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เอก็ซซ์อติก ฮอลเิดย ์  ขอ เสนอโปรแกรมน ำเที่ยวประเทศพม่ำ   เยอืนอำรยธรรมเก่ำแก่ และ วฒันธรรมที่

เป็นเอกลกัษณ ์และ กลุ่มชำตพินัธุใ์นพม่ำ ลมหำยใจสุดทำ้ยแห่งรฐัฉำนแห่งเมอืงสป้ีอตำม 

  

                    โปรแกรมทวัรพ์เิศษ  
 ร่วมพธิีศกัด์ิสทิธิ์ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมนีุ 
 ชมหอตะวนัตกแห่งเมืองสป้ีอ 
 ชมความงามและธรรมชาติเมืองพกัต่างอากาศ

สมยัองักฤษ แห่งเมืองพนิอูลวนิ  

                อาหารพเิศษ 
 กุง้แม่น ้ าเผา 
 อาหารพื้นเมืองพม่า 
 อาหารไทย 
 น ้าด่ืมทกุวนั วนัละ 2 ขวด 

 
โปรแกรม 5 วนั 4 คนื :เดินทางโดยสายการบนิบางกอก แอรเ์วย ์
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – มณัฑเลย-์เมืองพนิอลูวนิ-สวนดอกไมก้นัดอจ ี-น ้าตก ปเว กอ็ก -ตลาดพื้นเมือง 
09.00 น. พรอ้มกนัที ่ สนามบนิสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาเตอรส์ายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก และขณะที่รอขึ้นเครื่อง ภายในอาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ทกุท่านสามารถใชบ้รกิารหอ้ง V.I.P. Lounge ของสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ ผ่อนคลาย
อริยิาบถ เชญิรบัเครื่องดื่ม อาหารว่าง พรอ้มท ัง้ใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต และโทรทศันผ่์านดาวเทยีมนบั

รอ้ยๆช่อง 

12.05 น. ออกเดนิทางสู่เมอืง มณัฑะเลย ์โดยเที่ยวบนิที่ PG709  
                  (บรกิารอาหาร และ เครือ่งด่ืมตลอดการเดินทาง)  
13.25 น.         เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑเลย ์ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 
เดนิทางสู่เมอืงเมยเ์มี่ยว เมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีง หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของเมืองพนิอลูวนิ (PYIN 

OO LWIN) ดว้ยระยะเวลาเพยีง 1 ช ัว่โมงเศษ เราก็จะไดส้มัผสัถงึกลิน่อายความเป็นผูด้อีงักฤษที่

ยงัคงหลงเหลอืยู่ในแดนตะวนัออกแห่งน้ี ท ัง้บา้นเรอืนไมอ้ายุ รอ้ยกว่าปี ทีย่งัคงสสีนัสวยสดงดงาม 

โบสถท์รงโคโรเนียล กลางเมอืง หรอืจะเป็น จตรุสักวา้งหนา้หอนาฬกิาประจ าเมอืงสไตลยุ์โรป สามารถ

สมัผสักบับรรยากาศเยน็สบายไดต้ลอดท ัง้ปี น าชมสวนดอกไม ้(NATIONAL KANDAWYGI 

GARDEN) สวนเก่าแก่ต ัง้แต่ปี 1924 เดนิผ่านประตูโบราณเขา้มา ชมความงดงามของดอกไมน้านา

พนัธ ์น าทกุท่านขึ้นลฟิทสู่์ช ัน้ 10 ภาพเบื้องหนา้เมือ่แรกเหน็ คือ สสีนัทีแ่ต่งแตม้อยู่บน ภาพวาดผนื

ใหญ่ ท ัง้ แดง ชมพู  เหลอืง สม้ เป็นจดุเลก็ๆ ตดักบัสเีขยีวอ่อน และ เขม้ ไลส่กีนัอย่างงดงาม มอง

เรื่อยออกไป จะเป็นทะเลสาบอนักวา้งใหญ่ ของ ทะเลสาบ กนัดอย ีเป็นสวนสวย หลงัจากสูดอากาศ

บรสุิทธ์ิกนัเตม็ทีแ่ลว้ เพือ่ใหเ้ขา้กบับรรยากาศสไตลยุ์โรป  

เดนิทางกนัต่อสู่น ้าตกพยีกอก (PWE GAUK FALL) หรอืน ้าตกเบ สมัผสับรรยากาศความสดชื่น 

และ ชมความสวยงามของน า้ตกแห่งน้ี ไดส้กัพกั ก็เหลอืบเหน็ของเลน่แปลกๆ ทีว่างอยู่ขา้งน า้ตก นัน่

คือ!! มา้หมนุ  แต่ทีน่่าสนใจคือ เป็นมา้หมนุพลงังานน า้ตก ซึง่เป็นความชาญฉลาดของคนพื้นเมอืงทีใ่ช ้

ธรรมชาตมิาเป็นเครื่องช่วยทุ่นแรง ทีช่่วยใหข้องเลน่เดก็ๆ ธรรมดาๆ ชิ้นหนึ่ง กลายเป็นสิง่ทีผู่ค้นทีม่า

เยีย่มเยยีนน า้ตกนี้ ใหค้วามสนใจ จากนัน้อสิระใหท้ดลองเดนิชมตลาดพื้นเมือง ทีเ่ตม็ไปดว้ยสนิคา้

พื้นเมอืงนานาชนิต และสิง่ที่ดงึดูดความสนใจของนกัท่องเทีย่วชาวไทยไดเ้ป็นอย่างด ีนัน่คือ สตอเบอร์

รี่ ลูกอวบอว้น ในราคาย่อมเยาว ์ หรอืจะเป็นไวนพ์ื้นเมอืง ทีม่ที ัง้ไวนข์าวและไวนแ์ดง ใหเ้ลอืกตาม

ความชอบใจ ไดเ้วลาสมควรอ าลาเมอืงเมยเ์มีย่วกลบัมณัฑะเลย ์
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 พกัที่ Kandawgyi Hill Resort  ระดบั 4 ดาว (หรอืเทยีบเท่า) 
 

วนัที่สอง    เมืองพนิอลูวนิ  - สะพานกอ๊กเตก๊- เมืองสป้ีอ-เจดียบ์อจู พญา-หอเจา้ฟ้าเมืองสป้ีอ 

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดินทางสู่สถานีรถไฟ Departure Time : 08.30-09.30 am ใหท่้านไดน้ ัง่รถไฟชมทิวทศัน์บนเสน้ทาง 

เดียวกบัที่ทหารญี่ปุ่ นในสงครามโลกคร ัง้ที่สองไดเ้หน็เมือ่คร ัง้ ยาตรา ทพัสู่จีน ชมทวิทศันป่์าเขาที่เขยีวขจี

หุบเขา ภูสูงที่ ยากจะบากบ ัน่ถงึ แต่ญี่ปุ่ นก็ท าส  าเร็จดว้ยแรงงาน เชลย ผ่านส่วนที่สูงที่สุดที่สรา้ง สะพาน

รถไฟเรียกว่า สะพานกอ๊กเตก๊ ( Gokteik) ซึ่งผ่านหุบเหวสูง ถึง 330 เมตร สรา้งใน ค.ศ.1903 โดยตวั

สะพานมีความสูง 95 เมตร ยาวประมาณ 650 เมตร ก่อสรา้งโดยบริษทั เพนซิลเวเนีย สตีล อเมริกา 

นบัเป็นสะพานรถไฟที่สูงเป็นอนัดบัสองของโลก และเป็นสะพานรถไฟที่เก่าแก่ และยาวที่สุดใน พม่า จาก

สะพานขา้มหุบเหวน้ีเลยไปจะผ่านเมอืง จอ๊กแม (Kyaukme) ซึ่งในทุกๆ ปีในช่วง เดือน มนีาคมจะมงีาน 

เฉลมิฉลองเทศกาลของรฐัฉาน จะมกีารเดนิทางของชนเผ่าไทยใหญ่เขา้มากนัมากใช ้เวลานัง่รถไฟประมาณ 

2 ช ัว่โมงเศษ ท่านจะไดส้มัผสัความงามของทุ่งหญา้ หุบเขา ภูสูง ทีต่อ้งบอกว่า หากไม่มใีจมุ่งม ัน่สู่จดุหมาย

ปลายทางกนัจริงๆแลว้ ก็ยากที่จะบากบ ัน่มาถึงได ้น าท่านลงจุดหมาน ปลายทาง ที่เมืองหน่องปิง แลว้

เดนิทางต่อโดยรถบสัสู่เมอืงสป้ีอ 
เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองสป้ีอ เมอืงอนัเป็นต านานรกัอมตะของเจา้ชายแห่งรฐัฉานกบัสาวชาว 

  ออสเตรีย ซึ่งบนัทึกผ่านหนงัสอื Twilight Over Burma : My Life as a Shan Princess ที่คุณมนนั

ยาไดแ้ปลเป็นภาษาไทย และตัง้ชื่อใหม่เสยีงดงามว่า “สิ้นแสงฉาน” น าท่านไปนมสัการวดัประจ าเมอืง

แห่งเมอืงสป้ีอ เจดียบ์อจู พญา หรอืที่เรยีกว่าวดัเจดียพ์ระสีอ่งค์ ซึง่เป็นวดัที่สวยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงในเมอืง

สป้ีอ หลงัจากนัน้น าท่านไปเยอืนหอเจา้ฟ้าเมืองสป้ีอ รูปทรงสไตลยุ์โรปสองช ัน้ ซึง่ปจัจุบนัน้ี หอเจา้ฟ้าทรุด

โทรม และเก่าลงไปมาก เพราะไม่ไดร้บัการซ่อมแซมมานานหลายปี หอเจา้ฟ้าแห่งน้ีถูก สรา้งขึ้นเมือ่ปี พ.ศ. 

2467 หอเจา้ฟ้า มีหญิงวยักลางคน เป็นผูดู้แล ท่านคือ เจา้จา๋มพงษ ์เป็นเจา้ฟ้า หญิงจากเมืองใหย มา

แต่งงานกบั เจา้อูจ่า หลานชายแท ้ๆ ของเจา้จ่าแสง หรือพูดงา่ยๆคือ ท่านมศีกัดิ์เป็น หลานสะใภข้อง เจา้จ่า

แสงนัน่เอง จากตึกหอเจา้ฟ้าจะมแีม่น า้ตูอ้ยู่ขา้งๆ มสีระว่ายน า้สมีรกต สนามเทนนิสของเจา้ฟ้าที่ ระบุไวใ้น

หนงัสอื “สิ้นแสงฉาน” หอเจา้ฟ้า ซึ่งถูกดดัแปลงเป็น หอ้งรบัแขก และหอ้งแสดงภาพประวตัิ เจา้ฟ้าสี่

ป้อ โดยมเีจา้ จา๋มพงษ ์ไดเ้ล่ายอ้นล าดบัเกี่ยวกบัประวตัิ ศาสตรเ์รื่องราวของเจา้ฟ้าสี่ป้อ ลองตาม ไปฟงั

ดว้ยตนเอง จะไดอ้รรถรสยิง่ขึ้น  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 พกัที่ Amata Thipaw Resort   ระดบั 4 ดาว (หรอืเทยีบเท่า) 
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วนัที่สาม ถ า้ Peik Chin Myaung Cave  - ชมเจดียอ์องทูกนัทาพญา-ภเูขามณัฑเลย ์

05.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
เชา้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงสีป้่อ ระหว่างทางแวะเทีย่วชมถ ้า Peik Chin Myaung Cave ซึง่อยู่ทางเหนือก่อน

ถงึ เมอืง พนิอูลวนิ ประมาณ 20 ก.ม. เป็นธรรมธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงาม ลกึถงึ 1500 เมตร ประกอบ

ไปดว้ยหนิ งอก หนิ ยอ้ย ตามธรรมชาต ิอย่างสวยงามและมกีารสรา้งพระพทุธรูปบรรจไุวภ้ายในเป็น

จ านวนมากตามความเชื่อและศรทัธาของชาวพม่า  

 น าท่าน ชมเจดียอ์องทูกนัทาพญา ทีว่่ากนัว่า มเีรื่องเลา่ที่น่าอศัจรรยเ์กี่ยวกบัวดัน้ีอยู่ว่า... ขณะขนส่ง

พระพทุธรูปหนิอ่อนแกะสลกั ทีม่นี า้หนกัถงึ 17 ตนั แต่ระหว่างทางรถบรรทกุไดเ้กิดอบุตัเิหต ุแมจ้ะน ารถ

เครนมายก เท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้น และ พระผูใ้หญ่ในเมอืงฝนัว่า พระพทุธรูปองคน้ี์ ประสงคท์ีจ่ะประดษิฐาน

อยู่ทีน่ี่ จงึไดส้รา้งวดั และ อญัเชญิท่านมาเป็นพระประธาน ของวดัแห่งน้ี ซึง่เป็นทีเ่ลือ่มใส ศรทัธามากของ

ผูค้นในเมอืง... ทีป่ระดษิฐานพระพทุธรูปทีค่นไทยเรยีกท่านว่า “พระทนัใจ” อกีรูปหน่ึงของพม่า ทีแ่กะจาก

หนิอ่อนท ัง้องค ์ทีม่คีวามศกัดิ์สทิธ์ิของชาวพนิอูลวนิ ประวตัขิองพระองคน้ี์ไม่ธรรมดา เลา่กนัว่ามชีาวจนี

ไดม้าบูชาไปไวท้ี ่ประเทศจนี ระหว่างเดนิทางรถเกิดอบุตัเิหต ุองคพ์ระตกจากรถ ไม่สามารถจะยกขึ้นรถไป

ไดอ้กีไม่ว่าจะใชเ้ครน ยกก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถยกเคลือ่นยา้ยไปได ้สุดทา้ยจงึตอ้งสรา้งวดับรเิวณน้ีเพือ่ 

ประดษิฐานพระพทุธรูป หยกขาวองคน้ี์ พรอ้มกบัต ัง้ชื่อวา่ “มหาอนัตูกานตาร”์ ซึง่แปลเป็นไทยว่า “เป็นสิง่ 

ศกัดิ์สทิธ์ิ มหศัจรรย ์ทีใ่หค้วามร า่รวย โชคดแีก่ผูก้ราบไหว”้ เลยเชื่อกนัว่าเป็นพระรกัชาตดิว้ย หลงัจากนัน้  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าทกุท่านเดนิทางกลบั เมอืงมณัฑะเลย ์ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 3 ช ัว่โมง ครึ่ง เพือ่เดนิทาง

กลบัเมอืงมณัฑะเลย ์ 

เยน็ น าท่านเดินทางสู่ เขา ภูเขามัณฑเลย์ (Mandalay Hill) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ
พระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมววิทวิทศันท์ี่สวยงามที่สุดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่อยู่บน

ยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงาม
บนยอดเขามณัฑะเลย ์

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 พกัที่ SHWE PHYU HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรอืเทยีบเท่า)  

วนัที่สี่ มณัฑะเลย–์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง 

                วดัพระหนิออ่น-วดักสุนิารา 

06.30 น.      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
09.05 น.     เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลย ์ออกเดินทาง จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย  ์(Mandalay 

Palace) พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของเอเชีย  ในสมยัสงคราม
มหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 วนัที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดย
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กองทพัองักฤษ ไดท้ิ้ งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย์ของพม่า  ดว้ยเหตุผลว่า
พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูก
ไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของด ัง่เดิม
อยู่ ปจัจุปนั พระราชวงัที่เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที่รฐับาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่า
ขึ้นมา 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนัน้พาท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัที่สรา้งดว้ยไม ้

สกัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ   วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ท ัง้
หลงัคา บานประตูและหน ้าต่ าง  โดยเน ้นรายละเอียดเกี่ ยวก ับพุทธประวตัิและทศชาติของ
พระพทุธเจา้  สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่
ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที่พระองคส์ิ้นพระชนม ์ พระเจา้ธีบอ 
หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั  ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะ
เลยอ์ย่างแทจ้รงิ  น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการ 
สงัคายนาพระไตรปิฎกคร ัง้ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท ัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และ

หนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก” 
 น าท่านกราบสกัการะ วดัพระหินออ่น ชมวดัพระหนิอ่อน ซึง่เป็นพระพทุธรูปทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนที่มี

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดใน พม่า ซึง่เป็นพระทีพ่ระเจา้มนิดง  ทรงใหส้รา้งขึ้น ซึง่มคีวามสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ 
หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางไปยงั วดักุสินารา เชิญทุกท่าน

ร่วมท าบุญ บู รณ ว ัด กุ สิน ารา ซึ่ งมี อ ายุ หล าย ร ้อย ปี 
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงาม

มาก วดักุสนิาราแต่เดมินัน้เป็นเพยีงวดัรา้งที่หลบซ่อนอยู่ใน
พื้ นที่ ป่ ารกทึบ  ต่อมาถูกค ้นพบโดย เจ า้ของโรงแรม

มณัฑะเลยฮ์ิลล ์ซึ่งเป็นชาวไทยที่เขา้ไปท าธุรกิจการโรงแรม

ที่ประเทศพม่า ปจัจุบนัวดักุสินาราเป็นที่ รูจ้กัต่อชาวพม่าและชาวต่างชาติ เพราะมีความสวยงามที่มี

เอกลกัษณ์ไม่เหมอืนที่ใด ตวัวหิารประดบัตกแต่งลวดลายต่างๆ ดว้ยรูปปัน้โดยจ าลองรูปแบบใหเ้ป็น

สวนตน้สาละที่ดอกก าลงัผลิแยม้สวยงามท ัว่ท ัง้วหิาร ส่วนภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปาง

ปรนิิพพาน ถดัไปดา้นหลงัของพระพทุธรูปเป็นทีต่ ัง้รูปปัน้ ฤาษี อขูนัต ิซึง่เชื่อว่าเป็นผูส้รา้งวดัแห่งน้ี 
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 พกัที่ SHWE PHYU HOTEL ระดบั 3 ดาว (หรอืเทยีบเท่า) 
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วนัที่หา้          พธิีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ – มณัฑะเลย ์–เมืองอมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบง็ 
                 ทะเลสาบคองตามนั - กรุงเทพฯ   
04.00 น. จากนัน้น าท่านไปนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิ่งศกัด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น

ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริยท์ี่

ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระ
เจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมอืงธรรมวดี เมือ่ปี พ.ศ. 689 สูง 
12 ฟุ ต  7 น้ิ ว  หุ ้ม ด ้วยท อ งค า เป ล วหน า 2 น้ิ ว  ท รง
เครื่องประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ต ักกวา้ง 9 ฟุต ในปี 
พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐาน
พระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหม ้
วดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองได ้น า้หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี 
พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่าง
ชาวอติาลจีึงนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหม่ทีสุ่ดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพม่า โดยรอบ 

ๆ ระเบยีงเจดียย์งัมโีบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกคร ัง้ที ่1 พรอ้มท ัง้ร่วมพธิีการ
อนัส าคญัลา้งพระพกัตรถ์อืเป็นการสกัการะเพือ่ความเป็นสริิมงคล หลงัจากนัน้ เชิญทุกท่านร่วมท าบุญ
บูรณวดักุสนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์ปางปรนิิพพาน สวยงามมาก  

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์
เชา้  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองอมรปรุะ (Amrapura)  เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืง

มณัฑะเลยซ์ึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนทีจ่ะยา้ยมายอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี 

พ.ศ.2400 จากนัน้น าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพทุธศาสนาทีส่  าคญั ท่านจะไดช้ม

ทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุม่แม่น า้อริะวด ี เจดยีจ์  านวนมากมายทีต่ ัง้เรยีงรายอยู่บนภูเขา และรมิฝัง่

แม่น า้ ชม สะพานไมอ้เูบง็(U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดในโลกโดยขา้ราชการช ัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอู 
เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั 

(Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจ ีซึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 
เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  น าท่านเดนิทางเดนิสู่ สนามบนินานาชาต ิมณัฑเลย ์ 

14.15  น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ PG 710 
  (มีบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่งตลอดการเดินทาง) 
16.40  น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร  
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

17 ก.พ. 59 21 ก.พ. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

24 ก.พ. 59 28 ก.พ. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

2 มี.ค. 59 6 มี.ค. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

16 มี.ค. 59 20 มี.ค. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

30 มี.ค. 59 3 เม.ย. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

6 เม.ย. 59 10 เม.ย. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

13 เม.ย. 59 17 เม.ย. 59 30,900 29,900 28,900 6,500 

20 เม.ย. 59 24 เม.ย. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

27 เม.ย. 59 1 พ.ค. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

4 พ.ค. 59 8 พ.ค. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

18 พ.ค. 59 22 พ.ค. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

22 มิ.ย. 59 26 มิ.ย. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

15 ก.ค. 59 19 ก.ค. 59 29,900 28,900 27,900 6,500 

27 ก.ค. 59 31 ก.ค. 59 27,900 26,900 25,900 6,500 

 

.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 
1.    คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดนิทาง      (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2.    คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดนิทาง  (มหีวัหนา้ทวัร)์      

3.    คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง  

 

.…………………………อตัรานีร้วม………………………………… 
ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบักรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ (ต ัว๋กรุป๊) ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ (ต ัว๋กรุป๊) 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีร่ะบไุวใ้นรายการ  ค่าทีพ่กัตามที่ระบใุนรายการ 4 คืน 

ค่าภาษีสนามบนิไทยและพม่า    

ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ              ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกนิ 30 กก.                     

 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                               รวมรถขึ้นพระธาตอุนิทรแ์ขวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้น้ีย่อมอยู่  
    ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ  
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.…………………………อตัรานีไ้มร่วม………………………………… 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศพม่าใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน
ประเทศพม่าไม่เกิน 14 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 
1,000 บาท** 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางทีน่ า้หนกัเกิน 30 กก.   

 ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  

  ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  

 ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ประมาณ 600 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน  

 
.…………………………เงือ่นไขการใหบ้ริการ……………………………… 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย1เดอืน พรอ้มช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 15 วนั 
2. การยกเลกิ  2.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิท ัง้หมด 

2.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 – 29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
2.3 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร ์
2.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมด  

3.เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ี่ระบบุนหนา้ต ัว๋เท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆท ัง้สิ้น กรณี

ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดินทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 
4.ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดนิทาง ไม่มีการคนืเงนิท ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ในกรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยี

ค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ าต ัว๋ท่านละ 5,000 บาท  และค่าใชจ่้ายอื่นๆ 

5.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคืนไดไ้มว่่ากรณีใด ๆ 
6.กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่บริษทัฯ ระบใุนรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าบรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 
 
.………………………….…หมายเหต…ุ………...…………………… 
     1.บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

     2.บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
       ของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ 
       หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ 

     3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่รบัผดิชอบค่าบริการที่ท่านได ้ 
       ช าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

     4.บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร 
       เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

     5.รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้  ารองทีน่ ัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั 
       ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

     6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิตาม 
       สถานการณ์ดงักลา่ว 

     7.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 
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ทวัรพ์มา่ : พมา่-มณัฑะเลย-์พินอลูวิน-สีป้อ-อมรปุระ 5 วนั บิน PG : รหสั RGN103 9 

       บรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืน 
       เงนิใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 
     8.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม 
       โดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
     9.หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ ความผดิพลาดจากทางสาย 
       การบนิ จะไมม่กีารคืนเงนิใดๆท ัง้สิ้น แต่ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์การจดัหาน้ี 
       โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    10.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทกุคร ัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษิทัฯ 

     จะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น 

 

……………………เอกสารที่ใชใ้นการเขา้ประเทศพมา่………………………. 
หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายุใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
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