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โปรแกรม 5 วัน 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย  
 

วันแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน     (/กลางวันบนเคร่ือง/เย็น)                                                                                                                            

09.30 น. พร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  

11.35 น.    ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเท่ียวบิน FD 255  ** บริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการส าหรับลูกค้าท่ีมีความประสงค์ต้องการนั่งแถวหน้าและนั่ง

ติดกันหรือเลือกท่ีนั่งได้ เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบ Randomไม่สามารถล็อกท่ีนั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้

นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีต้องการล็อกท่ีนั่งไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกท่ีนั่งไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เท่ียว 

 * ต้องการล็อคท่ีนั่งแถวหน้า Hot Seat  

 แถวท่ี 1    ค่าบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน 

 แถวท่ี 2-5  ค่าบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน 

 แถวท่ี 6-8  ค่าบริการล็อกท่ีนั่ง ขาละ 200 บาท/เท่ียว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครั้งก่อนท าการจองค่ะ** 

12.20 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี 

หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่

ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากนั้น น าท่านเข้าชมพระธาตุท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า น าท่าน

นมัสการ ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ีศักดิ์สิทธ์ิมาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง  377 

ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วย

น้ าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร่ าลือถึงความศักดิ์ -

สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ีแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ 

(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้ 

นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธิ์ และสามารถน าธูปไปค้ ากับยอดของเจดีย์องค์ท่ีหัก 

ลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนด่ังค้ าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 

บ่าย   น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กท่ีข้ามผ่านชมแม่น้ าสะโตง สถานท่ีส าคัญ 

ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทัพ

โดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันท่ีริมฝั่งแม่น้ า
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สะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้ าไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้  ได้มีการปะทะกันท่ีริมฝั่งแม่น้ า

สะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพ

ของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระ

แสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้  

จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแค้มป์ซึ่งเป็นจุดส าหรับท าการ

เปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูน

แค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง พักท่ี Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครั้งเดียวค่ะ 

เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo 

Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะ 

เป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรต้ังอยู่บนก้อนหินกลมๆ ท่ีต้ังอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่  

แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์ 

องค์ย่อมท าให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของ 

ชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบน 

สรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ3 ครั้งผู้นั้นจะมีแต่ความสุข 

ความเจริญพร้อมท้ังขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไป 

เพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน(เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษ

เข้าไปปิดแทนได้)**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเริ่มต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

ค่ า  บริการอาหารค่ า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิท่ีพระเจดีย์ได้ตลอดท้ังคืนแต่ 

ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรอง

นั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก 

วันท่ีสอง พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ 

                    มหาเจดีย์ชเวดากอง                (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับผู้ท่ีต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับนะคะ ส าหรับอาหาร

ท่ีจะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมต้นชุดละ 3,000-10,000 จ๊าต 

  ดอกไม้ธูปเทียนเร่ิมต้นชุดละ2,000จ๊าต ท าบุญตามอัธยาศัย  

06.30 น.       บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      ออกเดนิทางกลับ  เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกล้อ ถึงคมิปนุแค้มป ์ เปลี่ยนเปน็รถโค้ชปรบัอากาศ พร้อมน าท่านเดนิทางสู่

กรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่

ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซึ่งเป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็น

พระนอนที่งดงามที่สุดของพมา่องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่าง

กุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซึ่งจะเปน็ลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย 
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จากนัน้ น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างในปี 1476 มพีระพทุธรูปปาง 

ประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม 

สัมมาสัมพุทธเจ้า (ผนิพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพทุธเจ้าในอดตี สามพระ 

องค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีส่ีพี่น้องทีม่ี 

พุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน  

4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าท าให้พระพุทธรูปองคน์ัน้เกดิรอยร้าวขึ้นทันที 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

หลังอาหารน าท่านเดินทางกลับสู่กรุงย่างกุ้ง สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ี(Kyauk Htatgyi Buddha)  

หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต 

ซึ่งเป็นพระที่มคีวามพระที่มคีวามสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมภีาพมงคล  

108 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย น าท่านชม  

เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป  

ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้า 

กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบ 

พระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า 

ภายในเจดีย์ท่ีประดับด้วยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ จากนั้นน า 

ท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ 

(นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือ

ผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้

เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ 

เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไว้

จากนั้นน าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านาน

กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อ 

สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่น 

ได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

เย็น น าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยี์ทองค าคู่บ้านคูเ่มืองประเทศ

พม่าอายกุว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดยี์ทองแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดมิของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดยี์ที่ใหญ่ที่สุด

ในพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จดุที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว ้เพื่อ

ขอพรจากองคเ์จดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสริมสรา้งบารมีและสริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์เจดีย์ยังมีพระ

ประจ าวันเกิดประดษิฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริ

มงคลแก่ชีวิต พระเจดยีน์ี้ได้รบัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดยี์หอ่หุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมด

น้ าหนกัยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบริขารของ 
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พระพุทธเจ้าองคก์่อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จ านวนมาก และยังมีเพชร 

ขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดยี์จะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศ ซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรง 

ปราสาท ซ้อนเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทกุชิ้นทีร่วมกันขึน้เป็นส่วนหนึ่งของ 

พุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภมูิหลังความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายาม 

จะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า  

ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดมิได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่า 

เป็นระฆังศกัดิ์สิทธ์ิ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรกจ็ะได้ดั่งต้องการจากนัน้ให้ท่านชมแสงของอัญมณีทีป่ระดบั

บนยอดฉัตรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะได้เหน็แสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง,สีน้ าเงิน,สสี้ม,สีแดง เป็นตน้ 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สวุรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตโุย 

ธัสสะต ิตติยัง กัสสปัง พุทธจวีะรัง ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธสัสะต ิ

อหัง วันทาม ิตุระโต อหัง วันทามิ ธาตโุย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทาม ิสิระสา 

*** อธษิฐานพร้อมด้วยใบไมท้ี่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วันเกิด อาทิตย ์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์

สัตว์สัญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

19.00น.  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หม้อไฟและซูชิ ข้าวป้ันสารพัดหน้าในเครือโออิชิ 

**น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวท่ีเข้าร่วมโปรโมช่ัน โดยทางทัวร์จะเป็นผู้จัดลงเลือกพักโรงแรม ซึ่งจะเป็น 2 โรงแรมนี้เท่านั้น**  
โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

 
 
 
 
 

 
 

หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 
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วันท่ีสาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเล

เจดีย์-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น            (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00 น.        รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม 

06.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมิงกาลาดง อาคารผู้โดยสายภายในประเทศ 

07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินยองล ูสู่เมืองประวัติศาสตรพ์ุกาม โดย สายการบิน  

Air Mandalay เที่ยวบินที่ 6T 401 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง  

(Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนหลัง 

พระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ 

 ใช้เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม  วัดอนันดา (Ananda 

Temple) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของก าแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวิหารแห่ง

นี้นับได้ว่าเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จ 

ยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย์แห่งนี้เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้น 

ของพุกาม และส่ิงที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสง 

สว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นพาท่านชม  

วัดมนุหา(Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเมื่อปี  

1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริย์แห่งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้ส าหรับชาติหน้า จึงได้น าอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้ 

โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความ

คับแค้นพระทัยของกษัตริย์เชลยพระองค์นี้เป็นอย่างดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอม 

รับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึง 

ใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่ก าลังเป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางม้าสานกับ 

โครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi 

Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคง

เหลืออยู่ จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างข้ึนเมื่อปี  

1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู  

ซึ่งเกิดกับนางห้ามผู้หนึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาทเป็นวัดสูง 46 เมตร  

ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น  

มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กับลวดลายปูนปั้น อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่ง

ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดีย์สัพพัญญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมือง
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พุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดใน

เมืองพุกาม สร้างข้ึนเพื่อล้างบาปด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพ 

หน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังต านานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนั้น  

น าท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์  

ค่ า   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะได้ชม 

การเชิดหุ่นทีดู่เหมือนมีชีวิตจรงิ พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 

*น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 

วันที่สี ่ พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมูบ่้านมิงกุน-ล่องแม่น้ าอิระวด-ี

ระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย ์                           (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบนิพกุาม สู่เมืองมัณฑะเลย์  โดยสายการบิน Air Mandalay    เทีย่วบินที่ 6T401 

08.35 น.     เดนิทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นทีเ่รียบ 

  ร้อยแล้ว จากน้ัน น าท่านชมพระราชวังมณัฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวัง 

ที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สกัที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหา 

เอเชียบรูพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที ่20 มนีาคม 2488เครื่องบนิฝ่ายสัมพันธ 

มิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า 

ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนีเ้ป็นแหล่งซ่องสุมก าลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นพระราชวังไม้สักกถ็ูกไฟ

ไหม้เผาราบเปน็หน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคนู า้รอบพระราชวังที่ยังเป็นของดัง่เดิมอยู่ปจัจุปนัพระราชวังที่

เห็นอยู่เปน็พระราชวังที่รัฐบาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา 

จากน้ัน น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่สร้าง 

ด้วยไม้สักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะ 

สลักประณีตอ่อนช้อย ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกี่ยว 

กับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจา้มินดงในป ีพ.ศ. 2400  
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ซึ่งเป็นปีทีพ่ระองคย์้ายราชธานจีากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์เพื่อเปน็ต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่

พระองค์สิน้พระชนม ์พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนีถ้วายเปน็วัด ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือที่ประณตีของช่าง

หลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง  น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วัดกุโสดอเป็นวัดทีพ่ระเจ้ามินดง

ทรงโปรดฯให้มกีารจัดสังคายนาพระไตรปฎิกครั้งที ่5 ของโลกขึ้นโดยทรงให้จารกึพระไตรปิฎกจ านวน 84,000 พระ

ธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหนิอ่อน 729 แผ่น รวม1,428 หน้า และได้สร้างมณฑปสีขาวครอบแผ่นจารึกหนิอ่อนเหล่านี้ 

ไว้ (1 แผ่นต่อ 1 มณฑป) เรยีงรายรอบพระเจดยี์มหาโลกมารชิน ที่จ าลองแบบมาจากเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม

หนังสือกนิเนสบุ๊คไดบ้ันทกึไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ 

  ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ าไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ้งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่ 

  อยู่บนเกาะกลางล าน้ าอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานท่ีแสดง 

  ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีท่ีมีลักษณะเป็น “กึ่ง 

  บ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดย 

  เฉพาะฤดูน้ าหลาก ระดับน้ าจะข้ึนสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้าน 

  กึง่แพ คือถ้าน้ าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นท่ีดอนครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาต้ังใกล้น้ าเพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่น้ าใน

ชีวิตประจ าวัน น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ 

แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น 

ด้วยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพื่อ 

  ประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่ง 

  กว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ท่ีสูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาว 

  ยะไข่หรืออาระกันจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนใน 

  อาณัติของอังกฤษแล้วท าการซ่องสุมก าลังเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าว 

  หาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พม่าเสีย 

  เมืองในที่สุดอย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนด าเนินไปได้เพียง7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต  

  ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึง 

  ปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตาม 

  แผนจะเป็นเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์

แผ่นดินไหวในป ีระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยส าเร็จ เพื่อทิศทวายแด่

มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ท่ีมีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ าหนัก87ตัน เล่า

ขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้ประหารชีวิตนายช่างทันทีท่ีสร้างเสร็จ ปัจจุบันถือ

เป็นระฆังยักษ์ท่ีมีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไป
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แล้วชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็นระฆังยักษ์ท่ียังคงส่งเสียงก้องกังวานท้ังนี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆัง

ใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถึง100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)  

  ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ท่ีสวยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี  

  พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ี 

  พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า  

  “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์นี้เป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้างขึ้นด้วยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์ 

  สถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันว่าเป็นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลัก

ไตรภูมิหลังจากนั้นเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์ 

เย็น   น าท่านแวะวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนน์ าท่าน 

เดินทางสู่เขา Mandalay Hill ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูก 

นี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บน 

ยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ 

ลับฟ้าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์  

ค่ า  บริการอาหารค่ าเมนูพิเศษ  กุ้งแม่น้ าเผา 

*น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีห้า   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไมอู้เบ็ง-กรุงเทพฯ   (เช้า/กลางวันบนเคร่ือง)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบ 

พระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ท่ีได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนื้อนิ่ม” ท่ีพระเจ้ากรุง

ยะไข่ทรงหล่อขึ้นท่ีเมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเคร่ืองประดับ

ทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ

วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษ

ได้เกิดไฟไหม้วัดทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น ้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.

