ทัวร์พม่า : รหัส RGN319

วันแรก
09.30 น.
12.15 น.

13.40 น.

ค่า

กรุ งเทพฯ-มัณฑะเลย์ -นั่งรถสู่ พุกาม-โชว์ พนื้ เมืองหุ่นเชิ ดพุกาม

 (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิช้ ั น 4 ประตู 4 เคาท์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบิน PG 709** บริการอาหารบนเครื่อง**

เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
นาท่ านเดินทางสู่ เมืองพุกาม เมืองแห่ งประวัติศาสตร์ ของประเทศเมียนม่าร์ โดยรถบัสปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชัว่ โมง)พักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้ อมชมโชว์ เชิ ดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิ ดหุ่ นที่ดูเหมื อนมีชีวิตจริ ง
พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

*นำท่ ำนเข้ ำสู่ ทพี่ กั โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ อง

พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอว์ -วัดเจดีย์ชเวสิ กอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโลวัดสั ญพัญญู - วิหารธรรมยันจี-นั่งรถกลับสู่ มณ
ั ฑะเลย์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

07.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรมจากนั้น นาท่านชมเมืองทะเลเจดียท์ ี่สวยงามและหมู่บา้ นเก่าแก่เมือง
พุกามที่ยงั คงวิถีที่ชีวติ ที่เรี ยบง่าย ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์
นาท่านชม พระเจดีย์ชเวสิ กอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่ งเป็ นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณะเป็ นสี ทองขนาด
ใหญ่ สร้ างขึ้ นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้ นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุ พระบรมสารี ริกธาตุ จากพระสรี ระหลายส่ วน มี
ลักษณะเป็ นสี ทองขนาดใหญ่ใช้เป็ นทั้งที่ประชุมสวดมนต์และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม
ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของกาแพงเมือง เป็ นวัดสี ขาว มองเห็ นได้ชดั เจนสร้ าง
เสร็ จเมื่อปี 1091 ซึ่ งวิหารแห่ งนี้ นบั ได้วา่ เป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่ างเป็ นสี่ เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จ
ยืน่ ออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่ งต่อมาเจดียแ์ ห่ งนี้ เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่ งที่น่าทึ่งของ
วิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่ องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์

08.25 น.

จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของหมู่บา้ นมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระ
เจ้ามนูหะกษัตริ ยแ์ ห่งมอญ เพื่อสัง่ สมบุญไว้สาหรับชาติหน้า จึงได้นาอัญมณี บางส่ วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้ าง
วิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่ งองค์ กับ พระพุทธรู ปอีกสามองค์นงั่ เบียดเสี ยดอยู่ภายใน สะท้อนถึ งความคับ
แค้นพระทัยของกษัตริ ยเ์ ชลยพระองค์น้ ีเป็ นอย่างดี

เทีย่ ง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมสิ่ งของขึ้นชื่ อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน(Lacquer
Ware)ซึ่ งยอมรับกันว่ามีชื่อเสี ยงที่สุดในพม่า เช่ น ถ้วยน้ า จาน
รอง โถใส่ ข องตั้ง แต่ ข นาดเล็ ก ถึ ง ใหญ่ หี บ ใส่ ข องต่ า งๆ สิ่ ง ที่
กาลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถใส่ ของทาจากขนหางม้าสานกับโครงไม้
ไผ่ มี ข นาดเบาบางและบี บ ให้ ยุ บ แล้ว กับ ไปคื น รู ป ได้ดัง เดิ ม
จากนั้น พาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (GubyaukkyiTempel) สร้าง
โดยพระโอรสของพระเจ้า จันสิ ท ธะ สิ่ ง ที่ โดดเด่ นคื อ ภาพจิ ต
กรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงั คงเหลื ออยู่ จากนั้นเข้า
ชมวัดติโลมินโล(Htilominlo Temple)สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดย
พระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระเจ้านร
ปติสิทธู ซึ่ งเกิ ดกับนางห้ามผูห้ นึ่ ง และได้เสี่ ยงทางเลื อกให้เป็ น
ราชทายาท เป็ นวัดสู ง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมี
พระพุ ท ธรู ปประดิ ษ ฐ์ ฐ านอยู่ ท้ ัง 4 ทิ ศ ทั้ ง สองชั้ น มี ภ าพ
จิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปั้ น อันประณี ตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761ซึ่งได้รับ
การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญูซ่ ึ งเป็ นเจดี ยท์ ี่สูงที่สุดในเมื อง
พุกาม ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่ อว่าเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดใน
เมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริ วติ กว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพ
หน้า ตั้งโดดเด่นยิง่ ใหญ่ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา

ได้ เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยรถบัสปรับอากาศ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่ โมง)
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ค่า

*นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

ส

วันทีส่ าม
07.00 น.
08.05 น.

มัณฑะเลย์ -เทีย่ วเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มงิ กุน-ล่องแม่ นา้ อิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองมิงกุนโดยการล่องเรื อไปตามแม่น้ าอิระวดี สู่มิงกุน จากท่าเรื อใกล้เจดี ยช์ เวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ
ทวนน้ าไป หมู่บ้านมิงกุน ซึ้ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของอมรปุระ แต่อยูบ่ นเกาะกลางลาน้ าอิรวดีและไปได้ดว้ ยเส้นทางเรื อ
เท่านั้นทว่ามีอนุ สรณ์ สถานที่แสดงความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าปดุ ง ระหว่างทางจะได้เห็ นหมู่บา้ นอิรวดี ที่มีลกั ษณะ
เป็ น “กึ่ งบ้านกึ่ งแพ” เนื่ องจากระดับน้ าอิ รวดี ในแต่ละฤดู กาลจะมี ความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดู น้ าหลาก
ระดับน้ าจะขึ้ นสู งกว่าฤดู แล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึ งนิ ยม
สร้ า งบ้า นกึ่ ง แพ คื อถ้า น้ า ขึ้ นสู ง ก็ ร่วมแรงกันยกบ้า นขึ้ น ที่
ดอนครั้ นน้ าลงมากก็ ย กบ้ า นมาตั้ งใกล้ น้ าเพื่ อ ความ
สะดวกสบายในการใช้แม่น้ าในชีวติ ประจาวัน
นาท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่ องรอยแห่ งความทะเยอทะยานของ
พระเจ้า ปดุ ง ด้ว ยภายหลัง ทรงเคลื่ อ นทัพ ไปตี ย ะไข่ แล้ว
สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มณั ฑะเลย์เป็ น
ผลสาเร็ จ จึงทรงฮึกเหิ มที่จะกระทาการใหญ่ข้ ึนและยากขึ้น ด้วยการทาสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์
แรงงานข้าทาสจานวนมากก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนหรื อเจดียจ์ กั รพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุ ง
จีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึ่ ง
ในเวลานั้นถือเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในสุ วรรณภูมิ ส่ งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่หรื ออาระกันจานวน 50,000 คนหลบหนี
การขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็ นดิ นแดนในอาณัติของอังกฤษแล้วทาการซ่ องสุ มกาลังเป็ นกองโจรลอบ
โจมตีกองทัพพม่าอยู่เนื องๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุ นหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิ ดสงครามอังกฤษ-พม่าอัน
เป็ นสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้พม่าเสี ยเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตามงานก่อสร้างเจดียม์ ิงกุนดาเนิ นไปได้เพียง7ปี พระเจ้าปดุง

เทีย่ ง

เสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดี ยอ์ นั ยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึง
ปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึ มาดัง่ ภูเขาอิฐที่มีความมัน่ คงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็ จตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ี่
ใหญ่ที่สุดและสู งที่สุดในโลก เพราะสู งถึง 152 เมตร ส่ วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดี ยม์ ิ งกุ นคื อระฆัง มิ ง กุ น
พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสาเร็ จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหา
เจดียม์ ิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็ นระฆังยักษ์ที่มี
เส้นรอบวงถึง 10เมตร สู ง 3.70 เมตร น้ าหนัก87ตัน เล่าขาน
กัน ว่ า พระเจ้า ปดุ ง ทรงไม่ ต้อ งการให้ มี ใ ครสร้ า งระฆัง
เลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชี วิตนายช่างทันทีที่สร้ างเสร็ จ
ปั จจุ บ นั ถื อเป็ นระฆัง ยัก ษ์ที่ มี ข นาดเล็ ก กว่า ระฆัง แห่ ง หนึ่ ง
แห่ งพระราชวังเครมลินในกรุ งมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆัง
มิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ที่ยงั คงส่ งเสี ยงก้องกังวานทั้งนี้ เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัว
เล็กๆไปยืนรวมกันอยูใ่ ต้ระฆังได้ถึง100คน เจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่ หนื อระฆังมิงกุนไม่ไกล
ได้ชื่อว่าเป็ นเจดียท์ ี่สวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าป
ดุ ง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ แห่ งความรั กที่ พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิ น ซึ่ งถึ งแก่ พิราลัยก่ อนเวลาอันควร ได้รับ
สมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่ งลุ่มอิรวดี”เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นพุทธศิลป์ ที่สร้างขึ้นด้วยภูมิจกั รวาลคือมีองค์เจดียส์ ถิตอยูต่ รง
กลางณยอดเขาพระสุ เมรุ อนั เชื่ อกันว่าเป็ นศูนย์กลางและโลกและจักรวาล ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตาม
หลักไตรภูมิ หลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้น

น า ท่ า น ช ม พ ร ะ ร า ช วั ง มั ณ ฑ ะ เ ล ย์ ( Mandalay Palace)
พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ ง
ของเอเชี ย ในสมัยสงครามมหาเอเชี ยบูรพาหรื อสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพ
อังกฤษได้ทิ้งระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ข
องพม่ า ด้วยเหตุ ผ ลว่า พระราชวัง นี้ เป็ นแหล่ ง ซ่ องสุ ม ก าลัง ของ
กองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ ึ งเป็ นพระราชวังไม้สักก็ถูก
ไฟไหม้เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลื อก็แต่ป้อมปราการและคูน้ ารอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิ มอยู่ปัจจุ ปัน
พระราชวังที่เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาลองรู ปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
นาท่านไป พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณี ตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้น
รายละเอียดเกี่ ยวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้ างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400 ซึ่ งเป็ นปี ที่
พระองค์ยา้ ยราชธานี จากอมรปุระมาอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเป็ น
ตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์
พระเจ้าธี บอ หรื อ สี ป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ ถวายเป็ นวัด ถื อ
ได้ว่าเป็ นงานฝี มื อที่ ประณี ตของช่ างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่าง
แท้จริ ง ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)ซึ่ งครั้งหนึ่งเคยเป็ น
สถานที่ ทาการสังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้ งที่ 5 มี แผ่นศิ ลาจารึ ก
พระไตรปิ ฎกทั้ง หมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และหนังสื อกิ น
เนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้วา่ “หนังสื อที่ใหญ่ที่สุดในโลก”

ค่า

 บริการอาหารค่าเมนูพเิ ศษ กุ้งเผา

*นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

ส

วันทีส่ ี่
04.00 น.

07.00 น.

ร่ วมพิธีล้างหน้ าพระพักตร์ พระมหามัยมุณ-ี อมรปุระ-สะพานไม้ อูเบ็ง-มัณฑะเลย์ -กรุงเทพฯ  (เช้ า/-/-)
น าท่ า นนมัส การ พระมหามั ย มุ นี อั น เป็ นสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
สู งสุ ด 1 ใน 5 แห่ งของพม่ า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรู ป
ทองค าขนาดใหญ่ ท รงเครื่ องกษัต ริ ย ์ที่ ไ ด้รับ การขนาน
นามว่า “พระพุทธรู ปทองคาเนื้อนิ่ม”ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่
ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุต 7
นิ้ว หุ ้มด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่ องประดับทอง
ปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าป
ดุ ง ได้ส ร้ า งวัดมหามุ นี หรื อวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อ
วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สี ปอ ก่อน จะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้
เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้ อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426
ชาวพม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้วา่ เป็ น
วัดที่สร้ างใหม่ที่สุดแต่ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สุดในเมื องพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดี ยย์ งั มีโบราณวัตถุ ที่
นาไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งกรุ งแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง เชิ ญทุกท่านร่ วมทาบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่ งมีอายุหลายร้อย
ปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ ตวั เมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่ งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่ งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ ึ ง
เป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 จากนั้นนาท่านผ่านชม
ภูเขาสกายศูนย์กลางแห่ งพระพุทธศาสนาที่สาคัญ ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของเมื องสกาย ลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจดี ย ์
จานวนมากมายที่ต้ งั เรี ยงรายอยู่บนภูเขา และริ มฝั่งแม่น้ า ชม สะพานไม้ อูเบ็ง(U-Ben)สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

10.30 น.

14.30 น.
16.55 น.

โดยข้าราชการชั้นผูใ้ หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึ ง
1,208 ต้นซึ่ งมีอายุกว่า200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ไปสู่
วัดจอกตอจี ซึ่ งมีเจดียท์ ี่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม
นาชม "วัดมหากันดายงค์ "(MahagandaryonMonastry) ซึ่ง
เป็ นวัดใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซึ่ งในช่วง
เพลจะมีภิกษุสงฆ์นบั ร้อยรู ปเดินเรี ยงแถวด้วยอาการสารวมเพื่อ
รับอาหาร วิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้เป็ นสถานที่ศึกษา
พระธรรมและรักษาพระธรรมวินยั มากที่สุด ด้วยวัตรปฏิบตั ิอนั งดงามของภิกษุสงฆ์ในวัดมหากันดายงค์ทาให้มีชาว
พม่าจานวนมากส่ งบุตรหลานมาศึกษาพุทธศาสนากันที่นี่

ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG 710
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ

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
***************************************************

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่ องเทีย่ ว

วันเดินทางราคา พม่ า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วัน นั่งรถภายใน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

01 พ.ย.62

04 พ.ย.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

29 พ.ย.62

02 ธ.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

07 ธ.ค.62

10 ธ.ค.62

24+1

15,900

15,500

14,900

3,500

13 ธ.ค.62

16 ธ.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

20 ธ.ค.62

23 ธ.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

27 ธ.ค.62

30 ธ.ค.62

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

28 ธ.ค.62

31 ธ.ค.62

24+1

17,900

17,500

16,500

3,500

29 ธ.ค.62

01 ม.ค.63

24+1

18,900

18,500

17,900

3,500

30 ธ.ค.62

02 ม.ค.63

24+1

17,900

17,500

16,500

3,500

31 ธ.ค.62

03 ม.ค.63

24+1

18,900

18,500

17,900

3,500

01 ม.ค.63

04 ม.ค.63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,500

04 ม.ค.63

07 ม.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

18 ม.ค.63

21 ม.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

07 ก.พ.63

10 ก.พ.63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,500

21 ก.พ.63

24 ก.พ.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

28 ก.พ.63

02 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

06 มี.ค.63

09 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

20 มี.ค.63

23 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

27 มี.ค.63

30 มี.ค.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

03 เม.ย.63

06 เม.ย.63

24+1

14,900

14,500

13,900

3,500

04 เม.ย.63

07 เม.ย.63

24+1

13,900

13,500

12,900

3,500

11 เม.ย.63

14 เม.ย.63

24+1

16,900

16,500

15,900

3,500

12 เม.ย.63

15 เม.ย.63

24+1

16,900

16,500

15,900

3,500

24 เม.ย.63

27 เม.ย.63

24+1

12,900

12,500

11,900

3,500

อัตราค่ าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
✓ ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
เงื่อนไขประกันกำรเดินทำง ค่ ำประกันอุบัติเหตุและค่ ำรั กษำพยำบำล คุ้ มครองเฉพำะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ ำงกำร
เดินทำง ไม่ ค้ ุมครองถึงกำรสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจำตัวของผู้เดินทำง
✓ ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
✓ ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋ าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
✓ ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
✓ ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
✓ ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(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 องกลับมายืน่ วีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
กำรจองทัวร์ :
• กรุ ณำจองทัวร์ ล่วงหน้ ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้ อมชำระมัดจำ 5,000 บำท ส่ วนที่เหลือชำระทันทีก่อนกำรเดินทำงไม่ น้อยกว่ำ
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกำลกรุ ณำชำระก่ อนเดินทำง 21 วัน)

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนำคำร

สำขำ

ชื่อบัญชี

ประเภท

หมำยเลขบัญชี

เดอะมอลล์ บำงกะปิ

บ.เอ็กซ์ ซอติก ฮอลิเดย์ จำกัด

ออมทรัพย์ 281-222986-8

สำขำย่อยเดอะมอลล์ บำงกะปิ

นำงสำวพรหมพร สนิทขวัญ

ออมทรัพย์ 732-2-31864-9

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกกำรเดินทำงก่ อนกำรเดินทำง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ำมัดจำให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกำล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

• ยกเลิกกำรเดินทำง 15 - 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ ำทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์กำรคืนเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็ บ ป่ วย จนไม่ ส ำมำรถเดิ นทำงได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บ รองแพทย์ จ ำกโรงพยำบำลรั บ รอง บริ ษั ทฯ จะทำกำรเลื่อน
กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยทีไ่ ม่ สำมำรถยกเลิกหรือเลือ่ นกำรเดินทำงได้ ตำมควำม
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ ำเพียง 7 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ ครบตำม
จำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่ ำนขึน้ ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสี ยหำยต่ อทำงบริษัทฯ และผู้เดินทำงอื่นที่เดินทำงในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนำไปชำระค่ ำเสี ยหำยต่ ำง ๆ ทีเ่ กิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน
• คณะผู้เดินทำงจำนวน 10 ท่ ำนขึน้ ไป จึงออกเดินทำง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทำงไม่ ถึง 10 ท่ ำน ไม่ มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยร่ วมเดินทำง
ไปด้ วยโดยทำงบริษัทจะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบล่วงหน้ ำ 10 วันก่อนกำรเดินทำง
• กรณีทที่ ่ำนต้ องออกตั๋วภำยใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำทีท่ ุกครั้ งก่ อนทำกำรออกตั๋ว
เนื่ อ งจำกสำยกำรบิ นอำจมี ก ำรปรั บ เปลี่ยนไฟล์ ทบิ น หรื อเวลำบิ น โดยไม่ ไ ด้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ ทำงบริ ษั ทฯ จะไม่
รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ ำท่ ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบและหำกไฟล์ ทบินมีกำรปรั บเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ ำ
ท่ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่ มน้ำเงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ ำ – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ ำทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพือ่ ท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มือ้ ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรือในกรณีทกี่ ระเป๋ าเกิดสู ญหายหรือชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกพำสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ ำปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอำยุกต็ ำม อำจทำให้ ท่ำน
โดนปฎิเสธกำรเข้ ำและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ำตัดขำกรรไกรที่ทำให้ ใบหน้ ำเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ำนต้ องทำพำสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทำกำรจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีควำม” ทีไ่ ม่ อนุญำติให้ ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดทำกำรตรวจสอบก่อนกำรจองทัวร์ ว่ำท่ำนสำมำรถ
เดินทำงออกนอกประเทศได้ หรือไม่ ถ้ ำไม่ สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งทีอ่ ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ ำนจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึงรำยละเอียด
อำยุครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ ของท่ านเอง**

