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วนัแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อเูบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วดักสิุนารา-เขามัณฑะเลย์           

                                    (-/-/เยน็)                                                                               

09.30 น. พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

Bangkok Airway (PG) โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

12.05 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเทียวบิน PG 709  ** บริการอาหารบนเครือง** 

หมายเหตุ เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกทนัีงได้ ทนัีงอาจจะไม่ได้นังติดกนัและ

ไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน    
13.25 น.        เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึงอยู่ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซึ์ง

เป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึงของพม่าก่อนทีจะยา้ยมายอยูท่ีเมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนนันาํท่านผ่าน

ชมภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาทีสาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นาํอิระวดี 

เจดียจ์าํนวนมากมายทีตงัเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝังแม่นาํ  ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ียาวทีสุด

ในโลกโดยขา้ราชการชนัผูใ้หญ่ชือว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ตน้ซึงมีอายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม 

ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่ วดัจอกตอจี ซึงมีเจดียที์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  นาํท่านแวะวัดกุสินารา ซึงมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์นาํท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hill 
ตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกนีสูง 240 เมตร ซึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ทีสวยงามทีสุดของ

เมืองมณัฑะเลย ์ซึงอยูบ่นยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทงัเมือง ชมพระอาทิตย ์
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ลบัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์ 

คาํ              บริการอาหารคาํ ณ ภัตตาคาร 

*นําท่านเข้าสู่ทีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว ** โรงแรมระดบั 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

  ส 
 
 
 
 
 

วนัทสีอง มัณฑะเลย์ - พกุาม- วดัเจดย์ีชเวสิกอง - วดัอนันดา- วัดมนุหา – วดักบุยางก ี– วดัตโิลมินโล – วดัสัญพญั ู 

                         วหิารธรรมยนัจ-ี เจดย์ีชเวชานดอร์-โชว์พนืเมืองหุ่นเชิด                             (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                              

05.00 น.        รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม 

06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย ์อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.55 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินพุกาม สู่เมืองประวติัศาสตร์พุกาม โดยสายการบิน Air Yangon เทียวบินท ีYH 910 หรือ

สายการบินอืนในเวลาใกล้เคียงกนั 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม (Bagan) นาํท่านนาํท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึงเป็นสถูปดงัเดิม 

ของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึนหลงัพระเจา้อโนรธาขึนครองราชย ์เพือใชบ้รรจุพระบรม

สารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทงัทีประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลาง

ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม 
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 ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตงัอยู่

ทางทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสี

ขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเมือปี 1091 

ซึงวิหารแห่งนีนับได้ว่าเป็นวิหารทีมีขนาด

ใหญ่ทีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสีเหลียม

จตุัรัส มีมุขเด็จยืนออกไปทงั 4 ดา้นซึงต่อมา

เจดีย์แห่งนีเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรม

พม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิงทีน่าทึงของ

วิหารแห่งนีก็คือ ทีช่องหลังคาเจาะเป็นช่อง

เล็กๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้ีแสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์จากนนัพาท่านชม วดัมนุหา (Manuha  

Temple) ตงัอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สร้างเมือปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพือสังสม 

บุญไวส้ําหรับชาติหน้า จึงได้นาํอญัมณีบางส่วนไป

ขายมาสร้างวดันี โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มี

พระนอนหนึงองค์ กบั พระพุทธรูปอีกสามองค์นัง

เบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยั

ของกษตัริยเ์ชลยพระองคนี์เป็นอยา่งดี 

เทยีง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย แวะชมสิงของขึนชือของพุกามก็คือ เครืองเขิน(Lacquer Ware) ซึงยอมรับกนัวา่มีชือเสียงทีสุดในพม่า เช่น ถว้ย

นาํ จานรอง โถใส่ของตงัแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ สิงทีกาํลงัเป็นทีนิยมก็คือ โถใส่ของทาํจากขนหางมา้สานกบัโครงไม้

ไผ ่มีขนาดเบาบางและบีบใหย้บุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม  

พาท่านเทียว วดักุบยางก ี(Gubyaukkyi Tempel)  
สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิงทีโดด

เด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัทีงดงามทีสุดในพุกาม ที

ย ัง ค ง เ ห ลื อ อ ยู่  จ า ก นัน เ ข้า ช ม  วั ด ติ โ ล มิ น โ ล 

(Htilominlo Temple) สร้างขึนเมือปี 1211 โดย

พระบญัชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรส

ในพระเจา้นรปติสิทธู ซึงเกิดกบันางห้ามผูห้นึง และ

ได้เสียงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 

เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทงั 4ด้านมีพระพุทธรูป

ประดิษฐ์ฐานอยู่ทงั 4 ทิศ ทงัสองชนั มีภาพ

จิตรกรรมฝาผนังอนัเก่าแก่กับลวดลายปูน

ปัน อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโล

มินโล เมือปี พ.ศ.1761 ซึงไดรั้บการยกย่อง

ว่ า มี ค ว า ม ส ว ย ง า มม า ก ทัง ภ า ย ใ น แ ล ะ

ภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพัญ ู ซึงเป็น

เจดียที์สูงทีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรม

ยนัจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้

นะระตู่ และพระองค์ก็เชือว่าเป็นวดัทีใหญ่

ทีสุดในเมืองพุกาม สร้างขึนเพือล้างบาป 

ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตงัโดดเด่นยิงใหญ่

ตระหง่านดงัตาํนานทีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา ชมเมืองทะเลเจดียท์ีสวยงาม  

และหมู่บา้นเก่าแก่เมืองพุกามทียงัคงวิถีทีวิตทีเรียบง่าย เดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิว

ทะเลเจดีย์  
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คาํ   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอกเมืองพุกาม ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นทีดูเหมือนมี

ชีวติจริง พร้อมลิมรสอาหารพนืเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*นําท่านเข้าสู่ทพีัก  โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทสีาม   พกุาม- มัณฑะเลย์ – เทยีวเมืองมิงกนุ – หมู่บ้านมิงกนุ – เจดย์ีมิงกนุ – ล่องแม่นําอริะวด ี- ระฆงัมงิกนุ 

                        พระราชวงัมณัฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง                (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                              

07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Yangon     เทยีวบินท ีYH 917 
นาํท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่นาํอิระวดีสู่มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ซึงเป็นส่วนหนึงของอมรปุระ แต่

อยูบ่นเกาะกลางลาํนาํอิรวดีและไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือเท่านนั ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีทีมีลกัษณะเป็น 

“กึงบา้นกึงแพ” เนืองจากระดบันาํอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูนาํหลาก ระดบันาํ

จะขึนสูงกวา่ฤดูแลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นกึงแพ คือถา้นาํขึนสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึนทีดอนครัน

นาํลงมากก็ยกบา้นมาตงัใกลน้าํเพอืความสะดวกสบายในการใชแ้ม่นาํในชีวิตประจาํวนั นาํท่านชม เจดีย์มิงกุน 

ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลือนทพัไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหา

มยัมุนีมาประดิษฐานทีมณัฑะเลยเ์ป็นผลสาํเร็จ จึงทรงฮึกเหิมทีจะกระทาํการใหญขึ่นและยากขึน ดว้ยการทาํ

สงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสร้างเจดียม์ิงกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิเพอื
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ประดิษฐานพระทนัตธาตุทีไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัให้ยงิใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และ

ใหญ่โตโอฬารยงิกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซึงในเวลานนัถือเป็นเจดียที์สูงทีสุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาว

ยะไข่หรืออาระกนัจาํนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณติัของ

องักฤษแลว้ทาํการซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่ากล่าวหาวา่องักฤษหนุนหลงั

กลายเป็นฉนวนใหเ้กิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้พม่าเสียเมืองในทีสุดอยา่งไรก็ตาม งาน

ก่อสร้างเจดียมิ์งกุนดาํเนินไปไดเ้พียง7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพา่ยแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหา

เจดียอ์นัยงิใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐานทวา่ใหญโ่ตมหึมาดงัภูเขาอิฐทีมีความมนัคงถึง 

50 เมตร ซึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียที์ใหญ่ทีสุดและสูงทีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอย

แตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระ

เจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสําเร็จ เพอืทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษที์มี

เส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร นาํหนกั87ตนั เล่าขานกนัวา่ พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหมี้ใครสร้างระฆงั

เลียนแบบจึงรับสังใหป้ระหารชีวตินายช่างทนัทีทีสร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษที์มีขนาดเล็กกวา่ระฆงัแห่ง

หนึงแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจวา่

ระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษท์ียงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทงันีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนี โดยให้

เด็กตวัเล็กๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง 100 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

 เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดชื้อวา่เป็นเจดียท์ีสวยสง่ามากแห่งหนึง

สร้างขึนในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที
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พระองคม์ีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญานามวา่ “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอริ

วดี” เจดียอ์งคนี์เป็นพุทธศิลป์ทีสร้างขึนดว้ยภูมิจกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเชือ

กนัวา่เป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิหลงัจากนนัเดินทาง

กลบัมายงัมณัฑะเลย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย นาํท่านชม พระราชวงัมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัทีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักทีสวยงามทีสุด

แห่งหนึงของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครังที 2 วนัที 20 มีนาคม 2488 เครืองบินฝ่าย 
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สัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดทิ้งระเบิด

จาํนวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์อง

พม่าดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงันีเป็นแหล่งซ่องสุม

กาํลงัของกองทพัญีปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลยซึ์ง

เป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็น

หนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนาํ

รอบพระราชวงัทียงัเป็นของดงัเดิมอยูปั่จจุปัน

พระราชวงัทีเห็นอยูเ่ป็นระราชวงัทีรัฐบาลพม่าได้

จาํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึนมา 

จากนนั นําท่าน พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden 

Palace Monastry) วงัทีสร้างด้วยไม้สักทงัหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการด้วยลวดลาย

แกะสลกัประณีตออ่นชอ้ย ทงัหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกียวกบัพุทธประวติัและทศ 

ชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึงเป็นปีทีพระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที

เมืองมณัฑะเลยเ์พือเป็นตาํหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากทีพระองคสิ์นพระชนม์ พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ 

พระโอรสก็ทรงยกวงันีถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือทีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง  ชม 

วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึงครังหนึงเคยเป็นสถานทีทาํการสังคายนาพระไตรปิฎกครังที 5 มีแผ่นศิลา

จารึกพระไตรปิฎกทงัหมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ หนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือทีใหญ่ทีสุดในโลก”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํ  บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กุ้งแม่นําเผา 

*นําท่านเข้าสู่ทีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว ** โรงแรมระดบั 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
BT-MMR05_PG_APR-SEP19 

วนัทสีี   ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณ-ีวดัมหากนัดายงค์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  (เช้า/-/-)                                                                              

04.00 น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิงศักดิสิทธิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํ

ขนาดใหญ่ทรงเครืองกษตัริยท์ีได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนือนิม” 

ทีพระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึนทีเมืองธรรมวดี เมือปีพ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิว หุ้ม

ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 นิว ทรงเครืองประดบัทองปางมารวิชัย หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต 

ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพ

ยาจี) เพือประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจ้า สีปอ ก่อน     

จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํให้ทองคาํเปลวทีปิดพระ

ละลายเก็บเนือทองไดน้าํหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รียไรเงิน

เพือบูรณะวดัขึนใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึง

นบัไดว้า่เป็นวดัทีสร้างใหม่ทีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทีสุดในเมืองพม่า 

โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุทีนาํไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือครังกรุงแตก

ครังที 1 พร้อมทงั เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซึงมีอายุหลายร้อยปี

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนนักลบัโรงแรม 

 

07.00 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

10.00 น. นาํชม "วดัมหากนัดายงค์"
(Mahagandaryon Monastry)  

ซึงเป็นวดัใหญ่ทีสุดของพม่าทีเมือง

อมรปุระ ซึงในช่วงเพลจะมีภิกษุ

สงฆน์บัร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ย

อาการสาํรวมเพอืรับอาหาร วทิยาลยั

สงฆแ์ห่งนีเป็นสถานทีศึกษาพระ

ธรรมและรักษาพระธรรมวนิยัมาก

ทีสุด ดว้ยวตัรปฏิบติัอนังดงามของ

ภิกษุสงฆใ์นวดัมหากนัดายงค ์ทาํให้

มีชาวพม่าจาํนวนมากส่งบุตรหลาน

มาศึกษาพุทธศาสนากนัทีนี  

14.15 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทียวบินท ีPG 710 

** บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง **  

16.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

**ในกรณทีีไฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลยีนแปลงเทยีวบินเนืองจากปัญหาทางสายการบินหรือ

เหตุสุดวสัิยทางธรรมชาติ ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิปรับเปลยีนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาทีเกดิ

จากสายการบินตามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลกูค้าเป็นสําคญั** 
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..................................................................... 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

วันเดนิทาง ราคา พม่า พกุาม มัณฑะเลย์ มิงกนุ บิน PG 4 วัน บินภายใน 
เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดยีว 

26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 

10 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

24 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

31 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

14 ม.ิย.62 17 มิ.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

21 ม.ิย.62 24 มิ.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 

26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 

09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500 

23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั  
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 ตัวเครืองบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์ 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถนิและหวัหน้าทัวร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทสัีงเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนีรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึงจะมีผลบังคับใช้ตังแต่

วนัท ี11 สิงหาคม 2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะต้องกลบัมายืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพมิอกี

ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

15 วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทงัสิน 
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กรณเีจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางได้ตามความ

เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

เงือนไขอนื ๆ :  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ

เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง

ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีท่ีานต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน, ตัวรถทวัร์, ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลียนเวลาบินเพราะถือว่า

ท่านยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนําเงิน) เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก

ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทงัสิน 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเทยีว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 



 
BT-MMR05_PG_APR-SEP19 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทังสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเีกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทยีวเองหรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงัหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 
 
 


