มัณฑะเลย์ สกายน์ อังงะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์
ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี อันศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
นั่งรถม้า ชมเมืองชมเมืองอังวะ
สักการะ เจดีย์กองมูดอว์ หรือ วัดเจดีย์นมสาว เมืองสกายน์
ร่วมทาบุญตักบาตรถวายข้าวสารแก่พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ณ วัดมหากันดายงค์
ล่องแม่นาอิระวดี สู่ เมืองมิงกุน ชมความยิ่งใหญ่ของ เจดีย์มิงกุน ระฆังมินกุน และ เจดีย์ชินพิวมิน
ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ณ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ พร้อมทังเก็บภาพความสวยงามของวิวทิวทัศน์เมือง มัณฑะเลย์และพระ
อาทิตย์ตกดินบนยอดเขาแห่งนี

เมนูพิเศษ อาหารไทยรสเลิศ + กุ้งแม่นาเผา
แจกฟรี!! ผ้าเช็คพระพักตร์พระมหามัยมุนี - หนังสือสวดมนต์ - เสือทัวร์พม่า
กาหนดการเดินทาง วันที่ 15-17 / 29-31 มี.ค. 62

ราคา 11,999.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอว์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์
มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเป่ง - วัดมหากันดายงค์ - เมืองอังวะ - หอคอยเมืองอังวะ - เมืองสกายน์ วันที่ 2
วัดเจดีย์นมสาว - ภูเขาสกายน์
พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - มิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - มัณฑะเลย์ วันที่ 3
พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารไม้สักทอง - สนามบินมัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ
วันที่หนึ่ง
09.30 น.

12.15 น.
13.20 น.

-/-/D
B/L/D
B/L/-

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอว์ - มัณฑะเลย์ฮิลล์
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 ประตู 4 สายการบิน
บางกอกแอร์เวย์ เคาท์เตอร์ F ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง
ออกเดินทางโดย สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ โดยเที่ยวบินที่ PG 709 (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึง สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่า ประเทศ
ไทย 30 นาที) เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานีของพม่า ซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เมืองที่ยังคงใช้ ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ตั้งอยู่บนที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทานาปลูกข้าวตามแนวลาน้าเอยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า
1 ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว้น ช่วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) ปัจจุบันมัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีนาฎศิลป์และ
คีตศิลป์ดีที่สุดในพม่า
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เที่ยง

จากนั้นนาชม วัดกุโทดอร์ ใจกลางวัดเป็นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลก
มารซิน) สูง 30 เมตร ซึ่งจาลองแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมือง
พุ ก าม เป็ น วั ด ที่ พ ระเจ้ า มิ น ดงสร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น อนุ ส รณ์ แ ห่ ง การสั ง คายนา
พระไตรปิฎกครั้งที่5 และ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่น
เป็นภาษาบาลี ทั้งหมด จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ และต้องใช้
พระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคัด ลอก และใช้เวลานานถึง หกเดือน กว่าจะแล้ว
เสร็จ พระไตยปิฏกที่ชาระขึ้นในครั้งนี้ เรียกได้ว่าเป็น “พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก”
จากนั้นนาท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่บนภูเขา
มั ณ ฑะเลย์ ร อบวิ ห ารมี ร ะเบี ย งส าหรั บ ชมทั ศ นี ย ภาพเมื อ งมั ณ ฑะเลย์ และสามารถมองเห็ น แม่ น้ าอิ ร ะวดี
พระบรมมหาราชวัง วัดกุโสดอว์
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 เข้าสู่พักที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเป่ง - วัดมหากันดายงค์ - เมืองอังวะ - หอคอยเมืองอังวะ - เมืองสกายน์ วัดเจดีย์นมสาว - ภูเขาสกายน์
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ระดับน้าในทะเลสาบจะมีน้าขึ้นเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ช่วงฤดู
หนาว น้าจะแห้งกลายเป็นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับทาการเพาะปลูก ในช่วงนั้น ชาวบ้านจึง มีการทา
การเพาะปลู ก หลายชนิ ด เช่น ข้ าวโพด ข้า ว แม้ แต่ ดอกทานตะวัน ก็ ดู
สวยงามในฤดูหนาว เหนือท้อง น้ามีสะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ 1.2
กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไม้อูเป่ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้น
หลังจากที่ย้ายราชธานีมาอยู่ที่อมรปุระ เป็นสะพานไม้สักที่นามาจากเมือง
อังวะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู จึงเรียกชื่อสะพาน
ไม้นี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ง เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า
200 ปี
นาท่านทาบุญถวายปัจจัย ตักบาตรพระสงฆ์จานวน 1,400 รูป ณ วัดมหา
กันดายงค์ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
ตองตะมาน ใกล้สะพานอูเบ็ง และเป็นวิท ยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มี
ภิ ก ษุ แ ละสามเณรมาศึ ก ษาเล่ า เรี ย นทางธรรมกว่ า 1,200 คน และมี
พระภิกษุจาก ยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียนด้วย ซึ่งในช่วงเพลา
จะมีภิกษุสงฆ์นับร้อยรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสารวมเพื่อรับบาตร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุ้งเผา
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จากนั้น นาทุกท่านเดินทางไปยัง เมืองอังวะ ให้ทุกท่านได้ นั่งรถม้า เพื่อท่องเที่ยวชมความสวยงามของเมืองอังวะ
ซึ่งในอดีตเป็นราชธานีโบราณของพม่า นาท่านชมประตูเมืองทางทิศเหนือ มี
ชื่อเรียกว่า คาวเซตั่นคา เป็นประตูที่ใช้สาหรับพิธีสระผมในเทศกาลสงกรานต์
ของชาวพม่า
ชม หอคอยเมืองอังวะ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของพระราชวัง เพื่อใช้สั งเกตุการณ์
ข้าศึก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1822 หอนี้เกิดการเอียงตัว หรือ ทรุดตัว หลังจากที่
เกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1838 หลังจากนั้น ได้รับการบูรณะใหม่
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สาคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่ม
แม่น้าอิระวดี เจดีย์จานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้า ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อ
สายไทยใหญ่เมือง สกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัตริย์อยู่ เมืองสกายน์ ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ไหล่เนิน
เขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้าอิรวะดี ห่างจาก มัณฑะเลย์ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กม. สกายน์เป็นราชธานี ได้
ประมาณ 59 ปี ภายหลังเกิดการชิงอานาจกัน สุดท้ายพระเจ้าโดะมินพญา ได้รับชัยชนะ จึงย้ายเมืองหลวงใหม่ มา
ตั้งที่ปากแม่น้า มิดแง ตรงที่บรรจบกับแม่น้า อิรวะดี จนเป็น ที่ตั้งของเมืองอังวะในเวลาต่อมา
จากนั้นนาท่านชม เจดีย์กองมูดอว์ (KaungHmuDaw Pagoda) หรือ วัด
เจดีย์นมสาว สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยพระเจ้าตาหลู่น เพื่อใช้ประดิษฐาน
พระเขี้ยวแก้ว ทรงของเจดีย์คล้ายทรงครึ่งวงกลมคว่า เป็นศิ ลปะในแบบของ
ชาวสิ งหล หรื อ เรี ย กอีกอย่ างว่า เจดีย์ทรงลั งกา องค์เจดีย์มีความสู ง 46
เมตร เส้นรอบวงวัดได้ 274 เมตร เนื่องจากรูปทรงเจดีย์ค่อนข้างแปลกตา
คล้ายกับนมของหญิงสาว จึงเป็นที่มาของชื่อ เจดีย์นมสาว ปัจจุบันตัวเจดีย์มี
การบูรณะใหม่ ถูกทาให้เป็นสีทองทั้งหมดเพื่อความสวยงาม
จากนั้น นาทุกท่านชม เจดีย์ อูมินทงแส่ หรือวัด 30 ถ้า วัดนี้อยู่บริเวณช่วงกลางของเนินเขาสกายน์ ภายในจะมี
พระพุทธรูปจานวน 45 องค์ ประดิษฐานอยู่ด้านในเรียงกันเป็นครึ่งวงกลม มีทางเดินโค้งคู่ไปกับพระพุทธรูป
จากนั้นนาท่านขึ้น เขาสกายน์ ซึ่งเป็นภูเขาขนาดกลาง มีความสวยงามด้านทัศนียภาพ สามารถมองเห็นเจดีย์ต่างๆ
ที่กระจาย รายล้อมอยู่โ ดยรอบ สุ ดสายตาจะเป็นแม่น้า อิระวดี ซึ่งเป็นแม่น้าสายสาคัญของเมืองนี้ ถึงเวลาอัน
เหมาะสม เดินทางกลับเมือง มัณฑะเลย์
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 เข้าสู่พักที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - มิงกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมิงกุน - เจดีย์ชินพิวมิน - มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารไม้สักทอง - กรุงเทพฯ

04.00 น.

นาท่านนมัสการและร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์
พระมหามัยมุนี และร่วมกันถวายผ้าจีวรแด่พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ถือเป็นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่อง เครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคาเนื้อนิ่ม” ถือ
เป็นสิ่งบูชาสูงสุดของชาวพม่า สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก
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 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้าอิระวดีสู่ มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเว
ไจยัต เขตเมืองอมรปุระทวนน้าไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่อยู่บน
เกาะกลางลาน้าอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดงความ
ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มี ลักษณะเป็น “กึ่งบ้านกึ่ง
แพ” เนื่องจากร ะดับน้าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้า
หลาก ระดับน้าจะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้า
น้าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นที่ดอน ครั้นน้าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้า เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้าใน
ชีวิตประจาวัน
นาท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วย
ภายหลั ง ทรงเคลื่ อ นทั พ ไปตี ย ะไข่ แล้ ว สามารถชะลอพระมหามั ย มุ นี ม า
ประดิษฐานที่มัณฑะเลย์ เป็นผลสาเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทาการใหญ่ขึ้น
และยากขึ้น ด้วยการทาสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงาน
ข้าทาสจานวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิ เพื่อประดิษฐาน
พระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่ง
กว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกัน
จานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วทาการซ่องสุม
กาลั งเป็ นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆ โดยพม่ากล่ าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้ เกิด
สงครามอังกฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้พม่าเสียเมืองในที่สุด อย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนดาเนินไป
ได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราช
หฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐ าน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จ
ตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี
จากนั้นนาท่านชม ระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสาเร็จ เพื่อ
อุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70
เมตร น้าหนัก 87 ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งให้ ประหาร
ชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุ
งมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ที่ยังคงส่ง
เสียงก้องกังวาน ทั้งนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆ ไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้
ถึง 100 คน
จากนั้นนาชม เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุน
ไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดย
พระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความ
รักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึง
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เที่ยง

19.15 น.
21.40 น.

ได้รับสมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นด้วยหลักภูมิจักรวาลคือมีองค์ เจดีย์
สถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและ
มหาสมุทรตามหลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาทุกท่านเข้าชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระเจ้ามิงดง สร้างขึ้นตามผั งภูมิจักรวาลแบบ
พราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีกาแพงล้อม
ร้อบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีประตูทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ที่ประตู ทาสัญลักษณ์จักรราศีประดับเอาไว้ ใจ
กลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เป็น ปยัตตั้ด (ยอดปราสาท) หุ้มด้วยแผ่นทองซ้อน
กัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันว่า ความเป็นไปในจักรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์
ช่วยให้กษัตริย์ตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถู กต้อง แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จาลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐาน
เดิมในโลก จากนั้นนาท่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่
นาทุกท่านเยี่ยมชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้ง
หลัง งดงามตามศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิ ตรตระการตา ด้ว ยลวดลายแกะสลั ก
ประณีต อ้อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตู และ หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียด
เกี่ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้าเมียงดง
ในปี พ.ศ. 2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองค์ย้ายราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมือง
มัณฑะเลย์เพื่อเป็นตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจาก พระองค์ สิ้นพระชนม์ พระเจ้า สีป่อ พระโอรสก็ทรงยก
วังนี้ถวายเป็นวัดถือได้ว่า เป็นงานฝีมือที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง ได้เวลาอันสมควรนาท่าน
เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 714
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางทีท่ ่านได้ทาการจองไว้กับทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

15-17 มี.ค. 62

11,999 บาท

11,499 บาท

2,900 บาท

29-31 มี.ค. 62

11,999 บาท

11,499 บาท

2,900 บาท

****ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน****

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม **
ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
800 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป (ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
คาแนะนา สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการเดินทาง
รูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อตั๋วรถ
โดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่
ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
อัตรานีรวม
 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอร์เวยส์
 ค่าภาษีสนามบิน
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้น 2 คืน
 ค่าระวางน้าหนัก 20 กิโลกรัม
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี
คุ้มครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหาร
เป็นพิษเท่านั้น**)
อัตรานีไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
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 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 ราคาไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 800 บาท / ลูกทัวร์ 1 ท่าน / ทริป
(ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมนามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึนราคา
เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทา
การ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
กรณียกเลิก
 กรณีทาการยกเลิกหลังจากทาการมัดจาทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด เนื่องจากบริษัทได้
ดาเนินการชาระเงินค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจานวนให้กับทางสายการบินเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้มัดจาค่าห้องพักเป็นจานวนเงิน
50 % ของราคาห้องพัก
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน ,
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสาคัญ
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์นี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ
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 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ
แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธใน
การเข้าและออกจากประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึนไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผู้เดินทาง 10-15 ท่าน
ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรั บที่
สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท
ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนัน
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