


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	เมืองมัณฑะเลย	-	พระราชวัง
มัณฑะเลย	-	พระราชวังไมสักชเวนานดอว	/	เจดียชเวนานดอว	-	วัดกุโสดอ
-	ภูเขามัณฑะเลยฮิลล	หรือ	วัดกุสินารา

พักที่	Best
Western
Shwe	Pyi
Thar	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

2 สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบินยองอู	เมืองพุกาม	-	พุกาม	-	เจดียชเวสิกอง
-	วัดอนันดา	-	วิหารธรรมยังยี	-	วัดติโลมินโล	-	วัดชเวกูจี	-	เจดียสัพพัญู	-
วัดมนุหา	-	วัดกุบยางกี	-	เจดียชเวสันดอว

พักที่	Bagan
Airport	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

3 สนามบินยองอู	เมืองพุกาม	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	เมืองมัณฑะเลย	-	เมือง
มิงกุน	-	แมน้ําอิระวดี	-	ระฆังมิงกุน	-	ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี	-	เมืองสกายน
-	วัดเจดียนมนาง	-	เจดียอูมินทงแส	-	อังวะ

พักที่	Best
Western
Shwe	Pyi
Thar	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	4	ดาว

4 พระมหามัยมุนี	-	ภูเขามัณฑะเลยฮิลล	หรือ	วัดกุสินารา	-	เมืองอมรปุระ	-
วัดมหากันดายงค	-	สะพานไมอูเบ็ง	-	สนามบินมัณฑะเลย	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

29	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿25,900 ฿25,900 ฿25,900 ฿5,000



ชวงเชา
09.00	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	4	เคานเตอร	F	สายการบินบางกอกแอร

เวย	BANGKOK	AIRWAYS	(PG)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน	และทานยังสามารถใชหอง
รับรองของสายการบินบางกอกแอรเวยไดอีกดวย

12.00	น.	ออกเดินทางสู	เมืองมัณฑะเลย	โดยเที่ยวบิน	PG709	**	บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง**

ชวงบาย
13.20	น.	เดินทางถึง	เมืองมัณฑะเลย	(เวลาที่ประเทศพมาชากวาประเทศไทย	30	นาที)	ผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางไปชม	พระราชวังมัณฑะเลย	รอยอดีตสุดทายกอนพมาเสียเมือง	นําทานชม	วิหารชเวนันด

อร	สรางดวยไมสักทองทั้งหลังและเคยเป็นที่ประทับน่ังสมาธิของพระเจามินดงพระราชบิดาของพระเจาสีปอจน
สิ้นพระชนมชีพที่วิหารแหงน้ี
นําทานชม	วัดกุโสดอ	ซึ่งครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานที่ทําการ	สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่	5	มีแผนศิลาจารึก

พระไตรปิฎกทั้งหมด	84,000	พระธรรมขันธ	และหนังสือกินเนสสบุคไดบันทึกไววา	“หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก”

จากน้ันนําทานเดินทางสู	MANDALAY	HILLซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบทั้งเมือง	เชิญทานบันทึกภาพไวเป็นที่ระลึก

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	Best	Western	Shwe	Pyi	Thar	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	(เมืองมัณฑะเลย)

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Best	Western	Shwe	Pyi	Thar	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
07.40	น.	ออกเดินทางสูเมืองพุกาม	โดยสารการบิน	Asian	Wings	Airways	เที่ยวบินที่	YJ201

08.10	น.	เดินทางถึง	เมืองพุกาม	ชมตลาดเชาเมืองพุกามชมวิถีชีวิตของชาวพุกาม	จากน้ันนําทานชม	เจ
ดียชเวสิกอง	ซึ่งเป็นสถูปของพมาโดยแทมีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญที่เชื่อวาภายในพระทันตธาตุของ
พระพุทธเจา
ตอจากน้ันนําทานชม	วัดอนันดา	ซึ่งวิหารแหงน้ีนับไดวาเป็นวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกามมีรูปรางเป็น

สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกไปทั้ง4ดานซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเป็นตนแบบของสถาปัตยกรรมพมาในยุคตนของ
พุกามและสิ่งที่นาทึ่งของวิหารแหงน้ีก็คือชางไดทําการสองแสงสวางเขาไปในวิหารเฉพาะใหตรงองคพระ
ประธานทําใหมองดูโดดเดนสวยงามมาก
ชม	วิหารธรรมยันจี	ที่ตั้งโดดเดนยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่โหดรายตองตามไปฟัง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	วิหารติโลมินโล	ที่สันนิษฐานวานาจะเพี้ยนมา	จากคําวา	“	ติโลกมงคล	”จากน้ันพาทานเที่ยวชม

ชเวกุจี	แปลวาถํ้าทองที่ยิ่งใหญงดงามดวยสถาปัตยกรรมที่อยูในชวงตอของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลัง
จากน้ันนําทาน	นมัสการเจดียสัพพัญู	ซึ่งเป็นเจดียที่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง	6	เมตร	วัดมนุหา

ที่สรางโดยพระเจามนูกษตัริยแหงมอญ	ชม	วัดกุบยางกี	สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะสิ่งที่โดดเดน
คือภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม	ที่ยังคงเหลืออยู
นําทานน่ังรถมาไปชมพระอาทิตยยามอัสดงที่	เจดียชเวซานดอว	ที่ตั้งอยูกลางทะเลเจดีย	ทานสามารถมอง

เห็น	ทะเลเจดียไดอยางชัดเจน

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พรอมชมการแสดงพื้นเมือง
นําทานเขาสูที่พัก	Bagan	Airport	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



องคเจดียสีทองอรามทรงระฆังควํ่ า	สูง	160	เมตร	ภายในมีหอผีนัต	ซึ่งเป็น
วิหารยาวที่ตั้งรูปผีหลวงที่ชาวพมาเคารพนับถือ	ในอดีตน้ันเจดียแหงน้ีมีความ
สําคัญของชาวพมามาก	เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
มาตั้งแตโบราณ	สิ่งที่นาสนใจสําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธ
ชาดกของพระพุทธเจาที่ปรากฏบริเวณผนัง

ไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญที่งดงามมากที่สุดในพุกาม	และ
ไดรับยกยองวาเป็น	“เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม”	อานันทวิหาร
ไดชื่อวางดงามที่สุดเพราะเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง	เป็นวิหาร
ที่มีอิทธิพลของอินเดียอยูมาก	วิหารสรางในรูปแบบทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

เป็นวิหารที่สรางขึน้ในสมัยของพระเจาอลองสิธู	เมื่อปี	ค.ศ.1131	ซึ่งเป็นชวงที่
อาณาจักรพุกามเจริญถึงขีดสุดในทุกๆ	ดาน	และเป็นชวงที่เขาสูยุคของการ
เปลี่ยนรูปแบบศิลปกรรมแบบมอญไปเป็นแบบพมาแทอยางเต็มรูปแบบ	วัดช
เวกูจีจึงเป็นตัวอยางที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมแบบพมาไดเป็นอยางดี	เลากัน
วาตัววิหารใชเวลาสรางเพียงประมาณ	7	เดือนเทาน้ัน

เจดียที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม	โดยมีความสูงอยูที่	ประมาณ	61	เมตร
ดวยศิลปะแบบปาละของอินเดีย	ถือเป็นแมแบบของสถาปัตยกรรมพมากันเลย
ครับ	ตั้งอยูใจกลางเมือง	ถัดจาก	วัดอนันดา



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

แสดงออกถึงความคับแคนใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลย	โดยสรางพระพุทธรูปน่ัง
ขนาดใหญ	3	องค	และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญอีก	1	องค	ในศาลาสี่เหลี่ยม
ผืนผาขนาดเล็ก

