


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	เมืองอมรปุระ	-	สะพานไมอู
เบ็ง	-	ทะเลสาบคองตามัน	-	เมืองมัณฑะเลย

นําทานเขาสู
พักที่	Hazel
Hotel	ณ	เมือ
งมัณฑะเลย
หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว+

2
สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบินยองอู	เมืองพุกาม	-	พุกาม	-	พระมหาเจ
ดียชเวดากอง	-	วัดอนันดา	-	วัดมนุหา	-	เครื่องเขิน	-	วัดกุบยางกี	-	วัดติ
โลมินโล	-	เจดียสัพพัญู	-	วิหารธรรมยังยี	-	เจดียชเวสันดอว	-	เชิดหุน
กระบอกของพมา

พักที่	SU	TIEN
SAN	HOTEL
(หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว)

3 สนามบินยองอู	เมืองพุกาม	-	ทะเลสาบอินเล	-	วัดพองดออู	-	พระบัวเข็ม	-
หมูบานทอผาอินปอขอม	-	แปลงสวนผักลอยน้ํา	-	Nga	Phe	Kyanng
Monastery

พักที่
PARAMOUNT
INLE	
RESORT		ณ
ทะเลสาบอินเล
(หรือเทียบ
เทา)

4 เมืองมัณฑะเลย	-	เมืองสกายน	-	วัดเจดียนมนาง	-	เจดียอูมินทงแส	-	พระ
ราชวังมัณฑะเลย	-	พระราชวังไมสักชเวนานดอว	/	เจดียชเวนานดอว	-
วัดกุโสดอ	-	Mandalay	Hill

พักที่	Hazel
Hotel	ณ	เมือ
งมัณฑะเลย
หรือเทียบเทา
ระดับ	3	ดาว+

5 พระมหามัยมุนี	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

9	ก.ย.	60	-	13	ก.ย.	60 24,900	บาท 24,500	บาท 23,900	บาท 5,000	บาท



ชวงบาย
12.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	6	เคานเตอร	Nสายการบินเมียนมารแอรเวย

Myanmar	Airway	(8M)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
14.00	น.	ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน	8M	338	**	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**
15.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินมัณฑะเลย	ประเทศพมา	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง	อมรปุระ	(Amrapura)	เมืองแหงผูเป็นอมตะซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะ

เลยซึ่งเป็นราชธานีเพียง	76	ปี	แหงหน่ึงของพมากอนที่จะยายมาอยูที่เมืองมัณฑะเลยในปี	พ.ศ.2400	
จากน้ันนําทานผานชมภูเขาสกายศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ	ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมือง

สกาย	ลุมแมน้ําอิระวดี	เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา	และริมฝ่ังแมน้ํา	ชมสะพานไมอูเบ็ง
สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลกโดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอู	เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208	ตนซึ่งมีอายุกวา
200	ปีทอดขาม	ทะเลสาบคองตามัน	(Toungthamon)	ไปสูวัดจอกตอจีซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดา
แหงพุกาม	
จากน้ัน	นําทานเดินทางเขาสูเมืองมัณฑะเลย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูพักที	่Hazel	Hotel	ณ	เมืองมัณฑะเลย	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว+

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เมืองที่ไดรับการขนานนามวาเป็น	เมืองแหงผูที่เป็นอมตะ	และยังเคยเป็นเมือง
หลวงเกาที่เคยเจริญรุงเรืองทั้งทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา
กอนจะเปลี่ยนไปเป็นเมืองมัณฑะเลย	เป็นเมืองที่อยูทางตอนใตของเมือ
งมัณฑะเลย	นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมาที่ยังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน	ซึ่ง
สามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู	รวมไปถึงอารยธรรมอันเกาแกของ
เมืองที่สามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียที่ตั้งเรียงรายอยูรอบๆ
ตัวเมือง



สะพานไมสักที่ยาวที่สุดในโลก	สรางขึน้ในสมัยพระเจาโบดอพญา	สรางขึน้เพื่อ
ขามทะเลสาบ	Toungthamon	ระยะทางกวา	1	กิโลเมตร	จุดเดนของสะพาน
เเหงน้ีนอกจากจะเป็นสะพานไมที่ยาวที่สุดเเลวน้ัน	สะพานอูเบ็ง	ยังสรางมา
จากไมสัก	ที่รื้อมาจากพระราชวัง	เเหงกรุงอังวะ

อยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ	โดยมีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยง
ระหวางเมืองอมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี	อดีตเมืองหลวงที่สําคัญของประเทศพมา	กอตั้งโดย
กษตัริยมินดง	แตภายหลังจากที่พมาไดตกเป็นเมืองขึน้ของจักรวรรดิอังกฤษ
ทําใหเมืองแหงน้ีลดความสําคัญลงไป	แตปัจจุบัน	เมืองมัณฑะเลยไดรับการ
ปรับปรุงจนกลายเป็นเมืองศูนยกลางที่สําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของ
ประเทศพมา	โดยมีขนาดประชากรที่มากเป็นอันดับ	2	ของประเทศ	และมี
ความสําคัญทั้งในแงของศิลปะ	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และการทองเที่ยว

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	นําทานเขาสูพักที่	Hazel	Hotel	ณ	เมืองมัณฑะเลย	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว+

ชวงเชา
05.00	น.	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
06.00	น.	นําทานเดินทางสูสนามบินมัณฑะเลย	อาคารผูโดยสายภายในประเทศ
07.55	น.ออกเดินทางสู	สนามบินพุกาม	สูเมืองประวัติศาสตรพุกาม	โดยสายการบินAir	Yangon	เทีย่ว

บินที	่YH	910
08.25	น.	เดินทางถึงเมืองพุกาม	(Bagan)	นําทานนําทานชม	พระเจดียชเวสิกอง	(Shwezigon	Pagoda)	ซึ่ง

เป็นสถูปดั้งเดิมของพมาโดยแท	มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ	สรางขึน้หลังพระเจาอโนรธาขึน้ครองราชย	เพื่อ
ใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	จากพระสรีระหลายสวนมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ	ใชเป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต
และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม
ชม	วัดอนันดา	(Ananda	Temple)	ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง	เป็นวัดสีขาว	มองเห็นไดชัดเจน

สรางเสร็จเมื่อปี	1091ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็นวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม	มีรูปรางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี
มุขเด็จยื่นออกไปทั้ง	4	ดานซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเป็นตนแบบของสถาปัตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม	และสิ่งที่
นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็คือ	ที่ชองหลังคาเจาะเป็นชองเล็กๆ	ใหแสงสวางสองลงมาตององคพระ	ใหมีแสงสวาง
อยางนาอัศจรรย
จากน้ันพาทานชม	วัดมนุหา	(Manuha	Temple)	ตั้งอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา	สรางเมื่อปี	1059

โดยพระเจามนูหะกษตัริยแหงมอญ	เพื่อสั่งสมบุญไวสําหรับชาติหนา	จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัด
น้ี	โครงสรางวิหารคอนขางแคบ	มีพระนอนหน่ึงองค	กับ	พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน	สะทอน
ถึงความคับแคนพระทัยของกษตัริยเชลยพระองคน้ีเป็นอยางดี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําทานแวะชมสิ่งของขึน้ชื่อของพุกามก็คือ	เครื่องเขิน	(Lacquer	Ware)	ซึ่งยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดใน

พมา	เชน	ถวยน้ําจานรอง	โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ	หีบใสของตางๆ	สิ่งที่กําลังเป็นที่นิยมก็คือ	โถใสของ
ทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ	มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ	แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม
จากน้ันพาทานเที่ยว	วัดกุบยางกี	(Gubyaukkyi	Tempel)	สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ	สิ่งที่โดด

เดนคือ	ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม	ที่ยังคงเหลืออยู	
จากน้ันเขาชม	วัดติโลมินโล	(Htilominlo	Temple)	สรางขึน้เมื่อปี	1211	โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-

มยา	เป็นพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู	ซึ่งเกิดกับนางหามผูหน่ึง	และไดเสี่ยงทางเลือกใหเป็นราชทายาทเป็น
วัดสูง	46	เมตร	ยาว	43	เมตร	เทากันทั้ง	4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง	4	ทิศ	ทั้งสองชั้นมีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนป้ัน	อันประณีตสวยงาม	สรางโดยพระติโลมินโล	เมื่อปี	พ.ศ.1761	ซึ่งไดรับการ
ยกยองวามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก	
นมัสการ	เจดียสัพพัญู	ซึ่งเป็นเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม	ชมวิหารธรรมยันจี	(Dhammayangyt)	สราง

