โดยสายการบิน Myanmar Airways(8M)**บินภายใน**









ร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามุนี
สักการะพระมหาเจดียช์ เวสิกอง
ชมสะพานไม้สกั อูเบ็งที่ยาวที่สุดในโลก
เจดียม์ ิงกุน ระฆังที่ใหญ่ และสมบูรณ์ที่สุด
ชมหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองตลาดหวาน
แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ

พม่า..เทีย่ วอิม่ บุญ
เสริมบารมีครบสูตร
นมัสการ 2 ใน 5 สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ชมโชว์หุ่นกระบอก
พิเศษนัง่ รถม้าชมเมืองพุ กาม
ราคาถูก เทีย่ วครบ
การันตีคุณภาพ

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก

กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ –พระราชวังมัณฑะเลย์ -พระตาหนักไม้ สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
วัดกุสินารา(-/L/-D)
11.30 น.
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาเตอร์สายการบิน เมียนม่าร์
แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ Look Myanmar คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
13.45 น.
ออกเดินทางสูเ่ มืองมัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่ 8M338
15.20 น.
เดิ น ทางถึ ง สนามบิน มัณฑะเลย์ ประเทศเมี ย นมาร์ ผ่านพิธีก ารตรวจคนเข้าเมื อ งเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั ่วโมง) เดินทางถึงเมือง
มัณฑะเลย์ ท่านจะได้ชมทัศนี ยภาพของเมืองสกาย ลุม่ แม่น้ าอิระวดี เจดียจ์ านวนมากมายที่ต้งั
เรียงรายอยูบ่ นภูเขา และริมฝั ่งแม่น้ า
จากนั้ นนาท่านชม พระราชวัง มัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวัง ที่ ส่ว นใหญ่
ก่อสร้างด้วยไม้สกั ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ
สงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ
ได้ทิ้งระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้ เป็ น
แหล่งซ่องสุมกาลังของกองทัพญี่ปุ่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็ นพระราชวังไม้สกั ก็ถูกไฟไหม้
เผาราบเป็ นหน้ากลอง หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ ารอบพระราชวัง ที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิม
อยู่ ปั จจุปันพระราชวังที่เห็นอยู่เป็ นพระราชวังที่รฐั บาลพม่าได้จาลองรูปแบบของพระราชวัง
ของเก่าขึ้ นมา นาท่านชม พระตาหนักไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) พระ
ตาหนักนี้ สร้างด้วยไม้สกั ทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลาย
แกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.2400 ซึ่งเป็ นปี ที่
พระองค์ย า้ ยราชธานี จ ากอมรปุ ร ะมาอยู่ที่เ มื อ งมัณฑะเลย์เ พื่อ เป็ นพระต าหนั ก ยามแปร
พระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์สนพระชนม์
ิ้
พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกพระ
ตาหนัก นี้ ถวายเป็ นวัด ถือ ได้ว่าเป็ นงานฝี มื อที่ ประณี ตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อ ย่าง
แท้จ ริง นาท่านชม วัดกุ โสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้ง หนึ่ ง เคยเป็ นสถานที่ทาการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์
และหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึก ไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก”ระว่างทางแวะร่วมทาบุ ญ
บูรณ วัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงาม
มาก
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SHWE PHYU HOTEL // SHWE PYI THAR HOTEL // SMART HOTEL หรือ
เทียบเท่า

วันที่สอง มัณทะเลย์ -พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมิวดั สัญพัญญ
ู -ู
พิเศษนั่งรถม้ าชมเมือง-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์ -โชว์ พืน้ เมืองเชิดหุ่น
(B/L/D)
เช้า
 บริการอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม
...........
นาท่านเดินทางสูส่ นามบินมัณฑะเลย์ อาคารผูโ้ ดยสาร ภายในประเทศ
.............
ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สูเ่ มืองประวัติศาสตร์พุกาม โดยสายการบิน ............
เที่ยวบินที่ ..............
08.25 น.
เดินทางถึงเมืองพุกาม (Bagan) นาท่านชม พระเจดียช์ เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่ง
เป็ นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นหลังพระเจ้าอโนรธา
ขึ้ นครองราชย์ เพื่อใช้บ รรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกั ษณะเป็ นสีทอง
ขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิ กายเถรวาทใน
พุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของกาแพงเมือง เป็ นวัดสีขาว
มองเห็นได้ชดั เจน สร้างเสร็จเมื่อปี 109ซึ่งวิหารแห่งนี้ นับได้วา่ เป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
พุกาม มีรูปร่างเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี มุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อ มาเจดีย ์แห่ง นี้ เป็ น
ต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิ หารแห่งนี้ ก็คือ ที่ช่อง
หลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่ าอัศจรรย์
จากนั้ นพาท่านชม วัดมนุ หา (Manuha Temple) ตั้ง อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บา้ นมยินกะบา
สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริยแ์ ห่งมอญ เพื่อสัง่ สมบุญไว้สาหรับชาติหน้า จึงได้
นาอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่ งองค์ กับ
พระพุทธรูปอีกสามองค์นัง่ เบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย ์
เชลยพระองค์นี้เป็ นอย่างดี
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านแวะชมสิ่งของขึ้ นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามี
ชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่ง
ที่กาลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทาจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้
ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดงั เดิม จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้าง
โดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม
ที่ยงั คงเหลืออยู่ จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้ นเมื่อปี 1211 โดย
พระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู ้
หนึ่ ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท เป็ นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4
ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ท้งั 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับ
ลวดลายปูนปั้ น อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งได้รบั การยก
ย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดียส์ ัพพัญญู ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สูง

ที่สุดในเมื อ งพุกาม ชมวิหารธรรมยัน จี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และ
พระองค์ก็เชื่อว่าเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้ นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผล
กรรมจากการกระทาปิ ตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่าน
ดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา นาท่าน นั ่งรถม้า ชมเมืองทะเลเจดียท์ ี่สวยงาม และ
หมู่บา้ นเก่าแก่เมืองพุกามที่ยงั คงวิถีที่วิตที่เรียบง่าย จากนั้นนาท่านเดินทางชมและเก็บภาพ
พระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ า ณ เจดียช์ เวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็น
ทุ่งทะเจดียใ์ นมุม 360 องศา ได้จากเจดียแ์ ห่งนี้
คา่
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
ท่านจะได้ชมการเชิดหุน่ ที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อมลิ้ มรสอาหารพื้ นเมือง
 พักที่ SHWE YEE PWINT HOTEL // RAZAGYO HOTEL // ARTHAWKA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

อมรปุระ-สะพานไม้ อเู บ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-มัณฑะเลย์ -มหาเจดีย์ยกั ษ์ มิงกุน –
ระฆังยักษ์ มิงกุน-เจดีย์พญาเธียรดาน- พระตาหนักไม้ สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ
(B/L/D)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
......
ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สูเ่ มืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิ น Air Yangon
เที่ยวบินที่ ..........
.........
เดิ น ทางถึ ง เมื อ งมัณ ฑะเลย์ หลัง จากนั้ น นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ตัว เมื อ งอมรปุ ร ะ
(Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งเป็ นราชธานี เพียง
76 ปี เป็ นราชธานี แห่งหนึ่ งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400
จากนั้น นาท่านผ่านชม ภูเขาสกาย ศูนย์กลางแห่ง พระพุทธศาสนาที่ สาคัญ ท่านจะได้ชม
ทัศนี ยภาพของเมืองสกาย ลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจดียจ์ านวนมากมายที่ ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา
และริมฝั ่งแม่น้ า ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกโดยข้าราชการชั้น
ผูใ้ หญ่ ชื่อ ว่า เสาอู เสาของสะพานใช้ไ ม้สัก ถึ ง 1,208 ต้นซึ่ ง มี อ ายุ ก ว่า 200 ปี ทอดข้า ม
ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสูว่ ดั จอกตอจี ซึ่งมีเจดียท์ ี่สร้างตามแบบวัดอนันดา
แห่งเมืองพุกาม พร้อมชมพระอาทิตย์อสั ดง ยามเย็นพร้อมวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

คา่

ออกเดินทาง สู่ท่าเรือริมน้ าอิระวดี ข้ามฝากสู่ราชธานี เก่าของพระเจ้าปดุง จะเป็ นเส้นทางสู่
มหาเจดียย์ กั ษ์ "มิงกุน" ชมซากเจดียข์ นาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระเจ้าป
ดุง ที่ใช้แรงงานทาส และนักโทษจานวนนับพันคนในการสร้าง โดยตั้งพระทัยว่าจะสร้างให้สูง
ใหญ่กว่าพระปฐมเจดียแ์ ห่งสยาม และให้พระองค์สามารถทอดพระเนตร ได้จากเมืองอังวะที่อยู่
ฝั ่งตรงข้ามแม่น้ าอิรวดี แต่ดว้ ยงบประมาณที่บานปลาย ประกอบกับปั ญหาขาดแคลนแรงงาน
จึงทาให้การก่อสร้างล่าช้า ในที่สุดพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อน ในปี พ.ศ.2362 หลังพ่าย
แพ้ไทยในสงคราม 9 ทัพ เจดียอ์ งค์นี้ จึงสร้างได้แค่ฐาน หลังจากนั้นองค์เจดียจ์ ึงถูกทิ้ งร้าง
เรื่อยมา แต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสร้างเสร็จจะมีขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก และ
ยังมีอีกสิ่งหนึ่ งที่ใหญ่ระดับโลกของ มิงกุน คือ ระฆังยักษ์มิงกุน นี้ สร้างเมื่อปี พ.ศ.2351
โดยพระเจ้าปดุง สร้างถวายแด่เจดียม์ ิงกุน มีน้ าหนัก 90 ตัน สูง 4 เมตร ปากระฆังกว้าง 5
เมตร เป็ นระฆังที่ตีดงั เดิมทีถูกแขวนไว้ที่องค์เจดียป์ อนดอว์ ใกล้ๆ กับเจดียม์ ิงกุน แต่หลังจาก
แผ่นดินไหว ทาให้ฐานพระเจดียพ์ งั ลงมา ระฆังยักษ์ มิงกุนจึง ถูกย้ายมาแขวนยังจุดที่ต้งั ณ
ปั จจุบนั ครับ ในอดีตระฆังองค์นี้ใหญ่เป็ นอันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังเครมลิน ในกรุง
มอสโก ประเทศรัสเซีย แต่ระฆังเครมลินแตกไปแล้ว ปั จจุบันระฆังยักษ์มิงกุน จึงเป็ นระฆังที่มี
สภาพสมบูรณ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนาท่านชมเจดียส์ ีขาวบริสุทธิ์ ที่สร้างบนฐาน 7
ชั้นรูปเกลียวคลื่นงดงาม "เจดียพ์ ญาเธียรดาน" เจดียท์ ี่งดงามนี้ สร้างขึ้ นเมื่อปี พ.ศ. 2329
เพื่อให้เปรียบเสมือนเจดียจ์ ุฬามณี ที่ต้งั อยู่เหนื อเขาพระสุเมรุ ตามความเชื่อในไตรภูมิพุทธ
ศาสนาที่วา่ คือแกนกลางจักรวาล ซึ่งถูกล้อมรอบด้วยสัตตบริพนั ธ์ และมหานทีสีทันดรทั้ง 7
ชั้น พระเจดียอ์ งค์นี้ยังถูกสร้างให้เป็ นสักขีพยานรักของราชนิ กุลอังวะ โดยพระเจ้าบากะยีดอว์
เพื่อเป็ นอนุ สรณ์สถานแห่งความรักที่มีต่อพระมเหสีชินพิวเม ที่สนพระชนม์
ิ้
ไปก่อนที่พระเจ้าบา
กะยีดอว์จะขึ้ นครองราชย์ แม้จะไม่ใช่หินอ่อนเหมือนทัชมาฮาล แต่ก็ได้รบั สมญานามว่า “ทัช
มาฮาลแห่งลุม่ อิรวดี”
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 พักที่ SHWE PHYU HOTEL // SHWE PYI THAR HOTEL // SMART HOTEL หรือ
เทียบเท่า

วันที่ส่ ี

พิธีล้างหน้ าพระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์ -กรุงเทพฯ

04.00 น.

จากนั้นนาท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า
ถื อ เป็ นต้น แบบพระพุท ธรูปทองค าขนาดใหญ่ ทรงเครื่อ งกษัต ริย ์ที่ไ ด้รับการขนานนามว่า
“พระพุทธรูปทองคาเนื้ อนิ่ม” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้ นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ.689
สูง 12 ฟุต 7 นิ้ ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตัก
กว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ
วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสีย
เมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้ อทอง
ได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้ นใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดิ ม โดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลี จึงนั บได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ ที่
สุ ด แต่ ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในเมื อ งพม่ า โดยรอบ ๆ ระเบี ย งเจดี ย ์ย ัง มี
โบราณวัตถุที่นาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้งร่วมพิธีการอันสาคัญ
ล้างพระพักตร์ถือเป็ นการสักการะเพื่อความเป็ นสิริมงคล หลังจากนั้น เชิญทุกท่านร่วมทาบุญ
บูรณ วัด กุ สิน ารา ซึ่ ง มี อ ายุ หลายร้อ ยปี ประดิ ษฐานพระพุท ธไสยาสน์ ปางปริ นิพ พาน
สวยงามมาก
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทางไปสนามบินมัณฑะเลย์ เมื่อถึงสนามบินมัณฑะเลย์มคั คุเทศก์จะดูแลอานวยความ
สะดวกในการเช็คอิน และนาส่งท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนม่าแอร์เว เที่ยวบิน8M337
(บริการอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรลู ้ ืม 

08.30 น.
10.00 น.
10.15 น.
12.50 น.

(B/L/-)

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  (กรุป๊ ออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวั หน้าทัวร์)

เด็กเสริมเตียง เด็กไม่เสริมเตียง
พักกับผูใ้ หญ่
พักกับผูใ้ หญ่
2 ท่าน
2 ท่าน

กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ
2 ท่าน

พักเดี่ยว
ท่านละ

26-29 ตุลาคม

18,900

18,900

18,900

6,000

09-12 พฤศจิกายน

18,900

18,900

17,900

6,000

16-19 พฤศจิกายน

18,900

18,900

17,900

6,000

………………………………….........อัตรานี้ รวม……………………………………………………
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์ -กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุป๊ )
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ 3 คืน
ค่ารถม้าชมเมืองพุกาม
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
 มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000
บาท) ทั้งนี้ ย่อมอยู่ ในข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวติ

……………………...................................อัตรานี้ ไม่รวม……………………………………………………….
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าวีซ่าพม่าแบบยื่นธรรมดา(กรณีมีการกลับมายื่นวีซา่ เก็บค่าใช้จ่ายตามจริงตามสถานฑูตเรียกเก็บ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปสินน้ าใจ คนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ประมาณ 500.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน

………………………………….………เงื่อนไขการให้บริการ………………………………………………….
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชาระมัดจา ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
แฟกซ์ใบโอนเงินมาที่ 02-5461671
2. การยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย สงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาทุกกรณี
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
***************วันทาการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด นั กขัตฤกษ์****************
3.เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้ นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ
ทั้งสิ้ น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน
4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ

……………………………………………หมายเหตุ…………………………………………………….……
1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่
ท่านได้ชาระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4.บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้ นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้ น
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

