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วันแรก

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ -สกายน์ -เจดีย์เก๊ ามูดอว์ -อังวะ-นั่งรถม้ าชมเมือง-สกายน์ ฮิลล์

 (-/-/เย็น)

10.00 น.
12.15 น.

พร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาท์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์
ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709 ** บริการอาหารบนเครื่ อง**

13.40 น.

เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
เดินทางไปยัง เมืองอังวะ นาเที่ยวชม เมืองอังวะ ด้ วยรถม้ า ซึ่งอังวะเป็ นราชธานีอีกแห่ งหนึ่งของพม่า ชมประตูเมือง
ทางทิศเหนือที่เรี ยกว่า คาวเซตัน่ คา เป็ นประตูที่ปัจจุบนั มีความสมบูรณ์ที่สุด และใช้เป็ นประตูสาหรับทาพิธีสระผม
ในเทศกาล ติ่นจ่าน(สงกราณต์) ของชาวพม่า ชม หอคอยเมื องอังวะ เป็ นส่ วนหนึ่ งของพระราชวัง เพื่อใช้
สังเกตการณ์ขา้ ศึก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1822 หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ.1838 หอแห่ งนี้เกิดการเอียงตัว แต่
ได้รับการบูรณะเป็ นโครงสร้างเดิมนี้เป็ นหนึ่งในรู ปแบบสถาปัตยกรรมพม่าในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ชม วัดมหาอ่ อง
เหม่ บอนซาน สร้างโดยพระนางเมนุมเหสี ในพระเจ้าบาจีด่อ จากนั้นชม Barayar Monastery สร้างโดย พระเจ้าบา
ยีดอ ปี ค.ศ.1834 ไม้สักที่ มีขนาดใหญ่ สวยงามได้ซุ้มประตู บานประตูหรื อหลังคา ซึ่ งอาคารแห่ งนี้ มีเสาไม้สัก
รองรับน้ าหนักอยูถ่ ึง 267 ต้น

Bangkok Airway (PG)
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จากนั้น

เดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สาคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ าอิ
ระวดี เจดียจ์ านวนมากมายที่ต้ งั เรี ยงรายอยูบ่ นภูเขา และริ มฝั่งแม่น้ า สกายน์เป็ นราชธานีได้เพียง 59 ปี ภายหลังเกิด
การชิ งอานาจกัน สุ ดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะจึงย้านเมืองหลวงใหม่มาตั้งที่ปากแม่น้ ามิดแง ตรงที่
บรรจบกับแม่น้ าอิรวดี จนเป็ นที่ต้ งั ของเมืองอังวะในเวลาต่อมา
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จากนั้น

คา่

ชม เจดีย์กวงมู ด อร์ หรื อวัดเจดีย์ นมนาง สร้ าง
โดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 ใช้เป็ นที่
ประดิ ษฐานพระเขี้ยวแก้วหรื อพระทันตธาตุที่
ได้มาจากลังกา เจดียน์ ้ ี เป็ นเจดียท์ รงโอคว่าแบบ
สิ งหล หรื อเจดียท์ รงลังกา มีตานานเล่าว่าองค์
ระฆังทรงกลมผ่าครึ่ งซีกนี้ ได้ตน้ แบบมาจากถัน
พระชายาคนโปรดของพระเจ้าต้าหลู่ องค์เจดียม์ ี
ความสู ง 46 เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร
และใช้อิ ฐ ในการก่ อ สร้ า งมากถึ ง 10,126,552
ก้อน แล้วชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรู ป 45 องค์ประดิษฐาน
เรี ยงกันเป็ นครึ่ งวงกลมจากนั้น ขึน้ เขาสกายน์ เป็ นภูเขาขนาดกลาง มีจุดชมวิวที่คุณสามารถมองเห็นเจดียต์ ่างๆ ที่
วางตัวอยูต่ ามไหล่เขา มองเรื่ อยไปจนสุ ด ถึงแม่น้ าอิระวดี เชิญถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึก ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

*นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

พระราชวังมัณฑะเลย์ -พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มงิ กุน-ทัชมาฮาล
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
ชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ง
ของเอเชี ย ในสมัยสงครามมหาเอเชี ยบูรพา หรื อ สงครามโลกครั้ งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่ องบินฝ่ าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิ ดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่า
พระราชวังนี้ เป็ นแหล่งซ่องสุ มกาลังของกองทัพญี่ปุ่น ระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ ึ งเป็ นพระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผา
ราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ ารอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวังที่
เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาลองรู ปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
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จากนั้น

น าท่ า นไป พระราชวั ง ไม้ สั ก ชเวนานจอง
Golden Palace Monastry วังที่สร้างด้วยไม้
สั ก ทั้ง หลัง งดงามตามแบบศิ ล ปะพม่ า แท้ๆ
วิ จิ ต รตระการด้ว ยลวดลายแกะสลัก ประณี ต
อ่ อนช้อ ย ทั้ง หลังคา บานประตู แ ละหน้าต่ า ง
โดยเน้นรายละเอียดเกี่ ยวกับพุทธประวัติและ
ทศชาติ ข องพระพุท ธเจ้า สร้ างโดยพระเจ้า มิ
นดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่ งเป็ นปี ที่ พ ระองค์ย า้ ย
ราชธานี จ ากอมรปุ ระมาอยู่ที่เ มื อ งมัณ ฑะเลย์
เพื่อเป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรื อ สี ป่อ พระโอรสก็ทรงยก
วังนี้ ถวายเป็ นวัดถือได้ว่าเป็ นงานฝี มือที่ประณี ตของช่ างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริ ง นาท่านชม วัดกุโสดอ
(Kuthodaw Pagoda)
ซึ่ งครั้งหนึ่ งเคยเป็ นสถานที่ทาการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึ ก
พระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสื อกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้วา่ “หนังสื อที่ใหญ่ที่สุดในโลก”
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12.00 น.
จากนั้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรื อไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของอมรปุระ แต่
อยู่บนเกาะกลางลาน้ าอิรวดีและไปได้ดว้ ยเส้นทางเรื อเท่านั้น ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บา้ นอิรวดีที่มีลกั ษณะเป็ น
“กึ่งบ้านกึ่งแพ”เนื่องจากระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ าหลากระดับน้ าจะ
ขึ้นสู งกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ าขึ้นสู งก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอนครั้นน้ า
ลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ าเพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าในชีวิตประจาวัน
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นาท่ านชม เจดีย์มิงกุน ร่ องรอยแห่ งความ
ทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลัง
ทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอ
พระมหามัยมุนีมาประดิ ษฐานที่มณ
ั ฑะเลย์
เป็ นผลสาเร็ จ จึงทรงฮึกเหิ มที่จะกระทาการ
ใหญ่ข้ ึนและยากขึ้น ด้วยการทาสงครามแผ่
ขยายไปรอบด้านพร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้า
ทาสจ านวนมากก่ อ สร้ า งเจดี ย ์มิ ง กุ น หรื อ
เจดี ย ์จัก รพรรดิ เ พื่ อ ประดิ ษ ฐานพระทัน ต
ธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุ งจีนโดยทรงมุ่งหวัง
ให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกามและใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึ่ งในเวลานั้นถือเป็ น
เจดียท์ ี่สูงที่สุดในสุ วรรณภูมิส่งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่หรื ออาระกันจานวน 50,000 คนหลบหนี การขดขี่แรงงานไป
อยูใ่ นเขตเบงกอล เป็ นดินแดนในอาณัติของอังกฤษแล้วทาการซ่ องสุ มกาลังเป็ นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่
เนื องๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้
พม่าเสี ยเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนดาเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลัง
ทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั ยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐานทว่า
ใหญ่โตมหึ มาดัง่ ภูเขาอิฐที่มีความมัน่ คงถึง 50 เมตร ซึ่ งหากสร้างเสร็ จตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดและสู งที่สุด
ในโลก เพราะสู งถึง 152 เมตร ส่ วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกล
จากฐานเจดียม์ ิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสาเร็ จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ ิงกุนจึงต้องมี
ขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สู ง 3.70 เมตร น้ าหนัก 87 ตันเล่าขานกันว่า พระ
เจ้าปดุงทรงไม่ตอ้ งการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็ จ ปั จจุบนั ถือ
เป็ นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่ งหนึ่งแห่ งพระราชวังเครมลินในกรุ งมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลิ
นแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ที่ยงั คงส่ งเสี ยงก้องกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบ
ความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยูใ่ ต้ระฆังได้ถึง 100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็ง
ดาน) ประดิษฐานอยูเ่ หนื อระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็ นเจดียท์ ี่สวยสง่ามากแห่ งหนึ่ งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดย
พระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่ งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิ
วมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่ งลุ่มอิรวดี” หลังจากนั้นเดินทางกลับมา
ยังมัณฑะเลย์
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19.00 น.

