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วนัแรก   กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทนัใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(-/กลางวัน/
เยน็) 

 
 
 

***เฉพาะพเีรียด เดินทาง วนัที ่16-19 กมุภาพนัธ์ 62 (ช่วงเช้าของวนัเเรก)*** 

05.00 น.  พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์ Thai Air Asia (FD) โดยมี
เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน. 

 
            บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

           คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 
07.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน FD 251  
08.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ช้า

กว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
BT-MMR10_FD_JAN-APR19 

จากนั้น น าท่านชม วัดพระหินอ่อน (Marble Buddha) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว(White jade Buddha) สร้างจาก
หินหยกกอ้นใหญ่น ามาจากเมืองมณัฑะเลยมี์พระประวติัและมีรอยพระพุทธบาทจ าลอง จากนั้น  สักการะ พระพุทธ
ไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 
ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อน
กนั ซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย เท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke AungSan) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot 
Market) ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคาร
เรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญ
กบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้า
หรืออญัมณทีีม่ีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

 

***พเีรียด เดินทาง ตั้งแต่ เดือน เมษายน เป็นต้นไป*** 

09.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

12.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน FD 255 

 

 

 
12.55 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธี

การตรวจคนเข้า เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลา
ท้องถิ่นทีเ่มียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  

จากนั้น สักการะ  พ ระ พุ ทธ ไ ส ย า ส น์ เ จ า ทั ต ยี  (Kyauk 

Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน 
นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 
16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยท่ีสุด มีขนตาท่ี
งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระ
บาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย  
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เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามา

เม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัด้วยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุม
ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ
ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้
เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอา
เงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัต
โบโบยสัีก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้ จากน้ันกเ็อาหน้าผากไปแตะกบันิ้วช้ีของนัตโบโบยี 
แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้น น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพ
กระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตั ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานาน
แลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก
เช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํา้นม ข้าวตอกดอกไม้ และผลไม้  
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เยน็ น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่
ท่ีสุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไป
ไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล  นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์
ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน 
จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองค์เจดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่น
ทองค าทั้งหมดน ้าหนกัยีสิ่บสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ือง
อฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก 
และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบ
ดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดีย์
ลว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้
เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมได ้จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
สามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ให้ตีระฆงั 3 คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้
ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, 
สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ 
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คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วนัทามิอุตตมะ ชมพูวระฐาเนสิง กุตตะเรมะโนลมัเม สัตตังสะรัตนะ 
ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตัง ธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะ มะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
ธัสสะติตติยงักสัสปัง พุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

อหังวนัทามิตุระโต อหังวนัทามิธาตุโย อหังวันทามิสัพพะทา อหังวันทามิสิระสา 
  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

19.00น.  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ ข้าวป้ันสารพดัหน้าใน
เครือโออชิิ 

จากน้ัน นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมระดับ 4 ดาวทีย่่างกุ้ง  
โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 STAR หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีส่อง ย่างกุ้ง-พุกาม-วดัเจดีย์ชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักุบยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสัญพญัํู-วหิารธรรมยนัจี-
เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พืน้เมืองเชิดหุ่นกระบอก              (เช้า/กลางวัน/เยน็)                                                                               

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 
05.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 
06.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่เมืองประวติัศาสตร์พุกาม โดยสายการบิน Air KTZ  เทีย่วบินที ่................. 
07.45 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถูปดั้งเดิม

ของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนหลงัพระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจุพระบรม
สารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลาง
ของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกของก าแพง
เมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวหิารแห่งน้ีนบัไดว้า่เป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
พุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้นซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรม
พม่าในยคุตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวหิารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสวา่งส่องลงมา
ตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์จากนั้นพาท่านชม วดัมนุหา(ManuhaTemple) ตั้งอยูท่างตอนใตข้อง
หมู่บา้นมยินกะบา สร้างเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไวส้ าหรับชาติหน้า จึงได้
น าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ี โครงสร้างวิหารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสาม
องคน์ัง่เบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 
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เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน 

(Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกนัวา่มีช่ือเสียงท่ีสุดใน
พม่า เช่น ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึง
ใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่
ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบา
บางและบีบให้ยุบ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม จากนั้น
พาท่านเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) 
สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดด
เด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ี
ย ัง ค ง เ ห ลื อ อ ยู่  จ า ก นั้ น เ ข้ า ช ม  วั ด ติ โ ล มิ น โ ล 
(Htilominlo Temple) สร้างข้ึนเม่ือปี 1211 โดยพระ
บญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระ
เจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางห้ามผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียง
ทางเลือกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 
เมตร เท่ากนัทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่
ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่
กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เม่ือปี พ.ศ.1761 ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่ามีความ
สวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพญัํู ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยัน
จี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เช่ือวา่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สร้างข้ึนเพื่อ
ลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่
ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา  จากนั้น น าท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ 
เจดีย์ชเวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเห็นทุ่งทะเจดียใ์นมุม 360 องศา ไดจ้ากเจดียแ์ห่งน้ี  