2426 ชาวพม่าได้เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่า

เป็นวัดที่สร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดีย์ยังมีโบราณวัตถุท่ี 
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น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครั้งกรุงแตกครั้งท่ี 1 พร้อมท้ัง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี 

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม 

07.00 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางเข้าสู่ตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้เป็นอมตะซึ่งอยู่ทาง 

  ตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งเป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้าย 

  มายอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไม้อูเบง็ (U-Ben) สะพานไม้สกั 

  ที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ตน้ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี สะพานอเูบ็ง สร้างจากไม้สักที่รื้อถอนจาก

พระราชวังเก่ากรุงอังวะ โดยพระเจ้าปดุงให้ขนุนางช่ืออเูบ็งคมุงานก่อสร้างสะพานแห่งนีเ้ลยตั้งชื่อ 

ตามผู้คมุทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดียท์ี่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม ภายในมี

จิตรกรรมฝาผนังทีเปน็ศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถกูกวาดต้อนตอนเสียกรุงให้มาอยู่ในอาณาบริเวณแถบนีน้ั่นเอง  

ได้เวลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์ 

12.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD 245 

** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ : ส าหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ 12-21 เมษายน 2561 

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิดให้บริการค่ะ  

พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สักชเวนานจอง จะปิดให้บริการ 

โดยทางผู้จัดทัวร์จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิดให้แทนค่ะ 

 

**ในกรณทีี่ไฟลท์บนิภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่องจากปญัหาทางสายการบนิหรือเหตุ

สุดวสิัยทางธรรมชาติ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิป์รับเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบิน

ตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ะค านึงถึงประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ** 
..................................................................... 
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วันเดนิทาง ราคา พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน บิน FD 5 วัน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดีย่ว 

1 มี.ค.61 5 มี.ค.61 25 22,900 22,500 21,900 4,500 

29 มี.ค.61 2 เม.ย.61 25 22,900 22,500 21,900 4,500 

5 เม.ย.61 9 เม.ย.61 25 23,900 23,500 22,900 4,500 

12 เม.ย.61 16 เม.ย.61 25 24,900 24,500 23,900 4,500 

27 เม.ย.61 1 พ.ค.61 25 24,900 24,500 23,900 4,500 

4 พ.ค.61 8 พ.ค.61 25 20,900 20,500 19,900 4,500 

24 พ.ค.61 28 พ.ค.61 25 20,900 20,500 19,900 4,500 

5 ก.ค.61 9 ก.ค.61 25 20,900 20,500 19,900 4,500 

26 ก.ค.61 30 ก.ค.61 25 21,900 21,500 20,900 4,500 

9 ส.ค.61 13 ส.ค.61 25 21,900 21,500 20,900 4,500 

23 ส.ค.61 27 ส.ค.61 25 20,900 20,500 19,900 4,500 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ต๋ัวเครื่องบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 

- ต๋ัวเครือ่งบินภายในประเทศเส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  

- ค่ารถโค้ชรับ-สง่สถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  

- ภาษีน้ ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
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อัตราค่าบริการไม่รวม  

- ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก

และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 750 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

- ** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 สิงหาคม 

2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า ภายใน 2 วันท าการ และ ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย 

  กว่า 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 30 วัน) 

    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

       วันหยุดนักขัตฤกษ์  

    2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณี 

       เจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

     4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นท่ีเดินทางในคณะ 

        เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

     5. คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป 

        ด้วยถ้าผู้เดินทาง 15 ท่านข้ึนไปจะมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

    6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ัง 

ก่อนท าการออกตั๋ว  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 
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- บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง

ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเส

ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

บริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่าย

ทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได้ 

- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 

- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ท้ังหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 
 


