#12762 ทัวรพมา พุกาม มัณฑะเลย มิงกุน 4 วัน 3 คืน จุด
ชมวิวทะเลเจดีย ลองเรือแมนํ้าอิระวดี บิน FD

ทัวรพมา พุกาม มัณฑะเลย มิงกุน นั่งรถสูพุกาม โชวพื้นเมืองหุนเชิดพุกาม วัดเจ
ดียชเวสิกอง วิหารธรรมยันจี หมูบานมิงกุน พระราชวังมัณฑะเลยพระราชวังไม
สักชเวนานจอง รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี สะพานไมอูเบ็ง

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานมัณฑะเลย - พุกาม - ทะเลเจดีย - เชิดหุน
กระบอกของพมา





โรงแรม



SU TIEN
SAN
HOTEL หรือ
เทียบเทา



HOTEL YI
LINK
MANDALAY
หรือเทียบเทา

2

เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - รา นเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล เจดียสัพพัญู - วิหารธรรมยังยี - มัณฑะเลย

3

มิงกุน - ลองเรือแมนํ้า อิรวดี - หมูบา นมิงกุน - มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน) - เจดียชินพิว
มิน (ทัชมาฮาลแหงลุมนํ ้า อิรวดี) - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจ
ดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ







HOTEL YI
LINK
MANDALAY
หรือเทียบเทา

4

พิธีลา งพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สกายน - ภูเขาสกายน - สะพานไมอูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน - ทา อากาศยานมัณฑะเลย - ทา อากาศยานดอนเมือง







-





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

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พุกาม ทะเลเจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา
เชา
08.30 น. พรอมกันทีส
่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอร สายการบินไทยแอรเอเชีย Thai Air
Asia (FD) โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
11.00 น. ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยเที่ยวบิน FD 244 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
บาย
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองนํ าทานเดินทางสูเมืองพุกาม เมือง
แหงประวัต ิศาสตรของประเทศเมียนมาร โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผอนบนรถตามอัธยาศัย
จากนั ้นถึง เมืองพุกาม ชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงามและหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถ ีที่ชีวิต ที่เรียบงายนํ าทานชมและ
เก็บภาพพระอาทิต ยลับขอบฟ า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการเชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิต จริงพรอมลิ้มรสอาหาร
พื้นเมือง
นํ าทานเขาสูที่พัก โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



บาย

ทาอากาศยานมัณฑะเลย
เป็ นทาอากาศยานหลักที่ใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเป็ นทาอากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดใน
ประเทศ มีทางวิ่ง (รันเวย) ซึ่งถือวามีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต

พุกาม
เป็ นเมืองเกาแกต ั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็ นเมืองที่ต ิดอันดับเมืองที่มีแหลงทอง
เที่ยวทางดานประวัต ิศาสตรที่สวยงามมากแหงหนึ่ งของประเทศพมา โดยเฉพาะความยิ่ง
ใหญของเจดียจํานวนมากกวา 5,000 องค จนไดรับสมญานามวาเป็ นเมืองแหงเจดียสี่พัน
องค ซึ่งเป็ นลักษณะที่บงบอกถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็ นอยาง
ดี คนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ วาเป็ นอูแหงอารยธรรมของประเทศ

ทะเลเจดีย
ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา เหมาะแกการชมวิวพระอาทิต ยต กดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิต ยขึ้นยามเชาตรู ซึ่งจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก
สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิต ยกําลังขึ้นหรือลับขอบฟ า



