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วนัแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั�งรถสู่พุกาม-โชว์พื�นเมืองหุ่นเชิดพุกาม   � (-/-/เยน็) 

09.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูมิชั�น . ประตู . เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

23.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์โดยเที�ยวบิน PG 709** บริการอาหารบนเครื�อง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ เนื�องจากตั7วเครื�องบินของคณะเป็นตั7วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กที�นั�งได้ ที�นั�งอาจจะไม่ได้นั�งตดิกนั
และไม่สามารถเลือกช่วงที�นั�งบนเครื�องบินได้ในคณะ ซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขสายการบิน    

2@.35 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 
นําท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวติัศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบสัปรับอากาศ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง)พกัผอ่นบนรถตามอธัยาศยั 

คํ�า � บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที�ดูเหมือนมีชีวิตจริง
พร้อมลิ4มรสอาหารพื4นเมือง 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
*นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สอง พุกาม-ทะเลเจดย์ี-เจดย์ีชเวซานดอว์-วดัเจดย์ีชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมนิโล- 
                            วดัสัญพญัCู - วหิารธรรมยนัจี-นั�งรถกลบัสู่มณัฑะเลย์   � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
4E.44 น. � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมจากนั4น นาํท่านชมเมืองทะเลเจดียที์�สวยงามและหมู่บา้นเก่าแก่เมือง

พกุามที�ยงัคงวถีิที�ชีวิตที�เรียบง่าย ณ จุดชมววิทะเลเจดีย์ 
4F.35 น. นาํท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ� งเป็นสถูปดั4งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทอง

ขนาดใหญ่ สร้างขึ4นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ4นครองราชย ์เพื�อใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลาย
ส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทั4งที�ประชุมสวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถร
วาทในพุกาม ชมวดัอนันดา(Ananda Temple) ตั4งอยูท่างทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็น
ไดช้ดัเจนสร้างเสร็จเมื�อปี 89:8 ซึ� งวิหารแห่งนี4 นับไดว้่าเป็นวิหารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็น
สี� เหลี�ยมจตุัรัส มีมุขเด็จยื�นออกไปทั4ง 1 ดา้นซึ� งต่อมาเจดียแ์ห่งนี4 เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้
ของพุกาม และสิ�งที�น่าทึ�งของวิหารแห่งนี4ก็คือ ที�ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองค์
พระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 
 
 
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั4นพาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั4งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สร้างเมื�อปี 89<: โดย
พระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื�อสั�งสมบุญไวส้าํหรับชาติหนา้ จึงไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดันี4
โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึ�งองค ์กบั พระพทุธรูปอีกสามองคน์ั�งเบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้น
ถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคนี์4 เป็นอยา่งดี 

เที�ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านแวะชมสิ�งของขึ4นชื�อของพกุามกคื็อ เครื�อง

เขิน(Lacquer Ware)ซึ� งยอมรับกันว่ามีชื�อเสียง
ที�สุดในพม่า เช่น ถว้ยนํ4 า จานรอง โถใส่ของตั4งแต่
ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ�งที�กาํลงัเป็น
ที�นิยมก็คือ โถใส่ของทาํจากขนหางมา้สานกับ
โครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบแลว้กบั
ไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั4น พาท่านเที�ยว วัดกุบ
ย า ง กี  (GubyaukkyiTempel) ส ร้ า ง โ ด ย
พระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิ�งที�โดดเด่นคือ 
ภาพจิตกรรมฝาผนงัที�งดงามที�สุดในพุกาม ที�ยงัคง
เหลืออยู่ จากนั4นเขา้ชมวัดติโลมินโล(Htilominlo 

Temple)สร้างขึ4นเมื�อปี 8?88 โดยพระบญัชาของ
พระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นร
ปติสิทธู ซึ� งเกิดกับนางห้ามผูห้นึ� ง และได้เสี� ยง
ทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 1A เมตร 
ยาว 1B เมตร เท่ากันทั4 ง  1ด้านมีพระพุทธรูป
ประดิษฐ์ฐานอยู่ทั4 ง  1  ทิศ ทั4 งสองชั4 น มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปั4 น อนัประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโล เมื�อปี พ.ศ.8EA8ซึ� ง



              

 

    

 

ไดรั้บการยกยอ่งว่ามีความสวยงามมากทั4งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพญัCูซึ�งเป็นเจดียที์�สูงที�สุดใน
เมืองพกุาม ชมวหิารธรรมยนัจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์เ็ชื�อวา่เป็นวดัที�ใหญ่
ที�สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ4นเพื�อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองค์
ไปในชาติภพหนา้ ตั4งโดดเด่นยิ�งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานที�โหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั�วโมง) 
คํ�า  � บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

*นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั @ ดาว **โรงแรมระดับ @ ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 
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วนัที�สาม มณัฑะเลย์-เที�ยวเมืองมงิกนุ-หมู่บ้านมิงกนุ-เจดย์ีมงิกนุ-ล่องแม่นํ�าอริะวด-ีระฆังมงิกนุ-
พระราชวงัมัณฑะเลย์- 

                       พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง                    � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

4E.44 น. � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
4F.45 น. นาํท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรือไปตามแม่นํ4 าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมืองอมรปุ

ระ ทวนนํ4 าไป หมู่บ้านมิงกุน ซึ4 งเป็นส่วนหนึ� งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลาํนํ4 าอิรวดีและไปได้ด้วย
เส้นทางเรือเท่านั4นทว่ามีอนุสรณ์สถานที�
แสด งความยิ� ง ใ หญ่ของพระ เ จ้าปดุ ง 
ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที�มี
ลักษณะเป็น “กึ� งบ้านกึ� งแพ” เนื�องจาก
ระดบันํ4 าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความ
แตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูนํ4 าหลาก 
ระดบันํ4 าจะขึ4นสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร 
ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นกึ�งแพ คือถา้นํ4 า
ขึ4นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ4นที�ดอนครั4 น
นํ4 าลงมากก็ยกบา้นมาตั4งใกลน้ํ4 าเพื�อความ
สะดวกสบายในการใชแ้ม่นํ4 าในชีวิตประจาํวนั  
นาํท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลื�อนทพัไปตียะไข่ 
แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานที�มณัฑะเลยเ์ป็นผลสาํเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที�จะกระทาํการใหญ่
ขึ4นและยากขึ4น ดว้ยการทาํสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสร้างเจดีย์
มิงกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิเพื�อประดิษฐานพระทนัตธาตุที�ได้จากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัให้ยิ�งใหญ่
เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ�งกว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม ซึ� งในเวลานั4นถือเป็นเจดียที์�
สูงที�สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจาํนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี�แรงงานไปอยู่
ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของ
อังกฤษแล้วทาํการซ่องสุมกาํลังเป็นกองโจร
ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่ เ นืองๆโดยพม่า
กล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้
เกิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหนึ� งที�
ทาํให้พม่าเสียเมืองในที�สุดอย่างไรก็ตามงาน
ก่อสร้างเจดียมิ์งกุนดาํเนินไปไดเ้พียง7ปี พระ
เจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทย



              

 

    

 

ในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ�งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมา
ดั�งภูเขาอิฐที�มีความมั�นคงถึง 50 เมตร ซึ� งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียที์�ใหญ่ที�สุดและสูงที�สุดในโลก 
เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวในปีระฆงัมิงกนุไม่ไกลจาก
ฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้ร้างโดยสาํเร็จ เพื�ออุทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมี
ขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษที์�มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร นํ4 าหนกั87ตนั เล่าขานกนัวา่ พระ
เจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหมี้ใครสร้างระฆงัเลียนแบบจึงรับสั�งใหป้ระหารชีวิตนายช่างทนัทีที�สร้างเสร็จ ปัจจุบนั
ถือเป็นระฆงัยกัษ์ที�มีขนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหนึ� งแห่งพระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่า
ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆงัยกัษที์�ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทั4งนี4
เคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนี4  โดยใหเ้ดก็ตวัเลก็ๆไปยนืรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง100คน 
 เจดีย์ชินพวิมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกนุไม่ไกล ไดชื้�อวา่เป็นเจดียที์�สวยสง่ามากแห่ง
หนึ�งสร้างขึ4นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก
ที�พระองคมี์ต่อพระมหาเทวชิีนพิวมิน ซึ�งถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร ไดรั้บสมญานามวา่ “ทชัมาฮาลแห่ง
ลุ่มอริวดี”เจดียอ์งคนี์4 เป็นพทุธศิลป์ที�สร้างขึ4นดว้ยภูมิจกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยูต่รงกลางณยอดเขาพระสุเมรุ
อนัเชื�อกนัวา่เป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาล ลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ หลงัจาก
นั4นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

เที�ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

บ่าย นํ า ท่ า น ช ม  พ ร ะ ร า ช วั ง มั ณ ฑ ะ เ ล ย์  

(Mandalay Palace)พระราชวงัที�ส่วนใหญ่
ก่อสร้างดว้ยไมส้ักที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ� ง
ของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามโลกครั4 งที� ? วนัที� ?9 มีนาคม 
?1XX เครื�องบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพั
อังกฤษได้ทิ4งระเบิดจํานวนมากมายถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลว่า
พระราชวังนี4 เป็นแหล่งซ่องสุมกําลังของ
กองทัพญี�ปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลย์ซึ� งเป็น
พระราชวงัไมส้ักกถู็กไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือกแ็ต่ป้อมปราการและคูนํ4 ารอบพระราชวงัที�ยงัเป็น
ของดั�งเดิมอยูปั่จจุปัน พระราชวงัที�เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัที�รัฐบาลพม่าไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่า
ขึ4นมา 

จากนั4น นาํท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วงัที�สร้างดว้ยไมส้ักทั4งหลงั งดงามตาม
แบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิ จิตรตระการด้วย
ลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั4 ง
หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้น
รายละเอียดเกี�ยวกบัพุทธประวติัและทศชาติ
ของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงใน
ปี พ.ศ. ?199 ซึ�งเป็นปีที�พระองคย์า้ยราชธานี
จากอมรปุระมาอยูที่�เมืองมณัฑะเลยเ์พื�อเป็น
ตาํหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที�
พระองค์สิ4นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ 
สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงันี4 ถวายเป็นวดั 
ถือไดว้่าเป็นงานฝีมือที�ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)

ซึ� งครั4 งหนึ�งเคยเป็นสถานที�ทาํการสังคายนาพระไตรปิฎกครั4 งที� < มีแผน่ศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั4งหมด X1,999 
พระธรรมขนัธ์ และหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่“หนงัสือที�ใหญ่ที�สุดในโลก” 

 
 
 
 
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ�า � บริการอาหารคํ�าเมนูพเิศษ  กุ้งเผา 

*นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั @ ดาว **โรงแรมระดับ @ ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 
 

 

 

  ส 

 
 
 

 
 

วนัที�สี�   ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณ-ีอมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มณัฑะเลย์-กรุงเทพฯ � (เช้า/-/-) 

04.00 น. นาํท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ�งศักดิPสิทธิPสูงสุด 2 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูป
ทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครื�องกษตัริยที์�ไดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื�อนิ�ม”ที�พระเจา้กรุงยะไข่
ทรงหล่อขึ4นที�เมืองธรรมวดี เมื�อปี พ.ศ. AX: สูง 8? ฟุต E นิ4ว หุ้มดว้ยทองคาํเปลวหนา ? นิ4ว ทรงเครื�องประดบั
ทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง : ฟุต ในปี พ.ศ. ?B?E พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั 



              

 

    

 

หรือวดัพยาจี) เพื�อประดิษฐานพระมหามยั
มุนี และในปี พ.ศ.?1?? สมยัพระเจา้ สีปอ 
ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิด
ไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํให้ทองคาํเปลวที�
ปิดพระละลายเก็บเนื4อทองได้นํ4 าหนักถึง 
E99 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.?1?A ชาวพม่าได้
เรี�ยไรเงินเพื�อบูรณะวดัขึ4นใหม่มีขนาดใหญ่
กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาว
อิตาลีจึงนับได้ว่า เป็นวัดที�สร้างใหม่ที�
สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที�สุด
ในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที�นาํไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื�อครั4 งกรุงแตกครั4 งที� 8 พร้อม
ทั4ง เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซึ� งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก
จากนั4นกลบัโรงแรม 

4E.44 น. � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นําท่านเดินทางเข้า สู่ตัว เ มือง อมรปุระ
(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ�งอยู่ทาง
ตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซึ์� งเป็นราชธานี
เพียง EA ปี แห่งหนึ�งของพม่าก่อนที�จะยา้ยมา
อยู่ที�เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.?199 จากนั4น
นําท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่ง
พระพุทธศาสนาที�สําคัญ ท่านจะได้ชม
ทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่นํ4 าอิระวดี
เจดียจ์าํนวนมากมายที�ตั4งเรียงรายอยูบ่นภูเขา 
และริมฝั�งแม่นํ4 า ชม สะพานไม้อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไมที้�ยาวที�สุดในโลกโดยขา้ราชการชั4นผูใ้หญ่ชื�อว่าเสาอู 
เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง8,?9X ตน้ซึ�งมีอายกุวา่?99 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอกตอจี ซึ�งมีเจดีย์
ที�สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 

24.@4 น. นาํชม "วดัมหากนัดายงค์"(MahagandaryonMonastry) ซึ�งเป็นวดัใหญ่ที�สุดของพม่าที�เมืองอมรปุระ ซึ�ง
ในช่วง 
เพลจะมีภิกษุสงฆน์บัร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการสาํรวมเพื�อรับอาหาร วิทยาลยัสงฆแ์ห่งนี4 เป็นสถานที�ศึกษา 
พระธรรมและรักษาพระธรรมวินยัมากที�สุด ดว้ยวตัรปฏิบติัอนังดงามของภิกษุสงฆใ์นวดัมหากนัดายงคท์าํใหมี้
ชาวพม่าจาํนวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพทุธศาสนากนัที�นี�  
 



              

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2..25 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที�ยวบินที� PG 710 

** บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง ** 
2R..4 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

 

 

 

 

 

 



              

 

    

 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว 

วนัเดนิทางราคา พม่า พกุาม มณัฑะเลย์ มงิกนุ บิน PG . วนั นั�งรถภายใน 
เริ�มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง พกัเดี�ยว 

�� ก.ค. ! �" ก.ค. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

%! ก.ค. ! %� ก.ค. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

%& ก.ค. ! %  ก.ค. ! !#+% 15,900 15,500 14,900 3,500 

!  ก.ค. ! !' ก.ค. ! !#+% 15,900 15,500 14,900 3,500 

�' ส.ค. ! %! ส.ค. ! !#+% 15,900 15,500 14,900 3,500 

!& ส.ค. ! !  ส.ค. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

30 ส.ค. ! �! ก.ย. ! !#+% 12,900 12,500 11,900 3,500 

�  ก.ย. ! �' ก.ย. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

!� ก.ย. ! !& ก.ย. ! !#+% 12,900 12,500 11,900 3,500 

27 ก.ย. ! &� ก.ย. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

�# ต.ค. ! �- ต.ค. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

%% ต.ค. ! %# ต.ค. ! !#+% 15,900 15,500 14,900 3,500 

!� ต.ค. ! !" ต.ค. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

�% พ.ย. ! �# พ.ย. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

!' พ.ย. ! �! ธ.ค. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

�- ธ.ค. ! %� ธ.ค. ! !#+% 15,900 15,500 14,900 3,500 

%& ธ.ค. ! %  ธ.ค. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

!� ธ.ค. ! !& ธ.ค. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

!- ธ.ค. ! &� ธ.ค. ! !#+% 13,900 13,500 12,900 3,500 

!" ธ.ค. ! &% ธ.ค. ! !#+% 17,900 17,500 16,500 3,500 



              

 

    

 

!' ธ.ค. ! �% ม.ค. & !#+% 18,900 18,500 17,900 3,500 

&� ธ.ค. ! �! ม.ค. & !#+% 17,900 17,500 16,500 3,500 

&% ธ.ค. ! �& ม.ค. & !#+% 18,900 18,500 17,900 3,500 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตั7วเครื�องบินชั�นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั7ว 
� ที�พกัโรงแรมตามรายการ @ คืน พกัห้องละ 3-@ ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

เงื�อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

� ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
� ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 34 กก.ต่อ 2 ใบ 
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทวัร์นําเที�ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ2,444,444 บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์)  
� ภาษีนํ�ามันและภาษีตั7วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที�จ่าย @%และภาษีมูลค่าเพิ�ม E% 
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ ��� บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 2 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

ค่ะ) 
× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 



              

 

    

 

** ขณะนี�รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ�ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ�งจะมีผลบังคบัใช้
ตั�งแต่วนัที� 22 สิงหาคม 355F ทั�งนี� หากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลบัมายื�นวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวี
ซ่าเพิ�มอกีท่านละ 2,444 บาท ** 

 

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา �,��� บาท ส่วนที�เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า %� วนั มิฉะนัCนถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง !% วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง &� วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทัCงหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิJการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทัCงสิCน 
• ยกเลกิการเดินทาง %� - &� วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ ��% และริบเงินมัดจําทัCงหมด 
• ยกเลกิภายใน %# วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิJการคืนเงินค่าทวัร์ทัCงหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทัCงสิCน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื�อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัCงนีCท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื�อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง - วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิJในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื�อนไขอื�น ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิJในการเก็บค่าใช้จ่ายทัCงหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนที�บริษัทฯ กําหนดไว้ (%� ท่านขึCนไป) เนื�องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื�นที�เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน %� ท่านขึCนไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที�มีผู้เดินทางไม่ถึง %� ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า %� วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที�ท่านต้องออกตัQวภายใน เช่น (ตัQวเครื�องบิน, ตัQวรถทัวร์, ตัQวรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครัCงก่อนทําการ
ออกตัQว เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตัQวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดังกล่าว 



              

 

    

 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํCาเงิน) เดินทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิJไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทัCงสิCน 

รายละเอยีดเพิ�มเตมิ 
� บริษัทฯมีสิทธิPในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคญั 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า R เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั�น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า R เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม
แรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ�งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความ
ประมาทของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณทีี�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณทีี�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิPที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น 

� ตั7วเครื�องบินเป็นตั7วราคาพเิศษ กรณทีี�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี�ยนชื�อได้ 

� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด 

� กรุ๊ปที�เดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั�งหมด 



              

 

    

 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัCงสิCน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทาํให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทาํให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดังนัCน ท่านต้องทาํ
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์  

� กรณมีี “คดีความ” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัCงสิCน 

� กรณ ี“หญงิตัCงครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนีCอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทัCงสิCน 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจาํเพื�อประโยชน์ของท่านเอง** 
 