โดยพระเจานะระตู	,และพระองคก็เชื่อวาเป็นวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม	สรางขึน้เพื่อลางบาป	ดวยทรงปริวิตก
วาผลกรรมจากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา	ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่
โหดรายไดเลาตอกันมา	ชมเมืองทะเลเจดียที่สวยงาม	และหมูบานเกาแกเมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่วิตที่เรียบงาย	
จากน้ันนําทานเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟา	ณ	เจดียชเวซานดอว	ทานสามารถมองเห็น

ทุงทะเจดียในมุม	360	องศา	ไดจากเจดียแหงน้ี	

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก	ทานจะไดชมการเชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง	พรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง	
พักที	่SU	TIEN	SAN	HOTEL	(หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว)

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

สนามบินประจําเมืองพุกาม	ปัจจุบันตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย	เป็นเขตพาณิชยกร
รมและเศรษฐกิจ

เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่	16	เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มี
แหลงทองเที่ยวทางดานประวัติศาสตรที่สวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศ
พมา	โดยเฉพาะความยิ่งใหญของเจดียจํานวนมากกวา	5,000	องค	จนไดรับ
สมญานามวาเป็นเมืองแหงเจดียสี่พันองค	ซึ่งเป็นลักษณะที่บงบอกถึงความ
รุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็นอยางดีคนทั่วไปจึงขนานนาม
เมืองพุกามน้ีวาเป็นอูอาริยธรรมของประเทศ



ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ	เมืองยางกุง	ประเทศพมา	เชื่อกันวาเป็นมหา
เจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน	8	เสน	หนังสือ	Guinness
Book	of	Records	ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแก
ที่สุดในโลก

ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญที่งดงามมากที่สุดในพุกาม	และ
ไดรับยกยองวาเป็น	“เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม”	อานันทวิหาร
ไดชื่อวางดงามที่สุดเพราะเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง	เป็นวิหาร
ที่มีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก	วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

แสดงออกถึงความคับแคนใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย	โดยสรางพระพุทธรูปน่ัง
ขนาดใหญ	3	องค	และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญอีก	1	องค	ในศาลาสี่เหลี่ยม
ผืนผาขนาดเล็ก

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เครื่องเขิน	(Lacquer	Ware)	ซึ่งยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดในพมา	เชน	ถวยน้ํา
จานรอง	โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ	หีบใสของตางๆ	สิ่งที่กําลังเป็นที่นิยม
ก็คือ	โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ	มีขนาดเบาบางและบีบให
ยุบ	แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม

ชมภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม	ที่ยังคงหลงเหลืออยู	สรางโดย
พระโอรสของพระเจาจันสิทธะ	ที่โดดเดนดวยภาพจิตกรรม	ฝาผนัง	ที่งดงาม
ที่สุดในพุกาม	และยังคงหลงเหลืออยู	เน่ืองจาก	รัฐบาลแหงสหภาพเมียนมาร
ไมอนุญาตใหนํากลองบันทึกภาพเขาไปภายใน	วิหาร	หรือ	พระเจดีย	ดวยเกรง
วาแสงจากแฟลชจะทําลายภาพภายในใหเสียหาย	ดังน้ัน	จึงไมสามารถบันทึก
ภาพจิตรกรรมที่เขากวากันวา	สวยงาม	และ	ทรงคุณคาทางศิลปะ	ได

ไดรับการยกยองวาเป็นวัดที่สวยงามทั้งภายนอกและภายใน	เป็นวัดที่สราง
แบบกออิฐถือปูน	ภายในวิหารมีชองบันได	เดินขึน้สูระเบียงชั้นบนได	และวิหาร
แหงน้ีไดชื่อวาเป็นวิหารองคสุดทายที่มีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม
ภายในมีชองแสงที่เมื่อสองกระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย	ตัวพระ
พุทธรูปที่ประดิษฐานภายในน้ันมีความแตกตาง	เพราะชวงน้ันเริ่มไดรับ
อิทธิพลมาจากจีนครับ



เจดียที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม	โดยมีความสูงอยูที่	ประมาณ	61	เมตร
ดวยศิลปะแบบปาละของอินเดีย	ถือเป็นแมแบบของสถาปัตยกรรมพมากันเลย
ครับ	ตั้งอยูใจกลางเมือง	ถัดจาก	วัดอนันดา

วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู	ระหวางการกอสราง	พระเจานรถูจะเสด็จมา
ตรวจงานทุกวัน	จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง	ถาตรวจไปพบวาบริเวณใดที่มีการกอ
อิฐแลวเป็นโพรงหรือรูขนาดใหเข็มสอดเขาไปได	พระองคจะสั่งใหจับชางที่กอ
อิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ	วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหารที่มีขนาดใหญ
ที่สุดในพุกาม	แตสรางไมเสร็จ	มีประตูทางเขาออกทั้ง	4	ทิศ	ทําใหตัดกันคลาย
กับไมกางเขนแบบกรีก

เจดียแหงน้ีสรางขึน้โดยกษตัริยที่มีอํานาจมากพระองคหน่ึงแหงอาณาจักร
พุกาม	นอกจากเจดียแหงน้ีจะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
แลว	ก็ยังมีรูปป้ันเทพเจาศักดิส์ิทธิใ์นศาสนาฮินดูตั้งอยูบริเวณลานของวิหาร
จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูวาเจดียกาเนซา	เจดียชเวสันดอกน้ียังเป็นสถานที่เหมาะ
สําหรับการชมทุงเจดียอีกแหงหน่ึงของพุกามเมื่อยามอาทิตยขึน้และตก

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก
	พักที่	SU	TIEN	SAN	HOTEL	(หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว)

การแสดงหุนสายพมาโอกาสที่แสดงทั้งคืนแบบสมัยกอนนอยมาก	สวนใหญ
มักจะนํามาแสดงในงานอีเวนทตางๆ	หรือโอกาสในงานพิเศษ	การแสดงละคร
หุนเป็นสื่อทางวัฒนธรรมที่สรางสรรคขึน้มาเพื่อเสนอความงดงามทางศิลปะ
และความบันเทิง	การแสดงละครหุนไดรับการพัฒนาจนถูกใชเป็นสัญลักษณ
ของสื่อในหลากหลายวาระ	ไมวาจะเป็นการสื่อสารทางการเมือง	ดังจะเห็นได
จากการแสดงละครหุนของหลายๆ	ประเทศ	อยางเชนที่พมาจะนิยมใชหุนสาย
เพื่อสื่อสารหรือทวงติงการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ	รวมถึงเชื้อพระวงศ
ในราชสํานัก	หรือจะใชหุนเป็นสื่อใหขอมูลกับเด็ก	ชวยโนมนาวจิตใจเด็กๆ	ได
หรืออยางหลายๆ	ประเทศก็ใชหุนเป็นสื่อการสอนกันก็เยอะเพื่อเป็นการดึงดูด
ความสนใจ	ขึน้อยูกับวัตถุประสงคในการใชประโยชนและการนําประยุกตใช
จากหุนน้ันๆ

ชวงเชา
05.30	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินนองอูพุกาม	อาคารผูโดยสายภายในประเทศ
07.50	น.	เหิรฟาทางสูสนามบินเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ	เทีย่วบินที	่YJ892
09.00	น	เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินเฮโฮ	HEHO	
นําทานเดินทางตอสูเมืองตองยีเมืองหลวงเกาของรัฐฉาน	(Shan	State)	น่ังรถจากสนามบินไปราว	1	ชั่วโมง

ครึ่ง
ชมทะเลสาบอินเล	(Inle	Lake)	มีพื้นที	158	ตร.กม.	อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล878	เมตร	ความยาวจากเหนือ



จรดใตประมาณ	32	กม.	กวาง	5	กม.	เกิดจากลําธารหลายสายที่ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้งทางทิศ
ตะวันตกและตะวันออก	มีน้ําไหลจากทะเลสาบไปลงแมน้ําสาละวิน	รอบทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยูมากกวา
200	แหง	
นําทานลงเรือเพื่อเดินทางสู	ทะเลสาบอินเล	ลงเรือยนต(ลําละ	5-6	ทาน)	มีเสื้อชูชีพบริการทานเพื่อ

ความปลอดภัย	ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและสภาพความเป็นอยูของชาวบาน	การสรางบานบนทะเลสาบ
ระหวางทางทานจะไดพบการพายเรือดวยเทาขางเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณของชาวอินตา	
นําทานชม	ตลาด	5	วัน(ตลาดเหยามา)	ซึ่งเป็นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไมซํ้ากันใหทานเลือกซื้อของ

ที่ระลึกกลับบาน	
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	กลางทะเลสาบอินเล

ชวงบาย
เที่ยวชม	วัดพองดออู	สรางในศตวรรษที่	12	อดีต	พระพุทธรูป	5	องคน้ี	(พระบัวเข็ม)ชาวบานจะ	อัญเชิญขึน้