เชิดหุนกระบอกของพมา

คํ่า

การแสดงหุนสายพมาโอกาสที่แสดงทั้งคืนแบบสมัยกอนน อยมาก สวนใหญมักจะนํ ามา
แสดงในงานอีเวนทต างๆ หรือโอกาสในงานพิเศษ การแสดงละครหุนเป็ นสื่อทาง
วัฒนธรรมที่สรางสรรคขึ้นมาเพื่อเสนอความงดงามทางศิลปะและความบันเทิง การแสดง
ละครหุนไดรับการพัฒนาจนถูกใชเป็ นสัญลักษณของสื่อในหลากหลายวาระ ไมวาจะ
เป็ นการสื่อสารทางการเมือง ดังจะเห็นไดจากการแสดงละครหุนของหลายๆ ประเทศ
อยางเชนที่พมาจะนิ ยมใชหุนสายเพื่อสื่อสารหรือทวงติงการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ
รวมถึงเชื้อพระวงศในราชสํานั ก หรือจะใชหุนเป็ นสื่อใหขอมูลกับเด็ก ชวยโน มน าวจิต ใจ
เด็กๆ ได
 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - เครื่องเขิน - วัดกุบ
ยางกี - วัดติโลมินโล - เจดียสัพพัญู - วิหารธรรมยังยี เมืองมัณฑะเลย
เชา
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
08.25 น. ชม พระเจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็ นสถูปดั้งเดิมของพมาโดยแท มีลักษณะเป็ นสีทองขนาด
ใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเป็ นสีทอง
ขนาดใหญ ใชเป็ นทั้งที่ประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิ กายเถรวาทในพุกาม
ชมวัดอนั นดา (Ananda Temple) เป็ นวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน ซึ่งวิหารแหงนี้ นับไดวาเป็ นวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดใน
พุกาม มีรูปรางเป็ นสี่เหลี่ยมจัต ุรัส และสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงนี้ ก็คือ ที่ชองหลังคาเจาะเป็ นชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตอง
องคพระ ใหมีแสงสวางอยางน าอัศจรรย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน(Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันวามีช่ อ
ื เสียงที่สุดในพมา
่

่

่

่

่

่

พาทานเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สิ่งที่โดดเดนคือ ภาพจิต กรรมฝาผนั งที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคง
เหลืออยู
เขาชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) มีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิต รกรรมฝาผนั ง
อันเกาแกกับลวดลายปูนปั้ น อันประณีต สวยงาม ซึ่งไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก
นมัสการ เจดียสัพพัญู ซึ่งเป็ นเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม
ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเป็ นวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม
ไดเวลาสมควรเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเขาสูที่พัก HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เจดียชเวสิกอง
เป็ นองคเจดียสีทองอรามทรงระฆังควํ่า สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซึ่งเป็ นวิหารยาวที่
ตั้งรูปผีหลวงที่ชาวพมาเคารพนั บถือ ในอดีต นั ้นเจดียแหงนี้ มีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็ นสัญลักษณการแสดงตนเป็ นพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ สิ่งที่นาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียนี้คือภาพประวัต ิพุทธชาดกของพระพุทธเจาที่ปรากฏบริเวณผนั ง

วัดอนันดา
ที่นี่ไดรับการยกยองวาเป็ นศาสนสถานขนาดใหญที่งดงามมากที่สุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็ น “เพชรนํ้ าเอกของพุทธศิลป สกุลชางพุกาม” ที่ไดช่ อ
ื วางดงามที่สุดเพราะวัด
แหงนี้ เต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง โดยเป็ นวิหารที่มีอิทธิพลของอินเดียอยู
มาก

วัดมนุหา
เป็ นวัดในพุทธศาสนาที่สรางขึ้นในยาน Myinkaba ใกลๆ กับเมืองพุกาม โดยเชลยมอญ
กษัต ริยมานูฮาในปี 1067 ตามคําจารึกของกษัต ริยมานูฮา ที่นี่มีลักษณะเป็ นอาคารรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาสองชั้น อาคารประกอบดวยพระพุทธรูปนั่ งสามองคและพระพุทธรูปเขาสู
นิ พพาน วัด Manuha เป็ นหนึ่ งในวัดที่เกาแกที่สุดในพุกาม



