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• ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง ขอพรเทพทันใจ
• เนปี ดอร์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า มหาเจดีย์อุปปศานติ
• พุ กามดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ มหาเจดีย์ชเวสิกอง
• อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
• มัณฑะเลย์ ย้อนรอยราชธานีสดุ ท้ายแห่งพม่า พระราชวังมัณฑะเลย์
วิหารชเวนันดอว์ นมัสการพระมหามัยมุนี พระทองคําเนื้อนิ่ม
• เมนูพเิ ศษ !!! สลัดกุ้งมังกร, เป็ ดปักกิ่ง และกุ้งแม่น้าํ ย่ าง
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กําหนดการเดิ นทาง
พฤษภาคม – กันยายน 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - เจดียโ์ บตะตอง + ขอพรเทพทันใจ - ตลาดสก็อต – พระมหาเจดียช์ เวดา
กอง – เมืองเนปิ ดอว์
08.00 น.

11.00 น.
11.30 น.
กลางวัน
บ่าย

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8 แถว K
เคาน์เตอร์สายการบินเมียนม่าร์เนชันแนลแอร์
่
ไลน์ (Myanmar National Airlines) สายการบิน
แห่งชาติพม่า (เครือ่ งบินBOING 737-800) โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่ ง
เอกสารให้ทส่ี นามบิน
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุง้ โดยเทีย่ วบินที่ UB 020 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ (เวลาท้องถิน่ ทีเ่ มียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึง่ ชัวโมง)
่
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง นําท่านไปรับประทานอาหารกลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านไปสักการะ พระเกศาธาตุของ พระพุทธเจ้าที่เจดีย์ โบตะตอง (Botathuang Pagoda)
ซึง่ เป็ นเจดียท์ ส่ี ร้างขึน้ เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนทีน่ ํ าไปบรรจุในพระเจดียช์ เวดากอง เมือ่ พระเกศา
ธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึน้ จากเรือ ได้นํามาประดิษฐานไว้ทพ่ี ระเจดียโ์ บตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดียแ์ ห่ง
นี้ได้ถูกทําลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ขน้ึ มาใหม่ โดยมีความ
แตกต่างกับพระเจดียท์ วไปคื
ั ่ อ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ โี ครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไป
ภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคําให้ผคู้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน
ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นําทองคําและของมีค่าต่างๆ ทีม่ พี ุทธศาสนิกชนชาวพม่านํ ามาถวายแก่
องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ .....จากนัน้ นําท่านสักการะขอพร จาก เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ซึง่
ชาว พม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิง่ ใดจะสมความ
ปรารถนา ......
หลังจากนัน้ นําท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึง่ สร้างโดยชาวสก็อต
สมัยเมือ่ ครัง้ พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่าน
สามารถซือ้ หาของทีร่ ะลึกพืน้ เมืองได้มากมาย เช่น ไม้ และ
งาช้าง แกะสลัก, พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก, แป้ งทานาคา, ผ้า
ปั กพืน้ เมืองและ เครือ่ งเงินนํ า...หลังจากนัน้ นําท่านไปสักการะ
พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหา
เจดียค์ บู่ า้ นคู่ เมืองพม่าซึง่ มีทงั ้ ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติ
มากมายพากันสักการะทัง้ กลางวันและ กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย งดงามยิง่ ใหญ่สมเป็ นมหาเจดีย์
องค์สาํ คัญทีง่ ดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
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จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เนปิ ดอว์ (Naypyidaw) เมืองหลวงใหม่ของพม่า มี ความหมายว่า ราช
บัลลังก์ หรือ ทีป่ ระทับของกษัตริย์ ทีเ่ นรมิตขึน้ จากวิสยั ทัศน์ของ นายพลตาน ฉ่ วย อดีตผูน้ ําสูงสุด
ของพม่าทีว่ าดฝั นให้เป็ นนครหลวงอันภาคภูมแิ ห่งภูมภิ าค และเป็ นเมืองทีร่ ฐั บาลทหารพม่าซุ่ม
เงียบใช้เวลาก่อสร้างกว่า 2 ปี ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2548- พ.ศ.2551 มีขนาดพืน้ ทีใ่ หญ่กว่าประเทศสิงคโปร์
10 เท่า ตัง้ อยูล่ กึ เข้าไปในผืนแผ่นดิน หรือห่างจากกรุงย่างกุง้ ไปทางเหนือประมาณ 380 กิโลเมตร
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าทีพ่ กั : GRAND Amara(Naypyitaw) หรือ
เทียบเท่า