เรือแลวแหไปตามหมูบานตางๆรอบทะเลสาบ	(ซึ่งจะแหหลังจากเทศกาลออกพรรษา	15	วัน)	มีขนาด	5	ซ.ม.	แต
ปัจจุบันชาวบานเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน	พระพุทธรูปมีขนาดสูงกวาเดิมถึง	6	เทา	ถือเป็นพระพุทธรูปที่
ศักดิส์ิทธิค์ูทะเลสาบอินเลย	ใหนําทานนมัสการ	พระบัวเข็ม	เพื่อเป็นสิริมงคล
จากน้ันนําทานชม	หมูบานทอผาอินปอขอม	ซึ่งเป็นหมูบานที่นําเสนใยบัวมาทอเป็นเสื้อผา,	ผาพันคอ	ฯลฯ

ชม	วัดแมวกระโดด	มีอายุ	200	กวาปีจากน้ันนําทานเดินทางกลับที่พัก	พักผอนกับบรรยากาศของทะเลสาบอิน
เลย
หลังจากน้ันเดินทางไปหมูบานผลิตบุหรีพ่ื้นเมือง	และ	แปลงสวนผักลอยน้ํา	(Floating	Garden)	ที่ปลูก

ผักมากมาย	เชน	พริก,	ผักกาด,	มะเขือเทศ	ในจํานวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพมาทั้งประเทศได	
หลังจากน้ันนําทานไป	วัดแมวลอดหวง	Nga-Phe-Kyanng	Monastary	เป็นสํานักสงฆที่รวบรวมพระพุทธ

รูปสําคัญ	ๆ	ไวเป็นจํานวนมากเป็นวัดที่ไดรับการประกาศใหเป็นโบราณสถาน	ประกอบดวยเสาไมสักถึง	654
ตน	สรางในปี	ค.ศ.	1205	สมัยพระเจามินดง
ไดเวลาสมควรเขาสูที่พัก

ชวงคํ่า
บริการอาหารคา	ณ	หองอาหารโรงแรม
พักที	่PARAMOUNT	INLE	RESORT	ณ	ทะเลสาบอินเล	(หรือเทียบเทา)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

สนามบินประจําเมืองพุกาม	ปัจจุบันตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย	เป็นเขตพาณิชยกร
รมและเศรษฐกิจ

ทะเลสาบแหงน้ีอยูทามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน	เหมาะแกการมา
เที่ยวชมเพื่อกาศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยูของชาวพมาที่เรียกไดวากลมกลืน
กับธรรมชาติเป็นอยางยิ่ง	ทะเลสาบแหงน้ีเป็นที่อยูอาศัยของกลุมชนที่เรียก
ตนเองวา	ชาวอินทา	ชนเผาน้ีอาศัยอยูในทะเลสาบอินเลมานานนับรอยปีแลว
โดยใชชีวิตอยูทามกลางการทําการเกษตรบนเกาะวัชพืชที่พวกเขาสรางขึน้มา
เองกลางลําน้ําในทะเลสาบ

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	กลางทะเลสาบอินเล



พระเจดียศักดิส์ิทธิ	์1	ใน	7	ของชาวพมา	และเป็นพระเจดียสําคัญที่สุดของรัฐ
ฉาน	ภายในองคเจดียเป็นที่ประดิษฐานของ	“พระบัวเข็ม	5	องค”	ซึ่งแกะจากไม
จันทนอายุนับพันปี	เป็นพระพุทธรูปไมมีหนา	ไมมีตา	ไมมีจมูก	เดิมองคพระมี
ขนาดเพียง	5	ซ.ม.	แตดวยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชน	ที่พากันมาปิด
ทอง	จนมีขนาดใหญกวาเดิมถึง	6	เทา	จนองคพระมีรูปรางเป็นกอนกลม	ถือ
เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิส์ิทธิค์ูทะเลสาบอินเล

พระพุทธรูป	5	องคน้ี	(พระบัวเข็ม)	ชาวบานจะ	อัญเชิญขึน้เรือแลวแหไปตาม
หมูบานตางๆรอบทะเลสาบ	(ซึ่งจะแหหลังจากเทศกาลออกพรรษา	15	วัน)	มี
ขนาด	5	ซ.ม.	แตปัจจุบันชาวบานเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจุบัน	พระพุทธรูป
มีขนาดสูงกวาเดิมถึง	6	เทา	ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิส์ิทธิค์ูทะเลสาบอินเลย
ใหนําทานนมัสการ	พระบัวเข็มเพื่อเป็นสิริมงคล

หมูบานทอผาอินปอขอม	ซึ่งเป็นหมูบานที่นําเสนใยบัวมาทอเป็นเสื้อผา,	ผาพัน
คอ	ฯลฯ	ชม	วัดแมวกระโดด	มีอายุ	200	กวาปี

และ	แปลงสวนผักลอยน้ํา	(Floating	Garden)	ที่ปลูกผักมากมาย	เชน	พริก,	ผัก
กาด,	มะเขือเทศ	ในจํานวนมากพอที่จะเลี้ยง	คนพมาทั้งประเทศได

เป็นสํานักสงฆที่รวบรวมพระพุทธรูปสําคัญๆ	ไวเป็นจํานวนมาก	เป็นวัดที่ไดรับ
การประกาศใหเป็นโบราณสถาน	ประกอบดวยเสาไมสักถึง	654	ตน	สรางในปี
ค.ศ.	1205	สมัยพระเจามินดง	และชมแมวกระโดดลอดบวงซึ่งไดรับการฝึกมา
อยางดีจากพระวัดน้ีเพื่อโชวใหนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ

	บริการอาหารคา	ณ	หองอาหารโรงแรม
	พักที่	PARAMOUNT	INLE		RESORT		ณ	ทะเลสาบอินเล	(หรือเทียบเทา)

ชวงเชา
06.30	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
09.40	น.	ออกเดินทางไปสนามบินเฮโฮ	สูเมืองมัณฑะเลย	โดยสายการบิน	Air	Bagan	เทีย่วบินที	่W9-



011

10.35	น.	เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย	หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลวนําทานเดินทางสูตัว
เมืองมัณฑะเลย
เดินทางสูเมืองสกายน	ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ	ทานจะไดชมทัศนียภาพของเมืองสกายน	ลุม

แมน้ําอิระวดีเจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบนภูเขา	และริมฝ่ังแมน้ํา	ประมานพุทธศตวรรษที่	19	มีเจา
เชื้อสายไทยใหญเมืองสกายน	นาม	สอยุน	รวบรวมผูคนแลวตั้งตนเป็นกษตัิยอยูที่เมืองสกายน	หรือสะแกง	ที่ตั้ง
ปัจจุบันอยูใหลเนินเขาบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําอิรวดี	
จากน้ันชมเจดียกวงมูดอร	หรือวัดเจดียนมนาง	สรางโดยพระเจาตาหลู	เมื่อปี	ค.ศ.1636	เพื่อใชเป็นที่

ประดิษฐานพระเขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา	เจดียน้ีเป็นเจดียทรงโอควํ่ าแบบสิงหล	หรือเจดีย
ทรงลังกา	มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผาครึ่งซีกน้ี	ไดตนแบบมาจากถัน	พระชายาคนโปรดของพระเจาตา
หลู	องคเจดียมีความสูง	46	เมตร	เสนรอบวงวัดได	274	เมตร	และใชอิฐในการกอสรางมากถึง	10,126,552	กอน
แลวชม	Umin	Thonse`	Pagoda	or	30	Caves	Pagoda	เจดียอูมินทงแส	ภายในมีพระพุทธรูป	45	องค
ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย	(Mandalay	Palace)	พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงาม

ที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่	2	วันที่	20	มีนาคม	2488เครื่อง
บินฝ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ	ไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมาดวย
เหตุผลวาพระราชวังน้ีเป็นแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ป ุน	
นําทานไป	พระราชวังไมสักชเวนานจอง	(Golden	Palace	Monastry)	วังที่สรางดวยไมสักทั้งหลัง	งดงาม

ตามแบบศิลปะพมาแทๆ	วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย	ทั้งหลังคา	บานประตูและ
หนาตาง	โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา	สรางโดยพระเจามินดงในปี	พ.ศ.
2400

นําทานชม	วัดกุโสดอ	(Kuthodaw	Pagoda)	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่
5	มีแผนศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด	84,000	พระธรรมขันธและหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา	“หนังสือที่
ใหญที่สุดในโลก”
นําทานแวะวัดกุสินารา	ซึ่งมีอายุหลายรอยปี	ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนนําทานเดินทางสูเขา	Mandalay

Hill	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	เขาลูกน้ีสูง	240	เมตร	ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุด
ของเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งอยูบนยอดเขา	สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบทั้งเมือง	ชม
พระอาทิตยลับฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่าเมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผา
นําทานเขาสูพักที	่Hazel	Hotel	ณ	เมืองมัณฑะเลย	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว+