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

รานเครื่องเขิน
เครื่องเขิน เป็ นที่ยอมรับกันวาเป็ นหนึ่ งในงานหัต ถกรรมที่มีช่ อ
ื เสียงที่สุดในพมา โดย
เครื่องเขินมีหลากหลายรูปแบบ เชน ถวยนํ้ า จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ
หีบใสของตางๆ ซึ่งสิ่งที่กําลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ
มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม

วัดกุบยางกี
วัดนี้ สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ มีความโดดเดนดวยภาพจิต กรรมฝาผนั งที่
งดงามที่สุดในพุกามและยังคงหลงเหลืออยูถ ึงปั จจุบัน เนื่ องจากรัฐบาลแหงสหภาพเมีย
นมาร ไมอนุญาตใหนํากลองบันทึกภาพเขาไปภายในวิหารหรือพระเจดีย ดวยเกรงวาแสง
จากแฟลชจะทําลายภาพภายในใหเสียหาย ดังนั ้น จึงไมสามารถบันทึกภาพจิต รกรรมที่เขา
กวากันวาสวยงาม และทรงคุณคาทางศิลปะได

วัดติโลมินโล
ที่นี่ไดรับการยกยองวาเป็ นวัดที่สวยงามทั้งภายนอกและภายใน เป็ นวัดที่สรางแบบกออิฐ
ถือปูน ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงนี้ ไดช่ อ
ื วาเป็ น
วิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปั ต ยกรรมพุกาม ภายในมีชองแสงที่เมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในนั ้นมีความ
แตกตาง เพราะชวงนั ้นเริ่มไดรับอิทธิพลมาจากจีน

เจดียสัพพัญู
เป็ นเจดียที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม ตั้งอยูใจกลางเมืองตรงบริเวณถัดจากวัดอนั นดา
โดยมีความสูงอยูที่ประมาณ 61 เมตร ตัวเจดียมีศิลปะแบบปาละของอินเดีย ที่นี่ถ ือเป็ น
หนึ่ งในแมแบบของสถาปั ต ยกรรมพมาที่สําคัญ

วิหารธรรมยังยี
เป็ นวิหารขนาดใหญอันเกาแกที่มีช่ อ
ื ที่หนึ่ งของพุกาม วิหารแหงนี้ สรางโดยพระเจานรถู
ระหวางการกอสราง พระเจานรถูจะเสด็จมาตรวจงานทุกวัน จะทรงถือเข็มเลมหนึ่ ง ถา
ตรวจไปพบวาบริเวณใดที่มีการกออิฐแลวเป็ นโพรงหรือรูขนาดใหเข็มสอดเขาไปได
พระองคจะสั่งใหจับชางที่กออิฐนั่ งไฟตัดมือเป็ นการลงโทษ วิหารธรรมยางยีเป็ นเจดียวิหาร
ที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม แตสรางไมเสร็จ มีประตูทางเขาออกทั้ง 4 ทิศ ทําใหต ัดกัน
คลายกับไมกางเขนแบบกรีก

มัณฑะเลย
เมืองนี้ ต ั้งอยูริมฝั่ งแมนํ้าอิระวดี เป็ นอดีต เมืองหลวงที่สําคัญของประเทศพมา กอตั้งโดย
กษัต ริยมินดง แตภายหลังจากที่พมาไดต กเป็ นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษ ทําใหเมือง
แหงนี้ ลดความสําคัญลงไป แตปัจจุบัน เมืองมัณฑะเลยไดรับการปรับปรุงจนกลายเป็ น
เมืองศูนยกลางที่สําคัญเมืองหนึ่ งทางตอนเหนื อของประเทศพมา โดยมีขนาดประชากรที่
มากเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ และมีความสําคัญทั้งในแงของศิลปะ วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการทองเที่ยว



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

วันที่ 3

มิงกุน - ลองเรือแมนํ้าอิรวดี - หมูบานมิงกุน - มหาเจดียยักษ
(เจดียมิงกุน) - เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี) - พระ
ราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวน
านดอว) - วัดกุโสดอ



กิจกรรม

เชา
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
08.05 น. นํ าทานสู เมืองมิงกุน โดยการ ลองเรือไปตามแมนํ้าอิระวดี สูมิงกุน จากทาเรือใกลเจดียชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุ
ระ ทวนนํ้ าไปหมูบานมิงกุน ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะเป็ น “กึ่งบานกึ่งแพ” ชาวพมานิ ยมสรางบานกึ่งแพ
คือถานํ้ าขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอนครั้นนํ้ าลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลนํ้าเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมนํ้าในชีวิต
ประจําวัน
นํ าทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง มหาเจดียอันยิ่งใหญในพระราชหฤทัยของพระองคจึง
ปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐ ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเป็ นเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูง
ถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหว
ระฆังมิงกุน ไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพื่ออุทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน
จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน
เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนื อระฆังมิงกุนไมไกล ไดช่ อ
ื วาเป็ นเจดียที่สวยสงามากแหงหนึ่ ง ไดรับสมญา
นามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคนี้เป็ นพุทธศิลป ที่สรางขึ้นดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิต อยูต รงกลางณยอดเขา
พระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็ นศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั ้นเดิน
ทางกลับมายังมัณฑะเลย
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่ ง
ของเอเชีย ปั จจุปันพระราชวังที่เห็นอยูเป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา
จากนั ้นนํ าทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตาม
แบบศิลปะพมาแทๆ วิจิต รตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีต ออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหน าตาง โดยเน นรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวัต ิและทศชาติของพระพุทธเจา
นํ าทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผนศิลา
จารึกพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ และหนั งสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนั งสือที่ใหญที่สุดในโลก”
คํ่า
บริการอาหารคํ่าเมนูพิเศษ กุงเผาเลิศรส
นํ าทานเขาสูที่พัก HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา
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มิงกุน
มิงกุนอยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อประมาณ 11 กิโลเมตร ตั้ง
อยูทางฝั่ งซายขอมนํ้าอิระวดี ที่นี่เป็ นพื้นที่ทางโบราณสถานที่สําคัญอีกแหงของพมา

ลองเรือแมนํ้าอิรวดี
ลองเรือแมนํ้าอิระวดี แมนํ้าที่ชาวพมาเรียกวา “เอยาวดี” แปลวา “มหานที” นั ้น ทั้งเป็ นอู
ขาวอูนํ้าหลอเลี้ยงชีวิต และอูอารยธรรมหลอเลี้ยงนั บพันปี มีต นกําเนิ ดมาจากขุนเขาในรัฐ
กะฉิ่ น ทางตอนเหนื อสุดของพมาไหลผานใจกลางพมาไปออกทะเลอันดามัน ที่เขตอิรวดี
ใกลกรุงยางกุง

หมูบานมิงกุน
หมูบานมิงกุน เป็ นสวนหนึ่ งของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลํานํ้ าอิรวดีและไปไดดวย
เสนทางเรือเทานั ้นทวามีอนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญของพระเจาปดุง ระหวางทาง
จะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะเป็ น “กึ่งบานกึ่งแพ” เนื่ องจากระดับนํ้ าอิรวดีในแตละ
ฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูนํ้าหลาก ระดับนํ้ าจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา
10 เมตร ชาวพมาจึงนิ ยมสรางบานกึ่งแพ คือถานํ้ าขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอน
ครั้นนํ้ าลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลนํ้าเพื่อความสะดวกสบายในการใชแมนํ้าในชีวิต ประจํา
วัน

มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน)
เป็ นมหาเจดียยักษที่สรางไมสมบูรณในมิงกุน โดยอยูหางประมาณ 10 กิโลเมตรไปทาง
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อของมัณฑะเลย การกอสรางขนาดใหญนี้เริ่มตนโดยพระเจาบดอวพญา
ในปี 1790 โดยภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียจึงปรากฏเพียงแค
ฐาน แตวามีความใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคง ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะ
เป็ นเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก

เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมนํ้าอิรวดี)
เจดียนี้ประดิษฐานอยูเหนื อระฆังมิงกุนไมไกล ไดช่ อ
ื วาเป็ นเจดียที่สวยสงามากแหงหนึ่ ง
สรางขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนั ดดาในพระเจาปดุง เพื่อเป็ น
อนุสรณแหงความรักที่พระองคมีต อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอัน
ควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคนี้เป็ นพุทธศิลป ที่สรางขึ้น
ดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิต อยูต รงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเป็ น
ศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พระราชวังมัณฑะเลย
เป็ นคอมเพล็กซของพระราชวังที่กอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่ งของเอเชีย ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝ ายพันธมิต รกองทัพอังกฤษ ปั จจุ
ปั นพระราชวังที่เห็นอยูเป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกา
ขึ้นมา แตที่เหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั ้น

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)
ที่นี่สรางสมัยพระเจามิงดง เป็ นพระตําหนั กที่สรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิ ดดวยแผนทองทั้งหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนั กถวาย
เป็ นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมต อนนี้ ภายนอกพระตําหนั กจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนั ก ภาพที่
ออกมาชางงดงามอรามตายิ่งนั ก

วัดกุโสดอ
เป็ นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 4 ซึ่งพระเจามินดงทรงใหจารึกพระ
ไตรปิ ฎก 84,000 พระธรรมขันธ ลงบนหินออน 729 แผน ถือเป็ นพระไตรปิ ฎกเลมใหญ
ที่สุดในโลก และถือเป็ นครั้งแรกในประวัต ิศาสตรที่มีการบันทึกพระไตรปิ ฎกเป็ นภาษา
บาลี ตัวเจดียหลักในวัดมีความสูง 30 เมตร ซึ่งจําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิ
กองแหงเมืองพุกาม



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร กุงเผาเลิศรส
 HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา

วันที่ 4



กิจกรรม

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สกายน - ภูเขา
สกายน - สะพานไมอูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - ทาอากาศยา
นมัณฑะเลย - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
04.00 น. นํ าทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่งศักดิส
์ ิทธิส
์ ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเป็ นตนแบบพระพุทธรูป
ทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัต ริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้ อนิ่ ม” หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ ว ทรง
เครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน าตักกวาง 9 ฟุต โดยรอบๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัต ถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุง
แตกครั้งที่ 1 พรอมทั้ง เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณะ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงาม
มากจากนั ้นกลับโรงแรมที่พัก
07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาสูต ัวเมืองอมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเป็ นอมตะซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่งเป็ น
ราชธานี เพียง 76 ปี
จากนั ้นนํ าทานผานชม ภูเขาสกาย ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ทานจะไดชมทัศนี ยภาพของเมืองสกาย ลุมแมนํ้
าอิระวดี เจดียจํานวนมากมายที่ต ั้งเรียงรายอยูบนภูเขา และริมฝั่ งแมนํ้า
ชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญช่ อ
ื วาเสาอู เสาของสะพานใชไมสัก
ถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา200 ปี ทอดขาม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนั นดาแหงพุกาม
บาย
12.45 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 **มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง**
15.00 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี
พระมหามัยมุนี ไดช่ อ
ื วาเป็ นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส
์ ิทธิเ์ ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคนี้ พระมหามัยมุนี
จึงเป็ นดังตัวแทนของพระพุทธองคที่มีชีวิต จิต ใจ ใครที่มากราบไหวบูชาจะไดรับศรัทธาอัน
สูงลํ้า เป็ นพระพุทธรูปหลอทองสําริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปั จจุบันประดิษฐานอยูที่ “วัด
มหามัยมุนี” หรือชื่อแทดั้งเดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข

อมรปุระ
เป็ นเมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็ น เมืองแหงผูที่เป็ นอมตะ และยังเคยเป็ นเมืองหลวง
เกาที่เคยเจริญรุงเรืองทั้งทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา กอนจะเปลี่ยนไป
เป็ นเมืองมัณฑะเลย เป็ นเมืองที่อยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย นั บเป็ นอีกหนึ่ งเมือง
ของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปั จจุบัน ซึ่งสามารถสัมผัสไดจากวิถ ีชีวิต ความเป็ นอยู รวม
ไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมืองที่สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ต ั้ง
เรียงรายอยูรอบๆตัวเมือง

สกายน
เมืองสกายน เป็ นหนึ่ งในศูนยกลางพระพุทธศาสนาที่สําคัญ ตั้งอยูในแมนํ้าอิระวดี อยู
หางจากมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉี ยงใตประมาณ 20 กิโลเมตร เมืองนี้ มีอารามทาง
ศาสนาและอารามที่สําคัญหลายแหง โดยเฉพาะเจดียจํานวนมากตามสันเขาที่ทอดยาว
ขนานไปกับแมนํ้า

ภูเขาสกายน
เป็ นภูเขาขนาดกลางในเมืองสกายน มีจุดชมวิวที่นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นเจดียต างๆ
ที่วางตัวอยูต ามไหลเขา เพื่อจะไดทําความรูจักกับเมืองสกายน ใหมากขึ้น เพราะไมวาจะ
มองจากมุมไหนของดานบน สิ่งที่เห็นไดคือ กลุมเจดียต างๆ ที่กระจายตัวอยูโดยรอบจนสุด
แมนํ้าอิระวดี แมนํ้าสายหลักของเมืองนี้

สะพานไมอูเบ็ง
เป็ นสะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึ้นเพื่อขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงนี้ นอกจากจะ
เป็ นสะพานไมที่ยาวที่สุดเเลวนั ้น สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ที่รื้อมาจากพระรา
ชวังเเหงกรุงอังวะอีกดวย

ทะเลสาบคองตามัน
ทะเลสาบนี้ ต ั้งอยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ มีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยง
ระหวางเมืองอมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง



ทาอากาศยานมัณฑะเลย

บาย

เป็ นทาอากาศยานหลักที่ใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ที่นี่เป็ น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกทั้งยังเป็ นทาอากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดใน
ประเทศ มีทางวิ่ง (รันเวย) ซึ่งถือวามีความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ
่

้

หมายเหตุ : สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต ั้งแต 12-21 เมษายน 2563
ภัต ตาคารชาบูชิ/เป็ ดปั กกิ่ง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิ ดใหบริการคะ
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิ ดใหบริการ
โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเป็ นรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิ ดใหแทน
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ได

- ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อ

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
- กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
- กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การชําระเงิน
• กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา
30 วัน มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)
•

กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
- คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
- คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
่

่

- คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
- คาไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
- ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
- ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
- คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
- คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)

วีซา
** ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานั กในดินแดนของอีกฝ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต ั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท **
- หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได )

หมายเหตุ
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง**
**ราคา INFANT (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัต รานี้ รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบิน
แลว**
- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึง 10 ทานขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า 10 วันกอนการเดินทาง
- กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน าทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถ าทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
- กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
- สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต ั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัต ตาคารชาบูชิ/เป็ ดปั กกิ่ง+กุงมังกร/
พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิ ดใหบริการ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิ ดใหบริการ โดยทางผูจัดทัวร
จะเปลี่ยนเป็ นรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิ ดใหแทน

หมายเหตุเพิ่มเติม
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวม
ถึงเวลาบิน , การประทวง,การนั ดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง
หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ การปิ ดของ
สถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
่
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อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัต ถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิ ยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร
โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน
ลูกคาจะตองปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน ของทานเองและบุคคลอื่น
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนั กทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั ้น
**ทั้งนี้ กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหน าอยางถี่ถ วน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลวทางบริษัทฯจะถือวาลูกคา
ยอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนั กขัต
ฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
- ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป วย
กะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

