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พม่ า มัณฑะเลย์ สบาย...สบาย
มัณฑะเลย์ มิงกุน พุกาม 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ PG

รหัสทัวร์ : THG12-PG-MM-10AUG-28DEC17
ไฮไลท์ .....ทัวร์ สบายกระเป๋า
- ร่ วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้ างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่ งศักดิ์สิทสู งสุ ด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชมความงดงาม เจดีย์ชเวสิ กอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- ชมความงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ ทีเ่ ขามัณฑะเลย์
- ชม สะพานไม้ อูเบ็ง สะพานไม้ สักทีย่ าวทีส่ ุ ดในโลก
- ล่ องเรื อแม่ นาํ้ อิรวดี ชมเมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่ า
- ชมความงดงามของพระตําหนักไม้ สักทอง แห่ งเดียวในพม่ า ที่พระตําหนักชเวนันดอว์
- นั่งรถม้ าชมเมืองพุกาม
- เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นํา้ เผา
- พักผ่ อนก่ อนขึน้ เครื่ อง ณ ห้ องรับรองผู้โดยสายบางกอกแอร์ เวย์
- มีบริการอาหารร้ อน พร้ อมเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
วัน
1
2
3
4

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ - มัณฑะเลย์ -พระราชวังมัณฑะเลย์- Mandalay
Hill
มัณฑะเลย์ - พุกาม - เจดียช์ เวสิ กอง - วัดอนันดา - วิหารธรรม
ยังยี - พิเศษนัง่ รถม้าชมมือง-ชมวิวทะเล – เจดียช์ เวสันดอร์
พุกาม- มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบง-วัด
มหากันดายงค์- มิงกุน
ั ษ์มิงกุกนตร์ พระมหามัยมุณี - พระ
มัณฑะเลย์ -มหาเจดี
ร่ วมพิธียลย์ า้ กงพระพั
ตําหนักไม้สักชเวนันดอว์ - กรุ งเทพฯ

เช้ า เที่ยง คํา่

โรงแรมทีพ่ กั
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หมายเหตุ : เดินทางช่ วงวันที่ 10-20เม.ย. ของทุกปี พระราชวังมัณฑะเลย์ และพระตําหนักไม้ สักชเวนานดอว์ปิดทําการ (วัน
ปิ ดทําการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ )

วันแรก

กรุ งเทพฯ - มัณฑะเลย์ -พระราชวังมัณฑะเลย์ - Mandalay Hill

10.00น. คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์ เตอร์ F สายการบิน
บางกอกแอรเวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกให้แก่คณะ (ระหว่ างรอขึน้
เครื่ อง ท่ านสามารถใช้ บริการ เล้าจน์ ของสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ ได้ ค่ะ มีอาหารว่ าง และนํา้ ดื่มบริการ)
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12.00น. ออกเดินทางสู่ กรุงมัณฑะเลย์ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG709 (มีบริการอาหารร้ อน พร้ อม
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
13.20น. เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ชา้ กว่า
ประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง) นําท่านเดินทางสู่ตวั เมืองมัณฑะเลย์
จากนั้นนําท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สกั ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง
ของเอเชียในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรื อสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่ องบินฝ่ าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่า
พระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุ มกําลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ ึงเป็ นพระราชวังไม้สกั ก็ถูกไฟ
ไหม้ เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ าํ รอบพระราชวัง ที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิมอยูป่ ัจจุ
ปันพระราชวังที่เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาํ ลองรู ปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เขาMandalay Hill ตั้งอยูท่ างตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240
เมตรซึ่งเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ ึงอยูบ่ นยอดเขา สามารถมองเห็น
ทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมืองชมพระอาทิตย์ลบั ฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นํา้ ย่ าง)

ทีพ่ กั

นําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั Golden Hotel (หรื อเทียบเท่ า)

วันทีส่ อง มัณฑะเลย์ - พุกาม - เจดีย์ชเวสิ กอง - วัดอนันดา - วิหารธรรมยังยี - พิเศษนั่งรถม้ าชมมืองชมวิวทะเล – เจดีย์ชเวสั นดอร์
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พกั
นําท่านออกเดินทางสู่ เมือง พุกาม(Bagan) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ดินแดนแห่งเจดียห์ มื่นองค์ที่มี
อายุกว่า 2,000ปี ของกษัตริ ยอ์ นุรุทมหาราชแห่งอาณาจักรพุกาม
นําท่านสัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกามสักการะ เจดีย์ชเวสิ กอง(Shwezigon
Pagoda) (1 ใน 5 มหาสถานสิ่ งศักดิ์สิทธ์ ของพม่ า) เป็ นมหาเจดียท์ ี่บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า สร้าง
โดยพระเจ้าอโรรธามหาราชพระองค์แรก ผูร้ วบรวมชนชาติพม่าเป็ นปึ กแผ่นได้เป็ นครั้งแรกในอาณาจักร
พุกามเมื่อ 900 ปี เศษมาแล้ว องค์เจดียส์ ี ทอง
อร่ ามทรงระฆังควํ่า สู ง 160 เมตร ภายในมี
หอผีนตั ซึ่งเป็ นวิหารยาวที่ต้งั รู ปผีหลวงที่
ชาวพม่าเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดียแ์ ห่งนี้
มีความสําคัญของชาวพม่ามาก เพราะใช้เป็ น
สัญลักษณ์การแสดงตนเป็ นพุทธมามกะมา
ตั้งแต่โบราณ สิ่ งที่น่าสนใจสําหรับการเข้าชม
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เทีย่ ง

เจดียน์ ้ ีคือภาพประวัติพทุ ธชาดกของพระ พุทธเจ้าที่ปรากฏบริ เวณผนัง พระมหาเจดียซ์ ิกองเป็ นที่บรรจุพระ
ธาตุสาํ คัญ ๓ ส่ วน คือ พระเขี้ยวแก้ว ที่กษัตริ ยแ์ ห่งศรี ลงั กาได้นาํ มาถวาย พระธาตุกระดูกไหล่ ที่นาํ มาจาก
เมืองศรี เกษตร (ใกล้เมืองแปร) และพระธาตุพระนลาฏ (หน้าผาก) พระมหาเจดียท์ ี่สาํ คัญเป็ นอันดับสองรอง
จาก ชเวดากอง ในกรุ งย่างกุง้ นัน่ คือ.. "พระเจดียช์ เวสิ กอง" แห่ง พุกาม
นําชมวัดอนันดา(Ananda Temple) เป็ นวัดสี ขาว มองเห็นได้ชดั เจน สร้างเสร็ จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่งนี้
นับได้วา่ เป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่ างเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยืน่ ออกไปทั้ง 4 ด้าน
แผนผังเหมือนไม้กางเขนแบบกรี ก ซึ่งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของ
พุกาม และสิ่ งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้กค็ ือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่ องลงมาต้ององค์
พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นํา้ ย่าง)
นําชม วิหารธรรมยังยี(Dhammayangyi Temple) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์กเ็ ชื่อว่าเป็ นวิหารที่
ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริ วิตกว่าผลกรรมจากการกระทําปิ ตุฆาตจะติดตาม
พระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิง่ ใหญ่ตระหง่านดังตํานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
นําท่าน นั่งรถม้ า ชมเมืองทะเลเจดียท์ ี่สวยงาม และหมู่บา้ นเก่าแก่ของเมืองพุกามที่ยงั คงวิถีชีวิตที่เรี ยบง่าย

นําท่านขึ้นไปชมทะเลเจดียเ์ มืองพุกามในมุมมอง 360 องศา ทีเ่ จดีย์ชเวสั นดอว์ เจดียแ์ ห่งนี้เป็ นที่บรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เหมาะแก่การชมวิวพระอาทิตย์ตกดินยามเย็น หรื อวิวพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าตรู่ ซึ่ง
จะเห็นวิวของเจดียน์ บั พันองค์ไกลสุ ดลูกหูลูกตา เจดียแ์ ห่งนี้จะแบ่งเป็ น 4 ชั้น สามารถเลือกถ่ายรู ปได้ต้ งั แต่
ชั้นแรก จนถึงชั้นบนสุ ดของตัวเจดีย ์

คํา่
ที่พกั

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร Nan Da (Puppet Show)
นําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั Su Tine San Hotel (หรื อเทียบเท่ า)
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วันทีส่ าม พุกาม- มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ – สะพานไม้ สักอูเบง-วัดมหากันดายงค์ - มิงกุน –
มหาเจดีย์ยกั ษ์ มิงกุน
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