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผา

*นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรื อเทียบเท่า

ส

รหัสทัวร์ : THB11-PG-MM-7FEB-27JUN20
วันที่สาม
04.00 น.

07.00 น.

ร่ วมพิธีล้างหน้ าพระพักตร์ พระมหามัยมุณ-ี มัณฑะเลย์ -อมรปุระ-สะพานไม้ อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน/-)
จากนั้นนาท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อัน
เป็ นสิ่ งศั กดิ์สิทธิ์สูงสุ ด 1 ใน 5 แห่ งของพม่ า
ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรู ปทองคาขนาดใหญ่
ทรงเครื่ อ งกษัต ริ ย ์ที่ ไ ด้รั บ การขนานนามว่ า
“พระพุทธรูปทองคาเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุ งยะ
ไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689
สู ง 12 ฟุต 7 นิ้ ว หุ ้มด้วยทองคาเปลวหนา 2
นิ้ ว ทรงเครื่ องประดับทองปางมารวิชยั หน้า
ตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้
สร้างวัดมหามุนี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัย
พระเจ้า สี ปอ ก่อน จะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้ วัดทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บ
เนื้อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม
โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สุด
ในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง
เชิ ญทุกท่านร่ วมทาบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่ งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้น
กลับโรงแรม
 รับประทานอาหารเช้า ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่ งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ ึงเป็ นราช
ธานี เพียง 76 ปี ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจดียจ์ านวนมากมายที่ต้ งั เรี ยงรายอยู่บน
ภูเขา และริ มฝั่งแม่น้ า ชมสะพานไม้ อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของ
สะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่ วดั จอกตอจี
ซึ่งมีเจดียท์ ี่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
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จากนั้น

นาท่ านชมการตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รู ป ณ วัดมหากันดายงค์ ซึ่ งเป็ นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่ ง
ในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆ์นบั ร้อยรู ปเดินเรี ยงแถวด้วยอาการสารวม ในทุกๆวันเวลา 10.30 น.จะมีนกั ท่องเที่ยวจานวน
มาก มาร่ วมชื่นชมการจัดเตรี ยมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระสงฆ์ และเณรที่มาศึกษาพระธรรมวินยั ที่วดั
มหากันดายน ในเมืองมัณฑะเลย์ ที่นี่มีพระสงฆ์ และเณรจาวัดอยูเ่ กือบ 1,400 รู ป

** สาหรับเที่ยวบิน PG710 จะไม่มีบริ การอาหารกลางวันที่ร้านอาหารและไม่มีรายการเที่ยวเจดียห์ ยก **
ไฟล์ทบิน PG710
14.15 น
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ PG 710
** บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **
16.40 น.
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
ไฟล์ทบิน PG714
12.00 น.
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
แวะสักการะ เจดีย์หยก ซึ่งเป็ นเจดีย์หยกทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก เป็ นเจดียป์ ระดับประดาด้วยหยกทั้งภายในและภายนอก
รวมทั้งหยกก้อนใหญ่ที่สุดอยูใ่ ต้ยอดฉัตร เป็ นเจดียท์ ี่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองมัณฑะเลย์
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19.15 น.
21.40 น.