วันที่สอง

เนปิ ดอว์ - ตลาดเช้ าพื้นเมือง – เจดียอ์ ปุ ปศานติ - ช้างเผือก - พุกาม

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3) นําท่านเทีย่ วชมเมืองเน
ปิ ดอว์ เมืองทีม่ ถี นนถนน 8 เลน กว้างขวางพอจอดเครื่องบิน
รบได้สบายๆ ซึง่ มีการจัดแบ่งการใช้พน้ื ทีเ่ ป็ น 4 ส่วน คือ ส่วน
ของโรงแรม, ส่วนราชการ, อุตสาหกรรม และส่วนของทหาร
ทางทิศเหนือ …..จุดเด่น ทีน่ ่ าสนใจคือ อนุสาวรีย์ 3 กษัตริ ย์
ผูย้ งิ่ ใหญ่ของพม่า คือ พระเจ้าอโนรธา แห่งพุกาม, พระเจ้าบุเรง
นองแห่งหงสาวดีและ พระเจ้าอลองพญาแห่ง ชเวโบ , นําท่าน
ไปยังตลาดเช้ าพื้นเมือง สัมผัสวิถชี วี ติ ของเนปิ ดอว์ ภายในตลาดมีขายทัง้ อาหารสด และ
อาหารแห้ง ผักผลไม้ต่างๆ หลังจากนัน้ นําท่านชมเจดีย์ อุปปศานติ ทีจ่ าํ ลองแบบมาจากมหา
เจดียช์ เวดากอง จากนัน้ นําท่านชมปางช้างเผือก ช้างเผือก คือช้างทีม่ ลี กั ษณะต่างจากช้างธรรมดา
ทัวไป
่ ด้วยมีสผี วิ นัยน์ตาและเล็บขาวจัดได้ว่ามีลกั ษณะทีห่ าได้ยากจึงเป็ นทีเ่ ชื่อกันว่าช้างเผือกเป็ น
สัตว์เป็ นมงคลให้แก่ผทู้ เ่ี ป็ นเจ้าของและเป็ นเครือ่ งมงคลชนิดหนึ่งในสัปตรัตนะแห่งพระเจ้า
จักรพรรดิ ซึง่ ปั จจุบนั พม่ามีชา้ งเผือกทัง้ หมด 8 เชือก ทีเ่ นปิ ดอว์ม ี 5 เชือก และทีย่ ่างกุง้ มี 3 เชือก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านเดินทางสู่ พุกาม หรือ บากัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง)
่
เป็ นทีต่ งั ้ ของอาณาจักร
พุกามในอดีต ระหว่างปี พ.ศ.1587-1830 นับเป็ นอาณาจักรแรกในประวัตศิ าสตร์ของพม่า ด้วย
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของกษัตริยแ์ ละคนพม่า ทําให้มกี ารก่อสร้างเจดียม์ ากมายนับพัน
องค์ ธรรมเนียมการสร้างเจดียน์ นั ้ กษัตริยจ์ ะเป็ นผูส้ ร้างเจดียอ์ งค์ใหญ่สุด และเจดียอ์ งค์ทม่ี ขี นาด
เล็กลงมาก็ สร้างโดยเหล่าขุนนาง อํามาตย์ ตามบรรดาศักดิ ์ .....โดยเฉพาะในยุครุง่ เรืองสูงสุด มี
เจดียถ์ งึ 4,446 องค์ แต่ปัจจุบนั เหลืออยูป่ ระมาณ 2,200 องค์ และได้รบั การกล่าวขานว่า เมืองแห่ง

กลางวัน
บ่าย
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ทะเลเจดีย์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าทีพ่ กั : SU TINE SAN HOTEL, RAZAGYO BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พุกาม – ตลาดยองอู – เจดียช์ เวสิ กอง –วิ หารทีโลมิ นโล - วัดอนันดา - วัดธรรมยันจี วัดสัพพัญ�ู(แวะถ่ายรูป) – วัดมนุหา - โรงงานเครื่องเขิ น – เจดียบ์ พู ญา(ทรงนํ้าเต้า) - เจดียช์
เวซันดอว์(ชมวิ วทิ วทัศน์ )

