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           โปรแกรมทัวร์พเิศษ 
  UNSEEN ร่วมพิธีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามุนี  

  มหาเจดียช์เวสิกอง 
 นัง่รถมา้ชมเมือง  

      ชมสะพานไมส้กัอเูบ็ง ท่ียาวท่ีสุดในโลก 

      เจดียม์ิงกุน ระฆงัท่ีใหญ่และสมบรูณท่ี์สุด 

      ชมหอสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ท่ีวดักุโสดอ 

      ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองตลาดหวาน(ต๋ีฉู่) 

      บริการอาหารบนเครื่องทั้งไป และกลบั  

          แอรเ์อเชีย เครือ่งใหม่ทุกล า 

  
 
 

 
 
 
                                   

                                           

 

 

 

 

 

 
 

             
              
      เมนูพเิศษ 
 อาหารพ้ืนเมืองพมา่                                                        

อาหารไทย รสชาดคนไทย 

 น้ําด่ืมทุกวนั วนัละ 1 ขวด 

โชวหุ์่นกระบอก เมืองพุกาม 

 แจกกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 
 

 
 

  23,900.- 

พม่า..เท ีย่วอิม่บุญ  
เสรมิบารมคีรบสูตร 
นมสัการ 2 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
ชมโชว์หุ่นกระบอก               
ล่องเรอืแม่น ้าอริะวด ี
การนัตคุีณภาพ 
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วนัแรก      กรุงเทพฯ-มณัฑะเลย ์–พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระต าหนกัไมส้กัชเวนานจอง-วดักุโสดอ                    

               วดักุสินารา- Mandalay Hill                                                                     (B/L/D) 

06.50 น. พรอ้มกนัท่ี  สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั และอาํนวยความสะดวก 

08.50 น. ออกเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยเที่ยวบินที่ FD 2760 (บริการอาหารบนเครื่อง)  

10.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย์  ประเทศเมียนมาร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ย

แลว้ (เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง)  เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลย ์ท่าน

จะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแมน้ํ่าอิระวดี เจดียจ์าํนวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภเูขา 

และริมฝัง่แมน้ํ่า 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  จากน้ันนําท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัท่ี ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ย

ไมส้กัท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย  ในสมยัสงครามมหาเอเชียบรูพา หรือสงครามโลกครั้งท่ี 2  

วนัท่ี 20 มีนาคม 2488 เคร่ืองบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษ  ไดท้ิ้งระเบิดจาํนวนมากมาย

ถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่  ดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมกาํลงัของกองทพั

ญ่ีปุ่น พระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง  หลงเหลือก็แต่

ป้อมปราการและคน้ํูารอบพระราชวงั ท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู่  ปัจจุปันพระราชวงัท่ีเห็นอยูเ่ป็น

พระราชวงัท่ีรฐับาลพมา่ไดจ้าํลองรปูแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้ นมา  นําท่านชม พระต าหนกัไม้

สกัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระตาํหนักน้ีสรา้งดว้ยไมส้กัทั้งหลงั งดงามตามแบบ

ศิลปะพมา่แท ้ๆ   วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตแูละ

หนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและ     ทศชาติของพระพุทธเจา้  สรา้งโดยพระเจา้

มินดงในปี พ.ศ.2400  ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยเ์พ่ือเป็น

พระตาํหนักยามแปรพระราชฐาน  แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ  

พระโอรสก็ทรงยกพระตาํหนักน้ีถวายเป็นวดั   ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาว 

มณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง   นําท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซ่ึงครั้งหน่ึงเคยเป็นสถานท่ีทาํ

การ สงัคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์

และหนังสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนังสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก” 

เย็น ระวา่งทางแวะร่วมทาํบุญบรูณ  วดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์  ปาง

ปรินิพพาน สวยงามมาก นําท่านเดินทางสู่เขา  Mandalay Hill ตั้งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของ

พระราชวงั เขาลกูน้ีสงู 240 เมตร ซ่ึงเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงอยู่

บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั้งเมือง  ชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนั

สวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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                พกัที่ AYEWADDY RIVER VIEW/HOTEL MANDALAY/TREASURE HOTEL ณ เมืองมณัฑะเลย ์

ระดบั 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) 

 

วนัที่สอง มณัทะเลย-์พุกาม-วดัเจดียช์เวสิกอง -วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักุบยางกี-วดัตโิลมินโล-

วดัสญัพญูัญู-พิเศษนัง่รถมา้ชมเมือง-วิหารธรรมยนัจี-เจดียช์เวชานดอร-์โชวพ้ื์นเมืองเชิดหุ่น                                                                    

(B/L/D) 

05.00 น.  บริการอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 

06.00 น.     นําท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย์ อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

07.55 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองประวติัศาสตรพุ์กาม  โดยสายการบิน Air Yangon  

                    เท่ียวบินท่ี YH 910 

08.25 น.     เดินทางถึงเมืองพุกาม (Bagan) นําท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง  (Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถูป

ดั้งเดิมของพมา่โดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้ นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้ นครองราชย ์

เพ่ือใชบ้รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทั้งท่ี

ประชุมสวดมนต ์และศนูยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม  วดัอนนัดา (Ananda 

Temple) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 

1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนับไดว้า่เป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรปูร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรสั มี

มุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้น  ซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยุคตน้ของ

พุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้ง

องคพ์ระ ใหม้ีแสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์จากน้ันพาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตั้งอยูท่าง

ตอนใตข้องหมูบ่า้นมยินกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตริยแ์ห่งมอญ เพ่ือสัง่สมบุญ

ไวส้าํหรบัชาติหนา้ จึงไดนํ้าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดัน้ี  โครงสรา้งวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระ

นอนหน่ึงองค ์กบั พระพุทธรปูอีกสามองคนั์ง่เบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยั

ของกษัตริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านแวะชมส่ิงของขึ้ นช่ือของพุกามก็คือ เครื่องเขิน  (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรบักนัวา่มีช่ือเสียง

ท่ีสุดในพมา่ เช่น ถว้ยน้ํา จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีกาํลงัเป็นท่ี

นิยมก็คือ โถใส่ของทาํจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรปู

ไดด้งัเดิม จากน้ันพาท่านเท่ียว วดักุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้

จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู ่จากน้ันเขา้ชม  

วดัตโิลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นันต่าว-มยา 

เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท 

เป็นวดัสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรปูประดิษฐฐ์านอยูท่ั้ง 4 ทิศ ทั้งสอง
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ชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนัเก่าแก่กบัลวดลายปนูป้ัน อนัประณีตสวยงาม  สรา้งโดยพระติโลมินโล 

เมื่อปี พ.ศ.1761 ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก  

นมสัการ เจดียส์พัพญัญู  ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สงูท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยนัจี  

(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เช่ือวา่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม 

สรา้งขึ้ นเพ่ือลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติ

ภพหนา้ ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานท่ีโหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา นําท่าน  นัง่รถมา้ ชมเมือง

ทะเลเจดียท่ี์สวยงาม และหมูบ่า้นเก่าแก่เมืองพุกามท่ียงัคงวิถีท่ีวิตท่ีเรียบง่าย  จากน้ันนําท่านเดินทาง

ชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ เจดียช์เวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถ

มองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 360 องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งน้ี  

ค า่       บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  

                    ท่านจะไดช้มการเชิดหุน่ท่ีดเูหมือนมีชีวติจริง พรอ้มล้ิมรสอาหารพ้ืนเมือง 

               พกัที่ BAGAN HOTEL//THAZIN GARDEN HOTEL ณ เมืองพุกาม (หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว )  

 

วนัที่สาม       อมรปุระ-สะพานไมอู้เบ็ง-ทะเลสาบคองตามนั-มณัฑะเลย-์มหาเจดียย์กัษ ์มิงกุน –   

