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วันแรก

กรุ งเทพฯ-ย่ างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง -พระธาตุอนิ ทร์ แขวน  (/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอก
แอร์ เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน PG 701

08.50 น.

09.40 น.

ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว(เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ า
ประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค (Bago) ซึ่ งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่
ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยงิ่ ใหญ่ อยูห่ ่างจากเมืองย่างกุง้ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.

BT-MMR08_PG_OCT19-JUN20

เทีย่ ง
บ่ าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว **
ชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ ผงึ้ (KanbawzaThardi Palace) ซึ่ งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี
พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจ้า
บุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ ได้รับคาสรรเสริ ญว่าเป็ น ผูช้ นะ
สิ บทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุ พรรณกัลยา
และสมเด็ จพระนเรศวรมหาราช ครั้ งต้อ งตกเป็ น
เชลยศึ ก เมื่ อ ต้ อ งเสี ยกรุ งศรี อยุ ธ ยาให้ แ ก่ พ ม่ า
ปั จจุบนั พระราชวังแห่ งนี้ ได้เหลื อเพีย งแต่ร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ และถู กสร้ า งจาลองพระราชวัง
และต าหนั ก ต่ า งๆ ขึ้ นมาใหม่ โ ดยอ้ า งอิ ง จาก
พงศาวดาร จากนั้นเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์ แขวน
ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึ ง คิ้มปู น
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แค้ มป์ ซึ่ งเป็ นจุดสาหรับทาการเปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกล้ อ (เป็ นรถประจาเส้นทางชนิ ดเดี ยวที่จะสามารถขึ้นพระ
ธาตุอินทร์ แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่ โมง
พักที่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
หมายเหตุ : ในกรณีพกั โรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้ อินแขวนได้ แค่ ครั้งเดียวค่ ะ
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บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิ ที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืนแต่
ประตูเหล็กทีเ่ ปิ ดสาหรับสุ ภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาวหรื อกันลมหรื อผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรอง
นัง่ เนื่ องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมาก
วันทีส่ อง
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ ปุ่น-หงสาวดี-ย่ างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี-เจดีย์โบตา
ทาวน์ -เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
05.00 น.
อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใส่ บาตรพระธาตุอินแขวน กิ จกรรมนี้ ไม่ได้บงั คับนะคะ สาหรับอาหารที่จะ
ใส่ บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมีร้านค้าจาหน่ายราคาอาหารเริ่ มต้นชุ ดละ 3,000-10,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียนเริ่ มต้น
ชุดละ 2,000 จ๊าต
06.30 น.
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
07.30 น.
ออกเดินทางกลับ เปลีย่ นนั่งรถบรรทุกหกล้อ ถึงคิมปูนแคมป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมนาท่านเดินทาง
สู่ กรุ งหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรู ป
นอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ
และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สู ง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์
เจ้าทัตจีที่ยา่ งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่ งจะเป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของ
ไทย
ค่า

จากนั้น

เทีย่ ง

นาชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สู ง 30
เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าใน
อดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้ างขึ้นโดยสตรี สี่พี่นอ้ งที่มีพุทธศรัทธา
สู งส่ งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั่ ชี วิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนี ไปแต่งงาน ร่ าลื อกันว่าทาให้
พระพุทธรู ปองค์น้ นั เกิดรอยร้าวขึ้นทันที
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว **
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นาท่านเดินทางกลับสู่ ยา่ งกุง้ สักการะ พระ
พุทธไสยาสน์ เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi
Buddha) หรื อพระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สู ง
16 ฟุตซึ่ งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความ
สวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพ
มงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกัน
ซึ่ งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นาท่ านชม เจดีย์โบตาทาวน์
สถานที่
ท่องเที่ ยวยอดนิ ยม เป็ นที่ประดิษฐานของ
องค์เทพทันใจ
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19.00น.
วันทีส่ าม
05.00 น.
06.00 น.
07.00 น.
08.25 น.