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) นําท่านชมวิถชี วี ติ คนท้องถิน่ ณ ตลาดยองอู ตลาดใหญ่ของ
พุกาม ทีส่ ามารถหาซือ้ สินค้าได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็ น อาหาร ผักสด เครือ่ งมือ เครื่องใช้ เสือ้ ผ้า
ของทีร่ ะลึกพืน้ เมือง จากนัน้ นําท่านชม เจดียช์ เวสิ กอง(Shwezigon Pagoda) เจดียร์ ปู แบบพม่า
โดยแท้จริง สร้างขึน้ ในรัชสมัยของพระเจ้าอนอรธา และเสร็จสมบูรณ์ พ.ศ.1645 รัชสมัยของพระเจ้า
จันสิทธาแห่งราชวงศ์พุกาม ภายในองค์เจดียช์ ่อื ว่าเป็ นทีป่ ระดิษฐานพระธาตุและพระทันตธาตุของ
พระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยงั มีเสาหินแกะสลักเป็ นภาษามอญ สร้างถวายโดยพระเจ้าจันสิทธา และนํ า
ท่านชม วิ หารทีโลมินโล เป็ นเจดียท์ ไ่ี ด้รบั การยกย่องว่ามีความสวยงามทัง้ ภายนอกและภายใน
สร้างโดยการก่ออิฐถือปูน ฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดียส์ งู 46 เมตร ภายในวิหารมีช่อง
บันไดเดินขึน้ สู่ดา้ นบนได้ ถือว่าเป็ นวิหารองค์สุดท้ายทีม่ สี ถาปั ตยกรรมแบบพุกาม ภายในวิหารมี
พระพุทธรูป 4 องค์ทช่ี นั ้ 1 และ ชัน้ 2 โดยพระพุทธรูปนัน้ จะมีความแตกต่างจากทัวไปเนื
่
่ องจากช่วง
นัน้ ได้รบั อิทธิพลมาจากจีนทีแ่ ผ่อํานาจมา, ชม วัดอนันดา(Ananda Temple ) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1105 โดยพระเจ้าจันสิทธา มีวหิ ารซึง่ นับได้ว่าเป็ นวิหารทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดและสวยทีส่ ุดในพุกาม มี
รูปร่างเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั มีมขุ ยื่นออกไปทัง้ 4 ด้าน ซึง่ ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมของมอญ
และอินเดีย ซึง่ ต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้กลายเป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และ
ชม เจดียบ์ พู ญา เป็ นเจดียท์ ต่ี งั ้ อยูใ่ นเมืองพุกาม อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้ํ าอิรวดี ซึง่ ถือว่าเป็ นหลักหมายของ
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นักเดินเรือจากอดีตถึงปั จจุบนั ว่ากันว่าถ้าเห็นบูพญาก็หมายความว่าถึงเมืองพุกาม ลักษณะเจดียจ์ ะ
เป็ นรูปทรงคล้ายนํ้าเต้า จึงได้ฉายาว่า เจดียน์ ้ําเต้า ซึง่ เป็ นรูปทรงเจดียท์ ไ่ี ด้รบั ความนิยมใน
สมัยก่อนตัง้ อาณาจักรพุกาม เจดียแ์ ห่งนี้สร้างตัง้ แต่พุทธศตวรรษที 8 ในสมัยอาณาจักรศรีเกษตร
โดยพระเจ้าพิวซอว์ธ ี แต่บา้ งก็ว่าน่ าจะสร้างในพุทธศตวรรษที่ 16 รูปร่างของเจดียน์ ่ าจะเป็ นเจตนา
หมายถึง ลักษณะของพระบรมสารีรกิ ธาตุทป่ี ระดิษฐานอยูข่ า้ งใน จากนัน้ นําท่านชม วัดธรรมยันจี
(Dhammayangyi Temple) วัดทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดของ พุกาม สร้างโดยพระเจ้านรธา (ปี ค.ศ.11671170) โอรสของพระเจ้าอลองสิทธู รูปแบบคล้ายคลึงกับวัดอนันดา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
หลังรับประทานอาหารกลางวันนําท่านชมวัดมนุ หา ซึง่ สร้างขึน้ โดยพระเจ้ามนูหะ กษัตริยม์ อญที่
ถูกจับตัวมาเป็ นเชลยศักดิ ์อยูท่ พ่ี ุกามพร้อมมเหสี และพลเมืองมอญอีกว่า 30,000 คน ทีถ่ ูกกวาด
ต้อน มาเมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระเจ้าอโนรธาตีเมืองสะเทิมได้ใน ปี พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปิ ฎก 30 ชุดมา
ไว้ทพ่ี ุกาม พระเจ้ามนู หะทรงสร้างวิหารแห่งนี้ขน้ึ ก็เพื่อเป็ นการถ่ายทอด และระบายให้ได้รบั รูถ้ งึ
ความอึดอัดใจ และความไม่สบายใจทีพ่ ระองค์มตี ่อการต้องตกเป็ นเชลยเช่นนี้ ภายในวิหาร
ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3 องค์ ซึง่ องค์ประธานนัน้ มีขนาดมโหฬารบริเวณพระอุระชอง
พระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรูส้ กึ ได้ถงึ ความอึดอัดทีท่ บั ถมในจิตใจของพระองค์ หากเดินเข้าไป
ตามช่องว่างระหว่างวิหารกับพระพุทธรูป จะพบกับพระพุทธรูปปางไสยาสน์อกี 2 องค์ ซึง่ ก็ขนาด
ใหญ่โตจนทําให้วหิ ารคับแคบลงไปถนัดตาเช่นกัน และพาท่านเข้าชมโรงงานผลิ ดเครื่องเขิ นซึง่
เป็ นสินค้าขึน้ ชื่อทีพ่ ุกาม
ชม วัดสัพพัญ�ู (Thatbyinnyu) เป็ นทีต่ งั ้ ของเจดียท์ ส่ี งู ทีส่ ดุ ของพุกาม คือ สูงประมาณ 6 เมตร
จากนัน้ นําท่านแวะโรงงานเครือ่ งเขินพม่า สินค้าพืน้ เมืองทีม่ ชี ่อื เสียงของพุกาม ชมและเลือกซือ้ เป็ น
ของฝากของทีร่ ะลึก....นําท่านไปยัง เจดียช์ เวซันดอว์ (Shwesandaw Pagoda) เพื่อให้ท่านได้ชม
ภาพความงดงามของดินแดนเจดียห์ มื่นองค์ หรือ ทะเลเจดีย์ ...ในยามพระอาทิตย์อสั ดงอันแสน
ประทับใจ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าทีพ่ กั : SU TINE SAN HOTEL, RAZAGYO BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

พุกาม – อมรปุระ- สะพานไม้อเู บ็ง - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิ หารชเวนันดอว์ –
เจดียก์ โุ ธดอว์ – ภูเขามัณฑะเลย์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9) นําท่าน
เดินทางกลับ ตามเส้นทางเดิม..........(พักผ่อนอิรยิ าบถบน
รถ) นําท่านเดินทางสู่ อมรปุระ (Amarapura) เมืองแห่งผู้
เป็ นอมตะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ อดีตเคยเป็ น
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ราชธานีของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนทีจ่ ะย้ายมาอยู่ทม่ี ณ
ั ฑะเลย์ในปี ค.ศ.1857 .....ชม สะพานไม้อู
เบ็ง สะพานไม้ทย่ี าวทีส่ ุดในโลกโดยข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ช่อื ว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง
1,208 ต้นซึง่ มีอายุกว่า 200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบตองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วดั จอกตอจี ซึง่
มีเจดียท์ ส่ี ร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม…..
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง สร้าง
ขึน้ ในแบบสถาปั ตยกรรมพม่า เมือ่ ปี ค.ศ.1857-1859 รัชสมัยของพระเจ้ามินดง โดยใช้เป็ นทีป่ ระทับ
และว่าราชการของพระองค์ ถึงสมัยพระเจ้าสีป่อ กษัตริยอ์ งค์สุดท้ายทีไ่ ด้พํานักอยูจ่ นตกเป็ น
เมืองขึน้ ของอังกฤษ ได้ดแู ลรักษาเป็ นอย่างดี แต่พระราชวังแห่งนี้กถ็ ูกทําลายลงในช่วงสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง เหลือเพียงหอคอย และอาคารบางหลังเท่านัน้ จนถึงปี ค.ศ.1990 ได้ทาํ การบูรณะ
ซ่อมแซมให้สวยงาม นําชม วิ หารชเวนันดอร์ สร้างด้วยไม้สกั ทองทัง้ หลังและเคยเป็ นทีป่ ระทับ
นังสมาธิ
่
ของพระเจ้ามิน-ดง จนสิน้ พระชนม์ชพี ทีว่ หิ ารแห่งนี้
..... จากนัน้ นํ าท่านชม เจดีย์
กุโธดอว์ (Kuthodaw Pagoda) สร้างขึน้ ในมัยพระเจ้ามินดง สูงประมาณ 57 เมตร โดยบริเวณรอบ
ฐานเจดีย์ เป็ นสถานทีเ่ ก็บรักษาหนังสือทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็ นหนังสือเล่มใหญ่ทส่ี ุดในโลก คือ
พระไตรปิ ฎก คําสอนของพระพุทธเจ้า ทีไ่ ด้จารึกไว้บนหิน จํานวน 729 แผ่น ด้านหนึ่งเป็ นภาษา
บาลี อีกด้านเป็ นภาษาพม่า โดยสร้างเจดียส์ ขี าวครอบไว้ นําท่านเดินทางสู่จดุ ชมวิว ณ ภู
เขามัณฑะเลย์ (Mandalay Hill) ชมทัศนียภาพมุมกว้างของมัณฑะเลย์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพไว้
เป็ นทีร่ ะลึก ได้เวลาสมควรนําท่านลงจากเขา
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11)
นําท่านเข้าทีพ่ กั MDY SHWE PHYU HOTEL, AYE YAR WADEE หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

มัณฑะเลย์ – พระมหามัยมุนี - กรุงเทพฯ

03.30 น.

นํ าท่านไปนมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็ นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่าถือเป็ นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ ่ไี ด้รบั การขนาน
นามว่าพระพุทธรูปทองคําเนื้ อนิ่ ม ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อ
ขึ้น ที่เมือ งธรรมวดี เมื่อ ปี ค.ศ. 146 สู ง 12 ฟุ ต 7 นิ้ ว หุ้ ม ด้ ว ย
ทองคําเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้ า
ตักกว้าง 9 ฟุต ในปี ค.ศ. 1784
พระเจ้าปดุง ได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัด อาระกัน หรือ
วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี ต่อมาในปี ค.ศ.1879 รัชสมัยสมัยพระเจ้าสีป่อ เกิดไฟ
ไหม้วดั จึงทําให้ทองคําเปลวที่ปิดพระละลายออกมา เก็บเนื้อทองได้น้ํ าหนักถึง 700 บาท จนถึงปี
ค.ศ.1883 ชาวพม่าได้บริจาคเงินเพื่อบูรณะวัดขึน้ ใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยการออกแบบของช่าง
ชาวอิตาลี จึงนับได้ว่าเป็ นวัดที่สร้างใหม่ท่สี ุด แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่ าแก่ ท่สี ุดในเมืองพม่า
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เช้า

รอบระเบียงยังคงเก็บรักษาโบราณวัตถุทน่ี ํ าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1 จากนัน้ นํ า
ท่านกลับโรงแรม
รับประทานอาหารเช้า (12)

……..
11.45 น.
14.00 น.

นําท่านไปยังสนามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ UB 021 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************************************

หมายเหตุ
1. รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้
จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่านเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริ การ(บาทต่อท่ าน) พฤษภาคม – กันยายน 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2 -12 ปี
พักกับผู้ใหญ่
เสริมเตียง
20-24 พฤษภาคม
3-7, 17-21 มิ ถนุ ายน
1-5, 8-12 กรกฏาคม
29 กรกฏาคม – 2 สิ งหาคม
12-16, 26-30 สิ งหาคม
9-13, 23-27 กันยายน

20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900

20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900

เด็กอายุ 2-12 ปี
พักกับผู้ใหญ่
ไม่เสริ มเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ ม

20,900
20,900
20,900
20,900
20,900
20,900

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

อัตรานี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ และจากมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง, ภาษีสนามบินไทย-พม่า
3. ค่าทีพ่ กั 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
4. ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานทีร่ ะบุไว้ในรายการ
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6. ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
ค่าบริ การไม่รวม
1. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
2. ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มภายในทีพ่ กั (MINI BAR)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (กรณีทเ่ี ป็ นนิตบิ ุคคล)
5. ทิ ปสําหรับมัคคุเทศก์ , พนักงานขับรถท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ไทย คนละ 50 บาทต่อวัน
(50 บาท x 5 วัน x 3 คน = 750 บาท)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจําท่ านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด (บัญชีกระแสรายวัน)
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 -1 – 01222 - 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 34 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดย
ไกด์ทอ้ งถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
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ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่นภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์และปั ญหาอัน
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน

