
#13507 ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม 5 วัน 4 คืน เจดียชเวสิ
กอง พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี บิน FD (เก็บทิปสนาม
บิน)
ทัวรพมา มัณฑะเลย มิงกุน พุกาม โมนยวา สกายน เจดียมิงกุน ระฆังมิงกุน
เจดียชินพิวเม สะพานไมอูเบ็ง วัดชเวนันดอร วัดอนันดา เจดียติโลมินโล วิหาร
ธรรมยังยี พระพุทธรูปยืน เจดียสัมพุทเธ เจดียกวงมูดอร มัณฑะเลยฮิลล เจดีย
กุโสดอ





สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - มิงกุน - มหาเจดียยักษ (เจดียมิ
งกุน) - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี) - มัณฑะเลย   

Victoria
Palace Hotel
หรือเทียบเทา

2 สะพานไมอูเบ็ง - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) - พุกาม - ทะเลเจดีย   
Yi Link Hotel
หรือเทียบเทา

3 เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี - โมนยวา - พระพุทธรูปยืน
Laykyun Setkyar - เจดียสัมพุทเธ   

Hotel Ba
Thaung
Monywa หรือ
เทียบเทา

4 สกายน - วัดเจดียนมนาง - มัณฑะเลย - ภูเขามัณฑะเลย - วัดกุโสดอ   
Victoria
Palace Hotel
หรือเทียบเทา

5 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 ก.ย. 63 - 9 ก.ย. 63 ฿14,990 ฿14,990 ฿14,990 ฿4,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - มิงกุน -
มหาเจดียยักษ หรือ เจดียมิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิว
มิน(เมียะเต็งดาน) - มัณฑะเลย

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอินสายการ
บิน แอรเอเชีย (Air Asia) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร

**หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่อง
กอนเวลาเครื่องออก 30 นาที

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันในคณะ ซ่ึง
เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบินถาหากทานตองการเปล่ียนท่ีน่ังบนเครื่องสามารถทําการแจงเปล่ียนท่ีน่ังลวงหนากับทางบริษัทได
โดยมีอัตราคาบริการตามท่ีสายการบินกําหนด

11.10 น. บินลัดฟาสูเมือง มัณฑะเลย ประเทศพมา โดยสายการบิน แอรเอเชีย (Air Asia) เท่ียวบินท่ี FD244 **ไมมี
บริการอาหารบนเครื่อง**

บาย

12.40 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย ประเทศพมา (เวลาทองถิ่นชากวาไทย 30 นาที กรุณาปรับนาฬิกา
ของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอยแลว

นําทานเดินทางสู เมืองมิงกุน เป็นหมูบานริมแมน้ําอิรวดีฝ่ังตะวันตก หางจากมัณฑะเลยประมาณ 11 กิโลเมตร

นําทานชม เจดียมิงกุน ซ่ึงมีความหมายวาเจดียท่ีสรางไมเสร็จ พระเจาปดุงมีพระราชดําริจะสรางเจดียมิงกุน หรือ “เจดีย
จักรพรรดิ” ท่ีใหญท่ีสุดและสูงกวาเจดียใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีไดจากพระเจากรุงจีน โดยทรงมุงหวังใหย่ิง
ใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกามและใหญโตโอฬารย่ิงกวาพระปฐมเจดียในสยาม

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

นําทานชม เจดียชินพิวเม ท่ีเป็นอนุสรณสถานแหงความรักอันย่ิงใหญไมแพกัน ไดชื่อวาเป็นเจดียท่ีสวยสงามากแหงหน่ึง
สรางขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมีตอพระ
มหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควรจนเป็นท่ีกลาวขานวาเป็น “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี

จากนั้นเดินทางกลับเมือง มัณฑะเลย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Victoria Palace Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

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

 บาย



่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

มิงกุน

มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน)

ระฆังมิงกุน

เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี)

มัณฑะเลย

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

มิงกุนอยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นพ้ืนท่ีทางโบราณสถานท่ีสําคัญอีกแหงของพมา

