โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
วันแรก
10.00 น.
12.05 น.
หมายเหตุ
13.25 น.

คา่

วันที่สอง
07.00 น.
08.25 น.

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นัง่ รถสูพ่ กุ าม-โชว์พ้ นื เมืองหุ่นเชิดพุกาม

 (-/-/เย็น)

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์
Bangkok Airway (PG) โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709 ** บริการอาหารบนเครื่อง**
เนื่ องจากตัวเครื
๋ อ่ งบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถ
เลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4
ชัว่ โมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการ
เชิดหุ่นทีด่ ูเหมือนมีชวี ติ จริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
*นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า

พุกาม-ทะเลเจดีย-์ เจดียช์ เวซานดอว์-วัดเจดียช์ เวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุ หา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี-นัง่ รถกลับสูม่ ณ
ั ฑะเลย์
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนัน้ นาท่านชมเมืองทะเลเจดียท์ ่ี
สวยงามและหมู่บา้ นเก่าแก่เมืองพุกามทีย่ งั คงวิถที ่ีชวี ติ ทีเ่ รียบง่าย ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย ์
นาท่านชม พระเจดียช์ เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่ เป็ นสถูปดัง้ เดิมของพม่า
โดยแท้ มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพือ่ ใช้
บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็ น
ทัง้ ทีป่ ระชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม
วัดอนันดา (Ananda Temple) ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกของกาแพงเมือง เป็ นวัดสีขาว มองเห็นได้ชดั เจนสร้างเสร็จเมือ่ ปี
1091 ซึง่ วิหารแห่งนี้นบั ได้ว่าเป็ นวิหารทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในพุกาม มีรูปร่างเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มีมขุ เด็จยืน่ ออกไปทัง้ 4 ด้า นซึง่

เที่ยง
บ่าย

คา่

ต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิง่ ทีน่ ่าทึง่
ของวิหารแห่งนี้กค็ ือ ทีช่ ่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ
ให้มแี สงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนัน้ พาท่านชม วัดมนุ หา (Manuha Temple) ตัง้
อยู่ทางตอนใต้ของหมูบ่ า้ นมยินกะบา สร้างเมือ่ ปี 1059 โดยพระเจ้ามนู หะกษัตริยแ์ ห่ง
มอญ เพือ่ สัง่ สมบุญไว้สาหรับชาติหน้า จึงได้นาอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครง
สร้างวิหารค่ อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรู ปอีกสามองค์นงั ่ เบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้น
พระทัยของกษัตริยเ์ ชลยพระองค์น้ ีเป็ นอย่างดี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมสิง่ ของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึง่ ยอมรับกันว่ามีช่อื
เสียงทีส่ ุดในพม่า เช่น ถ้วยนา้ จานรอง โถใส่ของตัง้ แต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิง่ ที่
กาลังเป็ นทีน่ ิยมก็คือ โถใส่ของทาจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้
ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดงั เดิม จากนัน้ พาท่านเทีย่ ว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel)
สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งทีโ่ ดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังทีง่ ดงามที่สุดในพุกาม ทีย่ งั คงเหลืออยู่ จากนัน้ เข้า
ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมือ่ ปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระ
เจ้านรปติสทิ ธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผูห้ นึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท เป็ นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทัง้ 4
ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทงั้ 4 ทิศ ทัง้ สองชัน้ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปัน้ อันประณีตสวยงาม
สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รบั การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทัง้ ภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย ์
สัพ พัญ ญู ซึ่งเป็ นเจดียท์ ่ีสูงที่สุดในเมือ งพุกาม ชมวิหารธรรมยัน จี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และ
พระองค์ก็เชื่อว่าเป็ นวัดที่ใหญ่ท่สี ุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆาตจะ
ติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตัง้ โดดเด่ นยิ่งใหญ่ ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา ได้เวลาสมควรน าท่าน
เดินทางสูเ่ มืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

*นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระด ับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

ส

วันที่สาม

มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บา้ นมิงกุน-เจดียม์ ิงกุน-ล่องแม่น้ าอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.
08.05 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่นา้ อิระวดีสู่มงิ กุน จากท่าเรือใกล้เจดียช์ เวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนนา้ ไป
หมู่บา้ นมิงกุน ซึ้งเป็ นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางลานา้ อิรวดีและไปได้ดว้ ยเส้นทางเรือเท่านัน้ ทว่ามีอนุ สรณ์
สถานที่แสดงความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมูบ่ า้ นอิรวดีท่มี ลี กั ษณะเป็ น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับ
นา้ อิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูนา้ หลาก ระดับนา้ จะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า
10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้านา้ ขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นทีด
่ อนครัน้ นา้ ลงมากก็ยก
บ้านมาตัง้ ใกล้นา้ เพือ่ ความสะดวกสบายในการใช้แม่นา้ ในชีวติ ประจาวัน นาท่านชม เจดียม์ ิงกุน ร่องรอยแห่ง
ความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลือ่ นทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนี
มาประดิษฐานทีม่ ณั ฑะเลย์เป็ นผลสาเร็จ จึงทรงฮึกเหิมทีจ่ ะกระทาการใหญ่ข้นึ และยากขึ้น ด้วยการทา
สงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจานวนมากก่อสร้างเจดียม์ งิ กุนหรือเจดียจ์ กั รพรรดิเพือ่ ประดิษฐาน
พระทันตธาตุทไ่ี ด้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุง่ หวังให้ยง่ิ ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่ กว่าพระ
ปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึง่ ในเวลานัน้ ถือเป็ นเจดียท์ ส่ี ูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจานวน 50,000 คน
หลบหนีการขดขีแ่ รงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็ นดินแดนในอาณัติของอังกฤษแล้วทาการซ่องสุมกาลังเป็ นกองโจรลอบโจมตี
กองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้
พม่าเสียเมืองในทีส่ ุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียม์ งิ กุนดาเนินไปได้เพียง7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้
ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จงึ ปรากฏเพียงแค่
ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ ภูเขาอิฐทีม่ คี วามมันคงถึ
่ ง 50 เมตร ซึง่ หากสร้างเสร็จตามแผนจะ
เป็ นเจดียท์ ใ่ี หญ่ท่สี ุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐาน
เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียม์ งิ กุนคือระฆังมิงกุนพระ
เจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสาเร็จ เพือ่ อุทศิ ทวายแด่มหาเจดียม์ งิ กุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควร
กัน คือเป็ นระฆังยักษ์ทม่ี เี ส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร นา้ หนัก87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ตอ้ งการให้มี
ใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสัง่ ให้ประหารชีวติ นายช่างทันทีทส่ี ร้างเสร็จ ปัจจุบนั ถือเป็ นระฆังยักษ์ทม่ี ขี นาดเล็กกว่าระฆังแห่ง
หนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมใิ จว่าระฆังมิงกุนเป็ น
ระฆังยักษ์ทย่ี งั คงส่งเสียงก้องกังวานทัง้ นี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้
ระฆังได้ถงึ 100 คน เจดียช์ ินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ช่อื ว่าเป็ นเจดียท์ ่สี วยสง่ามาก
แห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพือ่ เป็ นอนุสรณ์แห่งความรักทีพ่ ระองค์มี
ต่อพระมหาเทวีชนิ พิวมิน ซึง่ ถึงแก่พริ าลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รบั สมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ น
พุทธศิลป์ ทส่ี ร้างขึ้นด้วยภูมจิ กั รวาลคือมีองค์เจดียส์ ถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนั เชื่อกันว่าเป็ นศูนย์กลางและโลกและ
จักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนัน้ เดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์
นาท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังทีส่ ่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สกั ที่สวยงามทีส่ ุ ดแห่งหนึ่งของ

บ่าย

เอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488
เครื่องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ท้งิ ระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวัง
มัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุมกาลังของกองทัพญี่ป่ นุ พระราช
วังมัณฑะเลย์ซง่ึ เป็ นพระราชวังไม้สกั ก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อม
ปราการและคูนา้ รอบพระราชวังทีย่ งั เป็ นของดัง่ เดิมอยู่ปจั จุปนั พระราชวังทีเ่ ห็นอยู่เป็ นพระ
ราชวังทีร่ ฐั บาลพม่าได้จาลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
นาท่านไป พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังทีส่ ร้างด้วย
ไม้สกั ทัง้ หลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจติ รตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีต
อ่อนช้อย ทัง้ หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัตแิ ละ
ทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่ เป็ นปี ทพ่ี ระองค์ยา้ ย
ราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่เี มืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์ส้ นิ พระชนม์ พระเจ้าธี
บอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็ นวัด ถือได้ว่าเป็ นงานฝี มอื ที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่ างแท้จริง นา
ท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่งครัง้ หนึ่งเคยเป็ นสถานที่ทาการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึก
พระไตรปิ ฎกทัง้ หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้ว่า “หนังสือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลก”
 บริการอาหารคา่ เมนู พเิ ศษ กุง้ เผา

จากนัน้

คา่

*นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระด ับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

ส

ร่วมพิธีลา้ งหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อเู บ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  (เช้า/-/-)

วันที่ส่ี
04.00

น.

นาท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่
ทรงเครื่องกษัตริยท์ ่ไี ด้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรม
วดี เมือ่ ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง
9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระ
มหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน จะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทา
ให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นา้ หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อ
บูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่ กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ท่ีสุดแต่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่สี ุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุทน่ี าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่

07.00 น.

10.30 น.

14.15 น.
16.40 น.

ครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1 พร้อมทัง้ เชิญทุกท่านร่วมทาบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
สวยงามมากจากนัน้ กลับโรงแรม
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึง่ อยู่ทางตอน
ใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซง่ึ เป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนทีจ่ ะย้ายมาอยู่ท่ี
เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนัน้ นาท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนย์กลางแห่ง
พระพุทธศาสนาทีส่ าคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกาย ลุม่ แม่นา้ อิระวดีเจดีย ์
จานวนมากมายทีต่ งั้ เรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝัง่ แม่นา้ ชม สะพานไม้อเู บ็ง(U-Ben)
สะพานไม้ทย่ี าวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ช่อื ว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง1,208 ต้นซึง่ มีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม
ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดั จอกตอจี ซึง่ มีเจดียท์ ส่ี ร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
นาชม "วัดมหากันดายงค์"(Mahagandaryon Monastry) ซึง่ เป็ นวัดใหญ่ทส่ี ุดของพม่าทีเ่ มืองอมรปุระ ซึง่ ในช่วงเพลจะมี
ภิกษุสงฆ์นบั ร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสารวมเพือ่ รับอาหาร วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็ นสถานทีศ่ ึกษาพระธรรมและรักษาพร
ะธรรมวินยั มากทีส่ ุด ด้วยวัตรปฏิบตั อิ นั งดงามของภิกษุสงฆ์ในวัดมหากันดายงค์
ทาให้มชี าวพม่าจานวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันทีน่ ่ี
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710
** บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง **
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
....................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทางราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วัน นัง่ รถภายใน
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุป๊

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

2 ส.ค.61

5 ส.ค.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

10 ส.ค.61

13 ส.ค.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

30 ส.ค.61

2 ก.ย.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

13 ก.ย.61

16 ก.ย.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

20 ก.ย.61

23 ก.ย.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

27 ก.ย.61

30 ก.ย.61

25

13,900

13,500

12,900

3,500

4 ต.ค.61

7 ต.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

12 ต.ค.61

15 ต.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

19 ต.ค.61

22 ต.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

21 ต.ค.61

24 ต.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

26 ต.ค.61

29 ต.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

1 พ.ย.61

4 พ.ย.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

8 พ.ย.61

11 พ.ย.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

15 พ.ย.61

18 พ.ย.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

22 พ.ย.61

25 พ.ย.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

29 พ.ย.61

2 ธ.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

7 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

25

15,900

15,500

14,900

3,500

13 ธ.ค.61

16 ธ.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

20 ธ.ค.61

23 ธ.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

27 ธ.ค.61

30 ธ.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

28 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

25

14,900

14,500

13,900

3,500

29 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

25

17,900

17,500

16,900

3,500

30 ธ.ค.61

2 ม.ค.62

25

17,900

17,500

16,900

3,500

อัตราค่าบริการรวม






ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ






ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม





ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
** ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสทิ ธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม
2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน

5.คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัวภายใน
๋
โดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมา
ขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

