


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - เจดียหยก (พระเวรสนาเจดีย) - วัด
กุโสดอ - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) - ภูเขามัณฑะเลย

Victoria
Palace
หรือเทียบ
เทา

2 สะพานไมอูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน - วัดมหากันดายงค - พุกาม - ทะเลเจดีย

Su
Thein
San
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี - เจดียชเวสิกอง - มัณฑะเลย

Victoria
Palace
หรือเทียบ
เทา

4 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ -

15 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63 ฿14,888 ฿14,888 ฿14,888 ฿4,500



** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน
(ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออก
ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี

ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงให
บริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือ

เชา
09.00 น. พรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร F โดยมีเจาหนาท่ีคอยใหการ

ตอนรับ

11.50 น. ออกเดินทางสูกรุงมัณฑะเลย โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG709(มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

บาย
13.20 น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมารชากวาประเทศไทย

ครึ่งชั่วโมง)

นําทานเดินทางสูตัวเมืองมัณฑะเลยระหวางทางนําทานแวะชม พระเวรสนาเจดีย (WeirawsanaZedi) เป็นเจดียหยกท่ีใหญท่ีสุดใน
โลก ท้ังภายใน และภายนอกประดับประดาดวยแผนหยก กับกอนหยก รวมเป็นมูลคาราว 15 ลานดอลลาร (495 ลานบาท) เป็นจุดทอง
เท่ียวสําคัญอีกแหงหน่ึง

นําทานชมพระตําหนักไมสักชเวนานดอว (Golden Palace Monastry) พระตําหนักน้ีสรางดวยไมสักท้ังหลังงดงามตามแบบ
ศิลปะพมาแทๆวิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอยท้ังหลังคาบานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา

จากนั้นนําทานเดินทางสูเขา Mandalay Hill ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เป็นจุดชมวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามท่ีสุด
ของเมืองมัณฑะเลยซ่ึงอยูบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบท้ังเมืองชมพระอาทิตยลับฟาอันสวยงามบน
ยอดเขามัณฑะเลย

ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก

ท่ีพัก Victoria Palace หรือเทียบเทา 

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคน
คับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอนใต
ประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา สรางแลว
เสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในประเทศ มีทางว่ิง
(รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

่ ่

รับ

ประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Victoria Palace หรือเทียบเทา



ประโยชน
ของตัวทาน

เอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับ
เปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสาย
การบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร
เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน

การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการ
ควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เจดียหยก เป็นเจดียหยกท่ีใหญท่ีสุดในโลก มีองคพระเจดียหยกสูงกวา 20 เมตร เป็นเจดีย
ประดับประดาดวยหยกท้ังภายในและภายนอกรวมท้ังหยกกอนใหญท่ีสุดอยูใตยอดฉัตร เป็น
เจดียท่ีสวยอีก แหงหน่ึงของเมืองมัณฑะเลย

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 4 ซ่ึงพระเจามินดงทรงใหจารึกพระไตรปิฎก
84,000 พระธรรมขันธ ลงบนหินออน 729 แผน ถือเป็นพระไตรปิฎกเลมใหญท่ีสุดในโลก
และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี ตัวเจดียหลักใน
วัดมีความสูง 30 เมตร ซ่ึงจําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกาม

ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา ปิดดวย
แผนทองท้ังหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวายเป็นวัดใหพระ
สงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความแวววับของแผนทอง
แลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ีออกมาชางงดงามอรามตาย่ิง
นัก

เป็นภูเขาท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีีหามพลาดหากไดมาเยือนมัณฑะเลย มีความสูง 240 เมตร
เหนือระดับน้ําทะเล ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของใจกลางเมืองมัณฑะเลย เมืองน้ีใชชื่อมา
จากเนินเขามัณฑะเลยฮิลลเป็นท่ีรูจักกันดีวามีเจดียและอารามมากมายและเป็นสถานท่ีแสวงบุญ
ท่ีสําคัญสําหรับพุทธศาสนิกชนชาวพมามาเกือบสองศตวรรษ ท่ีน่ียังเป็นจุดชมวิวสวยงามของ
เมืองมัณฑะเลย และเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวตางพากันแวะเวียนมาสัมผัส เท่ียวชม
ตลอดเวลา