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

เจดียแหงน้ีสรางขึน้โดยกษตัริยที่มีอํานาจมากพระองคหน่ึงแหงอาณาจักร
พุกาม	นอกจากเจดียแหงน้ีจะเป็นที่บรรจุของพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
แลว	ก็ยังมีรูปป้ันเทพเจาศักดิส์ิทธิใ์นศาสนาฮินดูตั้งอยูบริเวณลานของวิหาร
จึงมีชื่อเรียกแบบฮินดูวาเจดียกาเนซา	เจดียชเวสันดอกน้ียังเป็นสถานที่เหมาะ
สําหรับการชมทุงเจดียอีกแหงหน่ึงของพุกามเมื่อยามอาทิตยขึน้และตก

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	พรอมชมการแสดงพื้นเมือง
	พักที่	Bagan	Airport	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
08.25	น.	ออกเดินทางสูมัณฑะเลย	โดยสารการบิน	Asian	Wings	Airways	เที่ยวบินที่	YJ202

08.55	น.	เดินทางถึง	เมืองมัณฑะเลย	จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองมิงกุน	โดยการ	ลองเรือทวนน้ําอิระ
วดี	ชมความอลังการของการคีย	สรางเจที่จะสรางใหใหญที่สุดในโลก	แตก็ใชเวลาเพียง	๙	ปี	พระเจาปดุง	จึงได
สวรรคตกอนที่จะสรางเสร็จ	ความอลังการของศิลปะการสรางเจดียน้ัน	แฝงดวยความงดงาม	และความ
มหัศจรรยของชางชาวบานที่มีการสรางองคเจดียจําลองไว	ริมฝ่ังน้ําอิระวดี	หรือ	เอยาวดี	(หาก)

นอกจากน้ียังมี	ระฆังมิงกุน	ซึ่งเป็นระฆังที่หลอเตรียมไวสําหรับพระเจดีย	มีความใหญเป็นอันดับที่สองของ
โลกรองจาก	ระฆังในประเทศรัสเซีย	การลองเรือทวนน้ําอิระวดีทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนพมา	ที่อาศัย
อยูสองฝ่ังน้ํา	และบนเรือที่ดูเรียบงายและมีสเนหที่ประทับใจ	เป็นความทรงจําที่ดี	ซึ่งครั้งหน่ึง	ของสองฝ่ัง
เจาพระยาเคยเป็นเชนน้ันมากอนครั้นสมัยกอนรัชกาลที่	๗	ของ	ไทย
จากน้ันนําทานเยี่ยมชม	เจดียพญาเธียรดาน	เจดียที่งดงามน้ี	สรางขึน้เมื่อปี	พ.ศ.	2359	เพื่อใหเปรียบ

เสมือนเจดียจุฬามณี	ที่ตั้งอยูเหนือเขาพระสุเมรุ	ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธศาสนาที่วา	คือแกนกลางจักรวาล
ซึ่งถูกลอมรอบดวยสัตตบริพันธ	และมหานทีสีทันดรทั้ง	7	ชั้น	พระเจดียองคน้ียังถูกสรางใหเป็นสักขีพยานรัก
ของราชนิกุลอังวะ	โดยพระเจาบากะยีดอว	เพื่อเป็นอนุสรณสถานแหงความรักที่มีตอพระมเหสีชินพิวเม	ที่
สิ้นพระชนมไปกอนที่พระเจาบากะยีดอวจะขึน้ครองราชย	แมจะไมใชหินออนเหมือนทัชมาฮาล	แตก็ไดรับสมญา
นามวา	“ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี”
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
จากน้ันนําทานชม	เมืองสกายน	ชมวิวยอดดอยสกายน	ประมานพุทธศตวรรษที่	19	มีเจาเชื้อสายไทยใหญ

เมืองสกายน	นามสอยุน	รวบรวมผูคนแลวตั้งตนเป็นกษตัิยอยูที่เมืองสกายนหรือสะแกง	ที่ตั้งปัจจุบันอยูใหลเนิน
เขาบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําอิรวดี	หางจากมัณฑะเลยไปทางทิศใตประมาณ	10	กิโลเมตร	สกายนเป็นราชธานี
ไดเพียง	59	ปี	ภายหลังเกิดการชิงอํานาจกันสุดทายพระเจาโดะมินพญา	ไดรับชัยชนะจึงยานเมืองหลวงใหมมา
ตั้งที่ปากแมน้ํามิดแง	ตรงที่บรรจบกับแมน้ําอิรวดี	จนเป็นที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาตอมาดอยสกายนน้ันเป็น
ภูเขาขนาดกลาง	มีจุดชมวิวที่	คุณสามารถมองเห็นเจดียตางๆ	ที่วางตัวอยูตามไหลเขาโดยมีแมน้ําอิรวดีไหลผาน
เป็นฉากดานหลัง	ซึ่งจุดชมวิวที่วาน้ันอยูบนเจดียซุนอูปุยะชิน	บนยอดดอยสกายน
หลังจากน้ันชม	เจดียกวงมูดอร	หรือ	วัดเจดียนมนาง	สรางโดยพระเจาตาหลู	เมื่อปี	ค.ศ.	1636	เพื่อใชเป็น

ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกวหรือพระทันตธาตุที่ไดมาจากลังกา	เจดียน้ีเป็นเจดียทรงโอควํ่ าแบบสิงหล	หรือเจดีย
ทรงลังกา	มี	ตํานานเลาวาองคระฆังทรงกลมผาครึ่งซีกน้ี	ไดตนแบบมาจากถัน	พระชายาคนโปรดของพระเจา
ตาหลู	องคเจดียมีความสูง	46	เมตร	เสนรอบวงวัดได	274	เมตร	และใชอิฐในการกอสรางมากถึง	10,126,552
กอน
แลวชม	Umin	Thonse`	Pagoda	or	30	Caves	Pagoda	เจดียอูมินทงแส	ภายในมีพระพุทธรูป	45	องค

ประดิษฐานเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองหลวงโบราณ	เมืองอังวะ	หลังจากอาณาจักรพุกามอันยิ่งใหญลมสลายลงก็มี

การสถาปนาราชวงศใหมขึน้ที่เมืองอังวะ	ในปี	พ.ศ.	1907	โดยพระเจาโดมินพญา	และชวงแรกของอาณาจักรน้ี
จัดไดวาเป็นยุคทองแหงศิลปะและวรรณกรรมของพมาแต...ดวยเหตุแหงบริเวณที่ตั้งที่ยากตอการปองกันภัย
จากศัตรูอาจจะเพราะมีแมน้ําแยกเมืองออกเป็น	2	ฝ่ังทําใหถูกไทยใหญ	และ	มอญรุกรานจนตองลมสลายลงในปี
พ.ศ.	2070	จากน้ันนําทานเดินทางกลับมัณฑะเลย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก	Best	Western	Shwe	Pyi	Thar	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว	(เมืองมัณฑะเลย)

โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สนามบินประจําเมืองพุกาม	ปัจจุบันตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย	เป็นเขตพาณิชยกร
รมและเศรษฐกิจ

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

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



อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยประมาณ	11	กม.	นักทองเที่ยวสวนใหญก็จะนิยมลง
เรือจากเมืองมัณฑะเลย	ลองไปตามลําน้ําอิรวดี	เพื่อไปยังเมืองมิงกุน	แตจริงๆ
สามารถดินทางโดยรถได	แตการเดินทางโดยเรือเป็นที่นิยมมากกวา	เพราะจะ
ไดชมความสวยงามของธรรมชาติระหวางทางดวย	คาเรือไป-กลับ	ตกลําละ
35,000	จาต	เป็นเรือลําใหญ	น่ังไดเป็น	10-20	คน	ใชเวลาลองเรือประมาณ	1
ชั่วโมง

เป็นแมน้ําสายหลักของประเทศพมา	มีความยาว	2,170	กิโลเมตร	มีตนกําเนิด
ในเขตนูเจียง	มณฑลยูนนาน	บริเวณใกลรอยตอเขตแดนรัฐกะฉ่ิน	ประเทศ
พมา	บริเวณตนน้ํามีชื่อเรียกวาแมน้ําเมขา	จนเมื่อไหลมารวมกับแมน้ํามะลิขา
ที่เมืองมิตจีนา	จึงเรียกแมน้ําสายใหมวา	แมน้ําอิรวดี	โดยชื่ออิรวดีมาจากชื่อ
นางไอราวดี	มารดาของไอราวตะ

