#13979 ทัวรพมา ยางกุง พุกาม มัณฑะเลย 5 วัน 4 คืน พระ
ธาตุอินทรแขวน มหาเจดียชเวสิกอง บิน PG

ทัวรพมา ยางกุง พุกาม มัณฑะเลย พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง พระนอน
ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี สักการะเทพทันใจ มหาเจดียชเวดากอง ชม
วิวทุงทะเลเจดีย โชวพื้นเมืองเชิดหุน พระราชวังมัณฑะเลย ลองแมนํ้าอิระวดี
หมูบานมิงกุน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุ
มุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - ไจโท - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน

2

ตักบาตรพระสงฆ - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจปุน - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ ะ) - เจดียชเวดากอง

3

ทา อากาศยานมิงกาลาดง - ทา อากาศยานเนียงอู - พุกาม - เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา วัดมนุหา - รา นเครื่องเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดียสัพพัญู - วิหารธรรมยังยี ทะเลเจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา













โรงแรม



Kyaikhto ,
Mountain
Top ,
Yoyolae ,
Golden
Rock
Hotel หรือ
เทียบเทา



Summit
Parkview
Hotel หรือ
เทียบเทา



Su Tien
San Hotel
หรือเทียบ
เทา

4

ทา อากาศยานเนียงอู - ทา อากาศยานมัณฑะเลย - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสักช
เวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ - มิงกุน - หมูบา นมิงกุน - แมนํ้า อิระวดี - มหา
เจดียยักษ (เจดียมิงกุน) - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมนํ ้า อิรวดี)







Hotel Yi
Link
Mandalay
หรือเทียบ
เทา

5

พิธีลา งพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน ตักบาตรพระสงฆ - วัดมหากันดายงค - ทา อากาศยานมัณฑะเลย - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65

฿22,900

฿22,500

฿21,900

฿5,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาว
ดี - เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง
- ไจโท - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน
เชา
05.00 น. พรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคาน เตอร สายการบินบาง
กอกแอรเวย BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
08.50 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยเที่ยวบิน PG 701
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เมีย
นมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีต เป็ นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณ
ที่ยิ่งใหญ
นํ าทานเขาชมพระธาตุที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่ง
ศักดิส
์ ิทธิข์ องพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นํ าทาน
นมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็ นจุดที่ศักดิส
์ ิทธิม
์ าก และสามารถนํ าธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่
หักลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิต ใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว **
นํ าทานชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังกผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําให
สันนิ ษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ปั จจุบันพระราชวังแหงนี้ ไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง
ประวัต ิศาสตรและถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนั กตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร
นํ าทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ
นํ าทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป ซึ่งเป็ นจุดสําหรับทําการ
เปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกลอ (เป็ นรถประจําเสนทางชนิ ดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจากคิมปูน
แคมป ถ ึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง
พักที่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
หมายเหตุ: ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียว
เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยจากนั ้นชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)
ลักษณะเป็ นเจดียองคเล็กๆ ตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต ั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิ ด
ทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปิ ดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิ ด
แทนได) **สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000จาต/ชุด**
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารในโรงแรม
จากนั ้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่ งสมาธิที่พระเจดียไดต ลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึง
เวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองนั่ งเนื่ องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ที่นี่
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ และเป็ นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

หงสาวดี
เป็ นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากที่
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุเตาขณะที่ยังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็ นศูนยกลางอํานาจของราชวงศต องอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)
เป็ นเจดียที่มีความสําคัญยิ่งในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็ นจุดที่ศักดิส
์ ิทธิม
์ าก นั กทองเที่ยว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส
์ ิทธิ ์ และสามารถนํ าธูปไปคํ้ากับยอดของ
เจดียองคที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิต ใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น
ไป



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

พระราชวังบุเรงนอง
เป็ นพระราชวังที่ถ ือเป็ นสถานที่ทองเที่ยวหามพลาดหากไดมาเยือนหงสาวดี ซึ่งพระเจาบุ
เรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้นเพื่อเป็ นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่นี่ในระหวางที่พระองคทรงเป็ นองคประกัน พระเจาบุเรงนอง
จึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหยิ่งใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถ ึง 20 ประตู พื้นที่
ภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็ นสวนหนึ่ งในกําแพงเมือง
พระราชวังบุเรงนองแหงนี้

ไจโท
เป็ นเมืองเกาที่มีทัศนี ยภาพอันสวยงามสองขางทาง ที่เป็ นทั้งทุงนา ป าเขา ความเป็ น
ธรรมชาติที่มีอากาศดีต ลอดปี

คิมปูนแคมป
เป็ นจุดพักรถที่เป็ นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ต องเปลี่ยนถายจากรถ
บัสทองเที่ยวมาเป็ นรถ 6 ลอประจําทางที่วิ่งขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูที่จะขึ้นไปนมัสการ
พระธาตุอินทรแขวนที่อยูบนยอดเขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ต องมาขึ้นรถที่นี่
กันทุกคน

พระธาตุอินทรแขวน
มีลักษณะเป็ นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหน าผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมต กลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนั บ
เป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี จอ (ปี หมา) ที่คนเกิดปี นี้ต องไปนมัสการสักครั้งหนึ่ ง
ในชีวิต



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** 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
ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียว

วันที่ 2



กิจกรรม

ตักบาตรพระสงฆ - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจปุน พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบ
โบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ) - พระมหาเจดียชเวดากอง
เชา
05.00 น. อรุณสวัสดิย์ ามเชา สําหรับผูที่ต องการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ ไมไดบังคับ สําหรับอาหารที่จะใสบาตร
สามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหน ายราคาอาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000 จาต ดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ 2,000 จาต
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่ งรถบรรทุกหกลอ ถึงคิมปุนแคมป เปลี่ยนเป็ นรถโคชปรับอากาศ พรอมนํ าทานเดิน
ทางสูกรุงหงสาวดี
นมัสการ พระพุทธไสยาสน ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ ซึ่งเป็ นที่เคารพนั บถือของชาวพมาทั่วประเทศและเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมาองคพระ ซึ่งเป็ นที่
เคารพนั บถือของชาวพมาทั่วประเทศและเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมาองคพระ มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ งโดยรอบทั้ง 4
ทิศ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว **
หลังอาหารนํ าทานเดินทางกลับสูกรุงยางกุง สักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือพระนอน
ตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอน ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108

ประการ
นํ าทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป เจดียแหงนี้ ถ ูกระเบิดของ
ฝ ายสัมพันธมิต รเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด
700 องค
นํ าทานขอพร นั ต โบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย
จากนั ้นนํ าทานขามฝั่ งไปอีกฟากหนึ่ งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมีย๊ ะ”
นํ าทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ
กวาสองพันหารอยกวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง สถานที่แหงนี้ มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ
ทานสามารถนํ าดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคล
นอกจากนี้ รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้ าพระประจํา
วันเกิดตน จะเป็ นสิริ
มงคลแกชีวิต
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคารชาบูชิบุฟเฟ ต  อรอยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟและซูชิ ขาวปั้ นสารพัดหน าในเครือโออิชิ
ที่พัก Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทาโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตักบาตรพระสงฆ
ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคที่วัดแหง
นี้ ไดหรือบริจาคปั จจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว
เป็ นปูชนี ยสถานศักดิส
์ ิทธิอ์ ันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็ นพระพุทธไสยาสน ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสน ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็ น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เจดียไจปุน
เป็ นเจดียที่มีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลที่ต องสรางหันไปทุกทิศนั ้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปนั่ นเอง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
สักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มี
ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เจดียโบตะทาวน
เป็ นเจดียที่กอสรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่จะนํ าไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถ ูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียแหงนี้ กอน
องคพระเจดียไดถ ูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยที่ใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนั งใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ที่พุทธศาสนิ กชนชาวพมานํ ามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
นั ต โบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็ นเทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปปั้ นเทพทันใจ (นั ต โบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั ้นก็ใหเอาเงินจะเป็ นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนั ต โบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั ้นก็เอาหน าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนั ต โบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่
ตั้งใจไว

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)
เป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อ
สัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อนั ้น เวลาที่จะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

เจดียชเวดากอง
เจดียนี้ต ั้งอยูบริเวณเนิ นเขาเชียงกุต ระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็ นมหาเจดีย
ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนั งสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็ นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแกที่สุดในโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ชาบูชิบุฟเฟ ต 
 Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3

ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานเนียงอู - พุกาม - เจ
ดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - เครื่องเขิน - วัดกุบยา
งกี - วัดติโลมินโล - เจดียสัพพัญู - วิหารธรรมยังยี - ทะเล
เจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา



กิจกรรม

เชา
05.00 น. รับประทานอาหารเชา แบบกลองจากทางโรงแรม
06.00 น. นํ าทานเดินทางสส
ู นามบินมิงกาลาดง อาคารผูโดยสายภายในประเทศ
07.00 น. ออกเดินทางสส
ู นามบินยองลู สูเมืองประวัต ิศาสตรพุกาม โดย สายการบิน Air Mandalay เที่ยวบินที่ ……
08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan)
นํ าทานนํ าทานชม พระเจดียชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็ นสถูปดั้งเดิมของพมาโดยแท มีลักษณะเป็ นสีทอง
ขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเป็ นสี
ทองขนาดใหญใชเป็ นทั้งที่ประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิ กายเถรวาทในพุกาม
ชม วัดอนั นดา (Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เป็ นวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน ซึ่งวิหารแหง
นี้ นับไดวาเป็ นวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเป็ นสี่เหลี่ยมจัต ุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงนี้
เป็ นตนแบบของสถาปั ต ยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม
พาทานชม วัดมนุหา(Manuha Temple) โดยพระเจามนูหะกษัต ริยแหงมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวสําหรับชาติหน า จึงไดนํา
อัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดนี้
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันวามีช่ อ
ื เสียงที่สุดในพมา
จากนั ้นพาทานเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดนคือ ภาพจิต
กรรมฝาผนั งที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคงเหลืออยู
จากนั ้นเขาชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) เป็ นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมีพระพุทธรูป
ประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิต รกรรมฝาผนั งอันเกาแกกับลวดลายปูนปั้ น อันประณีต สวยงาม
นมัสการ เจดียสัพพัญู ซึ่งเป็ นเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระ
ตู และพระองคก็เชื่อวาเป็ นวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกามตั้งโดดเดนยิ่งใหญต ระหงาน
จากนั ้น นํ าทานเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิต ยลับขอบฟ า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการเชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิต จริง พรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
ที่พัก Su Tien San Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบกลอง

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ที่นี่
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ และเป็ นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานเนียงอู
เป็ นทาอากาศยานประจําเมืองพุกาม ตั้งอยูในเขตเนี ยงอู ที่นี่เป็ นประตูหลักสําหรับการ
เดินทางเขาออกและการไปยังสถานที่ต างๆ ของเมืองพุกาม

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

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

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



คํ่า

เชิดหุนกระบอกของพมา
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

วันที่ 4

ทาอากาศยานเนียงอู - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พระราชวัง
มัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) วัดกุโสดอ - มิงกุน - หมูบานมิงกุน - แมนํ้าอิระวดี - มหาเจดีย
ยักษ หรือ เจดียมิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็ง
ดาน)



กิจกรรม

เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
08.05 น. ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สูเมืองมัณฑะเลย โดยสายการบิน Air Mandalay เที่ยวบินที่ ..........
08.35 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว
จากนั ้นนํ าทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหง
หนึ่ งของเอเชีย อยูปัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยูเป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา
นํ าทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พมาแทๆ วิจิต รตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีต ออนชอย ทั้งหลังคา บานประตูและหน าตาง โดยเน นรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัต ิและทศชาติของพระพุทธเจา
นํ าทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วัดกุโสดอเป็ นวัดที่พระเจามินดงทรงโปรดฯใหมีการจัดสังคายนาพระไตรปิ ฎก
ครั้งที่ 5 ของโลกขึ้นโดยทรงใหจารึกพระไตรปิ ฎกจํานวน 84,000 พระธรรมขันธลงบนแผนหินออน 729 แผน
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมนํ้าอิระวดีสูมิงกุน เขตเมืองอมรปุระทวนนํ้ าไปหมูบานมิงกุน ซึ้งเป็ นสวน
หนึ่ งของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลํานํ้ าอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือเทานั ้น
นํ าทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข แลวสามารถ
ชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเป็ นผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญขึ้นและยากขึ้น
ระฆังมิงกุนไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพื่อทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึง
ตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเป็ นระฆังยักษ
เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนื อระฆังมิงกุนไมไกล ไดช่ อ
ื วาเป็ นเจดียที่สวยสงามากแหงหนึ่ ง โดยพระเจา
บากะยีดอวพระราชนั ดดาในพระเจาปดุง เพื่อเป็ นอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีต อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอน
เวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี”
คํ่า
บริการอาหารคํ่าเมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผา
ที่พัก Hotel Yi Link Mandalay หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานเนียงอู
เป็ นทาอากาศยานประจําเมืองพุกาม ตั้งอยูในเขตเนี ยงอู ที่นี่เป็ นประตูหลักสําหรับการ
เดินทางเขาออกและการไปยังสถานที่ต างๆ ของเมืองพุกาม