เชา
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

ชมสะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท่ียาวท่ีสุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู เสาของสะพานใชไมสักถึง 1,208 ตนซ่ึง
มีอายุกวา 200 ปีทอดขาม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon)

จากนั้นนําทานรวมทําบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค (MahaGandayon Monastery) ซ่ึงเป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมือง
อมรปุระซ่ึงในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับถวายภัตตาหารเพล

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสูเมืองพุกาม โดยรถบัสปรับอากาศ

นําทานไปชมวิวเจดียเมืองพุกามเหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดินยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู **หากไมสามารถนํา
คณะมาชมวิวพระอาทิตยตกดินไดทันจะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยขึ้นชวงเชาตรูของอีกวันแทน**

ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Su Thein San Hotel หรือเทียบเทา 

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



**หากไมสามารถนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยตกดินไดทัน
จะนําคณะมาชมวิวพระอาทิตยขึ้นชวงเชาตรูของอีกวันแทน**

เป็นสะพานไมสักท่ียาวท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึ้นเพ่ือขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงน้ีนอกจากจะเป็น
สะพานไมท่ียาวท่ีสุดเเลวนั้น สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ท่ีรื้อมาจากพระราชวัง เเหงกรุ
งอังวะ

ทะเลสาบน้ีตั้งอยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ โดยมีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยง
ระหวางเมืองอมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง

เป็นวัดใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถว
ดวยอาการสํารวมเพ่ือรับอาหารพระพุทธมหามุนี หรือรูจักกันในนามพระลางหนา ท่ีมีความ
งดงามตามศิลปกรรมพมา ท่ีมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสําริดปิดทอง ท่ีอย คูบานคูเมืองมาชา
นาน เป็นสถานท่ีท่ีสําคัญรองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นเมืองท่ีติดอันดับเมืองท่ีมีแหลงทองเท่ียวทาง
ดานประวัติศาสตรท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศพมา โดยเฉพาะความย่ิงใหญของเจดีย
จํานวนมากกวา 5,000 องค จนไดรับสมญานามวาเป็นเมืองแหงเจดียสี่พันองค ซ่ึงเป็นลักษณะ
ท่ีบงบอกถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็นอยางดี คนท่ัวไปจึงขนานนาม
เมืองพุกามน้ีวาเป็นอูแหงอารยธรรมของประเทศ

ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดินยามเย็น
หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก สวยงาม
ราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิตยกําลังขึ้นหรือลับขอบฟา

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Su Thein San Hotel หรือเทียบเทา

เชา

บริการอาหารเชาณ

หองอาหาร
ของโรงแรม

นําทานชม
ตลาดยองอู ตลาดใหญของเมืองพุกามท่ี
ขายสินคาทุกชนิดท้ังเครื่องอุปโภค-

บริโภค ขาวปลาอาหาร
ผักสด เสื้อผา ของท่ี

ระลึกพ้ืนเมืองเหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซ้ือของฝากโดยเฉพาะเครื่องเขินท่ีพุกามถือวาเป็นหน่ึงเพราะฝีมือปราณีตและออกแบบสวย

นําชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็นวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน ซ่ึงวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม มี
รูปรางเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส มีมุขเด็จย่ืนออกไปท้ัง 4 ดาน แผนผังเหมือนไมกางเขนแบบกรีกซ่ึงตอมาเจดียแหงน้ีเป็นตนแบบของสถา
ปัตย-กรรมพมาในยุคตนของพุกาม และสิ่งท่ีนาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ ท่ีชองหลังคาเจาะเป็นชองเล็กๆ ใหแสงสวางสองลงมาตององค
พระ ทําใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย

ชมเจดียติโลมินโล เจดียแหงน้ีไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากท้ังภายในและภายนอก วัดน้ีสรางแบบกออิฐถือปูนบนฐาน
ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
ภายในวิหารมีพระพุทธรูป 4 องคท่ีชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสอง ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวมีความงดงาม

่ ่ ่



นําชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เชื่อวาเป็นวิหารท่ีใหญท่ีสุดในเมือง
พุกาม สรางขึ้นเพ่ือลางบาป ดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา ตั้งโดดเดนย่ิงใหญ
ตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา

สักการะ เจดียชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) 1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิส์ิทธของพมาซ่ึงเป็นสถูปด้ังเดิมของพมา เพ่ือใชบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุจากพระสรีระหลายสวนมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ ใชเป็นท้ังท่ีประชุมสวดมนตและศูนยกลางของพระพุทธ
ศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม

บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ออกเดินทางสูเมืองมัณฑะเลย โดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

ค่ํา
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพัก

ท่ีพัก Victoria Palace หรือเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ยองอูเป็นตลาดใหญของเมืองท่ีขายสินคาทุกชนิด ท้ังเครื่องอุปโภค บริโภค ขาวปลาอาหาร ผัก
สด เสื้อผา ของท่ีระลึกพ้ืนเมือง เหมาะสําหรับเดินชมและเลือกซ้ือของฝาก โดยเฉพาะเครื่องเขิน
ท่ีพุกาม ถือวาเป็นหน่ึง เพราะฝีมือประณีต และออกแบบมาสวย มาแลวไมควรพลาดซ้ือกลับไป

ท่ีน่ีไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับยกยองวา
เป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” ท่ีไดชื่อวางดงามท่ีสุดเพราะวัดแหงน้ีเต็มไปดวย
เชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง โดยเป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก

ไดรับการยกยองวาเป็นวัดท่ีสวยงามท้ังภายนอกและภายใน เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐถือปูน
ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทาย
ท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลว
งดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในนั้นมีความแตกตาง เพราะชวงนั้นเริ่มไดรับ
อิทธิพลมาจากจีนครับ

เป็นวิหารขนาดใหญอันเกาแกท่ีมีชื่อท่ีหน่ึงของพุกาม วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู ระหวาง
การกอสราง พระเจานรถูจะเสด็จมาตรวจงานทุกวัน จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง ถาตรวจไปพบวา
บริเวณใดท่ีมีการกออิฐแลวเป็นโพรงหรือรูขนาดใหเข็มสอดเขาไปได พระองคจะสั่งใหจับชางท่ี
กออิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม
แตสรางไมเสร็จ มีประตูทางเขาออกท้ัง 4 ทิศ ทําใหตัดกันคลายกับไมกางเขนแบบกรีก

เป็นองคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ีตั้งรูป
ผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก เพราะใช

้ ่ ่

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Victoria Palace หรือเทียบเทา

เชา

นํา

ทานรวมพิธีกรรม
อันศักดิส์ิทธิใ์น

พิธีกรรมลางหนาพระพักตรพระมหามัย
มุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา)ถือ
เป็นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาด



**พระราชวังมัณฑะเลย ปิดชวงสงกรานต 10-20
เมษายน ของทุกปี(เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได)**

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน
(ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออก
ตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯ

ทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน
ของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับ

เป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจสําหรับการเขาชม
เจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง

เมืองน้ีตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี เป็นอดีตเมืองหลวงท่ีสําคัญของประเทศพมา กอตั้งโดยกษัตริย
มินดง แตภายหลังจากท่ีพมาไดตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษ ทําใหเมืองแหงน้ีลดความ
สําคัญลงไป แตปัจจุบัน เมืองมัณฑะเลยไดรับการปรับปรุงจนกลายเป็นเมืองศูนยกลางท่ีสําคัญ
เมืองหน่ึงทางตอนเหนือของประเทศพมา โดยมีขนาดประชากรท่ีมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ
และมีความสําคัญท้ังในแงของศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการทองเท่ียว

ใหญทรง
เครื่อง

กษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา
“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” นับไดวา
เป็นวัดท่ีสรางใหมท่ีสุดแตประดิษฐาน
พระพุทธรูปเกาแกท่ีสุดในเมืองพมาโดย
รอบๆระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุท่ีนํา

ไป
จาก

กรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้ง
กรุงแตกครั้งท่ี 1

บริการอาหารเชา ณ
หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีสวนใหญ ไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึง **ปิดชวง
สงกรานต 10-20 เมษายน ของทุกปี(เวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงได)**

บาย
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมัณฑะเลย

14.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG710 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง)

16.30 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระมหามัยมุนี ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมาประทานลม
หายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี พระมหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทน
ของพระพุทธองคท่ีมีชีวิตจิตใจ ใครท่ีมากราบไหวบูชาจะไดรับศรัทธาอันสูงล้ํา เป็นพระพุทธรูป
หลอทองสําริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปัจจุบันประดิษฐานอยูท่ี “วัดมหามัยมุนี” หรือชื่อแท
ด้ังเดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข

เป็นคอมเพล็กซของพระราชวังท่ีกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ในสมัย
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุปันพระราชวัง
ท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา แตท่ีเหมือน
วังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั้น

่



เปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงได

ตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชา
ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร
เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน
การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะ
คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอนใต
ประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา สรางแลว
เสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดในประเทศ มีทางว่ิง
(รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคน
คับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุ
จากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง

6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง 

สายการบิน และราคาอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

ชําระเงินจํานวนทานละ10,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั้น

สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจองคิวย่ืนวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม
สงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
 

1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นนักทองเท่ียว ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกิน
จํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายท่ีทางสายการบินกําหนด)

2. คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง 20 กก.

3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ

4. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง

5. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา 

6. คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ

7. คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการ

8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

9. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงิน
ทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

*ลูกคาทานใดสนใจ..ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมกับทางบริษัได* 
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี

 

1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)

2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร,คาเครื่องด่ืมท่ีสั่งพิเศษ (มินิบาร, น้ําด่ืม, บุหรี่, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คา
ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด,คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว,
คากระเปาเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทางเป็นตน

3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาวตองย่ืนวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม
1,600 บาทตอทาน และคาบริการย่ืนวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการย่ืนวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว
เวียดนาม และฟิลิปปินส ไมตองย่ืนวีซา

4. คาหองพักเด่ียวตามอัตรา

5. คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด

6. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซ่ึงทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก)

8. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา
่



9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป

**ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติและจะ
มีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท้ังน้ี หากมีการ
เปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืน วีซาเขาออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท**
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา

1. การพิจารณาวีซาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางย่ืนวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือ
วางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณา
อนุมัติวีซาได 

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศท่ีตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปย่ืน
คํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของทานจะเป็น
ประโยชนอยางย่ิงในการย่ืนคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือ
เป็นหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม

เอกสารการขอวีซาพมา (สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติท่ีไมไดรับการยกเวน)
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ

- หนังสือเดินทาง (Passport) 

- ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

- หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา

- รูปถาย

- รูปถายสีหนาตรงขนาด2 น้ิว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพ้ืนหลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติก๊เกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอร
ติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

- ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย

- พาสสปอรตตางชาติท่ีเดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยท่ีมีตราประทับใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย

**ในกรณีท่ีมีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพ่ือปองกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิด
ชอบในทุกกรณี **

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปล่ียนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลาหากทางสถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาด
การณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ***

- สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาดวย

- หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ม รับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น

- การย่ืนวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบหมูคณะและย่ืน รายบุคคล (แสดงตน)
ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทอง
เท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ

หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะได
เป็น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

่ ้ ์



3. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการปรับ
เปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional Building หองท่ีเป็นหองเด่ียวอาจเป็นหองท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงขึ้นอยู
กับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานัวนคาทัวร

4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี บริษัทฯ
กําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย
ตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน ไป
ยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามท่ี สถานทูตฯ
เรียกเก็บ 

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะ
คาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการย่ืนวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) คาสวนตางใน
กรณีท่ีกรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน 

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรท้ังหมด

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์
ในการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


