
 
  

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์  
 



 
  

วนัแรก กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบง็-ทะเลสาบคองตามนั-วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย ์          (-/-/เยน็)                                                                                                                            

10.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบินสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาทเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

12.05 น.    ออกเดนิทางสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยเทีย่วบนิ PG 709  ** บรกิารอาหารบนเครื่อง** 

13.25 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปรุะ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นราชธานี

เพยีง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนทีจ่ะยา้ยมายอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนัน้น าท่านผ่านชมภเูขาสกายศูนยก์ลาง

แห่งพระพทุธศาสนาทีส่  าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุ่มแม่น า้อริะวดี 

เจดยีจ์  านวนมากมายทีต่ ัง้เรียงรายอยู่บนภเูขา และริมฝัง่แม่น า้ ชม สะพานไมอ้เูบง็  

(U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพาน 

ใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึ่งมอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ี 

ซึ่งมเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

เยน็   น าท่านแวะวดักสุนิารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสนน์ าท่าน 

เดนิทางสู่เขา Mandalay Hill ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูก 

น้ีสูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจดุชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึ่งอยู่บน 

ยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติย ์

ลบัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์ 

ค า่             บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

*น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว **โรงแรมระดบั 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 
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วนัที่สอง มณัฑะเลย-์พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมินโล-วดัสญัพญัญู-วหิารธรรมยนัจ-ี 

                     เจดียช์เวชานดอร-์โชวพ์ื้นเมืองหุน่เชิด                                (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 

06.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.55 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิพกุาม สู่เมอืงประวตัศิาสตรพ์กุาม โดยสายการบนิAir Yangon  

เที่ยวบนิที่ YH 910 



 
  

08.25 น. เดนิทางถงึเมอืงพกุาม (Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon  

Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปด ัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้น 

หลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรมสารีริกธาต ุจากพระสรีระหลาย 

ส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท ัง้ทีป่ระชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระ 

พทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชม วดัอนนัดา (Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทาง 

ทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091  

ซึ่งวหิารแห่งนี้นบัไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ที่สุดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั  

มมีขุเดจ็ยื่นออกไปท ัง้ 4 ดา้นซึ่งต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าใน 

ยุคตน้ของพกุาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งน้ีก็คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้ี

แสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้ง

เมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อส ัง่สมบุญไวส้  าหรบัชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดัน้ี 

โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพทุธรูปอกีสามองคน์ัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้

พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอย่างด ี

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิง่ของขึ้นชื่อของพกุามก็คอื เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรบักนัว่าม ี

ชื่อเสยีงทีสุ่ดในพม่า เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ หบีใส่ของต่างๆ สิง่ 

ทีก่  าลงัเป็นทีนิ่ยมก็คอื โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีให ้

ยุบ แลว้กบัไปคนืรูปไดด้งัเดมิ จากนัน้พาท่านเทีย่ว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel)  

สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคอื ภาพจติกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีสุ่ดในพกุาม ทีย่งัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้

ชม วดัตโิลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระ

เจา้นรปตสิทิธู ซึ่งเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัท ัง้ 4

ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทศิ ท ัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม 

สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761 ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากท ัง้ภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย ์

สพัพญัญู ซึ่งเป็นเจดยีท์ี่สูงที่สุดในเมอืงพกุาม ชมวิหารธรรมยนัจี (Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และ

พระองคก์็เชื่อว่าเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงพกุาม สรา้งขึ้นเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะ

ตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหงา่นดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา ชมเมอืงทะเลเจดยีท์ีส่วยงาม  

และหมู่บา้นเก่าแก่เมอืงพกุามทีย่งัคงวถิทีีว่ติทีเ่รียบงา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางชมและเก็บ 

ภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ เจดียช์เวซานดอว ์ท่านสามารถมองเหน็ทุ่งทะเจดยีใ์นมมุ  

360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์ห่งนี้   

ค า่       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุน่กระบอก ท่านจะไดช้มการ 

เชิดหุ่นทีดู่เหมอืนมชีีวติจริง พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

**น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรมหรูระดบั 4 ดาว**โรงแรมระดบั 4 ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STARหรอืเทยีบเท่า 

 



 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 

วนัที่สาม   พกุาม-มณัฑะเลย-์เที่ยวเมืองมิงกนุ-หมู่บา้นมิงกนุ-เจดียม์ิงกนุ-ล่องแม่น ้าอริะวดี-ระฆงัมิงกนุ-พระราชวงัมณัฑะเลย-์ 

                    พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง               (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.05 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิพกุาม สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบนิ Air Yangon     เที่ยวบนิที่ YH 917 

จากนัน้น าท่านสู่ เมืองมิงกนุ โดยการล่องเรือไปตามแม่น า้อริะวดสูี่มงิกุน จากท่าเรือใกลเ้จดยีช์เวไจยตั เขตเมอืงอมรปรุะ ทวน 

น า้ไปหมู่บา้นมิงกนุ ซึ้งเป็นส่วนหน่ึงของอมรปรุะ แต่อยู่บนเกาะกลางล  าน า้อริวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือ

เท่านัน้ทว่ามอีนุสรณ์สถานทีแ่สดงความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้หน็หมู่บา้นอริวดทีีม่ี

ลกัษณะเป็น “กึ่งบา้นกึ่งแพ” เนื่องจากระดบัน า้อริวดใีนแต่ละฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะ

ฤดูน า้หลาก ระดบัน า้จะขึ้นสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจงึนิยมสรา้งบา้นกึ่งแพ คอืถา้น า้ขึ้นสูงก็ร่วม

แรงกนัยกบา้นขึ้นทีด่อนครัน้น า้ลงมากก็ยกบา้นมาต ัง้ใกลน้ า้เพือ่ความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น า้ใน 

ชีวติประจ าวนั น าท่านชม เจดียม์งิกนุ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลือ่นทพัไปตยีะไข ่

แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมนีุมาประดษิฐานทีม่ณัฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทีจ่ะกระท าการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น 

ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสรา้งเจดยีม์งิกุนหรอืเจดยีจ์กัรพรรดเิพือ่

ประดษิฐานพระทนัตธาตทุีไ่ดจ้ากพระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิ่งใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดยีใ์นสมยั 

พกุาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซึ่งในเวลานัน้ถอืเป็นเจดยีท์ีสู่งทีสุ่ดใน 

สุวรรณภมู ิส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแ่รงงานไปอยู่ 

ในเขตเบงกอล เป็นดนิแดนในอาณตัขิององักฤษแลว้ท  าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมต ี

กองทพัพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงคราม 

องักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตหุน่ึงทีท่  าใหพ้ม่าเสยีเมอืงในทีสุ่ดอย่างไรก็ตาม งานก่อสรา้งเจดยีม์งิกุน 

ด าเนินไปไดเ้พยีง7 ปี พระเจา้ปดุงเสดจ็สวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั  

มหาเจดยีอ์นัยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหมึาด ัง่ภเูขาอฐิทีม่คีวามม ัน่คงถงึ50 เมตร 

ซึ่งหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดและสูงทีสุ่ดในโลก เพราะสูงถงึ 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรงกลางฐานเกิด

จากเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวในปี ระฆงัมงิกนุไม่ไกลจากฐานเจดยีม์งิกุนคอืระฆงัมงิกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้งโดยส าเร็จ เพือ่ 

ทศิทวายแด่มหาเจดยีม์งิกุน จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คู่ควรกนั คอืเป็นระฆงัยกัษท์ีม่เีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สูง 3.70 เมตร น า้หนกั

87ตนั เล่าขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีนแบบจงึรบัส ัง่ใหป้ระหารชีวตินายช่างทนัททีีส่รา้งเสร็จ 

ปจัจบุนัถอืเป็นระฆงัยกัษท์ีม่ขีนาดเลก็กว่าระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดยีวทว่าระฆงัเครมลิ



 
  

นแตกรา้วไปแลว้ชาวพม่าจงึภาคภมูใิจว่าระฆงัมงิกุนเป็นระฆงัยกัษท์ีย่งัคงส่งเสยีงกอ้งกงัวานท ัง้น้ีเคยมกีารทดสอบความกวา้ง

ใหญ่ของระฆงัใบน้ี โดยใหเ้ดก็ตวัเลก็ๆไปยนืรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถ้งึ100 คน เจดียชิ์นพวิมิน  

(เมียะเตง็ดาน) ประดษิฐานอยู่เหนือระฆงัมงิกุนไม่ไกล ไดช้ื่อว่าเป็นเจดยีท์ีส่วยสงา่มากแห่ง 

หน่ึงสรา้งขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพือ่เป็น 

อนุสรณ์แห่งความรกัทีพ่ระองคม์ต่ีอพระมหาเทวชีินพวิมนิ ซึ่งถงึแก่พริาลยัก่อนเวลาอนัควร  

จงึไดร้บัสมญานามว่า “ทชัมาฮาลแหง่ลุ่มอริวดี” เจดยีอ์งคน้ี์เป็นพทุธศิลป์ทีส่รา้งขึ้นดว้ย 

ภมูจิกัรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเชื่อกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ย

ขนุเขาและมหาสมทุรตามหลกัไตรภมูหิลงัจากนัน้เดนิทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

บ่าย น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์ (Mandalay Palace) พระราชวงัทีส่่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ

เอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบรูพาหรือสงครามโลกครัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพั 

องักฤษไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลวา่พระราช 

วงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก ็

ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงัที่ยงัเป็น 

ของด ัง่เดมิอยู่ปจัจปุนัพระราชวงัทีเ่หน็อยู่เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของ 

พระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากนัน้ น าท่าน พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทีส่รา้งดว้ยไมส้กั 

ท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย 

 ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกบัพทุธประวตัแิละทศชาตขิอง 

พระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจาก 

อมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากทีพ่ระองค์ 

สิ้นพระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะ

เลยอ์ย่างแทจ้ริง ชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครัง้หน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 5 มี

แผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท ัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก”  

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้าเผา 

*น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว **โรงแรมระดบั 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 

 
 
 
 

  ส 

วนัที่สี่   ร่วมพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-วดัมหากนัดายงค-์มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/-/-)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธิ์สูงสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ 



 
  

ทรงเครื่องกษตัริยท์ีไ่ดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ทีพ่ระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นทีเ่มอืงธรรม 

วด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 

 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระ 

มหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จงึท  า 

ใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ า้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่ 

บูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหม่ทีสุ่ดแต่ 

ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ 

ครัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 พรอ้มท ัง้ เชิญทกุท่านร่วมท าบญุบูรณวดักุสนิารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ยปีประดษิฐานพระพทุธ 

ไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลบัโรงแรม 

07.00 น.         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

10.00 น. น าชม "วดัมหากนัดายงค"์(Mahagandaryon Monastry)  ซึ่งเป็นวดัใหญ่ทีสุ่ดของ 

พม่าทีเ่มอืงอมรปรุะ ซึ่งในช่วงเพลจะมภีกิษุสงฆน์บัรอ้ยรูปเดนิเรียงแถวดว้ยอาการ 

ส ารวมเพือ่รบัอาหาร วทิยาลยัสงฆแ์ห่งนี้ เป็นสถานทีศึ่กษาพระธรรมและรกัษาพระ 

ธรรมวนิยัมากทีสุ่ด ดว้ยวตัรปฏบิตัอินังดงามของภกิษุสงฆใ์นวดัมหากนัดายงค ์ท  าให ้

มชีาวพม่าจ านวนมากส่งบตุรหลานมาศึกษาพทุธศาสนากนัทีน่ี่  

14.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ PG 710 

** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

16.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

..................................................................... 

**หมายเหต ุในกรณีมีผูจ้องทวัร ์2 ท่านขึ้นไปแต่คณะเดินทางไม่ถงึ 10 ท่านต่อทรปินั้น ทางบรษิทัฯการนัตอีอกเดินทางตามปกตทิกุรายการที่มี

ลูกคา้จองแต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยเดินทางไปดว้ย ซึ่งมีเจา้หนา้ที่คอยดูแลสง่ลูกทวัรท์ี่สนามบนิและช่วยด าเนินการดูแลบรกิารดา้นการเช็คอนิ

และแจง้รายละเอยีดเกี่ยวกบัทรปินั้นๆใหลู้กคา้ก่อนเดินทางเพือ่ท าความเขา้ใจ สว่นไกดท์อ้งถิ่นจะเป็นไกดพ์ดูภาษาองักฤษเท่านั้น ยกเวน้คณะ

นั้นมีผูจ้องทวัร ์10 ท่านขึ้นไปทางบรษิทัฯจะจดัหวัหนา้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิ่นพดูไทยคอยดูแลทกุท่านตลอดทรปิ ** 

 

 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา พม่า พกุาม มณัฑะเลย ์มิงกนุ บนิ PG 4 วนั บนิภายใน 



 
  

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

11 ส.ค.60 14 ส.ค.60 25 20,900 20,500 19,900 3,500 

24 ส.ค.60 27 ส.ค.60 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

7 ก.ย.60 10 ก.ย.60 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

28 ก.ย.60 1 ต.ค.60 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

20 ต.ค.60 23 ต.ค.60 25 23,900 23,500 22,900 3,500 

30 พ.ย.60 3 ธ.ค.60 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

14 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 25 19,900 19,500 18,900 3,500 

30 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 25 23,900 23,500 22,900 3,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม  

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเสน้ทางมณัฑะเลย-์พกุาม-มณัฑะเลย ์

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

- ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 



 
  

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธพิ านกัในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวีซ่าปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลือช าระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

           วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

    4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้นไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 



 
  

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ** 

 