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

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มิงกุน
มิงกุนอยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉี ยงเหนื อประมาณ 11 กิโลเมตร ตั้ง
อยูทางฝั่ งซายขอมนํ้าอิระวดี ที่นี่เป็ นพื้นที่ทางโบราณสถานที่สําคัญอีกแหงของพมา

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

แมนํ้าอิระวดี
เป็ นแมนํ้าสายหลักของประเทศพมา มีความยาว 2,170 กิโลเมตร มีต นกําเนิ ดในเขตน ู
เจียง มณฑลยูนนาน บริเวณใกลรอยตอเขตแดนรัฐกะฉิ่ น ประเทศพมา บริเวณตนนํ้ า
มีช่ อ
ื เรียกวาแมนํ้าเมขา จนเมื่อไหลมารวมกับแมนํ้ามะลิขาที่เมืองมิต จีนา จึงเรียกแมนํ้า
สายใหมวา แมนํ้าอิรวดี โดยชื่ออิรวดีมาจากชื่อนางไอราวดี มารดาของไอราวตะ

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

ระฆังมิงกุน
ระฆังมิงกุนมีเสนรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร นํ้ าหนั ก 87 ตัน ระฆังนี้ มีต ํานาน
เลาขานกันมาวา พระเจาปดุงไมทรงตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให
ประหารนายชางทันทีที่สรางเสร็จ ปั จจุบันระฆังใบนี้ ถ ือวาเป็ นระฆังยักษที่เล็กกวาระฆัง
แหงพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว แตระฆังเคลมลินนั ้นแตกราวไปแลว
ไมสามารถนํ ามาใชงานไดอีก ระฆังมิงกุนจึงเป็ นระฆังยักษที่สามารถสงเสียงกองกังวาน
ไดจริงๆ ที่เหลืออยูในโลก

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร กุงแมนํ้าเผา
 Hotel Yi Link Mandalay หรือเทียบเทา

วันที่ 5



กิจกรรม

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน - ตักบาตรพระสงฆ - วัดมหากันดายงค ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
04.00 น. นํ าทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่งศักดิส
์ ิทธิส
์ ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเป็ นตนแบบพระพุทธรูป
ทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัต ริยที่ไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้ อนิ่ ม”
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นํ าทานเดินทางเขาสูต ัวเมือง อมรปุระ (Amrapura)
ชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 200 ปี ทอด
ขามทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนั นดาแหงพุกาม ภายในมีจิต รกรรมฝาผนั งทีเป็ นศิลปะ
ชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถ ูกกวาดตอนตอนเสียกรุงใหมาอยูในอาณาบริเวณแถบนี้ นั่นเอง
นํ าทานชมการตักบาตรพระสงฆ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค ซึ่งเป็ นวัดใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในชวงเพล
จะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวม ในทุกๆวันเวลา 10.30 น.จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก มารวมชื่นชม
การจัดเตรียมตักบาตร ถวายภัต ตาหารเพลใหแกพระสงฆ และเณรที่มาศึกษาพระธรรมวินัย
ไดเวลาสมควรนํ าทุกทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย
บาย

่

่

่

14.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG710 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่อง
ดื่มบนเครื่อง **
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ



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

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

ตักบาตรพระสงฆ
ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคที่วัดแหง
นี้ ไดหรือบริจาคปั จจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ

วัดมหากันดายงค
เป็ นวัดใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียง
แถวดวยอาการสํารวมเพื่อรับอาหารพระพุทธมหามุนี หรือรูจักกันในนามพระลางหน า ที่มี
ความงดงามตามศิลปกรรมพมา ที่มีลักษณะเป็ นพระพุทธรูปสําริดปิ ดทอง ที่อย คูบานคู
เมืองมาชานาน เป็ นสถานที่ที่สําคัญรองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง



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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** 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 Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
- 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 – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง**

การชําระเงิน
- กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน
มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 ขา เสนทาง ยางกุง-พุกาม-มัณฑะเลย
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
- คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
- คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
่

่

- คาไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
- ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
- คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

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
**ในกรณีที่ไฟลทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่ องจากปั ญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ ทาง
ผูจัดขอสงวนสิทธิป
์ รับเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงประโยชน ของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ**
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึง 10 ทานขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า 10 วันกอนการเดินทาง
- กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถ าทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
- กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ(เลมนํ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนั กขัต
ฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
- ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
์
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- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
- กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป วย
กะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี