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง 
พร้อมล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 
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**นําท่านเข้าสู่ทีพ่กัโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว**โรงแรมระดับ 4 ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STAR หรือเทยีบเท่า 

 
 

วนัทีส่าม   พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวงัมัณฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง-วดักุโสดอ-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-   
                      เขามัณฑะเลย์                            (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                               

06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air KTZ  เทีย่วบินที่ ................. 
08.35 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางเขา้สู่

ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นราชธานีเพียง 76 
ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมายอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้
สักท่ียาวท่ีสุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมีอายกุวา่ 200 ปี สะพานอูเบง็สร้างจากไมส้ักท่ีร้ือถอน
จากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงใหข้นุนางช่ืออูเบง็คุมงานก่อสร้างสะพานแห่งน้ีเลยตั้งช่ือตามผูคุ้มทอด
ขา้มทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนงั
ทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยธุยาท่ีถูกกวาดตอ้นตอนเสียกรุงใหม้าอยูใ่นอาณาบริเวณแถบน้ีนัน่เอง  
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เทีย่ง              บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่ านชมพระราชวังมัณฑะเลย์  (Mandalay 

Palace) พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ี
สวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมยัสงคราม
มหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 20 
มีนาคม 2488เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพั
อั ง ก ฤ ษ ไ ด้ ทิ้ ง ร ะ เ บิ ด จ า น ว นม า ก ม า ย ถ ล่ ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า  ด้วย เหตุผลว่า
พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพ
ญ่ีปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการ
และคูน ้ ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของดัง่เดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงัท่ีเห็นอยู่เป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่าไดจ้  าลอง
รูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา จากนั้น น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace 

Monastry) วงัท่ีสร้างดว้ยไมส้ักทั้งหลงั งดงามตาม
แบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลาย
แกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั้งหลงัคา บานประตูและ
หน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกับพุทธประวติั
และทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดง
ในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจาก
อมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนกัยาม
แปรพระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์
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พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวง
ชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง นําท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วดักุโสดอเป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงทรง
โปรดฯใหมี้การ 
จดัสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 ของโลกข้ึนโดยทรงให้จารึกพระไตรปิฎกจ านวน 84,000 พระธรรมขนัธ์ลงบน
แผน่หินอ่อน 729 แผ่น รวม1,428 หนา้ และไดส้ร้างมณฑปสีขาวครอบแผน่จารึกหินอ่อนเหล่าน้ีไว ้(1 แผน่ต่อ 1 
มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์หาโลกมารชิน ท่ีจ  าลองแบบมาจากเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกามหนังสือกิน
เนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 
เยน็  น าท่ า น เ ดิ นท า ง สู่ เ ข า  ภู เ ข า มั ณ ฑ ะ เ ล ย์ 

Mandalay Hill ภูเขามณัฑะเลยอ์นั(เช่ือว่า)
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่กลางเมือง
มณัฑะเลย์นั้น ทุกๆเย็นบนยอดเขาแห่งน้ีจะ
คลาคล ่าไปดว้ยผูค้น เพราะบนน้ีถือเป็นจุดชม
พระอาทิตยต์กและจุดชมวิวเมืองมณัฑะเลยช์ั้น
ดี  เราจึงไม่ขอพลาดการข้ึนไปกินลมชมวิวบน
นั้นด้วยประการทั้งปวง ก่อนทางข้ึนเขามีรูป
ป้ันสิงห์สีขาวตัวใหญ่สไตล์พม่า 2 ตัว ตั้ ง
ตระหง่านเป็นผูเ้ฝ้าทางข้ึน ชาวพม่าเช่ือวา่เป็นสิงห์ศกัด์ิสิทธ์ิ นิยมมากราบไหวข้อพร โดยเฉพาะการขอลูกวา่กนัว่า
สัมฤทธ์ิผลมานกัต่อนกั สาวๆคนไหนท่ีแต่งงานแลว้ยงัไม่มีลูกหากมีโอกาสผา่นไปก็ลองไปขอกนัได ้ส่วนใครท่ียงั
ไม่แต่งงานควรขอใหเ้จอเน้ือคู่ก่อนเป็นอยา่งแรก แลว้จึงค่อยกลบัมาขอลูกต่อในเสต็ปต่อไป วัดมัณฑะเลย์จอคตอค
ย ีซ่ึงตั้งอยูบ่นเชิงเขามณัฑะเลยฮิ์ลล ์พระพุทธรูปองคน้ี์มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของพม่า รองจากพระสร้างใหม่ใน

