
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ- มัณฑะเลย์ –น่ังรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย์ – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม 
               (-/กลางวันบนเคร่ือง/เยน็) 

08.30น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลยโ์ดยเที่ยวบิน FD 244 ** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.15 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองน าท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่ง

ประวติัศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง)พกัผ่อนบนรถตาม
อธัยาศยั 

จากน้ัน  ถึง เมืองพุกาม ชมเมืองทะเลเจดียท์ี่สวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพกุามที่ยงัคงวถีิที่ชีวติที่เรียบง่ายน าท่านชมและ
เก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์ 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวติจริง

พร้อมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 

 



 
 

วันที่สอง พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางก-ีวัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยนัจี 
                             น่ังรถกลับสู่มัณฑะเลย์       (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.25 น. ชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซ่ึงเป็นสถูปดั้ งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ 

สร้างขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะ
เป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจนสร้างเสร็จ
เม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนับไดว้่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยืน่
ออกไปทั้ง 4 ดา้นซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพุกาม และส่ิงที่น่าทึ่งของ
วหิารแห่งน้ีก็คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 

จากนั้น พาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สร้างเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้มนู
หะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพือ่สัง่สมบุญไวส้ าหรับชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ีโครงสร้างวิหาร
ค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสามองคน์ั่งเบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้
พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของขึ้ น ช่ือของพุกามก็คือ 
เคร่ืองเขิน(Lacquer Ware)ซ่ึงยอมรับกนัวา่มีช่ือเสียงที่สุด
ในพม่า เช่น ถว้ยน ้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึง
ใหญ่ หีบใส่ของต่างๆส่ิงที่ก  าลงัเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของ
ท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและ
บีบให้ยบุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม พาท่านเที่ยว วัดกุบ
ยางกี (Gubyaukkyi Tempel)สร้างโดยพระโอรสของพระ
เจา้จนัสิทธะ ส่ิงที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัที่งดงาม
ที่สุดในพุกาม ที่ยงัคงเหลืออยู่ เขา้ชม วัด
ติโลมินโล(Htilominlo Temple)สร้างขึ้ น
เ ม่ือ ปี  1211 โดยพระบัญชาของพระ
เจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระ
เจ้านรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกับนางห้ามผูห้น่ึง
และได้เส่ียงทางเลือกให้เป็นราชทายาท 
เป็นวดัสูง 46 เมตรยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 
4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 
ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนั
เก่าแก่กับลวดลายปูนป้ัน อันประณีต
สวยงามสร้างโดยพระติโลมินโลเม่ือปี พ.ศ.1761ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก 
นมสัการ เจดีย์สัพพัญญู ซ่ึงเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในเมืองพกุาม ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระ
เจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือว่าเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรม



 
 

จากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั้งโดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัต านานที่โหดร้ายได้เล่า
ต่อกนัมา ได้เวลาสมควร  เดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

*น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมงิกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น ้าอิระวดี-ระฆังมงิกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์ 
                       พระราชวังไม้สักชเวนานจอง                    (เช้า/กลางวัน/เยน็) 



 
 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.05 น. น าท่านสู่ เมืองมิงกนุโดยการล่องเรือไปตามแม่น ้าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมืองอมรปุระ 

ทวนน ้ าไป หมู่บ้านมิงกนุ ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยูบ่นเกาะกลางล าน ้ าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือ
เท่านั้นทวา่มีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิง่ใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีที่มีลกัษณะ
เป็น “ก่ึงบา้นก่ึงแพ” เน่ืองจากระดบัน ้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูน ้ าหลาก 
ระดบัน ้ าจะขึ้นสูงกวา่ฤดูแลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นก่ึงแพ คือถา้น ้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ้นที่
ดอนคร้ันน ้ าลงมากก็ยกบา้นมาตั้งใกลน้ ้ าเพือ่ความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้ าในชีวติประจ าวนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชม เจดีย์มิงกนุ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคล่ือนทพัไปตียะไข่ แลว้
สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานที่มณัฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระท าการใหญ่ขึ้นและ
ยากขึ้น ดว้ยการท าสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดียมิ์งกุนหรือ
เจดียจ์กัรพรรดิเพือ่ประดิษฐานพระทนัตธาตุที่ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิง่ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์น
สมยัพกุาม และใหญ่โตโอฬารยิง่กวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ  
ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็น
ดินแดนในอาณัติขององักฤษแลว้ท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่ากล่าวหา
วา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท  าใหพ้ม่าเสียเมืองในที่สุด



 
 

