
 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย-์นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย-์เจดีย์ชเวซานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด

พุกาม             
08.00 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอร์สายการบินไทย

แอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
10.50 น.    ออกเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบนิ FD 244 บริการอาหารบนเคร่ือง 
12.15 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองน าท่านเดินทางสู่

เมืองพุกาม เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย จากนั้นถึง เมืองพุกาม ชมเมืองทะเล

เจดีย์ที่สวยงามและหมู่บ้านเก่าแก่เมืองพุกามที่ยังคงวิถีที่ชีวิตที่เรียบง่าย น าท่านชมและเก็บภาพ
พระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ เจดีย์ชเวซานดอว์ ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดีย์ในมุม 360 องศา 

ได้จากเจดีย์แห่งนี้ 
 ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่าน

จะได้ชมการเชดิหุ่นที่ดูเหมือนมชีีวิตจริง พร้อมลิ้มรสอาหารพ้ืนเมือง 

พักที่ FAMOUS HOTEL / GRACIOUS HOTEL หรือเทียบเทา่ระดับ 3 ดาว  
วันที่สอง พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางก-ีวัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู 

  วิหารธรรมยันจี-เมืองมัณฑะเลย์ (นัง่รถ)     
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 



 น าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มี
ลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพ่ือใช้บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ 
และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจนสร้างเสร็จเมื่อปี 1091 

ซ่ึงวิหารแห่งนี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จ
ยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซ่ึงต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม 

และส่ิงที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้อง
องค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา (Manuha Temple) 

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ 
เพ่ือส่ังสมบุญไว้ส าหรับชาติหน้า จึงได้น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหาร
ค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึง

ความคับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกันว่ามี
ชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงที่

ก าลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ 
แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้าง
โดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ ส่ิงที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่

ยังคงเหลืออยู่ จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดย
พระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง 

และได้เส่ียงทางเลือกให้เป็นราชทายาท เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมี
พระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูน
ปั้น อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซ่ึงได้รับการยกย่องว่ามีความ

สวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซ่ึงเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมือง
พุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่า

เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพ่ือล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท า
ปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานที่โหดร้ายได้

เล่าต่อกันมา ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) 

ค่ า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

เข้าสู่พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วันที่สาม มัณฑะเลย-์เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ าอิระวด-ีระฆังมิงกุน 

          เจดีย์ชินพิวมิน-พระราชวังมัณฑะเลย-์ไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอวัดกุสินารา-Mandalay Hill      
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต 
เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ าไปหมู่บ้านมิงกุน ซ้ึงเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บนเกาะกลางล า
น้ าอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าป

ดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ าอิรวดีใน
แต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ าหลาก ระดับน้ าจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 

10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอนครั้นน้ าลง
มากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ าเพ่ือความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าในชีวิตประจ าวัน น าท่านชม 
เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะ

ไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะ
กระท าการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงาน

ข้าทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพ่ือประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จาก
พระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่ง

กว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาว
ยะไข่หรืออาระกันจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดน
ในอาณัติของอังกฤษแล้วท าการซ่องสุมก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดย

พม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้พม่าเสียเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนด าเนินไปได้เพียง7 ปี พระเจ้าป

ดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราช



หฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร 
ซ่ึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วน

รอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิง
กุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพ่ืออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้อง
มีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ าหนัก87ตัน 

เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับส่ังให้ประหารชีวิตนาย
ช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเค

รมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมงิ
กุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่งเสียงก้องกังวานทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ 

โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) 
ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี 
พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่

พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัช
มาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่

ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขา
และมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้

สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือสงครามโลกครั้งที่ 2 

วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจ านวนมากมาย
ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่าด้วยเหตุผลว่า พระราชวังนี้เป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพ

ญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็นระราชวังไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่
ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวังที่ยังเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน พระราชวังที่เห็นอยู่เป็น
พระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา  จากนั้นน าท่านไป 

พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง 
งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา 

บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า 
สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมือง

มัณฑะเลย์เพ่ือเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจ้าธีบอ 
หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็นวัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวง
ชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยเป็น

สถานที่ท าการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”ท่านชม วัดกุสินารา 

เป็นวัดที่มีอายุหลายร้อยปีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน มีความสวยงามมาก 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เขามัณฑะเลย์ ตั้งอยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง มีความ

สูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ อยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพเกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์ 

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุ้งเผา 

เข้าสู่พักที่ SHWE HTEE / VICOTRIA PALACE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
วันที่สี ่ ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายงค์

มัณฑะเลย-์โรงงานทอผา้-โรงงานทองค าเปลว-วัดพญางู-สนามบินมัณฑะเลย-์กรุงเทพฯ  
04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น

ต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูป

ทองค าเนื้อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 นิ้ว 
หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.

2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐาน
พระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิด

ไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น ้าหนักถึง 700 บาท 
ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพ่ือบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่

ที่สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุง
แตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐาน

พระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 



07.00 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
น าท่านชมสะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชื่อว่า
เสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซ่ึงมีอายุกว่า 200 ปีทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน 
(Toungthamon) จากนั้นน าท่านร่วมท าบุญถวายปัจจัย ณ วัดมหากันดายงค์ (Maha 
Gandayon Monastery) ซ่ึงเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซ่ึงในช่วงเพลจะมีภิกษุ
สงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการส ารวมเพ่ือรับถวายภัตตาหารเพล  จากนั้นน าท่านชม ผ้า
ดุลยา ชม โรงทอผ้า ที่ใช้ในราชส านักมัณฑะเลย์ ที่มีวิธีกในการทอที่แตกต่างไปจากการทอผ้า

ในประเทศต่างๆ โดยใช้กระสวยมากกว่า 100 กระสวยเป็นเส้นยืนนิยมทอผ้าทั้งผ้าฝ้าย และผ้า
ไหม ในสมัยราชส านักมัณฑะเลย์ ผ้าชนิดนี้สงวนไว้ส าหนับวังหลวงเท่านั้น ปุถุชนธรรมดา ไม่

สามารถน ามานุ่งห่มได้ โดยผลิตเป็นผ้านุ่งของสตรีในวังสมัยนั้น สีที่นิยมได้แก่ สีฟ้า และสีชมพู 
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านชม โรงงานท าทองค าเปลว เป็นกรรมวิธีโบราณ ที่ใช้วิธีตีทองค าก้อนเล็กๆ ให้กลายเป็ฯ

แผ่นบางๆ คนไทยน้อยคนนักที่จะเคยเห็นวิธีการท าแบบดั่งเดิมแม้แต่ในบ้านเราเอง ซ่ึงปัจจุบัน
ทองค าเปลวล้วนแต่ผลิตจากโรงงานส่วนใหญ่ซ่ึงไม่ใช่ท ามาจากทองค าแท้ น าท่านชม วัดพญางู

ซ่ึงเป็นวัดที่มีความเชื่อว่า มีพญางูมีส่วนช่วยสร้างวัดนี้ขึ้นมา บ้างกล่าวว่ากันว่าเป็นงูที่เลื้อยเข้ามา
อยู่ในวัดเอง แต่แปลกมากที่งูพวกนี้ไม่ท าร้ายใครเลย ทุกๆวัน ตอน 11.00 น. ก็จะมีพิธีอาบน้ าให้งู 

ผู้คนที่มีจิตศรัทธาก็จะแห่ไปดูกันได้เวลาสมควร น าทุ กท่ า น เ ดิ นท า ง ก ลั บ สู่ สน า มบิ น
มัณฑะเลย์ 

18.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 247 บริการ

อาหารบนเคร่ือง 
20.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 
รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดย

อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในคร้ังนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์

ของท่านเป็นส าคัญ และขึน้อยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่  เด็ก  พักเด่ียวเพิ่ม 

28 – 1 ต.ค. 60 14,900 14,900 4,000 

5 – 8 ต.ค. 60 14,900 14,900 4,000 

12 – 15 ต.ค. 60 15,900 15,900 4,000 

19 – 22 ต.ค. 60 15,900 15,900 4,000 

26 – 29 ต.ค. 60 15,900 15,900 4,000 

 2 – 5 พ.ย. 60 15,900 15,900 4,000 

9 – 12 พ.ย. 60 15,900 15,900 4,000 

16 – 19 พ.ย. 60 14,900 14,900 4,000 

23 – 26 พ.ย. 60 15,900 15,900 4,000 

30 – 3 ธ.ค. 60 16,900 16,900 4,000 

2 – 5 ธ.ค. 60 17,900 17,900 4,000 

7 – 10 ธ.ค. 60 16,900 16,900 4,000 

21 – 24 ธ.ค. 60 16,900 16,900 4,000 

28 – 31 ธ.ค. 60 17,900 17,900 4,000 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ–มัณฑะเลย์–กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Air Asia (FD) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 

 ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) 

 ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 



 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย

อายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุ้มครอง) 

วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**) 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 

800 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 5,000 บาท พร้อมกับ

เตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋ว

เครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 

15วัน ก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย

และพม่า 

 ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่อง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ จ านวนผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจ านวนผู้เดินทางต่ ากว่า 8 

ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์

ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการ



เดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ ากว่า 8 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางใน

กรุ๊ปนั้น แต่จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหา

คณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ  

 

ส าคัญที่สุด!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 7 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า  ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรด

สอบถาม **ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ ท่ีเกี่ยวข้องกับวัน

เดินทางท่ีท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งใหก้ับทางเจ้าหน้าท่ีทราบ ก่อนการช าระเงิน

ค่าต๋ัวดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 