                   ระฆงัยกัษมิ์งกุน-เจดียพ์ญาเธียรดาน- พระต าหนกัไมส้กัชเวนานจอง-วดักุโสดอ  (B/L/D) 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Yangon  

                    เท่ียวบินท่ี YH 917 

08.35 น.     เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลย์  หลงัจากน้ัน นําท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองอมรปุระ (Amrapura)  เมือง

แห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงเป็นราชธานีเพียง 76  ปี เป็นราชธานีแห่ง

หน่ึงของพมา่ก่อนท่ีจะยา้ยมายอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ .ศ. 2400  จากน้ันนําท่านผ่านชม ภูเขา

สกาย ศนูยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีสาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกาย ลุ่มแมน้ํ่าอิระ

วดี เจดียจ์าํนวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภเูขา และริมฝัง่แมน้ํ่า ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) 

สะพานไมท่ี้ยาวท่ีสุดในโลกโดยขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ช่ือวา่เสาอ ูเสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง 1,208 ตน้

ซ่ึงมีอายุกวา่ 200  ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั (Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์

สรา้งตามแบบวดัอนันดาแห่งเมืองพุกาม พรอ้มชมพระอาทิตยอ์สัดง ยามเย็นพรอ้มวิถีชีวิตของคน

ทอ้งถ่ิน  เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  ออกเดินทาง สู่ท่าเรือริมน้ําอิระวดี  ขา้มฝากสู่ราชธานีเก่าของพระเจา้ปดุง จะเป็นเสน้ทางสู่ มหา

เจดียย์กัษ ์"มิงกุน"  ชมซากเจดียข์นาดใหญ่  ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจา้ปดุง ท่ีใช้

แรงงานทาส  และนักโทษจาํนวนนับพนัคนในการสรา้ง  โดยตั้งพระทยัวา่จะสรา้งใหส้งูใหญ่กวา่พระ

ปฐมเจดียแ์ห่งสยาม  และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ไดจ้ากเมืององัวะท่ีอยูฝั่ง่ตรงขา้มแมน้ํ่า
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อิรวดี แต่ดว้ยงบประมาณท่ีบานปลาย ประกอบกบัปัญหาขาดแคลนแรงงาน จึงทาํใหก้ารก่อสรา้ง

ล่าชา้ ในท่ีสุดพระองคก็์เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ.2362  หลงัพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9  ทพั 

เจดียอ์งคน้ี์ จึงสรา้งไดแ้ค่ฐาน หลงัจากน้ันองคเ์จดียจึ์งถูกท้ิงรา้งเร่ือยมา  แต่เพียงฐานก็นับวา่ใหญ่โต

มาก หากสรา้งเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสงูท่ีสุดในโลก  และยงัมีอีกส่ิงหน่ึงท่ีใหญ่ระดบัโลกของ     มิง

กุน คือ ระฆงัยกัษมิ์งกุน  น้ี สรา้งเมื่อปี พ.ศ.2351  โดยพระเจา้ปดุง สรา้งถวายแด่เจดียม์ิงกุน  มี

น้ําหนัก           90 ตนั สงู 4 เมตร ปากระฆงักวา้ง 5 เมตร เป็นระฆงัท่ีตีดงั เดิมทีถูกแขวนไวท่ี้องค์

เจดียป์อนดอว ์ใกล้ๆ  กบัเจดียม์ิงกุน แต่หลงัจากแผ่นดินไหว  ทาํใหฐ้านพระเจดียพ์งัลงมา ระฆงัยกัษ์

มิงกุนจึงถูกยา้ยมาแขวนยงัจุดท่ีตั้ง ณ  ปัจจุบนัครบั ในอดีตระฆงัองคน้ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 2  รองจาก

ระฆงัแห่งพระราชวงัเครมลิน  ในกรุงมอสโก ประเทศรสัเซีย แต่ระฆงัเครมลินแตกไปแลว้ ปัจจุบนั

ระฆงัยกัษ์มิงกุน  จึงเป็นระฆงัท่ีมีสภาพสมบรูณ ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  หลงัจากน้ันนําท่านชม เจดียสี์ขาว

บริสุทธ์ิ ท่ีสรา้งบนฐาน 7 ชั้นรปูเกลียวคล่ืนงดงาม "เจดียพ์ญาเธียรดาน"  เจดียท่ี์งดงามน้ี สรา้งขึ้ น

เมื่อปี พ.ศ. 2329 เพ่ือใหเ้ปรียบเสมือนเจดียจุ์ฬามณี  ท่ีตั้งอยูเ่หนือเขา         พระสุเมรุ ตามความ

เช่ือในไตรภมูิพุทธศาสนาท่ีวา่  คือแกนกลางจกัรวาล ซ่ึงถูกลอ้มรอบดว้ยสตัตบริพนัธ ์และมหานที

สีทนัดรทั้ง 7 ชั้น พระเจดียอ์งคน้ี์ยงัถูกสรา้งใหเ้ป็นสกัขีพยานรกัของราชนิกุลองัวะ  โดยพระเจา้บากะ

ยีดอว ์เพ่ือเป็นอนุสรณส์ถานแห่งความรกัท่ีมีต่อพระมเหสีชินพิวเม  ท่ีส้ินพระชนมไ์ปก่อนท่ีพระเจา้

บากะยีดอวจ์ะขึ้ นครองราชย ์แมจ้ะไมใ่ช่หินอ่อนเหมือนทชัมาฮาล แต่ก็ไดร้บัสมญานามวา่  “ทชัมาฮา

ลแห่งลุ่มอิรวดี”   ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พกัที่ AYEWADDY RIVER VIEW/HOTEL MANDALAY/TREASURE HOTEL ณ เมืองมณัฑะเลย ์

ระดบั 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) 

  

วนัที่สี่ พระมหามยัมุนี-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)                                    (B/L/D) 

 

04.00 น. จากน้ันนําท่านไปนมสัการ  พระมหามยัมุนี  อนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสงูสุด 1 ใน 5 แห่งของพมา่ ถือเป็น

ตน้แบบพระพุทธรปูทองคาํขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษัตริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามวา่ “พระพุทธรูป

ทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไขท่รงหล่อขึ้ นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ .ศ.689 สงู 12 ฟุต 7 น้ิว 

หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว              ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ใน

ปี พ.ศ. 2327  พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่  (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี ) เพ่ือ

ประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ .ศ. 2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพมา่ใหอ้งักฤษ

ไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ํ้าหนักถึง 700  บาท 

ต่อมาในปี พ .ศ. 2426 ชาวพมา่ไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบรูณะวดัข้ึนใหมม่ีขนาดใหญ่กวา่เดิม โดยสายการ

ออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนับไดว้า่เป็นวดัท่ีสรา้งใหมท่ี่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรปูเก่าแก่ท่ีสุด

ในเมืองพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีนําไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้ง

ท่ี 1 พรอ้มทั้งร่วมพิธีการอนัสาํคญัลา้งพระพกัตรถื์อเป็นการสกัการะเพ่ือความเป็นสิริมงคล  หลงัจาก
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น้ัน เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบรูณ   วดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ 

ปางปรินิพพาน สวยงามมาก  

06.30 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินมณัฑะเลย์ 

08.00 น. ออกเดินทางไป สนามบินมณัฑะเลย์ เมื่อถึงสนามบินมณัฑะเลย ์มคัคุเทศก์  จะดแูลอาํนวยความ

สะดวกในการเช็คอินน์ และนําส่งท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

10.45 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เที่ยวบินที่ FD 2761 

13.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…..พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม 

 www.ทวัรเ์กาะลงักาวี.com    

 

(กรุป๊ออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่พกั      

หอ้งละ 2 ท่าน 

เด็กเสริมเตยีง    

พกักบัผูใ้หญ่           

2 ท่าน 

เด็กไม่เสริมเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ่       

2 ท่าน 

พกัเดี่ยว 

ท่านละ 

16-19 มกราคม 2556 23,900 23,900 22,900 4,500 

13-16 กุมภาพนัธ ์2556 23,900 23,900 22,900 4,500 

04-07 เมษายน 2556 23,900 23,900 22,900 4,500 

 

……………………………………………………………...…………................อตัราน้ีรวม………………………………………………………..………………………… 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-ยา่งกุง้ -กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 2 คืน 

ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า   

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการ            มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 

ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน 20 กก.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท  (ค่ารกัษาพยาบาล 100,000 

    บาท) ทั้งน้ียอ่มอยู ่ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

 

……………………..............................................................อตัราน้ีไมร่วม…………………….………………………………………….……………. 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ  

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.   

http://www.���������ѧ����.com/
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 ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปสินน ้าใจ คนหาบเสล่ียง คนละ 1,000 จา๊ด ตอ่เที่ยว (ประมาณ 40 บาท)  

 ค่าทิปสินน ้าใจ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน ประมาณ 400.- ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

 

……………………………………………………………..………….………เง่ือนไขการใหบ้ริการ……………………..……………………….……………………………………… 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย1เดือน พรอ้มชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 15 วนั 

2. การยกเลิก  2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 55 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั เก็บค่าใชจ้่าย สงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํทุกกรณี 

2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง30  วนั เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร ์

2.4ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 

***************วนัทาํการ จนัทร ์- ศุกร ์ไม่นับเสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุด นักขตัฤกษ*์*************** 

3.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ันจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน 

กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

4.เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่

อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไดไ้ม่ว่ากรณีใด  ๆ

5.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด  ๆ

 

……………………………………………………..…………………..………หมายเหตุ………………………………………………………….………………………………… 

     1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

     2.บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติัและอื่นๆท่ีอยูน่อกเหนือการ 

        ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การ 

        สญูหาย, ความล่าชา้    หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

     3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ี 

        ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

     4.บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ 

        เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

     5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ 

        โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

     6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ 

        เคร่ืองบินตามสถานการณด์งักล่าว 

     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก 

        สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่น 

        ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 
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     8.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร 

        ลงนามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

     9.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผิดพลาด 

        จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอ 

        สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี  โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

เอกสารท่ีใชใ้นการขอวีซ่าประเทศพมา่…/ สาํหรบัผูท่ี้ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางประเทศไทย 

**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ** 

หนังสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายุใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 

รปูถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู สาํหรบัชาวต่างชาติ 3 รปู พ้ืนหลงัสีขาวหนา้ตรงเท่าน้ัน  

(รบัเฉพาะรูปถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั้น หา้มแม็กซรู์ปใส่พาสปอรต์ค่ะ) 

กรุณาถอดปกพาสปอรต์ของท่าน ก่อนจดัส่งเล่มพาสปอรต์ใหก้บัทางบริษัท 

รปูถ่ายหา้มเป็นชุดขา้ราชการเด็ดขาด 

 

หมายเหต ุรูปถ่ายพ้ืนหลงัเป็นสอ่ืีนๆหรอืถ่ายเองแลว้ปริ้ นสง่มาทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากยืน่

วีซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใชจ้า่ยจรงิ ในกรณีใดๆทั้งสิ้ น 

.......................อตัราค่าวีซ่าด่วน ท่ีตอ้งจ่ายสถานทตู เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ ................................. 

 ยื่นวีซ่า ด่วน 4  วนั เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ 500 บาท 

 ยื่นวีซ่า ด่วน 1  วนั และ 2 วนั ลกูคา้ตอ้งไปยื่นดว้ยตวัเอง เพ่ือโชวต์วัท่ีสถานฑตูพมา่ 

 

เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัข้ึนใน

อนาคต ซ่ึงทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง**** 

 