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
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เมืองยา่งกุง้ จากขอ้มูลท่ีไดรั้บพม่าเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอยูม่าก ทั้งทองค า น ้ ามนั แร่ต่างๆ รวมถึงอญั
มณี จึงไม่ใช่เร่ืองยากนกัท่ีจะหาศิลาอ่อนมาแกะสลกัรูปเคารพตามความเช่ือดา้นบนนั้นเป็นจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุด 
ในมณัฑะเลยส์ามารถมองเห็นแม่น ้ าอิรวดี สายเลือดเส้นใหญ่ของพม่าไดช้ดัเจน และจากจุดเดียวกนัก็ยงัเห็นความ
ยิ่งใหญ่อลงัการของพระราชวงัมณัฑะเลยท่ี์เคยรุ่งโรจน์มาแต่อดีต มีบริการลิฟท์ของท่ีน่ีเพื่อเดินทางต่อข้ึนไปยงั
วหิารท่ีเป็นท่ีตั้งของพระบรมธาตุ อนับรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว ้นอกจากน้ียงัมีพระพุทธรูป ”ชเวยตัตอร์” ประทบั
ยนื 2 องค ์โดยพุทธลกัษณะนั้นคลา้ยกบัก าลงัช้ีพระหตัถไ์ปยงัพระราชวงักลางกรุงมณัฑะเลย ์ซ่ึงมีความหมายวา่ท่ีน่ี
จะเป็นศูนยกลางของราชธานีต่อไป ส าหรับภูเขามณัฑะเลยมี์ความสูง 236 เมตร หากใครอยากเดินท่ีน่ีมีบนัได 7,292 
ขั้นใหเ้ดิน         

19.00 น.  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร พเิศษ เมนูกุ้งเผา  
*นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว **โรงแรมระดับ 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 

 
 

วนัทีส่ี่   ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-สกายน์-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวนับนเคร่ือง/-)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค า
ขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้
กรุงยะไข่ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มดว้ยทองค าเปลว
หนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ป
ดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยั
มุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน  จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดั
ทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี 
พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการ
ออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัท่ีสร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูป
เก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไปจากกรุงศรีอยุธยา
เม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลาย
ร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก 

 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%20%BE%C1%E8%D2
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
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07.00 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่เมืองสกายน์   ศูนยก์ลางแห่งพระพุทธศาสนาท่ีส าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น ้าอิ

ระวดี เจดียจ์  านวนมากมายท่ีตั้งเรียงรายอยูบ่นภูเขา และริมฝ่ังแม่น ้า ประมานพุทธศตวรรษท่ี 19 มีเจา้เช้ือสายไทย 
ใหญ่เมืองสกายน์ นาม สอยนุ รวบรวมผูค้นแลว้ตั้งตนเป็นกษติัยอ์ยูท่ี่เมืองสกายน์ หรือสะแกง ท่ีตั้งปัจจุบนัอยูใ่หล้
เนินเขาบนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าอิรวดี ห่างจากมณัฑะเลยไ์ปทางทิศใตป้ระมาณ 10 กิโลเมตร สกายน์เป็นราชธานี
ไดเ้พียง 59 ปี ภายหลงัเกิดการชิงอ านาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมินพญา ไดรั้บชยัชนะจึงยา้นเมืองหลวงใหม่มาตั้งท่ี
ปากแม่น ้ามิดแง ตรงท่ีบรรจบกบัแม่น ้าอิรวดี จนเป็นท่ีตั้งของเมืององัวะในเวลาต่อมา จากนั้นชมเจดียก์วงมูดอร์ 
หรือวดัเจดีย์นมนาง สร้างโดยพระเจา้ตา้หลู่ เม่ือปี ค.ศ.1636 เพื่อใชเ้ป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้หรือพระทนัต
ธาตุท่ีไดม้าจากลงักา เจดียน้ี์เป็นเจดียท์รงโอคว  ่าแบบสิงหล หรือเจดียท์รงลงักา มีต านานเล่าวา่องคร์ะฆงัทรงกลมผา่
คร่ึงซีกน้ี ไดต้น้แบบมาจากถนัพระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องคเ์จดียมี์ความสูง 46 เมตร เส้นรอบวงวดัได ้ 
274 เมตร และใชอิ้ฐในการก่อสร้างมากถึง 10,126,552 กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda 
เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นคร่ึงวงกล  

 
ได้เวลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินมณัฑะเลย ์
12.55 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เทีย่วบินที ่FD 245 

** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 



 
BT-MMR10_FD_JAN-APR19 

 

**ในกรณีทีไ่ฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวสัิยทางธรรมชาติ 
ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลีย่นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาทีเ่กดิจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ะคํานึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ** 
  

 
..................................................................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน บิน FD 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

02 ก.พ.62 05 ก.พ.62 24+1 18,900 18,500 17,900 3,000 

16 ก.พ.62 19 ก.พ.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,000 

05 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 20,900 20,500 19,900 3,000 

12 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 21,900 21,500 20,900 3,000 

13 เม.ย.62 16 เม.ย.62 24+1 21,900 21,500 20,900 3,000 

26 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 18,900 18,500 17,900 3,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ บิน 2 ขาภายใน 
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เง่ือนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 

30 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 35 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  



 
BT-MMR10_FD_JAN-APR19 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 
BT-MMR10_FD_JAN-APR19 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