ระฆังมิงกุนมีเสนรอบวงถึง	10	เมตร	สูง	3.70	เมตร	น้ําหนัก	87	ตัน	เลาขานกัน
มาวา	พระเจาปดุงไมทรงตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ	จึงรับสั่งให
ประหารนายชางทันทีที่สรางเสร็จ	ปัจจุบันระฆังใบน้ีถือวาเป็นระฆังยักษที่เล็ก
กวาระฆังแหงพระราชวังเคลมลินในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว	แตระฆังเคลมลิน
น้ันแตกราวไปแลว	ไมสามารถนํามาใชงานไดอีก	ระฆังมิงกุนจึงเป็นระฆังยักษ
ที่สามารถสงเสียงกองกังวานไดจริงๆที่เหลืออยูในโลก

เจดียชินพิวเม	เป็นเจดียขนาดใหญ	อยูทางตะวันตกของเเมน้ําอิรวดี	เจดียมี
ลักษณะเป็นชั้นๆสีขาวซึ่งไดเเรงบรรดารใจมาจากเขาพระสุเมรุ	โดยพระเจา
บากะยีดอว	เพื่อเป็นอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน
ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร	จึงไดรับสมญานามวา	“ทัชมาฮาลแหงลุมอิ
รวดี”	เจดียองคน้ีเป็นพุทธศิลปที่สรางขึน้ดวยหลักภูมิจักรวาลคือมีองคเจดีย
สถิตอยูตรงกลาง	ณ	ยอดเขาพระสุเมรุ	อันเชื่อกันวาเป็นศูนยกลางและโลก
และจักรวาล

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



โรงแรมคอนเฟิรมจะแจงในใบนัดหมายการเดินทางอีกครั้ง	โดยทางบริษทัจะสงใหกอน	5-7	วันกอนเดินทาง

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

ตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย	ประเทศพมา	เป็นเมืองหลวงเกาของพมาถึง	5	ครั้งใน
ชวง	360	ปีระหวาง	ค.ศ.	1365	ถึง	ค.ศ.	1842	ทั้งในสมัยราชวงศอังวะ	ราชวงศ
ตองอู	และราชวงศอลองพญา	ในประวัติศาสตรเมืองอังวะผานการสูรบ	ถูก
ปลนสะดมและฟ้ืนฟูมาแลวหลายครั้ง	ปัจจุบันถูกทิ้งรางหลักจากถูกทําลาย
อยางสิ้นเชิง	อันเป็นผลมาจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่	22	มีนาคม	ค.ศ.
1839	ซากปรักหักพังที่เหลืออยูยังเป็นแหลงทองเที่ยวสําคัญสําหรับนักทอง
เที่ยวจากมัณฑะเลย

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Best	Western	Shwe	Pyi	Thar	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา
นําทานไปนมัสการ	พระมหามัยมุนี	อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุด1ใน5แหงของพมาถือเป็นตนแบบพระพุทธรูป

ทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษตัริยที่ไดรับการขนานนามวา	“พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”	ที่พระเจากรุงยะ
ไขทรงหลอขึน้ที่เมืองธรรมวดี	เมื่อปี	พ.ศ.	689	สูง	12	ฟุต	7น้ิวหุมดวยทองคําเปลวหนา	2	น้ิวทรงเครื่องประดับ
ทองปางมารวิชัยหนาตักกวาง9ฟุตในปีพ.ศ.2327พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี	หรือวัดยะไข	(วัดอาระกัน	หรือ
วัดพยาจี)	เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี	และในปี	พ.ศ.2422	สมัยพระเจา	สีปอกอนจะเสียเมืองพมาใหอังกฤษ
ไดเกิดไฟไหมวัดทองคําจึงทําใหทองคําเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง700บาท
หลังจากน้ัน	เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณ	วัดกุสินารา	ซึ่งมีอายุหลายรอยปี	ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน

ปางปรินิพพาน	สวยงามมาก
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเดินทางสู	เมืองอมรปุระ	เมืองแหงผูเป็นอมตะซึ่งอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งเป็นราชธานี

เพียง76ปีแหงหน่ึงของพมากอนที่จะยายมายอยูที่เมืองมัณฑะเลยในปีพ.ศ.2400	แลว
นําทานไปทําบุญที่วัดมหากันดายง	ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมที่ใหญที่สุดในพมามีสามเณรและ

พระจําพรรษาอยูมากถึงพันกวารูป
นําทานชม	สะพานไมอูเบ็ง	สะพานไมที่ยาวที่สุดในโลก	โดยขาราชการชั้นผูใหญชื่อวาเสาอูเสาของสะพานใช

ไมสัก1,208ตนซึ่งมีอายุกวา	200	ปี
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!เมนูกุงแมน้ําเผา



ชวงบาย
สมควรเวลานําทานเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย
14.10	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินบางกอกแอรเวย	เทีย่วบินที	่PG710**	บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
16.35	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

เป็นจุดชมวิวสวยงามและมีปูชนียสถานสําคัญๆ	ใหนักทองเที่ยวไดชม	ทั้งดู
ธรรมชาติ	ดูทิวทัศนอันสวยงามที่สุด	และสามรถมองเมืองมัณฑะเลย	ไดเกือบ
ทั้งหมด	สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยไดเป็นอยางดี	เป็น
แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตางพากันแวะเวียนมาสัมผัส	เที่ยวชมตลอด
เวลา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!เมนูกุงแมน้ําเผา

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

เป็นวัดใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ	ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูป
เดินเรียงแถวดวยอาการสํารวมเพื่อรับอาหารพระพุทธมหามุนี	หรือรูจักกันใน
นามพระลางหนา	ที่มีความงดงามตามศิลปกรรมพมา	ที่มีลักษณะเป็น
พระพุทธรูปสําริดปิดทอง	ที่อย	คูบานคูเมืองมาชานาน	เป็นสถานที่ที่สําคัญ
รองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	30	คนขึน้ไป
2.	ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่ม

ตามความเป็นจริง
3.	ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยว
บิน	การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสิน
สูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง

6.	กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

7.	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน
ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

8.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่
ระบุไว	เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็
ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

9.	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูกปฏิเสธ
ในการเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
***กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง***

ชําระคามัดจํา	ทานละ	5,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน	(ชวงเทศกาลมัดจําทานละ	10,000	บาท)
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง
กรุณาชําระมัดจําทานละ	5,000	บาท	ภายใน	3	วันหลังจากทีท่ําการจอง	หากไมชําระภายในวันที่

กําหนดทางบริษทัขออนุญาตตัดทีน่ัง่ตามเงื่อนไข

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
2.	คาภาษีสนามบิน	ภาษีน้ํามัน
3.	คาหองพักโรงแรม	(หองละ	2	หรือ	3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
4.	คาอาหาร	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
5.	คาใชจายมัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.	คาประกันอุบัติเหตุประเภท	Medical	Insurance	คุมครองในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท

1.	คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
3.	คาธรรมเนียมวีซา
4.	คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวี

ชองพิเศษของโรงแรม	เป็นตน
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
6.	ทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	600	บาท/ทาน/ทริป	(สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)



**	พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง	**

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน	25	ทานขึ้นไป
ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	เลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา
ยังไมรวมคาทิปไกด	และคนขับรถทานละ	600	บาท	/	ทาน	ตลอดทริป
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ	ลม	ฟา

อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	และผลประโยชนของหมู
คณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง
ราคาโปรโมชัน่!!!ไมมีราคาเด็ก

ราคาอื่นๆ
เด็กทารก	INFANT	(อายุตํ่ ากวา	2	ปี)	ราคา	6,900	บาท
จอยแลนดไมใชตัว๋เครื่องบิน	ราคา	15,900	บาท

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก
เป็นนโยบายของสายการบิน