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําอิระวดี	อดีตเมืองหลวงที่สําคัญของประเทศพมา	กอตั้งโดย
กษตัริยมินดง	แตภายหลังจากที่พมาไดตกเป็นเมืองขึน้ของจักรวรรดิอังกฤษ
ทําใหเมืองแหงน้ีลดความสําคัญลงไป	แตปัจจุบัน	เมืองมัณฑะเลยไดรับการ
ปรับปรุงจนกลายเป็นเมืองศูนยกลางที่สําคัญเมืองหน่ึงทางตอนเหนือของ
ประเทศพมา	โดยมีขนาดประชากรที่มากเป็นอันดับ	2	ของประเทศ	และมี
ความสําคัญทั้งในแงของศิลปะ	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และการทองเที่ยว

เมืองสกายน	ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนาที่สําคัญ	ทานจะไดชมทัศนียภาพ
ของเมืองสกายน	ลุมแมน้ําอิระวดี	เจดียจํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบน
ภูเขาและริมฝ่ังแมน้ํา	ประมานพุทธศตวรรษที่	19	มีเจาเชื้อสายไทยใหญเมือง
สกายน	นามสอยุน	รวบรวมผูคนแลวตั้งตนเป็นกษตัิยอยูที่เมืองสกายน	หรือ
สะแกง	ที่ตั้งปัจจุบันอยูใหลเนินเขาบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําอิรวดีหางจา
กมัณฑะเลยไปทางทิศใตประมาณ	10	กิโลเมตร	สกายนเป็นราชธานีไดเพียง
59	ปี	ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกัน	สุดทายพระเจาโดะมินพญา	ไดรับชัยชนะ
จึงยานเมืองหลวงใหมมาตั้งที่ปากแมน้ํามิดแง	ตรงที่บรรจบกับแมน้ําอิรวดี	จน



เป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาตอมา

วัดเจดียนมนาง	สรางโดยพระเจาตาหลู	เมื่อปี	ค.ศ.1636	เพื่อใชเป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา	เจดียน้ีเป็นเจดีย
ทรงโอควํ่ าแบบสิงหล	หรือเจดียทรงลังกา	มีตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลม
ผาครึ่งซีกน้ี	ไดตนแบบมาจากถัน	พระชายาคนโปรดของพระเจาตาหลู	องค
เจดียมีความสูง	46	เมตร	เสนรอบวงวัดได	274	เมตร	และใชอิฐในการกอสราง
มากถึง	10,126,552	กอน

วัดอูมินทอนซ	(U	Min	Thonze	Pagoda)	หรือวัด	30	ถํ้า	วัดน้ีอยูกลางเนินเขา
สกายนฮิล	ทําใหมองเห็นทัศนียภาพสวย	งามของป าเจดียบนภูเขา	และสายน้ํา
อิรวดี(Ayeyarwady	River)	ที่ไหลอยูเบื้องลาง	ภายในมีพระพุทธรูป	45	องค
ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังที่สวนใหญกอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหงหน่ึงของเอเชีย	ใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่	2	ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝ ายพันธมิตรกองทัพ
อังกฤษ	ปัจจุปัน	พระราชวังที่เห็นอยูเป็นพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูป
แบบของพระราชวัง	ของเกาขึน้มา	แตที่เหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ
ชื่อเทาน้ัน

สรางสมัยพระเจามิงดง	เป็นพระตําหนักที่สรางจากไมสักแกะสลักดวย
ลวดลายพมา	ปิดดวยแผนทองทั้งหลัง	ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึน้ครอง
ราชยจึงทรงยกตําหนักถวายเป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ	แมตอนน้ี
ภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความแวววับของแผนทองแลว	แตหากลอง
ถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก	ภาพที่ออกมาชางงดงามอรามตา
ยิ่งนัก

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	4	พระเจามินดง	ทรงให
จารึกพระไตรปิฎก	84,000	พระธรรมขันธ	ลงบนหินออน	729	แผน	ถือเป็นพระ
ไตรปิฎกเลมใหญที่สุดในโลก	และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรที่มีการ
บันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี	และไดนํามาประดิษฐานในมณฑป	อยูรอบ
“พระเจดียมหาโลกมารชิน”	มีความสูง	30	เมตร	ซึ่งจําลองรูปแบบมาจากพระ
มหาเจดียชเวสิกองแหงเมืองพุกาม

Mandalay	Hill	ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง	เขาลูกน้ีสูง	240
เมตร	เป็นจุดชมวิว	ทิวทัศน	ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งอยูบนยอด
เขา	ณ	จุดน้ีทานสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ	เมืองมัณฑะเลย	เกือบทั้ง
เมือง

	บริการอาหารคํ่าเมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผา



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

	พักที่	Hazel	Hotel	ณ	เมืองมัณฑะเลย	หรือเทียบเทาระดับ	3	ดาว+

ชวงเชา
นําทานนมัสการ	พระมหามัยมุนี	อันเป็นสิง่ศักดิส์ิทธิส์ูงสุด	1	ใน	5	แหงของพมา	ถือเป็นตนแบบ

พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา	“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”	ที่
พระเจากรุงยะไขทรงหลอขึน้ที่เมืองธรรมวดี	เมื่อปีพ.ศ.	689	สูง	12	ฟุต	7	น้ิว	หุมดวยทองคําเปลวหนา	2	น้ิว	ทรง
เครื่องประดับทองปางมารวิชัย	หนาตักกวาง	9	ฟุต	ในปี	พ.ศ.	2327	พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี	หรือวัดยะไข
(วัดอาระกัน	หรือวัดพยาจี)	เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี	และในปี	พ.ศ.2422
07.00	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
10.40	น.	เดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินเมียนมารแอรเวย	เทีย่วบินที	่8M	337	บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง

ชวงบาย
13.05	น.	เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต	เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี	พระ
มหามัยมุนีจึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคที่มีชีวิตจิตใจ	ใครที่มากราบไหว
บูชาจะไดรับศรัทธาอันสูงลํ้า	เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด	ปางมารวิชัยทรง
เครื่อง	ปัจจุบันประดิษฐานอยูที่	“วัดมหามัยมุนี”	หรือชื่อแทดั้งเดิมคือ	วัดปยกยี
หรือวัดยะไข

อยูหางจากเมืองมัณฑะเลย	ไปทางตอนใต	เป็น	1	ใน	3	ทาอากาศยาน
นานาชาติของ	ประเทศพมา	สรางแลวเสร็จในปี	พ.ศ.	2542	อีกทั้งยังเป็นทา
อากาศยานที่ใหญและทันสมัยที่สุดในประเทศ	มีทางวิ่ง	(รันเวย)	ซึ่งถือวามี
ความยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ

จลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว	ซึ่งไมไดเกิด

จากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
12.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมี่ผูเดินทางไมถึง	10	ทานไมมีหัวหนา

ทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา	7	วันกอนการเดินทาง	
**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง	**

1.	กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท	สวนทีเ่หลือชําระทันทีกอน
การเดินทางไมนอย	กวา15	วัน	มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	(ชวงเทศกาลกรุณา
ชําระกอนเดินทาง	21	วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
2.	ตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเสนทางมัณฑะเลย-พุกาม-เฮโฮ-มัณฑะเลย
3.	ที่พักโรงแรมตามรายการ	4	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
4.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
5.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
6.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
7.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
8.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
9.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
10.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ



1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
5.	คาทิปไกดทองถิน่	,	คนขับรถ	ผูชวยคนขับรถ	ใน	อัตราวันละ	150	บาท/วัน/คน	(บังคับตามระเบียบ

ธรรมเนียมของประเทศคะ)
6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม

บังคับทิปคะ)
**	ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง	ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทาง

ธรรมดา	ผานทาอากาศยานนานาชาติ	และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึง	เป็นระยะเวลาไม
เกิน	14	วัน	ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวันที	่11	สิงหาคม	2558	ทัง้น้ี	หากมีการเปลีย่นแปลงจะตองกลับมา
ยื่นวีซาปกติอีก	ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิม่อีกทานละ	1,000	บาท	**

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

สําหรับลูกคาทีจ่องทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตัง้แต	12-21	เมษายน	2560	พระราชวังมัณฑ
ะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจองจะปิดใหบริการคะโดยทางผูจัดทัวรจะเปลีย่นไปเทีย่วทีส่ถานทีท่อง
เทีย่วอื่นแทนคะ
รับชุดเสริมบารมีทานละ	1	ชุด(เสื้อยืด+ถุงผามิงกาลาบา+ผาเช็ดพระพักตร+ชุดสวดมนต)

1.		ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.		ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทัง้หมด
3.		ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้

สิ้น
4.		กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี
5.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาใหเมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิก

การเดินทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจําทั้งหมด
6.		บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน


