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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนัแรก กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์พกุาม (น ัง่รถ)-เจดยีช์เวสกิอง-ชมทะเลเจดยี-์โชวเ์ชดิหุน่กระบอก 
08.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออกระหวา่งประเทศ ประต ู 3 เคานเ์ตอรส์าย

การบนิไทยแอรเ์อเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  
11.00 น.    ออกเดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ FD 244 บรกิารอาหารบนเครือ่ง 
12.15 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง  
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ท่านเดนิทางสู่ เมอืงพุกาม เมืองแห่งประวัตศิาสตร์ของประเทศเมยีนม่าร์ เมืองทะเลเจดีย์ที่
สวยงามและหมูบ่า้นเกา่แกเ่มอืงพุกามทีย่ังคงวถิทีีช่วีติทีเ่รยีบงา่ยโดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย นําท่านชม พระเจดยีช์เวสกิอง  
(Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิของพมา่โดยแท ้มลีักษณะเป็นสทีองขนาดใหญ ่
สรา้งขึน้หลังพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ จากพระสรรีะหลาย
ส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ ป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนานกิายเถรวาทในพุกาม นําท่านชมและเก็บภาพ พระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ จุด
ชมววิ ทา่นสามารถมองเห็นทุง่ทะเจดยีใ์นมมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์หง่นี้ 

 ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชดิหุน่กระบอก ทา่นจะไดช้มการเชดิหุน่ที่
ดเูหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิม้รสอาหารพืน้เมอืง 
พกัที ่SU TIEN SUN HOTEL หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 

 
 
วนัสอง  พกุาม-วดัตโิลมนิโล-เจดยีส์พัพญัญ-ูวหิารธรรมยนัจ-ีวดัอนนัดา-วดัมนหุา-วดักบุยางก ี
  เครือ่งเขนิ-มณัฑะเลย ์(น ัง่รถ)-สะพานไมอ้เูบ็ง      
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้เขา้ชม วดัตโิลมนิโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระบัญชาของ

พระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู ซึง่เกดิกับ
นางหา้มผูห้นึง่ และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวัดสงู 46 
เมตร ยาว 43 เมตร เทา่กันทัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรปูประดษิฐฐ์านอยูทั่ง้ 4 
ทศิ ทัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันเกา่แกก่ับลวดลายปนูป้ัน อัน
ประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761 ซึง่ไดรั้บการ
ยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก นมัสการ เจดยี ์
สพัพญัญ ูซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในเมอืงพกุาม ชมวหิารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyt) สรา้ง
โดยพระเจา้นะระตู่ และพระองค์ก็เชือ่วา่เป็นวัดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพื่อลา้งบาป 
ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตัง้โดดเดน่
ยิง่ใหญ่ตระหง่านดังตํานานที่โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกันมานําท่านชม วดัอนนัดา (Ananda 
Temple) ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกของกําแพงเมอืง เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ัดเจนสรา้งเสร็จ
เมื่อปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวหิารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
พุกาม มีรูปร่างเป็นสีเ่หลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทัง้ 4 ดา้นซึง่
ตอ่มาเจดยีแ์หง่นีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพุกาม 
และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแหง่นีก็้คอื ทีช่อ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ให ้
แสงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย ์จากนั้นพาท่านชม วดัมนุหา 
(Manuha Temple) ตัง้อยูท่างตอนใตข้องหมูบ่า้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนู
หะกษัตรยิแ์หง่มอญ เพือ่สัง่สมบญุไวส้ําหรับชาตหินา้ จงึไดนํ้าอัญมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวัดนี ้
โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึง่องค ์กับ พระพุทธรูปอกีสามองคน่ั์งเบยีดเสยีดอยู่
ภายใน สะทอ้นถงึความคับแคน้พระทัยของกษัตรยิเ์ชลยพระองคน์ี้เป็นอย่างดี จากนัน้พาท่าน
เทีย่ว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สิง่ทีโ่ดด
เดน่คอื ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพกุาม ทีย่ังคงเหลอือยู่ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนกูุง้เผา  
บา่ย นําท่านแวะชมสิง่ของขึน้ชือ่ของพุกามก็คอื เครือ่งเขนิ (Lacquer Ware) ซึง่ยอมรับกันวา่มี

ชือ่เสยีงทีส่ดุในพมา่ เชน่ ถว้ยน้ํา จานรอง โถใสข่องตัง้แตข่นาดเล็กถงึใหญ ่หบีใสข่องตา่งๆ สิง่ที่
กําลังเป็นทีน่ยิมก็คอื โถใสข่องทําจากขนหางมา้สานกับโครงไมไ้ผ ่มขีนาดเบาบางและบบีใหย้บุ 
แลว้กับไปคนืรปูไดด้ังเดมิ ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมัณฑะเลย ์โดยรถบัสปรับอากาศ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง) นําท่านชมสะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าว
ทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญช่ือ่วา่เสาอ ู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 ตน้ซึง่มอีายุ
กวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon) 

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
เขา้สูพ่กัที ่YI LINK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
 
 

 
 
 
 
วนัทีส่าม มณัฑะเลย-์ลอ่งแมน่ า้อริะวด-ีหมูบ่า้นมงิกนุ-เจดยีม์งิกนุ-ระฆงัมงิกนุ-เจดยีช์นิพวิมนิ 
  พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-Manday Hill 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําท่านสู ่เมอืงมงิกนุ โดยการลอ่งเรอืไปตามแมน้ํ่าอริะวดสีูม่งิกนุ จากท่าเรอืใกลเ้จดยีช์เวไจยัต 
เขตเมอืงอมรปรุะ ทวนน้ําไปหมูบ่า้นมงิกุน ซึง้เป็นสว่นหนึง่ของอมรปรุะ แต่อยู่บนเกาะกลางลํา
น้ําอริวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรอืเท่านัน้ทวา่มอีนุสรณ์สถานทีแ่สดงความยิง่ใหญข่องพระเจา้ป
ดงุ ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมูบ่า้นอริวดทีีม่ลีักษณะเป็น “กึง่บา้นกึง่แพ” เนื่องจากระดับน้ําอริวดใีน
แต่ละฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดน้ํูาหลาก ระดับน้ําจะขึน้สงูกวา่ฤดูแลว้กวา่ 
10 เมตร ชาวพมา่จงึนยิมสรา้งบา้นกึง่แพ คอืถา้น้ําขึน้สงูก็ร่วมแรงกันยกบา้นขึน้ทีด่อนครัน้น้ําลง
มากก็ยกบา้นมาตัง้ใกลน้ํ้าเพื่อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น้ําในชวีติประจําวัน นําท่านชม 
เจดยีม์งิกนุ รอ่งรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลังทรงเคลือ่นทัพไปตยีะ
ไข ่แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมนุีมาประดษิฐานทีม่ัณฑะเลยเ์ป็นผลสําเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะ
กระทําการใหญ่ขึน้และยากขึน้ ดว้ยการทําสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกับเกณฑแ์รงงาน
ขา้ทาสจํานวนมากกอ่สรา้งเจดยีม์งิกุนหรอืเจดยีจั์กรพรรดเิพือ่ประดษิฐานพระทันตธาตทุีไ่ดจ้าก
พระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุ่งหวังใหย้ิง่ใหญเ่ทยีบเท่ามหาเจดยีใ์นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่
กวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึง่ในเวลานั้นถือเป็นเจดยีท์ี่สงูทีสุ่ดใน
สุวรรณภูม ิส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจํานวน 50,000 
คนหลบหนีการขดขีแ่รงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดนิแดนใน
อาณัตขิองอังกฤษแลว้ทําการซอ่งสมุกําลังเป็นกองโจรลอบโจมตี
กองทัพพม่าอยู่ เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลัง
กลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-พมา่อันเป็นสาเหตหุนึง่ทีทํ่า
ใหพ้มา่เสยีเมอืงในทีส่ดุอยา่งไรก็ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุดําเนนิ
ไปไดเ้พยีง7 ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดยี์
อันยิง่ใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่านทวา่ใหญโ่ตมหมึาดั่งภูเขาอฐิทีม่ี
ความมั่นคงถงึ 50 เมตร ซึง่หากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดและสูงที่สุดในโลก 
เพราะสงูถงึ 152 เมตร สว่นรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกดิจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในปี ระฆงั
มงิกุนไม่ไกลจากฐานเจดยีม์งิกุนคอืระฆังมงิกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยสําเร็จ เพือ่อุทศิ
ทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ จงึตอ้งมขีนาดใหญคู่ค่วรกัน คอืเป็นระฆังยักษ์ทีม่เีสน้รอบวงถงึ 10เมตร 
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สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหม้ีใครสรา้งระฆัง
เลยีนแบบจงึรับสัง่ใหป้ระหารชวีตินายชา่งทันททีีส่รา้งเสร็จ ปัจจบุันถอืเป็นระฆงัยักษ์ทีม่ขีนาดเล็ก
กวา่ระฆงัแหง่หนึง่แหง่พระราชวงัเครมลนิในกรงุมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆังเครมลนิแตกรา้วไป
แลว้ชาวพม่าจงึภาคภูมใิจว่าระฆังมงิกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสยีงกอ้งกังวานทัง้นี้เคยมกีาร
ทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยใหเ้ด็กตัวเล็กๆไปยนืรวมกันอยูใ่ตร้ะฆังไดถ้งึ100 คน 
เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยูเ่หนอืระฆงัมงิกนุไมไ่กล ไดช้ือ่วา่เป็นเจดยีท์ีส่วย
สง่ามากแห่งหนึ่งสรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง 
เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักทีพ่ระองคม์ตี่อพระมหาเทวชีนิพวิมนิ ซึง่ถงึแก่พริาลัยก่อนเวลาอัน
ควร จงึไดรั้บสมญานามวา่ “ทชัมาฮาลแหง่ลุม่อริวด”ี เจดยีอ์งคน์ี้เป็นพุทธศลิป์ทีส่รา้งขึน้ดว้ย
ภมูจัิกรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสเุมรอุันเชือ่กันวา่เป็นศนูยก์ลางและโลก
และจักรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมทุรตามหลักไตรภมู ิ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวัง

ที่ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้ักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชยี ใน
สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 
มีนาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสัมพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิ้ง
ระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวังมัณฑะเลยข์องพมา่ดว้ยเหตผุลวา่ 
พ ร ะ ร า ช วั ง นี้ เ ป็ น แ ห ล่ ง ซ่ อ ง สุ ม กํ า ลั ง ข อ ง ก อ ง ทั พ ญี่ ปุ่ น
พระราชวงัมัณฑะเลยซ์ ึง่เป็นระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้
กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังทีย่ังเป็นของ
ดั่งเดมิอยูปั่จจปัุน พระราชวงัทีเ่ห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัทีรั่ฐบาลพมา่ไดจํ้าลองรปูแบบของพระราชวัง
ของเก่าขึน้มา   จากนั้นนําท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace 
Monastry) วังที่สรา้งดว้ยไมส้ักทัง้หลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ย
ลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลังคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียด
เกีย่วกับพทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็น
ปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยูท่ีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พือ่เป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน 
แตห่ลังจากทีพ่ระองคส์ ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถอื
ไดว้่าเป็นงานฝีมอืที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแทจ้รงิ นําท่านชม วดักุโสดอ 
(Kuthodaw Pagoda)ซึง่ครัง้หนึง่เคยเป็นสถานทีทํ่าการสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 มแีผน่
ศลิาจารึกพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสอืกนิเนสบุ๊คไดบ้ันทึกไวว้่า 
“หนังสือที่ ใหญ่ที่สุดในโลก” จากนั้น นําท่านเดินทางสู่  เขามณัฑะเลย์ ตั ้งอยู่ทาง 
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มคีวามสงู 240 เมตร เป็นจุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืง
มัณฑะเลย ์อยูบ่นยอดเขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าอัน
สวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
เขา้สูพ่กัที ่YI LINK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 
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วนัทีส่ ี ่ รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-แวะชมเจดยีห์ยก-สนามบนิมณัฑะเลย ์
  กรงุเทพฯ  
04.00 น.      นําท่านนมัสการ พระมหามยัมุน ีอนัเป็นสิง่ศกัด ิส์ทิธ ิส์ูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพมา่ ถือเป็น

ตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษัตรยิท์ีไ่ดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูป
ทองค าเนือ้น ิม่” ทีพ่ระเจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นิว้ 
หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวชิัย 
หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวัดมหามุน ี
หรอืวดัยะไข ่(วัดอาระกัน หรอืวัดพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามัย
มนุี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่น     จะเสยีเมอืงพม่า
ใหอ้ังกฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ัดทองคํา จงึทําใหท้องคําเปลวทีปิ่ดพระ
ละลายเก็บเนื้อทองไดน้ํ้าหนักถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 
ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวัดขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดย
สายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวัดทีส่รา้งใหมท่ีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรูป
เก่าแก่ที่สดุในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์ังมโีบราณวัตถุทีนํ่าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่
ครัง้กรุงแตกครั้งที่ 1 พรอ้มทั้ง เชญิทุกท่านร่วมทําบุญบูรณวัดกุสนิารา ซึง่มีอายุหลายรอ้ยปี 
ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลับโรงแรม 

07.00 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมณัฑะเลย ์แวะชม เจดยีห์ยกทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก เป็นเจดยีป์ระดับ
ประดาดว้ยหยกทัง้ภายใน และภายนอก  

12.45 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD 245 บรกิารอาหารบน
เครือ่ง 

15.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 

 
รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดย

อยูใ่นดลุยพนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชน์
ของทา่นเป็นส าคญั และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 

 
 
 
 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

26-29 เม.ย.61 14,900 14,900 3,500 

28-01 พ.ค.61 15,900 15,900 3,500 

03-06 พ.ค.61 12,900 12,900 3,500 

17-20 พ.ค.61 12,900 12,900 3,500 

31พ.ค.-03ม.ิย.61 12,900 12,900 3,500 

14-17 ม.ิย.61 12,900 12,900 3,500 

28 ม.ิย. – 01 ก.ค. 61 12,900 12,900 3,500 

12-15 ก.ค.61 12,900 12,900 3,500 

19-22 ก.ค.61 12,900 12,900 3,500 
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26-29 ก.ค.61 14,900 14,900 3,500 

02-05 ส.ค.61 12,900 12,900 3,500 

09-12 ส.ค.61 14,900 14,900 3,500 

16-19 ส.ค.61 12,900 12,900 3,500 

23-26 ส.ค.61 12,900 12,900 3,500 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ–มัณฑะเลย–์กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ Air Asia (FD) 

 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กระดับ 3 ดาว 3 คนื (ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) 

 คา่ระวางน้ําหนัก 20 กโิลกรัม 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย

อายตํุ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไข

ของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิเทา่นัน้**) 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

800 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (มากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ทําวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท พรอ้มกับ

เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ทา่นควรจัดเตรยีมคา่

ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว

เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แต่สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และพมา่ 

 สําหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที่ ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 8 

ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แต่จะไม่มหีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแต่จะม ีไกด์

ทอ้งถ ิน่ ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกทา่น ตลอดการ

เดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางใน

กรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหา

คณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 

ส าคญัทีส่ดุ!! หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 7 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  ** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรด

สอบถาม **ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนั

เดินทางที่ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงิน

ค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