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ ต์ อร่ อยเต็มอิม่ กับชาชู ชิ สุ กหี้ ม้ อไฟและซู ชิ ในเครื อโออิชิ
**นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมหรู หราระดับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR
ย่ างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิ กอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสั ญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุด
ชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์ พืน้ เมืองเชิ ดหุ่น
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ ดยสายภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่ สนามบินยองลู สู่ เมืองประวัติศาสตร์ พุกาม โดย สายการบิน Air Mandalay เทีย่ วบินที่ ……
เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) เมืองแห่ งทะเลเจดียพ์ ุกาม ประเทศเมียนมา ได้รับการขึ้นทะเบียนและประกาศเป็ น
มรดกโลกแห่งใหม่ ในการประชุมคัดเลือกแหล่งมรดกโลกครั้งที่ 43 ณ กรุ งบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน
ซึ่ งตั้งอยูใ่ นเขตแอ่งกระทะกลางดินทราย ลงมาทางตอนใต้ของมัณฑะเลย์จะพบว่าเมืองที่อยูท่ ่ามกลางความแห้งแล้ง
แห่ งนี้ มีความน่ ามหัศจรรย์เป็ นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็ นที่ต้ งั ของท้องทุ่งแห่ งวิหาร เจดี ยท์ ี่มีมากกว่า 4,000
แห่งแล้ว พุกามยังเป็ นราชธานีแรกของชนชาติพม่า และมีความยิง่ ใหญ่มานานกว่า 200 ปี ก่อนจะถูกรุ กรานโดยชาว
มองโกลและล่มสลายกลายเป็ นเมืองร้างไปในที่สุด
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เทีย่ ง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นแวะชมสิ่ ง ของขึ้ น ชื่ อ ของพุ ก ามก็ คื อ เครื่ อ งเขิ น
(Lacquer Ware) ซึ่ งยอมรั บกันว่ามีชื่อเสี ยงที่สุดในพม่า
เช่ น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึ งใหญ่ หี บ
ใส่ ของต่าง ๆ สิ่ งที่กาลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถใส่ ของทาจากขน
หางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้ว
กับไปคืนรู ปได้ดงั เดิม
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จากนั้น

พ า ท่ า น เ ที่ ย ว วั ด กุ บ ย า ง กี (Gubyaukkyi
Tempel) สร้ า งโดยพระโอรสของพระเจ้า จัน
สิ ท ธะ สิ่ ง ที่ โ ดดเด่ นคื อ ภาพจิ ต กรรมฝาผนัง ที่
งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงั คงเหลืออยู่
น า ท่ า นแ วะ ชม วั ด ติ โ ลมิ นโ ล (Htilominlo
Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของ
พระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระเจ้านร
ปติ สิ ทธู ซึ่ ง เกิ ดกับนางห้า มผูห้ นึ่ ง และได้เสี่ ย ง
ทางเลื อกให้เป็ นรั ช ทายาท เป็ นวัดสู ง 46 เมตร
ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4 ด้าน มีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยูท่ ้ งั 4 ทิศ ทั้งสองชั้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั
ลวดลาดปูนปั้ นอันประณี ตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่ งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงาม
ทั้งภายในประภายนอก
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จากนั้น นาท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
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ค่า

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พร้ อมชมโชว์ เชิ ดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวติ จริ ง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
*นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่
06.30 น.
08.05 น.
08.35 น.

พุกาม-มัณฑะเลย์ -พระราชวังมัณฑะเลย์ -พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่ นา้ อิ
ระวดี-ระฆังมิงกุน
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Mandalay เที่ยวบินที่ ..........
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว นาท่ านเดินทางสู่
เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถโค้ ชปรับอากาศ

BT-MMR08_PG_OCT19-JUN20

จากนั้น

น าท่ า นไป พระราชวั ง ไม้ สั กชเวนานจอง
(Golden Palace Monastry) วังที่สร้างด้วยไม้
สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตร
ตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณี ตอ่ อนช้อย
ทั้ง หลั ง คา บานประตู แ ละหน้ า ต่ า ง โดยเน้ น
รายละเอียดเกี่ ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของ
พระพุ ท ธเจ้า สร้ า งโดยพระเจ้า มิ นดงในปี พ.ศ.
2400 ซึ่ งเป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ยราชธานี จากอมรปุ
ระมาอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็ นตาหนักยามแปร
พระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธี บอ หรื อ สี ป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ ถวายเป็ นวัด ถือได้
ว่าเป็ นงานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริ ง นาท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)
วัดกุโสดอเป็ นวัดที่พระเจ้ามินดงทรงโปรดฯให้มีการจัดสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 ของโลกขึ้นโดยทรงให้
จารึ กพระไตรปิ ฎกจานวน 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหิ นอ่อน 729 แผ่น รวม1,428 หน้า และได้สร้างมณฑป
สี ขาวครอบแผ่นจารึ กหิ นอ่อนเหล่านี้ ไว้ (1 แผ่นต่อ 1 มณฑป) เรี ยงรายรอบพระเจดียม์ หาโลกมารชิน ที่จาลองแบบ
มาจากเจดียช์ เวสิ กองแห่งเมืองพุกามหนังสื อกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้วา่ “หนังสื อที่ใหญ่ที่สุดในโลก
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เทีย่ ง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรื อไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่มิงกุน ทวนน้ าไปหมู่บ้านมิงกุน นาท่านชม เจดีย์มิงกุน
อีกหนึ่งความใหญ่โตอลังการงานสร้างในเมืองมัณฑะเลย์ประเทศเมียนมาร์ หรื อ เจดียจ์ กั รพรรดิ ที่ใหญ่ที่สุดและสู ง
กว่าเจดียใ์ ดๆในสุ วรรณภูมิ มหาเจดียอ์ นั ยิ่งใหญ่ปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึ มาดัง่ ภูเขาอิฐที่มีความมัน่ คงถึง
50 เมตร ซึ่ งหากสร้างเสร็ จตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดและสู งที่สุดในโลก เพราะสู งถึง 152 เมตร

ชมระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดี ยม์ ิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุ งโปรดฯให้สร้ างโดยสาเร็ จ เพื่อทิศทวายแด่
มหาเจดี ยม์ ิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สู ง 3.70 เมตร น้ าหนัก87
ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ตอ้ งการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชี วิตนายช่างทันทีที่
สร้างเสร็ จ ปัจจุบนั ถือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่ งหนึ่ งแห่ งพระราชวังเครมลินในกรุ งมอสโกเพียงใบ
เดี ยวทว่าระฆังเครมลินแตกร้ าวไปแล้วชาวพม่า
จึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ที่ยงั คง
ส่ งเสี ยงก้องกังวาน
เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิ ษฐานอยู่
เหนื อระฆัง มิ ง กุ น ไม่ ไ กล ได้ชื่ อ ว่า เป็ นเจดี ย ์ที่
สวยสง่ า มากแห่ ง หนึ่ ง สร้ า งขึ้ นในปี พ.ศ.2359
โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระ
เจ้าปดุง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ งความรักที่พระองค์
มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่ งถึงแก่พิราลัยก่อน
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ค่า
วันที่ห้า
04.00 น.

เวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่ งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นพุทธศิลป์ ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจกั รวาลคือ
มีองค์เจดียส์ ถิตอยูต่ รงกลางณยอดเขาพระสุ เมรุ อนั เชื่อกันว่าเป็ นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขา
และมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิหลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์
 บริการอาหารค่าเมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผา
*นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว ** HOTEL YI LINK MANDALAY หรื อเทียบเท่า
ร่ วมพิธีล้างหน้ าพระพักตร์ พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค์ -สะพานไม้ อูเบ็ง-กรุ งเทพฯ
 (เช้ า/กลางวันบนเครื่ อง
นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่ งศั กดิ์สิทธิ์สูงสุ ด 1 ใน 5 แห่ งของพม่ า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรู ปทองคาขนาด
ใหญ่ทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคาเนื้ อนิ่ ม” เป็ นพระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมื องของ
ประเทศพม่า คาว่า มหามัยมุนี แปลว่า "ผูร้ ู ้ อนั ประเสริ ฐ ด้วยความเชื่ อว่าพระพุทธมหามัยมุนีน้ ี เป็ นพระพุทธรู ปที่มี
ชีวติ ด้วยเหตุที่ได้รับประทานพร หรื อบางตานานก็กล่าวว่าได้รับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจ้าจึงมีประเพณี ลา้ ง
พระพักตร์ถวายโดยทุกวันตอนเช้าในเวลาประมาณ 04.00 น.จากนั้นกลับโรงแรม
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07.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง เ ข้ า สู่ ตั ว เ มื อ ง อ ม ร ปุ ร ะ
่ างตอน
(Amrapura) เมืองแห่ งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่ งอยูท
ใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ ึ งเป็ นราชธานี เพียง 76 ปี
แห่ ง หนึ่ งของพม่ า ก่ อ นที่ จ ะย้า ยมายอยู่ ที่ เ มื อ ง
มัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไม้ อูเบ็ง (UBen) สะพานไม้สัก ที่ ย าวที่ สุ ดในโลก เสาของ
สะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่ งมีอายุกว่า 200 ปี
สะพานอู เ บ็ ง สร้ า งจากไม้ สั ก ที่ ร้ื อถอนจาก
พระราชวังเก่ากรุ งอังวะ โดยพระเจ้าปดุงให้ขนุ นางชื่ออูเบ็งคุมงานก่อสร้างสะพานแห่งนี้เลยตั้งชื่อตามผูค้ ุมทอดข้าม
ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่ วดั จอกตอจี ซึ่ งมีเจดี ยท์ ี่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่ งพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที
เป็ นศิลปะชาวกรุ งศรี อยุธยาที่ถูกกวาดต้อนตอนเสี ยกรุ งให้มาอยูใ่ นอาณาบริ เวณแถบนี้ นนั่ เอง
จากนั้น
นาท่ านชมการตัก บาตรพระสงฆ์ 1,400 รู ป ณ
วัดมหากันดายงค์ ซึ่ งเป็ นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่
เมื องอมรปุ ระ ซึ่ งในช่ วงเพลจะมี ภิกษุ สงฆ์นับ
ร้อยรู ปเดินเรี ยงแถวด้วยอาการสารวม ในทุกๆ
วันเวลา 10.30 น.จะมี นัก ท่องเที่ ยวจานวนมาก
มาร่ วมชื่ น ชมการจั ด เตรี ยมตั ก บาตร ถวาย
ภัตตาหารเพลให้แก่พระสงฆ์ และเณรที่มาศึกษา
พระธรรมวิ นั ย ที่ ว ัด มหากั น ดายน ในเมื อ ง
มัณฑะเลย์ ที่นี่มีพระสงฆ์ และเณรจาวัดอยูเ่ กือบ
1,400 รู ป
ได้เวลาสมควร นาทุกท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินมัณฑะเลย์
14.05 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG710
** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **
16.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
**ในกรณีทไี่ ฟล์ ทบินภายในประเทศมีการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินเนื่องจากปั ญหาทางสายการบินหรื อเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ
ทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิ์ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาทีเ่ กิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะคานึงถึง
ประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ**
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว
มหัศจรรย์ พม่ า 5 มหาบูชาสถาน นมัสการสิ่ งศักดิ์สิทธิ์สูงสุ ดของพม่ า 5 วัน 4 คืน
เริ่มเดินทาง

10 ต.ค.62
19 ต.ค.62
21 พ.ย.62
06 ธ.ค.62
28 ธ.ค.62
09 ม.ค.63
13 ก.พ.63
26 มี.ค.63
02 เม.ย.63
10 เม.ย.63
12 เม.ย.63
30 เม.ย.63
28 พ.ค.63
25 มิ.ย.63

กลับจากเดินทาง กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1
24+1

22,900
22,900
22,900
23,900
28,900
21,900
21,900
21,900
22,900
23,900
23,900
22,900
21,900
21,900

22,500
22,500
22,500
23,500
28,500
21,500
21,500
21,500
22,500
23,500
23,500
22,500
21,500
21,500

21,900
21,900
21,900
22,900
27,900
20,900
20,900
20,900
21,900
22,900
22,900
21,900
20,900
20,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

14 ต.ค.62
23 ต.ค.62
25 พ.ย.62
10 ธ.ค.62
01 ม.ค.63
13 ม.ค.63
17 ก.พ.63
30 มี.ค.63
06 เม.ย.63
14 เม.ย.63
16 เม.ย.63
04 พ.ค.63
01 มิ.ย.63
29 มิ.ย.63
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อัตราค่าบริการรวม









ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ 2 ขา เส้ นทาง ย่ างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
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เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ั ฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
1.กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน
มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 35 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
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3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวนทีบ่ ริษัทฯ
กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระ
ค่ าเสี ยหายต่ างๆทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีผ้ เู ดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง หากท่านทีอ่ อกตั๋วภายใน(ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ)
โดยไม่ แจ้ งทางบริษัทฯ แล้ วกรุ๊ ปไม่ คอนเฟิ ร์ มเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากลูกค้ าได้ ยอมรับเงื่อนไขดังกล่ าวแล้ ว
6.กรณีทที่ ่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถเดินทางได้
และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ วเท่ านั้น หนังสื อเดินทางห้ ามขาด ห้ ามชารุ ด ห้ ามเปี ยกน้า ห้ ามสแตมป์
ตัวการ์ ตูนหรื อสแตมป์ อย่ างอื่นทีไ่ ม่ ใช่ สแตมป์ จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็ นเอกสารราชการ สาคัญอย่ างยิ่ง ไม่ เช่ นนั้น
พาสปอร์ ตของท่ านจะไม่ สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์ จะไม่ สามารถรับผิดชอบใดๆได้ ทุกกรณี
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มกี ารคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่ อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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