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

ระฆังมิงกุนมีเสนรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตัน ระฆังน้ีมีตํานาน
เลาขานกันมาวา พระเจาปดุงไมทรงตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให
ประหารนายชางทันทีท่ีสรางเสร็จ ปัจจุบันระฆังใบน้ีถือวาเป็นระฆังยักษท่ีเล็กกวาระฆัง
แหงพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว แตระฆังเคลมลินนั้นแตกราวไปแลว
ไมสามารถนํามาใชงานไดอีก ระฆังมิงกุนจึงเป็นระฆังยักษท่ีสามารถสงเสียงกองกังวาน
ไดจริงๆท่ีเหลืออยูในโลก

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Victoria Palace Hotel หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สะพานไมอูเบ็ง - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวน
านดอว) - พุกาม - ทะเลเจดีย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

เคานเตอรเช็คอินจะปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่อง
ออก 30 นาที

เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันในคณะ ซ่ึง
เป็นไปตามเงื่อนไขสายการบินถาหากทานตองการเปล่ียนท่ีน่ังบนเครื่องสามารถทําการแจงเปล่ียนท่ีน่ังลวงหนากับทางบริษัทได
โดยมีอัตราคาบริการตามท่ีสายการบินกําหนด

ไมมีบริการอาหารบนเครื่อง

เวลาทองถิ่นพมาชากวาไทย 30 นาที กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม สะพานไมอูเบ็ง (U – Ben) สะพานไมท่ียาวท่ีสุดในโลก เสาของสะพานใชไมสักถึง 1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา 200
ปีทอดขาม ทะเลสาบตองตามัน ของเมืองอมรปุระ

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

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแหงเจดียหมื่นองค ท่ีมีอายุกวา 2,000 ปี ของกษัตริยอนุรุทมหาราชแหง
อาณาจักรพุกาม

นําทานขึ้นชม ทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา ท่ีเจดียชเวสันดอวเจดียแหงน้ีเป็นท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูกตา เจดียแหงน้ีจะแบงเป็น 4 ชั้น สามารถเลือกถายรูปไดตั้งแตชั้น
แรกจนถึงชั้นบนสุดของตัวเจดีย เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดินยามเย็น (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชม.)

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Yi Link Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

สะพานไมอูเบ็ง
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสะพานไมสักท่ียาวท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึ้นเพ่ือขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงน้ีนอกจากจะ
เป็นสะพานไมท่ียาวท่ีสุดเเลวนั้น สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ท่ีรื้อมาจากพระราชวัง
เเหงกรุงอังวะ



วันท่ี 3 เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี
- โมนยวา - พระพุทธรูปยืน Laykyun Setkyar - เจดียสัมพุ
ทเธ

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)
ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองท้ังหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

พุกาม

ทะเลเจดีย

 บาย

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

ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก
สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิตยกําลังขึ้นหรือลับขอบฟา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Yi Link Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชมและรวมสักการะ เจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิส์ิทธของพมาซ่ึงเป็นสถูป
ด้ังเดิมของพมาโดยแทสรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายสวนมี
ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญใชเป็นท้ังท่ีประชุมสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม

นําทานชม วัดอนันดา (Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจนสรางเสร็จเมื่อปี 1091 ซ่ึงวิหารแหงน้ีนับไดวา
เป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม มีรูปรางเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส มีมุขเด็จย่ืนออกไปท้ัง 4 ดาน แผนผังเหมือนไมกางเขนแบบ
กรีกซ่ึงตอมาเจดียแหงน้ีเป็นตนแบบของสถาปัตย-กรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งท่ีนาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ ท่ีชอง
หลังคาเจาะเป็นชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ ทําใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย

นําทานชม เจดียติโลมินโล เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐถือปูนบนฐานกวางดานละ 43 เมตร องคเจดียสูง 46 เมตร ภายในวิหาร
มีชองบันไดเดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคท่ีชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสองของวิหาร ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงาม
มาก

่ ่



นําทานชม วิหารธรรมยังยี (Dhammayangyi Temple) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเป็นวิหารท่ีใหญ
ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา
ตั้งโดดเดนย่ิงใหญตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางไปสู เมืองโมนยวา (Monywa) เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยูในรัฐสกาย ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของเมืองสกาย อดีตเมือง
หลวงแหงหน่ึงของพมาเมืองน้ี ในอดีตเป็นศูนย กลางทางการคาท่ีสําคัญของพมาและอินเดียตั้งอยูริมฝ่ัง แมน้ําชินดวิน (ใชเวลา
เดินทาง 2 ชม.)

นําทานชม พระพุทธรูปยืน พระพุทธรูปยืน Laykyun Setkyar ถูกสรางขึ้นโดย Bodhi Tahtaung Sayadaw (พระท่ี
เคารพนับถือ) เป็นพระพุทธรูปท่ีสูงท่ีสุดเป็นอันดับสองของโลกท่ี 116 เมตร นอกจากน้ียังตั้งอยูบน Po Khaung Taung ดาน
หลังพระพุทธรูปปางไสยาสน มันถูกสรางขึ้นชนิดกลวง สามารถปีนขึ้นบันไดภายในโครงสรางเพ่ือชมวิวแบบพาโนรามา ใชเวลา
11 ปีจึงจะเสร็จ นับตั้งแตสรางเสร็จในปี 2551

จากนั้นสักการะ เจดียสัมพุทเธ หรือ Thanboddhay Paya สรางมานาน รวม 76 ปี ลักษณะการสราง คลายเจดียบุโรพุทโธ
ของอินโดนีเซีย โดยมีการจําลองเขาพระสุเมรุ เอาไวตรงกลาง เจดีย มีลักษณะพิเศษ ตรงท่ีเป็น สี่เหล่ียมจัตุรัส ประกอบดวย
เจดียยอยเล็กๆ 874 เจดีย รายรอบ เจดียประธานสีทอง ดานในของเจดีย บริเวณผนังท้ังหมด จะประดับตกแตงไวดวยพระ พุทธ
รูปองคเล็กๆ รวมหาแสนองคเลยทีเดียว

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Hotel Ba Thaung Monywa โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

เจดียชเวสิกอง

วัดอนันดา

วัดติโลมินโล

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นองคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ี
ตั้งรูปผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง

ท่ีน่ีไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” ท่ีไดชื่อวางดงามท่ีสุดเพราะวัด
แหงน้ีเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง โดยเป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยู
มาก

ไดรับการยกยองวาเป็นวัดท่ีสวยงามท้ังภายนอกและภายใน เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐ
ถือปูน ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็น
วิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในนั้นมีความ
แตกตาง เพราะชวงนั้นเริ่มไดรับอิทธิพลมาจากจีนครับ



วันท่ี 4 สกายน - วัดเจดียนมนาง - มัณฑะเลย - ภูเขามัณฑะเลยฮิลล
หรือ วัดกุสินารา - วัดกุโสดอ

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โมนยวา

พระพุทธรูปยืน Laykyun Setkyar

เจดียสัมพุทเธ

 บาย

เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญท่ีสุดในเขตสกายน ตั้งอยูหางไป 136 กิโลเมตรทางตะวัน
ตกเฉียงเหนือของมัณฑะเลยบนฝ่ังตะวันออกของแมน้ําชินวิน เมืองน้ีถือเป็นเมืองทอง
เท่ียวใหมท่ียังไมคอยมีใครรูจักมากนัก

เป็นพระพุทธรูปยืนองคหน่ึงท่ีตั้งอยูในหมูบาน Khatakan Taung ของเมืองโมนยวา
ตัวพระพุทธรูปองคน้ีตั้งอยูบนบัลลังกท่ีสูงประมาณ 14 เมตร สรางในปี 1996 แลวเสร็จ
ในปี 2008 พระพุทธรูปองคน้ีมีความสูงท้ังหมด 116 เมตร ทําใหท่ีน่ีเป็นองคพระพุทธรูป
ท่ีสูงท่ีสุดองคหน่ึงของโลก

เป็นเจดียท่ีตั้งอยูทามกลางความซับซอนอยางกวางขวางของพ้ืนท่ีรอบๆ ตัวผนังภายนอก
ประดับดวยสีแดง, สีทองและสีมวงท่ีดูผิดปกติแตกลมกลืน สวนบริเวณดานในนั้นตั้งแต
พ้ืนจรดเพดานจะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆ ทางเดินท่ีรมรื่นบางครั้งสวางไสวท่ีหนาตางชวย
ใหแสงเขามาเชื่อมโยงกันดวยซุมประตูและพระพุทธรูปขนาดใหญท่ีอยูในหองโถงหลัก
ของวัด วากันวาองคพระพุทธรูปเล็กๆ ท่ีมีอยูท้ังหมดในวัดน้ีมีจํานวนถึงครึ่งลานองค

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Hotel Ba Thaung Monywa หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองสกายน (Sagaing) ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกา
ยน ลุมแมน้ําอิระวดี (ใชเวลาเดินทาง 2 ชม.)

จากนั้นชม เจดียกวงมูดอร วัดเจดียนมนาง สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อปี ค.ศ. 1636 เพ่ือใชเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว
หรือพระทันตธาตุท่ีไดมาจากลังกา เจดียน้ีเป็นเจดียทรงโอคว่ําแบบสิงหล หรือเจดียทรงลังกา มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผา
ครึ่งซีกน้ี ไดตนแบบมาจากถัน พระชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได 274 เมตร



บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางกลับสูเมือง มัณฑะเลย (ใชเวลาเดินทาง 45 นาที)

นําทานไปยัง มัณฑะเลยฮิลล (Mandalay Hills) อยูกลางเมืองมัณฑะเลย ท่ีมีความสูง 236 เมตร เป็นจุดชมวิวท่ีสวยงาม
และมีปูชนียสถานสําคัญๆ ใหนักทองเท่ียวไดชมกันและเก็บภาพความประทับใจ ท้ังธรรมชาติ การชมทิวทัศนอันสวยงามท่ีสุด
ของเมือง และสามรถมองเห็นเมืองมัณฑะเลยไดเกือบท้ังหมด

จากนั้นชม เจดียกุโสดอ เป็นเจดียสําคัญแหงหน่ึงของประเทศพมา ซ่ึงใชรูปแบบการสรางแบบเดียวกับเจดียชเวซิกอง ถูก
สรางขึ้นในปี ค.ศ.1857 จุดประสงคเพ่ือใชเป็นอนุสรณสถานในการสังคายนาพระไตรปิฏกท่ีนับเป็นครั้งท่ี 4 ของโลก โดย
ลักษณะของตัวเจดียเป็นสีทอง มีความสูง 30 เมตร รายลอมดวยมณฑปสีขาวท้ัง 4 ทิศ ซ่ึงภายในเป็นท่ีประดิษฐานของแผนหิน
ออนท่ีใชจารึกขอความจากพระไตรปิฏกเอาท่ีแหงน้ี

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี Victoria Palace Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

สกายน

วัดเจดียนมนาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองสกายน เป็นหน่ึงในศูนยกลางพระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ตั้งอยูในแมน้ําอิระวดี อยู
หางจากมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉียงใตประมาณ 20 กิโลเมตร เมืองน้ีมีอารามทาง
ศาสนาและอารามท่ีสําคัญหลายแหง โดยเฉพาะเจดียจํานวนมากตามสันเขาท่ีทอดยาว
ขนานไปกับแมน้ํา

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มัณฑะเลย

ภูเขามัณฑะเลย

 บาย

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

เป็นภูเขาท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีีหามพลาดหากไดมาเยือนมัณฑะเลย มีความสูง 240
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของใจกลางเมืองมัณฑะเลย
เมืองน้ีใชชื่อมาจากเนินเขามัณฑะเลยฮิลลเป็นท่ีรูจักกันดีวามีเจดียและอารามมากมายและ
เป็นสถานท่ีแสวงบุญท่ีสําคัญสําหรับพุทธศาสนิกชนชาวพมามาเกือบสองศตวรรษ ท่ีน่ียัง
เป็นจุดชมวิวสวยงามของเมืองมัณฑะเลย และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวตางพา
กันแวะเวียนมาสัมผัส เท่ียวชมตลอดเวลา



วันท่ี 5 พระมหามัยมุนี - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Victoria Palace Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

04.00 น. นําทานรวมพิธีกรรมอันศักดิส์ิทธิใ์น พิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุนี และรวมกันถวายผาจีวรแดพระมหามัย
มุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา) ถือเป็นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา
“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคํา
เปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง9 ฟุต

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สมควรแกเวลา นําทานเดินทางไปยัง สนามบินมัณฑะเลย

บาย

12.45 น. บินลัดฟาสู สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน แอรเอเชีย (Air Asia) เท่ียวบินท่ี FD244 **ไมมีบริการอาหาร
บนเครื่อง** (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

15.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 บาย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

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

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



เง่ือนไข
1. โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน รวมในคณะตามท่ีกําหนดไวเทานั้น หากมี

จํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาท่ีกําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู
เดินทาง 10-14 ทาน ตองเพ่ิมเงินทานละ 1,000 บาท, กรณีท่ีมีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพ่ิมเงินทานละ 500 บาท

2. ในกรณีท่ีทางประเทศพมาสั่งใหมีการระงับใชวีซา หรือทานไมไดรับผลการอนุมัติวีซาเขาประเทศพมาทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการคืนคาธรรมเนียมวีซา และเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาเพ่ิมเติมทานละ 900 บาท เพ่ือดําเนินการขอวีซาใหมโดยตรงกับทางศูนย
รับย่ืนวีซาประจําประเทศไทย

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาและเงื่อนไขตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจขอ
งบริษัทฯ เทานั้น อีกท้ังขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ใหถือเป็นขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ

4. บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอ
จํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของ
ลูกคาสวนมากเป็นสําคัญ

5. รายการทัวรน้ีเป็นการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคูคา (Partner)

6. อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปล่ียนราคา
คาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาตั๋วเครื่องบิน คาประกันภัยสายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปล่ียนไดปรับขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง

7. ในระหวางการทองเท่ียวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิไ์มสามารถเรียกรองขอคืนคา
บริการได

8. หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ตั๋วเครื่องบินขากลับซ่ึงยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอคืนเงินได

9. คาบริการท่ีทานชําระกับทางบริษัทฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบ
เหมาขาดเชนกัน ดังนั้นหากทานมีเหตุอันใดท่ีทําใหทานไมไดทองเท่ียวพรอมคณะตามรายการท่ีระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได

10. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ

11. มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

12. บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น การเดินทางของผูเดินทางดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ
เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสงสินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การกอการราย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตองรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทําดังกลาวท้ังสิ้น

13. หากผูเดินทางถูกเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคืนเงินท้ังหมด

14. ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาตาง ๆ ในระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไมพึงพอใจในสินคาท่ีผูเดินทางไดซ้ือระหวางการเดินทางทอง
เท่ียวน้ี

15. ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยางระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับ
ผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเท่ียว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง

16. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการ
บิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาท่ีเป็นตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง

17. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความลาชาของสายการบิน ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิด
ขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ

18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเป็นไปตามความคาดหวัง และความไมพึงพอใจของผูเดินทาง ท่ี
เกี่ยวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป

19. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

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

21. กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายในประเทศ เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบ
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ใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดัง
กลาวแลว

22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว
เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได 

การชําระเงิน
1. กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนานั้น โดยสงแฟกซหรืออีเมลลรายชื่อและหนา

หนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองท่ีน่ัง พรอมชําระมัดจําทานละ 10,000 บาท

2. คาทัวรสวนท่ีเหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 15 วันกอนการเดินทาง (ในวันเวลาทําการ) มิเชนนั้นบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง

3. เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการให
บริการท่ีไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีท้ังหมดน้ีแลว

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ

คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบิน

ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักหองละ 2 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.

คารถรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง

คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณี
อุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

คาธรรมเนียมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงและคาภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรับเพ่ิมขึ้น

คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทําใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry)
หรือ คนตางดาว (เป็นหนาท่ีของผูเดินทางในการจัดทําเอง)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารท่ีสั่งเพ่ิมเอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเครื่องด่ืมสั่ง
พิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพททางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมให
ออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษัทฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกําหนดไว 20 กก.

คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน เด็กเก็บเทากับผุใหญ (ชําระท่ีสนามบินในวันเดินทาง) 

คาทิปหัวหนาทัวรขึ้นอยุกับความพึงพอในในบริการท่ีทานไดรับ (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ แตไมบังคับทิป)

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 

หมายเหตุ
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หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
1. ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด โดยจะหักคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คา

ธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ัง
สิ้น

2. ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50%

3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด


