวิวทะเลเจดีย ลองเรือแมนํ้าอิระวดี บิน FD
ทัวรพมา พุกาม มัณฑะเลย มิงกุน นั่งรถสูพุกาม โชวพ้ืนเมืองหุนเชิดพุกาม วัดเจ
ดียชเวสิกอง วิหารธรรมยันจี หมูบานมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลยพระราชวังไม
สักชเวนานจอง รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี สะพานไมอูเบ็ง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พุกาม - ทะเลเจดีย - เชิดหุน
กระบอกของพมา   

SU TIEN
SAN
HOTEL หรือ
เทียบเทา

2 เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - รานเคร่ืองเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล -
เจดียสัพพัญู - วิหารธรรมยังยี - มัณฑะเลย   

HOTEL YI
LINK
MANDALAY
หรือเทียบเทา

3 มิงกุน - ลองเรือแมน้ําอิรวดี - หมูบานมิงกุน - มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน) - เจดียชินพิว
มิน (ทัชมาฮาลแหงลุมน้ําอิรวดี) - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจ
ดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ

  

HOTEL YI
LINK
MANDALAY
หรือเทียบเทา

4 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สกายน - ภูเขาสกายน - สะพานไมอูเบ็ง -
ทะเลสาบคองตามัน - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 พ.ค. 65 - 11 พ.ค. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

15 พ.ค. 65 - 18 พ.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,500

22 พ.ค. 65 - 25 พ.ค. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

29 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,500

1 มิ.ย. 65 - 4 มิ.ย. 65 ฿14,900 ฿14,500 ฿13,900 ฿3,500

22 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

6 ก.ค. 65 - 9 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,500

13 ก.ค. 65 - 16 ก.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,500

26 ก.ค. 65 - 29 ก.ค. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

3 ส.ค. 65 - 6 ส.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,500

9 ส.ค. 65 - 12 ส.ค. 65 ฿13,900 ฿13,500 ฿12,900 ฿3,500

16 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

18 ส.ค. 65 - 21 ส.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,500

23 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

28 ส.ค. 65 - 31 ส.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,500

29 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,500



1 ก.ย. 65 - 4 ก.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,500

5 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,500

8 ก.ย. 65 - 11 ก.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,500

12 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

15 ก.ย. 65 - 18 ก.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

19 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

22 ก.ย. 65 - 25 ก.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500

27 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พุกาม -
ทะเลเจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.30 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอร สายการบินไทยแอรเอเชีย Thai Air
Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

11.00 น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเท่ียวบิน FD 244 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

บาย

12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนําทานเดินทางสูเมืองพุกาม เมือง
แหงประวัติศาสตรของประเทศเมียนมาร โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผอนบนรถตามอัธยาศัย

จากนั้นถึง เมืองพุกาม ชมเมืองทะเลเจดียท่ีสวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามท่ียังคงวิถีท่ีชีวิตท่ีเรียบงายนําทานชมและ
เก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟา ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการเชิดหุนท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริงพรอมล้ิมรสอาหาร
พ้ืนเมือง

นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

พุกาม

 บาย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดใน
ประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นเมืองท่ีติดอันดับเมืองท่ีมีแหลงทอง
เท่ียวทางดานประวัติศาสตรท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศพมา โดยเฉพาะความย่ิง
ใหญของเจดียจํานวนมากกวา 5,000 องค จนไดรับสมญานามวาเป็นเมืองแหงเจดียสี่พัน
องค ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีบงบอกถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็นอยาง
ดี คนท่ัวไปจึงขนานนามเมืองพุกามน้ีวาเป็นอูแหงอารยธรรมของประเทศ



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - เคร่ืองเขิน - วัดกุบ
ยางกี - วัดติโลมินโล - เจดียสัพพัญู - วิหารธรรมยังยี -
เมืองมัณฑะเลย

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ทะเลเจดีย
ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก
สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิตยกําลังขึ้นหรือลับขอบฟา

เชิดหุนกระบอกของพมา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

08.25 น. ชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถูปด้ังเดิมของพมาโดยแท มีลักษณะเป็นสีทองขนาด
ใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเป็นสีทอง
ขนาดใหญ ใชเป็นท้ังท่ีประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม

ชมวัดอนันดา (Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน ซ่ึงวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดใน
พุกาม มีรูปรางเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส และสิ่งท่ีนาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ ท่ีชองหลังคาเจาะเป็นชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตอง
องคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน(Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกันวามีชื่อเสียงท่ีสุดในพมา

่ ่ ่ ่ ่ ่



พาทานเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สิ่งท่ีโดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคง
เหลืออยู

เขาชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) มีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูท้ัง 4 ทิศ ท้ังสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง
อันเกาแกกับลวดลายปูนป้ัน อันประณีตสวยงาม ซ่ึงไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากท้ังภายในและภายนอก

นมัสการ เจดียสัพพัญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดในเมืองพุกาม

ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดในเมืองพุกาม

ไดเวลาสมควรเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

เจดียชเวสิกอง

วัดอนันดา

วัดมนุหา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นองคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ี
ตั้งรูปผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง

ท่ีน่ีไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” ท่ีไดชื่อวางดงามท่ีสุดเพราะวัด
แหงน้ีเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง โดยเป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยู
มาก

เป็นวัดในพุทธศาสนาท่ีสรางขึ้นในยาน Myinkaba ใกลๆ กับเมืองพุกาม โดยเชลยมอญ
กษัตริยมานูฮาในปี 1067 ตามคําจารึกของกษัตริยมานูฮา ท่ีน่ีมีลักษณะเป็นอาคารรูป
สี่เหล่ียมผืนผาสองชั้น อาคารประกอบดวยพระพุทธรูปน่ังสามองคและพระพุทธรูปเขาสู
นิพพาน วัด Manuha เป็นหน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในพุกาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รานเครื่องเขิน บาย

เครื่องเขิน เป็นท่ียอมรับกันวาเป็นหน่ึงในงานหัตถกรรมท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในพมา โดย
เครื่องเขินมีหลากหลายรูปแบบ เชน ถวยน้ํา จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ
หีบใสของตางๆ ซ่ึงสิ่งท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ
มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม



วันท่ี 3 มิงกุน - ลองเรือแมน้ําอิรวดี - หมูบานมิงกุน - มหาเจดียยักษ
(เจดียมิงกุน) - เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี) - พระ
ราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวน
านดอว) - วัดกุโสดอ

วัดกุบยางกี

วัดติโลมินโล

เจดียสัพพัญู

วิหารธรรมยังยี

มัณฑะเลย

วัดน้ีสรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ มีความโดดเดนดวยภาพจิตกรรมฝาผนังท่ี
งดงามท่ีสุดในพุกามและยังคงหลงเหลืออยูถึงปัจจุบัน เน่ืองจากรัฐบาลแหงสหภาพเมีย
นมาร ไมอนุญาตใหนํากลองบันทึกภาพเขาไปภายในวิหารหรือพระเจดีย ดวยเกรงวาแสง
จากแฟลชจะทําลายภาพภายในใหเสียหาย ดังนั้น จึงไมสามารถบันทึกภาพจิตรกรรมท่ีเขา
กวากันวาสวยงาม และทรงคุณคาทางศิลปะได

ท่ีน่ีไดรับการยกยองวาเป็นวัดท่ีสวยงามท้ังภายนอกและภายใน เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐ
ถือปูน ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็น
วิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในนั้นมีความ
แตกตาง เพราะชวงนั้นเริ่มไดรับอิทธิพลมาจากจีน

เป็นเจดียท่ีมีความสูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ตั้งอยูใจกลางเมืองตรงบริเวณถัดจากวัดอนันดา
โดยมีความสูงอยูท่ีประมาณ 61 เมตร ตัวเจดียมีศิลปะแบบปาละของอินเดีย ท่ีน่ีถือเป็น
หน่ึงในแมแบบของสถาปัตยกรรมพมาท่ีสําคัญ

เป็นวิหารขนาดใหญอันเกาแกท่ีมีชื่อท่ีหน่ึงของพุกาม วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู
ระหวางการกอสราง พระเจานรถูจะเสด็จมาตรวจงานทุกวัน จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง ถา
ตรวจไปพบวาบริเวณใดท่ีมีการกออิฐแลวเป็นโพรงหรือรูขนาดใหเข็มสอดเขาไปได
พระองคจะสั่งใหจับชางท่ีกออิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหาร
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม แตสรางไมเสร็จ มีประตูทางเขาออกท้ัง 4 ทิศ ทําใหตัดกัน
คลายกับไมกางเขนแบบกรีก

เมืองน้ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี เป็นอดีตเมืองหลวงท่ีสําคัญของประเทศพมา กอตั้งโดย
กษัตริยมินดง แตภายหลังจากท่ีพมาไดตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษ ทําใหเมือง
แหงน้ีลดความสําคัญลงไป แตปัจจุบัน เมืองมัณฑะเลยไดรับการปรับปรุงจนกลายเป็น
เมืองศูนยกลางท่ีสําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของประเทศพมา โดยมีขนาดประชากรท่ี
มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ และมีความสําคัญท้ังในแงของศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

08.05 น. นําทานสู เมืองมิงกุน โดยการ ลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดี สูมิงกุน จากทาเรือใกลเจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุ
ระ ทวนน้ําไปหมูบานมิงกุน ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีท่ีมีลักษณะเป็น “กึ่งบานกึ่งแพ” ชาวพมานิยมสรางบานกึ่งแพ
คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นท่ีดอนครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิต
ประจําวัน

นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง มหาเจดียอันย่ิงใหญในพระราชหฤทัยของพระองคจึง
ปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาด่ังภูเขาอิฐ ซ่ึงหากสรางเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ีใหญท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูง
ถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหว

ระฆังมิงกุน ไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพ่ืออุทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน
จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน

เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเป็นเจดียท่ีสวยสงามากแหงหน่ึง ไดรับสมญา
นามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลป ท่ีสรางขึ้นดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขา
พระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็นศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดิน
ทางกลับมายังมัณฑะเลย

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึง
ของเอเชีย ปัจจุปันพระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา

จากนั้นนําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังท่ีสรางดวยไมสักท้ังหลัง งดงามตาม
แบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย ท้ังหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา

นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทําการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มีแผนศิลา
จารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือท่ีใหญท่ีสุดในโลก”

ค่ํา

บริการอาหารค่ําเมนูพิเศษ กุงเผาเลิศรส

นําทานเขาสูท่ีพัก HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

มิงกุน

ลองเรือแมนํ้าอิรวดี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มิงกุนอยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร ตั้ง
อยูทางฝ่ังซายขอมน้ําอิระวดี ท่ีน่ีเป็นพ้ืนท่ีทางโบราณสถานท่ีสําคัญอีกแหงของพมา

ลองเรือแมน้ําอิระวดี แมน้ําท่ีชาวพมาเรียกวา “เอยาวดี” แปลวา “มหานที” นั้น ท้ังเป็นอู
ขาวอูน้ําหลอเล้ียงชีวิตและอูอารยธรรมหลอเล้ียงนับพันปี มีตนกําเนิดมาจากขุนเขาในรัฐ
กะฉ่ิน ทางตอนเหนือสุดของพมาไหลผานใจกลางพมาไปออกทะเลอันดามัน ท่ีเขตอิรวดี
ใกลกรุงยางกุง



หมูบานมิงกุน

มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน)

เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมนํ้าอิรวดี)

หมูบานมิงกุน เป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวย
เสนทางเรือเทานั้นทวามีอนุสรณสถานท่ีแสดงความย่ิงใหญของพระเจาปดุง ระหวางทาง
จะไดเห็นหมูบานอิรวดีท่ีมีลักษณะเป็น “กึ่งบานกึ่งแพ” เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละ
ฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา
10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นท่ีดอน
ครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจํา
วัน

เป็นมหาเจดียยักษท่ีสรางไมสมบูรณในมิงกุน โดยอยูหางประมาณ 10 กิโลเมตรไปทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือของมัณฑะเลย การกอสรางขนาดใหญน้ีเริ่มตนโดยพระเจาบดอวพญา
ในปี 1790 โดยภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียจึงปรากฏเพียงแค
ฐาน แตวามีความใหญโตมหึมาด่ังภูเขาอิฐท่ีมีความมั่นคง ซ่ึงหากสรางเสร็จตามแผนจะ
เป็นเจดียท่ีใหญท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก

เจดียน้ีประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเป็นเจดียท่ีสวยสงามากแหงหน่ึง
สรางขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพ่ือเป็น
อนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอัน
ควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลป ท่ีสรางขึ้น
ดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็น
ศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังมัณฑะเลย

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)

วัดกุโสดอ

 บาย

เป็นคอมเพล็กซของพระราชวังท่ีกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ใน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุ
ปันพระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกา
ขึ้นมา แตท่ีเหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั้น

ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองท้ังหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 4 ซ่ึงพระเจามินดงทรงใหจารึกพระ
ไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ลงบนหินออน 729 แผน ถือเป็นพระไตรปิฎกเลมใหญ
ท่ีสุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษา
บาลี ตัวเจดียหลักในวัดมีความสูง 30 เมตร ซ่ึงจําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิ
กองแหงเมืองพุกาม



วันท่ี 4 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สกายน - ภูเขา
สกายน - สะพานไมอูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - ทาอากาศยา
นมัณฑะเลย - ทาอากาศยานดอนเมือง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร กุงเผาเลิศรส

 HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเป็นตนแบบพระพุทธรูป
ทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรง
เครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต โดยรอบๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุท่ีนําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุง
แตกครั้งท่ี 1 พรอมท้ัง เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณะ วัดกุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงาม
มากจากนั้นกลับโรงแรมท่ีพัก

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองอมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเป็นอมตะซ่ึงอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซ่ึงเป็น
ราชธานีเพียง 76 ปี

จากนั้นนําทานผานชม ภูเขาสกาย ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุมแมน้ํ
าอิระวดี เจดียจํานวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝ่ังแมน้ํา

ชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสัก
ถึง1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา200 ปีทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู วัดจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ีสรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม

บาย

12.45 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 245 **มีบริการอาหารรอนและเครื่องด่ืม
บนเครื่อง**

15.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี

อมรปุระ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระมหามัยมุนี ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี พระมหามัยมุนี
จึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคท่ีมีชีวิตจิตใจ ใครท่ีมากราบไหวบูชาจะไดรับศรัทธาอัน
สูงล้ํา เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปัจจุบันประดิษฐานอยูท่ี “วัด
มหามัยมุนี” หรือชื่อแทด้ังเดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข

เป็นเมืองท่ีไดรับการขนานนามวาเป็น เมืองแหงผูท่ีเป็นอมตะ และยังเคยเป็นเมืองหลวง
เกาท่ีเคยเจริญรุงเรืองท้ังทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา กอนจะเปล่ียนไป
เป็นเมืองมัณฑะเลย เป็นเมืองท่ีอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย นับเป็นอีกหน่ึงเมือง
ของพมาท่ียังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน ซ่ึงสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู รวม
ไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมืองท่ีสามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียท่ีตั้ง
เรียงรายอยูรอบๆตัวเมือง



 หมายเหตุ

่ ้

สกายน

ภูเขาสกายน

สะพานไมอูเบ็ง

ทะเลสาบคองตามัน

เมืองสกายน เป็นหน่ึงในศูนยกลางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ตั้งอยูในแมน้ําอิระวดี อยู
หางจากมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 20 กิโลเมตร เมืองน้ีมีอารามทาง
ศาสนาและอารามท่ีสําคัญหลายแหง โดยเฉพาะเจดียจํานวนมากตามสันเขาท่ีทอดยาว
ขนานไปกับแมน้ํา

เป็นภูเขาขนาดกลางในเมืองสกายน มีจุดชมวิวท่ีนักทองเท่ียวสามารถมองเห็นเจดียตางๆ
ท่ีวางตัวอยูตามไหลเขา เพ่ือจะไดทําความรูจักกับเมืองสกายนใหมากขึ้น เพราะไมวาจะ
มองจากมุมไหนของดานบน สิ่งท่ีเห็นไดคือ กลุมเจดียตางๆ ท่ีกระจายตัวอยูโดยรอบจนสุด
แมน้ําอิระวดี แมน้ําสายหลักของเมืองน้ี

เป็นสะพานไมสักท่ียาวท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึ้นเพ่ือขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงน้ีนอกจากจะ
เป็นสะพานไมท่ียาวท่ีสุดเเลวนั้น สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ท่ีรื้อมาจากพระรา
ชวังเเหงกรุงอังวะอีกดวย

ทะเลสาบน้ีตั้งอยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ มีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยง
ระหวางเมืองอมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

ทาอากาศยานดอนเมือง

 บาย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดใน
ประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ : สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563
ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ 
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการ
โดยทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทน

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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



เง่ือนไข
- บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

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

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

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

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ได

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

- กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

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

การชําระเงิน
•    กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา

30 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

•    กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีท่ีคาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

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

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
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- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม

คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

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

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

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท **

- หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

หมายเหตุ
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**

**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตราน้ีรวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบิน
แลว**

- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

- กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

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

- สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุงมังกร/
พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการ โดยทางผูจัดทัวร
จะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทน

หมายเหตุเพ่ิมเติม

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบินรวม
ถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของ
สถานท่ีทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
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อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น

**ท้ังน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลวทางบริษัทฯจะถือวาลูกคา
ยอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด**

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

- ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําท้ังหมด

- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บปวย
กะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


