
#15351 ทัวรพมา มัณฑะเลย พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน เจ
ดียชเวสิกอง สะพานไมสักอูเบ็ง ชมวิวทะเลเจดีย บิน PG
ทัวรพมา พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน มัณฑะเลย วัดอานันดา วัดมนุหะ วัดกุบ
ยางกี เจดียติโลมินโล วิหารธรรมมายันจี เจดียมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดียชินพิวเม
เจดียกวงมูดอร วัดชเวนันดอร พระราชวังมัณฑะเลย วัดกุโสดอ



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - มัณฑะเลย - พุกาม - ทะเลเจดีย -
เชิดหุนกระบอกของพมา   

Gracious
Bagan Hotel
เทียบเทา

2 พุกาม - เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วิหารธรรม
ยังยี   

Gracious
Bagan Hotel
หรือเทียบเทา

3 อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง - มัณฑะเลย - มิงกุน - มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน) - ระฆังมิ
งกุน - เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี)   

Shwephuy
Hotel or
Shweinngyin
Hotel หรือ
เทียบเทา

4 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - สกายน - วัดเจดียนมนาง - พระราชวังไมสักชเวน
านดอว (เจดียชเวนานดอว) - พระราชวังมัณฑะเลย - วัดกุโสดอ - ทาอากาศยานมัณฑะ
เลย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

5 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,000

12 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,000

19 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,000

26 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

3 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,000

9 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,000

17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,000

23 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,000

31 ก.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,000

21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

4 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

18 ก.ย. 63 - 21 ก.ย. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

25 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 63 ฿14,999 ฿14,999 ฿14,999 ฿3,000

8 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

9 ต.ค. 63 - 12 ต.ค. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

15 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000



16 ต.ค. 63 - 19 ต.ค. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

23 ต.ค. 63 - 26 ต.ค. 63 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿3,000

29 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

30 ต.ค. 63 - 2 พ.ย. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

5 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

6 พ.ย. 63 - 9 พ.ย. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000

13 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - มัณฑะ
เลย - พุกาม - ทะเลเจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

09.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร C สายการบิน BANGKOK AIRWAYS โดยมี
เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน (ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสาย
การบิน BANGKOK AIRWAYS ไดกอนเวลา BOADING TIME)

บาย

12.15 น. นําทานเดินทางสู เมืองมัณฑะเลย ประเทศพมาโดยเท่ียวบิน PG709 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

13.40 น. จากนั้นเดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองรับกระเปาสัมภาระ ผาน
ขั้นตอนศุลกากรแลว เมืองมัณฑะเลย อดีตราชธานีอันรุงเรืองของพมา เป็นเพียงหน่ึงในไมกี่เมืองท่ียังคงใชชื่อเดิมเรื่อยมาไมมี
การเปล่ียนแปลง ตั้งอยูบนท่ีราบอันแหงแลงและเขตทํานาปลูกขาวตามแนวลําน้ําเอยาวดีตอนบน

นําทานออกเดินทางสู เมืองพุกาม โดยรถโคฃปรับอากาศ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ทานจะไดชมวิวตลอดสองขาง
ทางท่ีสวยงามดวยธรรมชาติ

นําทานสู จุดชมวิวทะเลเจดีย ท่ีสวยงาม และหมูบานเกาแกของเมืองพุกาม ใหทานไดเก็บภาพความประทับใจ พรอมชม
พระอาทิตยลอยลับขอบฟา

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! พรอมชมโชวหุนเชิดโบราณ

พักท่ี Gracious Bagan Hotel เทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานมัณฑะเลย บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พุกาม - เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี
- วัดติโลมินโล - วิหารธรรมยังยี

ทุกทานสามารถใชบริการ LOUNGE ของสายการบิน BANGKOK AIRWAYS ไดกอนเวลา BOADING TIME

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

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

มัณฑะเลย

พุกาม

ทะเลเจดีย

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

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

ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก
สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิตยกําลังขึ้นหรือลับขอบฟา

เชิดหุนกระบอกของพมา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Gracious Bagan Hotel เทียบเทา

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



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู เมืองพุกาม พุกามไดชื่อวาเป็นเมืองแหงทะเลเจดีย หรือ ดินแดนแหงเจดียสี่พันองค เพราะในสมัยรุงเรืองเคยมีเจดีย
มากมายถึง 4,446 องค ปัจจุบันเหลือแคเพียง 2,217 องค เจดียแหงแรกของพุกามคือ เจดียชเวซีโกน สรางโดยพระเจาอ
โนรธามังชอ ปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรพุกาม โดยธรรมเนียมการสรางเจดีย เจดียองคใหญสุดจะเป็นเจดียท่ีกษัตริยทรงสราง
และองคท่ีมีขนาดเล็กถัดมาเป็นการสรางโดยเหลาขุนนาง อํามาตย

นําทานสักการะ เจดียชเวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธของพมา) สรางเป็นทรงรูปสถูป แบบด้ังเดิมของพมาโดยแท มีลักษณ
เป็นสีทองขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มี
ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ ท้ังท่ีเป็นธาตุจากไหปลารา พระนลาฎ ตลอดจนพระเขี้ยวแกวของพระเจาอโนรธา ซ่ึงเป็นกษัตริยท่ี
ย่ิงใหญท่ีสุดของอาณาจักรพุกาม

นําทานชม วัดอานันดา เป็นมหาวิหารขนาดใหญท่ีขึ้นชื่อไดรับการยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม”
เป็นท่ีรูจักเหนือวิหารท้ังหลาย สรางโดยพระเจาจานสิตา เมื่อกอนยอดพระเจดียยังเป็นสีขาวเหมือนกับพระเจดียองคอ่ืนๆของ
พุกาม แตรัฐบาลพมาไดมาทาสีทองทับเมื่อปี พ.ศ. 2533 เพ่ือสมโภชการสรางอานันทวิหารครบรอบ 900 ปี ตะวันตก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

นําทานชม วัดมนุหะ ตั้งอยูบริเวณตอนใตของหมูบานยินกะบา สรางโดยพระเจามานุหะ เพ่ือสั่งสมบุญไวชาติหนาจึงไดสราง
วัดน้ีไว ดวยโครงสรางพระวิหารคอนขางแคบทําใหพระพุทธรูปถูกสรางอยางเบียดเสียดอยูภายใน

นําทานชม วัดกุบยางกี สรางโดยพระโอรสของพรเขาจันสิทธะ สิ่งท่ีโดดเดนคือภาพจิตรกรรมบนฝาผนังอยางสวยงาม เรียก
ไดวาสวยท่ีสุดในพุกามก็วาได

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

นําทานชม วิหารธรรมมายันจี วิหารท่ีวัดน้ีไดชื่อวาใชความหนาแนน ความละเอียดพิถีพิถันในการสรางมากท่ีสุดในพมาก็วาได

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Gracious Bagan Hotel หรือเทียบเทา

พุกาม

เจดียชเวสิกอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นองคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ี
ตั้งรูปผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง



วันท่ี 3 อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง - มัณฑะเลย - มิงกุน - มหาเจดียยักษ
หรือ เจดียมิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)

วัดอนันดา
ท่ีน่ีไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” ท่ีไดชื่อวางดงามท่ีสุดเพราะวัด
แหงน้ีเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง โดยเป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยู
มาก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

วัดมนุหา

วัดกุบยางกี

วัดติโลมินโล

วิหารธรรมยังยี

 บาย

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

วัดน้ีสรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ ท่ีน่ีมีความโดดเดนดวยภาพจิตกรรมฝาผนังท่ี
งดงามท่ีสุดในพุกาม และยังคงหลงเหลืออยู เน่ืองจากรัฐบาลแหงสหภาพเมียนมาร ไม
อนุญาตใหนํากลองบันทึกภาพเขาไปภายในวิหารหรือพระเจดีย ดวยเกรงวาแสงจากแฟลช
จะทําลายภาพภายในใหเสียหาย ดังนั้น จึงไมสามารถบันทึกภาพจิตรกรรมท่ีเขากวากันวา
สวยงาม และทรงคุณคาทางศิลปะได

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Gracious Bagan Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสู อมรปุระ เป็นอีกหน่ึงเมืองของพมาท่ียังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน ซ่ึงสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู
รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของเมืองท่ีสามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียท่ีตั้งเรียงรายอยูรอบ ๆ ตัวเมืองนําทาน
ชม สะพานไมสักอูเบ็ง สะพานท่ีสรางดวยไมสักและยาวท่ีสุดในโลก ตัวสะพานน้ีทอดยาวถึง 2 กิโลเมตร ขามทะเลสาบตองตะ
มาน ของเมืองอมรปุระ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานกลับสู เมืองมัณฑะเลย และนําทานลองเรือเขาสู เมืองมิงกุน เป็นหมูบานริมแมน้ําอิรวดีฝ่ังตะวันตก หางจากมัณฑะ
เลยประมาณ 11 กิโลเมตร นําทานชม เจดียมิงกุน ซ่ึงมีความหมายวาเจดียท่ีสรางไมเสร็จ พระเจาปดุงมีพระราชดําริจะสรางเจดีย
มิงกุน หรือ “เจดียจักรพรรดิ” ท่ีใหญท่ีสุดและสูงกวาเจดียใดๆในสุวรรณภูมิประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีไดจากพระเจากรุงจีน โดย
ทรงมุงหวังใหย่ิงใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกาม

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

นําทานชม เจดียชินพิวเม ท่ีเป็นอนุสรณสถานแหงความรักอันย่ิงใหญไมแพกัน โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระ
เจาปดุง ทรงสรางไวแดพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จนเป็นท่ีกลาวขานวาเป็น “ทัชมาฮาลแหงลุมอิ
รวดี

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร…พิเศษ เมนูกุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

พักท่ี Shwephuy Hotel or Shweinngyin Hotel หรือเทียบเทา

อมรปุระ

สะพานไมอูเบ็ง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เมืองท่ีไดรับการขนานนามวาเป็น เมืองแหงผูท่ีเป็นอมตะ และยังเคยเป็นเมืองหลวงเกาท่ี
เคยเจริญรุงเรืองท้ังทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา กอนจะเปล่ียนไปเป็นเมือ
งมัณฑะเลย เป็นเมืองท่ีอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมา
ท่ียังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน ซ่ึงสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู รวมไปถึง
อารยธรรมอันเกาแกของเมืองท่ีสามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียท่ีตั้งเรียง
รายอยูรอบๆตัวเมือง

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มัณฑะเลย บาย

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



วันท่ี 4 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - สกายน - วัดเจดียนมนาง -
พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) - พระราชวัง
มัณฑะเลย - วัดกุโสดอ - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

มิงกุน

มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน)

ระฆังมิงกุน

เจดียชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี)

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาทานละ 1 ตัว

 Shwephuy Hotel or Shweinngyin Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

04.00 น. นําทานรวม พิธีอันศักดิส์ิทธิใ์นพิธีกรรมลางพระพักตรพระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุดของพมา) ถือ
เป็นตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่อง เครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ท่ี
พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่อง
ประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

้ ่



จากนั้นเดินทางสู เมืองสกายน นําทานผาน ชมภูเขาสกายน ศูนยกลางแหง พระพุทธศาสนาท่ีสําคัญ ทานจะไดชม
ทัศนียภาพของเมืองสกายน ลุมแมน้ําอิระวดี เจดียจํานวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา

นําทานชม เจดียกวงมูดอร หรือวัดเจดียนมนาง สรางโดยพระเจาตาหลู เมื่อปี ค.ศ.1636 เพ่ือใชเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยว
แกว หรือพระทันตธาตุท่ีไดมาจากลังกา องคเจดียมีความสูง 46 เมตร เสนรอบวงวัดได 274 เมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

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

นําทานชม พระราชวังมัณฑะเลย สรางโดยพระเจามินดง เป็นอาคารไมตกแตงดวยปูนป้ันมีระเบียงรอบถึง 5 ชั้น แตกตาง
จากวัดอ่ืนๆตอมาถูกไฟไหมหมด ขณะน้ีทางการพมาไดกอสรางขึ้นมาใหมในรูปแบบเดิม ชมพระราชวังมัณฑะเลย สรางขึ้นเมื่อ
ยายราชธานีมาจากอมรปุระ เป็นพระราชวังขนาดใหญมีประตูเขาถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมูอาคารไมและตึก ประกอบ
ดวยทองพระโรงพระท่ีน่ัง และตําหนักตางๆ

นําทานชม วัดกุโสดอ ซ่ึงครั้งหนึงเคยเป็นท่ีทําการสังคานราพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มีแผนศิลาจารึกพระไตรปิฎกท้ังหมด
84,000 พระธรรมขันธ และไดลงกินเนสบุควา “เป็นหนังสือท่ีใหญท่ีสุดในโลก”

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสู สนามบินมัณฑะเลย

ค่ํา

19.15 น. นําทานเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี PG714

21.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี

สกายน

วัดเจดียนมนาง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

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

 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

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)

พระราชวังมัณฑะเลย

วัดกุโสดอ

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองท้ังหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก

เป็นคอมเพล็กซของพระราชวังท่ีกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ใน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุ
ปันพระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกา
ขึ้นมา แตท่ีเหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั้น

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

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดิน
ทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2. สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี

4. แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก
4.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

4.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน

4.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี

5. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทาง โหลดใตเครื่องในทุกกรณี ใหนําติดตัวขึ้นเครื่องเทานั้น !!

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ           
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คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.  

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ          

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,200บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่นทานละ 1,200 บาท /ทริป/ตอทาน***

*รายการทัวรอาจมีการปรับเปล่ียน เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทางท้ังน้ีทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ
ผลประโยชนของผูเดินทางเป็นหลัก*

** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการ ออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ัง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

โรงแรมท่ีพักอาจมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเป็นตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนท่ีกําหนด
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ
ของผูเดินทาง

ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

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. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อใน

เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
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2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน
การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