อยา่งไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนด าเนินไปไดเ้พยีง7ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพา่ยแพไ้ทยใน
สงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิง่ใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพยีงแค่ฐานทวา่ใหญ่โตมหึมาดัง่ 
ภูเขาอิฐที่มีความมัน่คงถึง 50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูง
ถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผน่ดินไหว  ระฆังมิงกนุไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้ร้างโดยส าเร็จ เพือ่อุทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั 
คือเป็นระฆงัยกัษท์ี่มีเสน้รอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น ้ าหนกั87ตนั เล่าขานกนัวา่ พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการให้
มีใครสร้างระฆงัเลียนแบบจึงรับสัง่ใหป้ระหารชีวตินายช่างทนัทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท์ี่มีขนาดเล็ก
กวา่ระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพยีงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึง
ภาคภูมิใจวา่ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษท์ี่ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบ
น้ี โดยใหเ้ด็กตวัเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง100 คน เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือ
ระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อวา่เป็นเจดียท์ี่สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์ พระ
ราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพือ่เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองคมี์ต่อพระมหาเทวชิีนพวิมิน ซ่ึงถึงแก่พริาลยัก่อน
เวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญานามวา่  “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์งคน้ี์เป็นพทุธศิลป์ที่สร้างขึ้นดว้ยภูมิจกัรวาลคือ
มีองคเ์จดียส์ถิตอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเช่ือกนัวา่เป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา
และมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ หลงัจากนั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุด

แห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงคราม
มหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกคร้ัง
ที่ 2 วนัที่ 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบิน
ฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัอังกฤษ 
ได้ทิ้ งระเบิดจ านวนมากมายถล่ม
พระราชวงัมัณฑะเลยข์องพม่าด้วย
เหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่อง
สุ ม ก า ลั ง ข อ ง ก อ ง ทั พ ญี่ ปุ่ น
พระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราช
วงัไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหน้า
กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวงัที่ยงัเป็นของดัง่เดิมอยูปั่จจุปันพระราชวงัที่เห็นอยู่เป็น
พระราชวงัที่รัฐบาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 
 



 
 

 
 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วงัที่สร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ย
ลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย 
ทั้งหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง 
โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกบัพุทธ
ป ร ะ วั ติ แ ล ะ ท ศ ช า ติ ข อ ง
พระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามิ
นดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่
พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุ
ระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็น
ต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่
หลังจากที่พระองค์ส้ินพระชนม์ 
พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะ
เลย์อย่างแท้จริง น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงคร้ังหน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการสังคายนา
พระไตรปิฎกคร้ังที่ 5 มีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึก
ไวว้า่ “หนงัสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค า่  บริการอาหารค า่เมนูพิเศษ  กุ้งเผาเลิศรส 
*น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ส่ี   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี - อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง – มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ  
                                     (เช้า/-/) 

04.00 น. น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค า
ขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท์ี่ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม”ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้น
ที่เมืองธรรมวดี เม่ือปีพ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวชิยั 
หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อ
ประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหม้
วดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่า
ไดเ้ร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับไดว้่าเป็นวดัที่
สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที่น าไป
จากกรุงศรีอยธุยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปี 
ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรมที่พกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์ง
เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนที่จะยา้ยมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนั้นน าท่านผา่นชม
ภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพทุธศาสนาที่ส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น ้ าอิระวดีเจดีย ์
จ านวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้ า ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไมท้ี่ยาวที่สุดในโลก
โดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุวา่200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคอง
ตามัน ไปสู่วัดจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท์ี่สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

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

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

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน FD 4 วัน น่ังรถภายใน 
เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

27 ก.ค.62 30 ก.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

03 ส.ค.62 06 ส.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

04 ส.ค.62 07 ส.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

10 ส.ค.62 13 ส.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 



 
 

11 ส.ค.62 14 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

16 ส.ค.62 19 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

18 ส.ค.62 21 ส.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

25 ส.ค.62 28 ส.ค.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

29 ส.ค.62 01 ก.ย.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

01 ก.ย.62 04 ก.ย.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

05 ก.ย.62 08 ก.ย.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

08 ก.ย.62 11 ก.ย.62 24 11,900 11,500 10,900 3,500 

12 ก.ย.62 15 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

13 ก.ย.62 16 ก.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

15 ก.ย.62 18 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

19 ก.ย.62 22 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

22 ก.ย.62 25 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

26 ก.ย.62 29 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

03 ต.ค.62 06 ต.ค.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

17 ต.ค.62 20 ต.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

23 ต.ค.62 26 ต.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

31 ต.ค.62 03 พ.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 



 
 

14 พ.ย.62 17 พ.ย.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

21 พ.ย.62 24 พ.ย.62 24 12,900 12,500 11,900 3,500 

28 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

12 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

19 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

27 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 24 16,900 16,500 15,900 3,500 

28 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 24 19,900 19,500 18,900 3,500 

29 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24 19,900 19,500 18,900 3,500 

30 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 24 18,900 18,500 17,900 3,500 

16 ม.ค.63 19 ม.ค.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

30 ม.ค.63 02 ก.พ.63 24 13,900 13,500 12,900 3,500 

 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 



 
 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า15 วัน 
มิฉะน้ันถือ 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณยีกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
3. กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดนิทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ
ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดนิทางในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวนัเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 



 
 

6.กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆใน
กรณถ้ีาท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
7.กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 



 
 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