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ PG 714
** บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ

**เวลาบินบางพีเรียดอาจจะไม่ ตรงกัน รบกวนเช็คเวลาบินก่ อนเดินทางตามตารางท้ ายรายการค่ ะ**
...............................................................................

หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตง้ั แต่ 12-21 เมษายน 2563

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ ดปักกิ่ง+กุง้ มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิ ดให้บริการค่ะ
พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง จะปิ ดให้บริการ
โดยทางผูจ้ ดั ทัวร์จะเปลี่ยนเป็ นร้านอาหารอืน่ และสถานที่เที่ยวอืน่ ที่เปิ ดให้แทนค่ะ
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หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้ าเมื อง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด เหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรั บเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมทีน่ าเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้ าพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเท่ ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัตติ ามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานทีท่ ่ องเทีย่ วต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเอง หรื อ ในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่ างถีถ่ ้ วน หากลูกค้ าจ่ ายเงินมัดจาแล้ ว
ทางบริษทั ฯจะถือว่ าลูกค้ ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่ า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง

เที่ยวบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

จอยแลนด์
(ราคายังไม่รวมตัว)๋

07 ก.พ.63 09 ก.พ.63
08 ก.พ.63 10 ก.พ.63
07 มี.ค.63 09 มี.ค.63
28 มี.ค.63 30 มี.ค.63
03 เม.ย.63 05 เม.ย.63
04 เม.ย.63 06 เม.ย.63
13 เม.ย.63 15 เม.ย.63
01 พ.ค.63 03 พ.ค.63
02 พ.ค.63 04 พ.ค.63
09 พ.ค.63 11 พ.ค.63
03 มิ.ย.63 05 มิ.ย.63
05 มิ.ย.63 07 มิ.ย.63
27 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63

PG709 12.15-13.40
PG714 19.15-21.40
PG709 12.15-13.40
PG714 19.15-21.40
PG709 12.15-13.40
PG714 19.15-21.40
PG709 12.15-13.40
PG714 20.10-22.35
PG709 11.55-13.20
PG714 20.10-22.35
PG709 11.55-13.20
PG714 20.10-22.35
PG709 11.55-13.20
PG714 20.10-22.35
PG709 11.55-13.20
PG714 20.10-22.35
PG709 11.55-13.20
PG714 20.10-22.35
PG709 11.55-13.20
PG714 20.10-22.35
PG709 11.55-13.20
PG714 20.10-22.35
PG709 11.55-13.20
PG714 20.10-22.35
PG709 11.55-13.20
PG714 20.10-22.35

12,900

12,500

11,900

2,000

8,900

13,900

13,500

12,900

2,000

9,900

11,900

11,500

10,900

2,000

7,900

11,900

11,500

10,900

2,000

7,900

11,900

11,500

10,900

2,000

7,900

12,900

12,500

11,900

2,000

8,900

13,900

13,500

12,900

2,000

9,900

12,900

12,500

11,900

2,000

9,900

12,900

12,500

11,900

2,000

9,900

11,900

11,500

10,900

2,000

7,900

11,900

11,500

10,900

2,000

7,900

11,900

11,500

10,900

2,000

7,900

11,900

11,500

10,900

2,000

7,900

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ว**
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อัตราค่ าบริการรวม









ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
 ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 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
ท่ านละ 1,000 บาท **
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เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบิน อาจมีการปรั บเปลี่ย นไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ ง ให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถื อว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
 กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ทีไ่ ม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ทชี่ ัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