คํา่

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมือง มัณฑะเลย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง ชมสะพานไม้ อูเบ็ง (UBen)สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการ
ชั้นผูใ้ หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง
1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้ามทะเลสาบคอง
ตามัน
นําท่านร่ วมทําบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ (MahaGandayon Monastery) ซึ่งเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุด
ของพม่าที่เมืองอมรปุระซึ่งในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นบั ร้อยรู ป เดินเรี ยงแถวด้วยอาการสํารวมเพื่อรับถวาย
ภัตตาหารเพล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ ท่าเรื อริ มแม่น้ าํ อิรวดี ล่องเรื อข้ามฟากสู่ ราชธานีเก่าของพระเจ้าปดุง จะเป็ นเส้นทางสู่ มหา
เจดีย์ยกั ษ์ มิงกุน ชมซากเจดียข์ นาดใหญ่ ร่ องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าปดุง ที่ใช้แรงงานทาส
และนักโทษนับพันคนในการก่อสร้าง โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้องให้สูงใหญ่กว่าพระปฐมเจดียแ์ ห่งสยาม และ
ให้พระองค์สามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืองอังวะที่อยูฝ่ ั่งตรงข้ามแม่น้ าํ อิรวดี แต่ดว้ ยงบประมาณที่บาน
ปลาย ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จําทําให้การก่อสร้างล่าช้า และในที่สุดพระองค์กเ็ สด็จสวรรคต
เสี ยก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลังพ่ายแพ้ไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดียอ์ งค์น้ ี จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนั้นองค์
เจดียก์ ถ็ ูกทิ้งร้างเรื่ อยมา แต่เพียงฐานก็นบั ว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็ จจะมีขนาดใหญ่และสู งที่สุดในโลก
และยังมีอีกหนึ่งที่ใหญ่ระดับโลกของมิงกุนคือ ระฆังยักษ์ มิงกุน สร้างเมื่อ พ.ศ.2351 โดยพระเจ้าปดุง สร้าง
ถวายแด่เจดียม์ ิงกุน มีน้ าํ หนัก 90 ตัน สู ง 4 เมตร ปากระฆังกว้าง 5 เมตร ในอดีตระฆังองค์น้ ีใหญ่เป็ นอันดับ 2
รองจากระฆังแห่งพระราชวังแครมลิน ในกรุ งมอวโก ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปัจจุบนั
ระฆังยักษ์มิงกุน จึงเป็ นระฆังที่มีสภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นชมเจดียส์ ี ขาวบริ สุทธิ์ ที่
สร้างบนฐาน 7 ชั้น รู ปเกลียวคลื่นงดงาม เจดีย์พญาเธียรดาน สร้างขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2329 เพื่อให้เปรี ยบเสมือง
เจดียจ์ ุฬามณี ที่ต้ งั อยูเ่ หนือเขาพระสุ เมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพทุ ธศาสนาที่วา่ คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูก
ล้อมรอบด้วยสัตตบริ พนั ธ์ และมหานทีสีทนั ดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดียแ์ ห่งนี้ยงั ถุกสร้างให้เป็ นสักขีพยานรักของ
ราชนิกลุ อังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ เพื่อเป็ นอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสี ชินพิวเม ที่
สิ้ นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าบากะยีดอว์จะขึ้นครองราชย์ แม้จะไม่มช่หินอ่นเหมือนทัชมาฮาล แต่กไ็ ด้รับ
สมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่ งลุ่มอิรวดี

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นํา้ ย่ าง)
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ที่พกั

วันทีส่ ี่
เช้ าตรู่

เช้ า

นําคณะเข้ าสู่ ทพี่ กั Golden Hotel (หรื อเทียบเท่ า)

มัณฑะเลย์ - ร่ วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี - พระตําหนักไม้ สักชเวนันดอว์ - กรุ งเทพฯ
นําท่านร่ วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี และร่ วมกันถวายผ้าจีวรแด่
พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ถือเป็ นต้นแบบ
พระพุทธรู ปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการ
ขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่
ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ ม้
ด้วยทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั
หน้าตักกว้าง9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหา
มุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐาน
พระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สี ปอ ก่อนจะ
เสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคํา จึงทําให้
ทองคําเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ าํ หนักถึง 700
บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้วา่ เป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สุดในเมือง
พม่าโดยรอบๆระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาํ ไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้งที่ 1
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชมพระตําหนักไม้ สักชเวนันดอว์ พระตําหนักนี้สร้างด้วยไม้สกั ทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆวิจิตร
ตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณี ตอ่อนช้อย ทั้งหลังคาบานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็ นปี ที่พระองค์
ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็ นพระตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่
พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอหรื อ สี ป่อ
พระโอรสก็ทรงยกพระตําหนักนี้ถวายเป็ นวัดถือ
ได้วา่ เป็ นงานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาว
มัณฑะเลย์อย่างแท้จริ งนําท่านชมวัดกุโสดอ ซึ่ง
ครั้งหนึ่งเคยเป็ นสถานที่ทาํ การ สังคายนา
พระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึ ก
พระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์

14.05
16.30

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ PG710 (มีบริการอาหารร้ อน พร้ อม
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
คณะเดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมด้ วยความประทับใจ

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยน
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** หากท่ านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจ
** มีบริการนํา้ ดื่มวันละ 2 ขวด พร้ อมผ้ าเย็นวันละ 2 ผืน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

พม่ า มัณฑะเลย์ สบาย...สบาย
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ เด็กมีเตียงพัก
2 ท่ าน
กับผู้ใหญ่
2 ท่ าน

เด็กไม่ มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน

พักเดีย่ ว
เพิม่

สิ งหาคม 2560
10-13 ส.ค.60

15,999.-

15,999.-

15,999.-

3,500.-

14,999.15,999.-

14,999.15,999.-

14,999.15,999.-

3,500.3,500.-

15,999.-

15,999.-

15,999.-

3,500.-

17,999.15,999.-

17,999.15,999.-

17,999.15,999.-

3,500.3,500.-

กันยายน 2560
01-04 ก.ย. 60
07-10 / 14-17 / 21-24 ก.ย. 60

พฤศจิกายน 2560
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 60

ธันวาคม 2560
02-05 / 28-31 ธ.ค. 60
14-17 ธ.ค. 60

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่
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4.
5.
6.
7.
8.

ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทาง
เป็ นสําคัญ)
บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลําพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย

อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความ
ประสงค์อยูต่ ่อจะต้องไม่เกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคา่ ใช้จ่ายที่ทางสายการบินกําหนด)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่ เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไม่ เกิน 30 กก. (Nok Air)
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ านั่งรถรถม้ า และล่องเรื อแม่ นํา้ อิรวดี
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาล
กรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ
ทางบริ ษทั ได้ **
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดทําหนังสื อเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ(มินิบาร์ , นํ้าดื่ม, บุหรี่ , เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า
โทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่านํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด,
ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่าง
การเดินทางเป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับหนังสื อเดินทางต่างชาติตอ
้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริ การยืน่ วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่า 5-7 วันทําการ ยกเว้ น
หนังสื อเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ ต้องยื่นวีซ่า
4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณี เร่ งด่วน
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ค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับผูเ้ ดินทางชาวต่างชาติและผูถ้ ือเอกสารต่างด้าว
7. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่ งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 150 บาท ต่ อท่ าน) ทิปหัวหน้ าทัวร์ (ตามความ
ประทับใจ)
11. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7 %
6.

เงื่อนไขการสํ ารองที่นั่ง
กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจํา 5,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ได้ รับเงินมัดจําแล้วเท่ านั้น) หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทํา
การจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่าํ กว่า 7 วันทําการ)
การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้
เรี ยบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
 แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดิ นทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดิ นทาง ทางบริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 สําหรับผูโ
้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
 บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (10 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดิ นทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษท
ั ฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋
เครื่ องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
 กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุ มัติวซ
ี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์หรื อมัดจํา
มาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจําให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาํ ระค่าบริ การในส่ วน
ของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้ว
กับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณีวซ
ี ่ าผ่ านแล้ว แต่ กรุ๊ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
่ เหตุผลใดๆ ก็
 กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมื องได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา
ตามทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
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ข้ อมูลเพิม่ เติม
เรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่นั่งบนเครื่ องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไป
โดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง
และได้ดาํ เนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตาม
ระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุ
ใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา
เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและ
ร่ างกาย และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอิน
เท่านั้น
เรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
อกสารการขอวีซ่าพม่ า(สํ าหรับหนังสื อเดินทางต่ างชาติที่ไม่ ได้ รับการยกเว้ น)
โปรดส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 วันทําการ
 หนังสื อเดินทาง (Passport)
-ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
-หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสํ าหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 4 หน้ า
 รูปถ่ าย
-รูปถ่ ายสี หน้ าตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสี พืน้ หลังขาวเท่ านั้น ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ ได้ )
และกรุ ณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ดา้ นหลังรู ป
 ใบตรวจคนเข้ าเมืองขาออกจากประเทศไทย
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบมา
ในเล่มพาสปอร์ตด้วย
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**ในกรณีทมี่ ีพาสปอร์ ตเล่ มเก่ าและซอง(ปก)ไม่ ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสู ญหาย
หากแนบมาแล้ วเกิดการสู ญหายทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบในทุกกรณี **
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสํ าหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั
ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกัน
อุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทย และ/หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด
กฎหมาย บริ ษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อ
ความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ

