
 

 
 



 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ –มณัฑะเลย์–น่ังรถสู่พกุาม–ทะเลเจดย์ี–จุดชมววิทะเลเจดย์ี–โชว์พืน้เมอืงหุ่นเชิดพกุาม 
           (-/กลางวนับนเคร่ือง/เยน็) 

08.30น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลยโ์ดยเท่ียวบิน FD 244** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

 

 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์  ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง นําท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม  เมืองแห่ง

ประวติัศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)พกัผอ่นบนรถตาม
อธัยาศยั 

จากน้ัน  ถึง เมืองพุกามชมเมืองทะเลเจดียท่ี์สวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามท่ียงัคงวถีิท่ีชีวติท่ีเรียบง่ายน าท่านชมและ
เก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย์ 

 
 



 

 
คํ่า  บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวติจริง

พร้อมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 

 
จากน้ัน  นําท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง พกุาม-วดัเจดย์ีชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมนิโล-วดัสัญพญัํู-วหิารธรรมยนัจี  
น่ังรถกลบัสู่มณัฑะเลย์         (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.25 น. ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda)ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ 

สร้างข้ึนหลงัพระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะ
เป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม  



 

 
ชมวดัอนันดา(Ananda Temple)ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสร้างเสร็จ
เม่ือปี 1091 ซ่ึงวหิารแห่งน้ีนบัไดว้า่เป็นวหิารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยืน่
ออกไปทั้ง 4 ดา้นซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของ
วหิารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 

จากน้ัน พาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สร้างเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้มนู
หะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวส้ าหรับชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ีโครงสร้างวหิาร
ค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสามองคน์ัง่เบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้
พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

 

 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน(Lacquer Ware)ซ่ึงยอมรับกนัวา่มีช่ือเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น 

ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆส่ิงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขน
หางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ ่มีขนาดเบาบางและบีบใหย้บุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม พาท่านเท่ียว วดักุบยางกี
(GubyaukkyiTempel)สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสุด
ในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู ่ 



 

 
เขา้ชม วดัติโลมินโล (Htilominlo Temple)สร้างข้ึนเม่ือปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็น
พระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึงและไดเ้ส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 
เมตรยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐฐ์านอยูท่ ั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนั
เก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเม่ือปี พ .ศ.1761ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งวา่มีความ
สวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพญัํซ่ึูงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวหิารธรรมยนัจี
(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือวา่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพื่อ
ลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่
ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา ได้เวลาสมควรเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 
คํ่า   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน  นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAYหรือเทยีบเท่า 



 

 
 

วนัทีส่าม มณัฑะเลย์-เทีย่วเมอืงมงิกนุ-หมู่บ้านมงิกนุ-เจดย์ีมงิกนุ-ล่องแม่นํา้อริะวดี-ระฆงัมงิกนุ-พระราชวงัมณัฑะเลย์  
พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง         (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
08.05 น. น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมืองอมรปุระ 

ทวนน ้าไปหมู่บ้านมิงกุน  ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยูบ่นเกาะกลางล าน ้าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือ
เท่านั้นทวา่มีอนุสรณ์สถานท่ีแสดงความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีท่ีมีลกัษณะ
เป็น “ก่ึงบา้นก่ึงแพ ” เน่ืองจากระดบัน ้าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูน ้าหลาก 
ระดบัน ้าจะข้ึนสูงกวา่ฤดูแลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นก่ึงแพ คือถา้น ้าข้ึนสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นข้ึนท่ี
ดอนคร้ันน ้าลงมากก็ยกบา้นมาตั้งใกลน้ ้าเพื่อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้าในชีวติประจ าวนั  

 
น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคล่ือนทพัไปตียะไข่ แลว้
สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานท่ีมณัฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ข้ึนและ
ยากข้ึน ดว้ยการท าสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดียมิ์งกุนหรือ
เจดียจ์กัรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทนัตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิง่ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์น



 

สมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิ 
ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดข่ีแรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็น
ดินแดนในอาณติัขององักฤษแลว้ท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่ากล่าวหา
วา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหพ้ม่าเสียเมืองในท่ีสุด
อยา่งไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนด าเนินไปไดเ้พียง 7ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพา่ยแพไ้ทยใน
สงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิง่ใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐานทวา่ใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขา
อิฐท่ีมีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 
152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวระฆงัมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุน 

 
คือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้ร้างโดยส าเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั 
คือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น ้าหนกั 87ตนั เล่าขานกนัวา่ พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการ
ใหมี้ใครสร้างระฆงัเลียนแบบจึงรับสั่งใหป้ระหารชีวตินายช่างทนัทีท่ีสร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีขนาด
เล็กกวา่ระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาว
พม่าจึงภาคภูมิใจวา่ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษท่ี์ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของ
ระฆงัใบน้ี โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง 100คน เจดีย์ชินพวิมิน(เมียะเต็งดาน)ประดิษฐานอยู่
เหนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อวา่เป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์
พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองคมี์ต่อพระมหาเทวชิีนพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยั
ก่อนเวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญานามวา่ “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอริวดี”เจดียอ์งคน้ี์เป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้างข้ึนดว้ยภูมิ
จกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเช่ือกนัวา่เป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาล 
ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ หลงัจากนั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย์ 
 



 

 
เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม พระราชวงัมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่ง

หน่ึงของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 
เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ ไดทิ้้ง
ระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์อง
พม่าดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุม
ก าลงัของกองทพัญ่ีปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็น
พระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง
หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวงั
ท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยูปั่จจุปันพระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของ
เก่าข้ึนมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วงัท่ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆ  วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้
รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชาติของ
พระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึง
เป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมือง
มณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่
หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ 
พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงาน
ฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง 
น าท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงคร้ัง



 

หน่ึงเคยเป็นสถานท่ีท าการสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 มีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่าเมนูพเิศษ  กุ้งเผาเลศิรส 

*นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAYหรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่   ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามยัมุณี –อมรปุระ–สะพานไม้อูเบ็ง–มณัฑะเลย์–กรุงเทพฯ  
             (เช้า/-/-) 

04.00น. น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค า
ขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองคําเนือ้น่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึน
ท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปีพ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวชิยั 
หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อ
ประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหม้
วดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่า
ไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัท่ี
สร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไป
จากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 จากนั้น น าท่านกลบัสู่โรงแรมท่ีพกั 



 

 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์ง
เป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนั้นน าท่านผา่นชม
ภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้าอิระวดีเจดีย ์
จ านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้า ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben)สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลก
โดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1 ,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุวา่200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคอง
ตามัน ไปสู่ วดัจอกตอจี  ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สนาม
บินมณัฑะเลย ์เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 
12.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 245 
15.00น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนค่ะ 

 
***************************************************** 



 

หมายเหตุ : 
1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน ,การเปลีย่นแปลงไฟล์ทบิน

รวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ เหตุภัย
พบิัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่นซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของอาหาร 
3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีนํ่าเสนอเบือ้งต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะเป็น

โรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 
4. ลูกค้าจะต้องปฎบิัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เพือ่ประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอืน่  
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพือ่ใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน  

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้าอย่างถีถ้่วน หากลูกค้าจ่ายเงินมดัจําแล้ว 
ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา พม่า พกุาม มัณฑะเลย์มิงกนุ บิน FD 4 วนัน่ังรถภายใน 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว จอยแลนด์ 
(ราคาไม่รวมตัว๋) 

06 ม.ีค.63 09 ม.ีค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

13 ม.ีค.63 16 ม.ีค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

20 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

27 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

03 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24 15,900 15,500 14,900 3,500 11,900 

10 เม.ย.63 13 เม.ย.63 24 16,900 16,500 15,900 3,500 12,900 

11 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24 17,900 17,500 16,900 3,500 13,900 

17 เม.ย.63 20 เม.ย.63 24 15,900 15,500 14,900 3,500 11,900 

24 เม.ย.63 27 เม.ย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 



 

01 พ.ค.63 04 พ.ค.63 24 16,900 16,500 15,900 3,500 12,900 

08 พ.ค.63 11 พ.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

15 พ.ค.63 18 พ.ค.63 24 11,900 11,500 10,900 3,500 8,900 

22 พ.ค.63 25 พ.ค.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

29 พ.ค.63 01 ม.ิย.63 24 11,900 11,500 10,900 3,500 8,900 

03 ม.ิย.63 06 ม.ิย.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 9,900 

26 ม.ิย.63 29 ม.ิย.63 24 12,900 12,500 11,900 3,500 8,900 

**ราคา INFANT (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 3,000บาท อตัรานีร้วมรายการทวัร์และตั๋วเคร่ืองบินแล้ว** 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว)  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง)  
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ)  



 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
20 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง  30 วนั) 

 กรุณาชําระค่าทวัร์เต็มจํานวน ในกรณทีีค่่าทวัร์มีราคา ตํ่ากว่า 10,000 บาท 
กรณยีกเลกิ (จอยกรุ๊ป): 

 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด
นักขัตฤกษ์ ยกเลกิก่อนการเดินทาง 60 วนั จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด 

 ยกเลกิน้อยกว่า 45 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50%จากราคาขาย และยดึเงินมัดจําทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิน้อยกว่า 30 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
กรณยีกเลกิ (ตัดกรุ๊ป): 

 ยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางต้องทาํก่อนภายใน 60 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด เทศ
กาล,วนัหยุกนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางภายใน 60 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็เงินค่าทวัร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 
กรณเีจ็บป่วย : 

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเลือ่น            
การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
 

เงื่อนไขอืน่ ๆ : 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบ่ริษัทฯ กาํหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทางในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลือ่นวนัเดินทาง หรือ 
ยกเลกิการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่



 

รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํา้เงิน) เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ในกรณขีอง PASSPORT น้ัน จะต้องไม่มีการชํารุด เปียกนํา้ การขีดเขียนรูปต่างๆหรือแม้กระทัง่ตราป๊ัมลายการ์ตูน ทีไ่ม่ใช่
การประทบัตราอย่างเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่านก่อนการเดินทางทุกคร้ัง หาก ตม.ปฎเิส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน  



 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่าํให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องทาํพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญงิตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน  

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


