
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บนิสบายๆกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชียไม่เหน่ือยเขา้ย่างกุง้บนิออกมณัฑะเลย ์
 
โปรแกรม 6 วนั 5 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ -ย่างกุง้-หงสาวดี-พระธาตมุเุตา-พระธาตอุนิทรแ์ขวน   (-/กลางวนับนเครื่อง/เยน็) 

09.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิ ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่าํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

11.35 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ FD 255** บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 
หมายเหต ุ: ตัง้แต่วนัที่ 1 พ.ค.61 เป็นตน้ไป สายการบนิแอรเ์อเชียเที่ยวบนิที่ FD 255 จะทาํการยกเลกิบนิเสน้ทางย่างกุง้ โดยทางผูจ้ดัจะ

เปลี่ยนเที่ยวบนิเป็นขาไป FD 251 ออกจากดอนเมืองเวลา 07.00-08.15 น.แทนเที่ยวบนิเดิม 

หมายเหต ุสายการบนิแอรเ์อเชียมีบรกิารลอ็กที่นัง่และ Hot Seat บรกิารสาํหรบัลูกคา้ที่มีความประสงคต์อ้งการนัง่แถวหนา้และนัง่

ตดิกนัหรอืเลอืกที่นัง่ได ้เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ได ้

นัง่ตดิกนัในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ   
 * ในกรณีตอ้งการลอ็กที่นัง่ไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการลอ็กที่นัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เที่ยว  
 * ตอ้งการลอ็คที่นัง่แถวหนา้ Hot Seat  

 แถวที่ 1    ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวที่ 2-5  ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 
 แถวที่ 6-8   ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนกังานขายทกุคร ัง้ก่อนทาํการจองค่ะ** 

12.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) จากนัน้ นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดีหรอื เมืองพะโค(Bago)ซึง่ใน

อดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณทีย่ิง่ใหญ่ และ อายุมากกวา่ 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 
จากนัน้ นาํท่านเขา้ชมพระธาตทุีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิง่ศกัดิ์สทิธิ์

ของพมา่ เจดียช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุเุตา (ShweMordore)ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ นาํท่าน

นมสัการ ยอดเจดยีห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชื่อกนัวา่เป็นจดุทีศ่กัดิ์สทิธิ์มาก ซึง่เจดยีน้ี์ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน้ี์เป็นศิลปะทีผ่สมผสานระหวา่งศิลปะพมา่และศิลปะของมอญได ้
อย่างกลมกลนื พระเจดยีสู์ง377 ฟตุ สูงกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธษิฐานที ่
ศกัดิ์สทิธิ์อยู่ตรงบรเิวณยอดฉตัร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนํา้หนกัทีม่หาศาล ตก 
ลงมายงัพื้นลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ํา่ลอืถงึ 
ความศกัดิ์-สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งน้ียงัเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิ้นดาํ ใชเ้ป็นที่ 



 

 

เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิ

ฐานอนัศกัด์ิสทิธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซ่ึงเปรยีบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวติให ้

เจรญิรุ่งเรอืงยิ่งข้ึนไป 
จากนั้น นาํท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ทีข่า้มผ่านชมแม่น้ําสะโตงสถานทีส่าํคญั 

ทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที2่ สมเดจ็พระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพมา่ไลต่ามซึง่นาํทพั

โดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพมา่ตามมาทนัทีร่มิฝัง่แมน่ํา้สะ

โตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแมน่ํา้ไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัทีร่มิฝัง่แมน่ํา้สะโต

งสมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถกูสุรกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เหน็

ขวญัเสยี จงึถอยทพักลบักรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้ม

แมน่ํา้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเครื่องราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถงึทกุวนัน้ี  
จากนัน้  นาํท่านเดนิทางสู่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง  ก็จะถงึ คิ้มปูนแคม้ป์ ซึง่เป็นจดุสาํหรบัทาํ การ

เปลีย่นเป็นรถบรรทกุหกลอ้  (เป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดยีวทีจ่ะสามารถขึ้นพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดนิทาง จากคมิปูน

แคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ช ัว่โมง พกัที่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotel จะข้ึนอนิแขวนไดแ้ค่คร ัง้เดียวค่ะ 

เชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากนัน้ชม เจดียไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo 

Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดบันํา้ทะเล 1,200เมตร ลกัษณะ 
เป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม ่ 
แต่ชาวพมา่มกัยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิ์สทิธิ์ทีบ่รรจอุยู่ภายในพระเจดยี ์
องคย่์อมทาํใหห้นิกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจาํปีเกดิของ 
ชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบน 
สรวงสวรรคโ์ดยเชื่อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีครบ3 ครัง้ผูน้ ัน้จะมแีต่ความสุข 
ความเจรญิพรอ้มท ัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มด ัง่ปรารถนาทกุประการท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองคาํไป 
เพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสภุาพบรุุษ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุุษ

เขา้ไปปิดแทนได)้**สาํหรบัจุดไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมีบรกิารแผ่นทองคาํเปลวราคาเริ่มตน้ 2,000จา๊ต/ชดุ** 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรอืนัง่สมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดท ัง้คนืแต่ 
ประตูเหลก็ที่เปิดสาํหรบัสภุาพบรุุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเสื้อกนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรอง

นัง่เน่ืองจากบรเิวณพื้นทีน่ ัน้มคีวามเยน็มา 
วนัที่สอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน- หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลยีว-พระราชวงับเุรงนอง-ย่างกุง้-เจดียโ์บตาทาวน-์เจดียช์เวดากอง 
                   (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.  อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ สาํหรบัผูท้ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมน้ีไมไ่ดบ้งัคบันะคะ สาํหรบัอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถ

ซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จาํหน่ายราคาอาหารเริ่มตน้ชดุละ 3,000-10,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีนเริ่มตน้ชดุละ2,000จา๊ต  

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

07.30 น.    ออกเดนิทางกลบั เปลี่ยนนัง่รถบรรทกุหกลอ้ ถงึคมิปนุแคม้ป์  เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มนาํท่านเดนิทางสู่ 
  กรุงหงสาวด ีนมสัการพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนทีท่ี่

มพีทุธลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวพมา่ท ัว่ประเทศและเป็นพระ

นอนทีง่ดงามทีสุ่ดของพมา่องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีีย่่างกุง้ 

แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะทีไ่มเ่หมอืนกบัพระนอนของไทย 
จากนัน้ นาํชมเจดียไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทบั 

นัง่โดยรอบท ัง้ 4ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมั 
พทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ)กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระ 
พทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)เลา่กนัวา่สรา้งขึ้นโดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธศรทัธาสูง 
ส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานวา่จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่ง 
งาน รํา่ลอืกนัวา่ทาํใหพ้ระพทุธรูปองคน์ ัน้เกดิรอยรา้วขึ้นทนัท ี

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แม่น้ําเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 
บ่าย  นาํท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง(KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิง่ 

เริ่มขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณเ์มือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลงเหลอือยู่ ทาํให ้
สนันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นทีป่ระทบัของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดร้บัคาํสรร 
เสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเดจ็พระ 
นเรศวรมหาราช คร ัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียุธยาใหแ้ก่พมา่ แต่ปจัจบุนัพระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลอืเพยีงแต่

ร่องรอยทางประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร จากนัน้ นาํท่าน

เดนิทางกลบัสู่กรุงย่างกุง้ นาํท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ได ้

นาํมาเมือ่ 2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดยีแ์ห่งน้ีถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคาํบรรจพุระเกศาธาตุ

และพระบรมธาตอุกี 2องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ สาํรดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณ์

อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบื้องสสีนังดงาม และมมีมุสาํหรบัฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระ

เจดยีจ์ากนัน้นาํท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพมา่และชาว 
ไทยวธิกีารสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อา 
ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบ 
มาก จากนั้นกใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรอืจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะ 
เราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสมื่อของนตัโบโบยสีกั 2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็ 
รกัษาไวจ้ากนั้นกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยแีค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที่ 
ขอไวจ้ากนัน้นาํท่านสกัการะ เทพกระซิบซึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามตาํนานกลา่ววา่ นาง 
เป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อมกนิเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชวีติไปกลายเป็นนตัซึง่

ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจาก

เทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้



 

 

เยน็ นาํท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยีท์องคาํคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพมา่

อายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชื่อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในพมา่

สถานที่แหง่น้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจาก

องคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิ

ประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกชี่วติ 
พระเจดยีน์ี้ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห่์อหุม้ดว้ย 
แผ่นทองคาํท ัง้หมดนํา้หนกัยีส่บิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระ 
พทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองค ์
บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ 
ประดบัอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ทาํเป็นศาลาโถง 
ครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชิ้นทีร่วมกนัขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพทุธเจดยี ์

ลว้นมตีาํนานและภมูหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้นชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน่ํา้ย่างกุง้

เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไมข่ึ้นภายหลงัชาวพมา่ ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณ์ 
แห่งความสามคัคซีึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ใหต้รีะฆงั 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนัน้ให ้

ท่านชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสเีหลอืง,สนีํา้เงนิ

,สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 
คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 
ปฐมงักกสุนัธงัสวุรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนงัธมัมะการะนงัธาตโุย 
ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะติจตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

อหงัวนัทามิตรุะโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 
*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

วนัเกดิ อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

19.00น.  บรกิารอาหารคํา่ณภตัตาคารชาบูชิบฟุเฟ่ต ์อร่อยเตม็อิม่กบัชาชูชิ สกุี้หมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปัน้สารพดัหนา้ในเครอืโออชิิ 
**นําท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที่เขา้ร่วมโปรโมชัน่ โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรม ซ่ึงจะเป็น 2 โรงแรมน้ีเท่านั้น** 

โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STARหรอื BEST WESTERN HOTEL ระดบั 4 ดาว 

 

 
 
 
 



 

 

วนัที่สาม ย่างกุง้-พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสญัพญั�ู-วหิารธรรมยนัจี 
                   จุดชมววิทุ่งทะเลเจดีย-์โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุน่           (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม 
06.00 น. นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิมงิกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 
07.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบินยองล ูสู่เมอืงประวตัศิาสตรพ์กุาม โดยสายการบินAir Mandalayเที่ยวบินที่ 6T 401 

08.25 น. เดนิทางถงึเมอืง พกุาม(Bagan)นาํท่านนาํท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง 
(Shwezigon Pagoda)ซึง่เป็นสถปูด ัง้เดมิของพมา่โดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีอง 
ขนาดใหญ่สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุ

  จากพระสรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท ัง้ทีป่ระชมุสวดมนต ์
และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชมวดัอนนัดา 
(Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของกาํแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มอง 
เหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่ง 
นี้นบัไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั มมีขุเดจ็ 
ยืน่ออกไปท ัง้ 4 ดา้นซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพมา่ในยุค 
ตน้ของพกุาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ก็คอื ทีช่่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ให ้

มแีสงสวา่งอย่างน่าอศัจรรย ์จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมูบ่า้นมยนิกะบา 

สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัรยิแ์ห่งมอญ เพือ่ส ัง่สมบญุไวส้าํหรบัชาตหินา้ จงึไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมา

สรา้งวดันี้โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึ่งองค ์กบั พระพทุธรูปอกีสามองคน์ ัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้น

ถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคน์ี้ เป็นอย่างด ี

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านแวะชมสิง่ของขึ้นชื่อของพกุามก็คอื เครื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึง่ยอม 

รบักนัวา่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดในพมา่ เช่น ถว้ยนํา้ จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเลก็ถงึ 
ใหญ่ หบีใส่ของต่างๆ สิง่ทีก่าํลงัเป็นทีน่ิยมก็คอื โถใส่ของทาํจากขนหางมา้สานกบั 
โครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคนืรูปไดด้งัเดมิ จากนัน้พาท่านเทีย่ว วดักบุยางกี

(GubyaukkyiTempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคอื ภาพจติกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีสุ่ด

ในพกุาม ทีย่งัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้ชม วดัติโลมินโล(Htilominlo Temple)สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของ

พระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู ซึง่เกดิกบันางหา้มผูห้นึ่ง และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท 

เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทศิ ท ัง้สองช ัน้ มภีาพจติรกรรม

ฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้ อนัประณีตสวยงามสรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761ซึง่ไดร้บัการยกย่องวา่ 
 



 

 

มคีวามสวยงามมากท ัง้ภายในและภายนอก นมสัการ เจดียส์พัพญั�ูซึง่เป็นเจดยี ์
ทีสู่งทีสุ่ดในเมอืงพกุาม ชมวหิารธรรมยนัจ(ีDhammayangyt)สรา้งโดยพระเจา้ 
นะระตู่ และพระองคก์็เชื่อวา่เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงพกุาม สรา้งขึ้นเพือ่ลา้งบาป  
ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพ 
หนา้ ต ัง้โดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหงา่นดงัตาํนานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา จากนัน้ 
นาํท่านเดนิทางชมและเก็บภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย ์

คํา่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพรอ้มชมโชวเ์ชิดหุน่กระบอก  ท่านจะไดช้มการเชดิหุ่นทีดู่เหมอืนมชีวีติจรงิพรอ้ม

ลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 
*นําท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สี ่ พกุาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออ-ูชมสวนเกษตรลอยน้ํา-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดหว่ง          

     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.30 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้  นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนินองอูพกุามอาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.50 น.  เหริฟ้าทางสู่สนามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่YJ892 

09.00 น  เดนิทางถงึเดนิทางถงึสนามบนิเฮโฮHEHOนาํท่านเดนิทางต่อสู่เมืองตองย ี 

เมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน (Shan State)นัง่รถจากสนามบนิไปราว 1 ช ัว่โมงครึ่ง  

เพือ่ไปชมทะเลสาบอนิเล  (Inle Lake)มพีื้นท ี158 ตร.กม. อยู่สูงกวา่ระดบันํา้ทะเล  

878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกดิจากลาํธารหลายสายทีไ่หลมาจากเทอืกเขาทีท่อดขนาน

ไปท ัง้ทางทศิตะวนัตกและตะวนัออก มนีํา้ไหลจากทะเลสาบไปลงแมน่ํา้สาละวนิ รอบทะเลสาบมชีนุชนชาวอนิตาอยู่มากกวา่ 200 

แห่ง นาํท่านลงเรอืเพือ่เดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิเลลงเรอืยนต(์ลาํละ 5-6 ท่าน) มีเสื้อชูชีพ 

บรกิารท่านเพือ่ความปลอดภยัชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบระหวา่ง 

ทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรอืดว้ยเทา้ขา้งเดียวท ัง้ชายและหญงิอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาว 

อนิตา นาํท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า) ซึง่เป็นตลาดนดัทีห่มนุเวยีนกนัไปโดยไมซ่ ํา้ 

กนั ใหท่้านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึกลบับา้น 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล 



 

 

นาํท่านเทีย่วชม วดัพองดออู สรา้งในศตวรรษที ่12 อดตี พระพทุธรูป 5 องคน้ี์(พระบวัเข็ม)  ชาวบา้นจะ อญัเชญิขึ้นเรอืแลว้แห่ไป

ตามหมูบ่า้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึง่จะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 15 วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระ

จนถงึปจัจบุนั พระพทุธรูปมขีนาดสูงกวา่เดมิถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพทุธรูปทีศ่กัดิ์สทิธิ์คู่ทะเลสาบอนิเลย ์ใหน้าํท่านนมสัการ พระบวั

เข็ม เพือ่เป็นสริมิงคล จากนัน้นาํท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซึง่เป็นหมูบ่า้นทีน่าํเสน้ใย 

บวัมาทอเป็นเสื้อผา้,ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กวา่ปี จากนัน้นาํท่าน 

เดนิทางกลบัทีพ่กั พกัผ่อนกบับรรยากาศของ ทะเลสาบอนิเลย ์หลงัจากนัน้เดนิทางไป  

หมู่บา้นผลติบหุรี่พื้นเมือง และ แปลงสวนผกัลอยน้ํา (Floating Garden)ทีป่ลูกผกัมาก 

มาย เช่น พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจาํนวนมากพอทีจ่ะเลี้ยงคนพมา่ท ัง้ประเทศได ้หลงั 

จากนัน้นาํท่านไป วดัแมวลอดหว่งNga-Phe-KyanngMonastaryเป็นสาํนกัสงฆท์ีร่วบรวมพระพทุธรูปสาํคญั ๆ ไวเ้ป็นจาํนวนมาก

เป็นวดัทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง 

ไดเ้วลาสมควรเขา้สู่ทีพ่กั 

คํา่ บรกิารอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 พกัที่ SKY LAKE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเท่า) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย ์
                    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

06.30 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
10.00 น.  ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย์ โดยสายการบนิ Air Bagan 

11.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย์ ประเทศพมา่  ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง

มณัฑะเลย ์ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิมณัฑะเลยป์ระมาณ 1 ช ัว่โมง 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้น  นาํท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)พระราชวงัทีส่่วนใหญ่ก่อ 
สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพา  
หรอืสงครามโลกคร ัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกอง 
ทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบดิจาํนวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่ ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันี้ เป็นแหลง่ซ่องสุม

กาํลงัของกองทพัญี่ปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อม



 

 

ปราการและคูนํา้รอบพระราชวงัทีย่งัเป็นของด ัง่เดมิอยู่ปจัจปุนัพระราชวงัทีเ่หน็อยู่เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพมา่ไดจ้าํลอง

รูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 
จากนั้น นาํ ท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วงัทีส่รา้ง 

ดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพมา่แท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะ 
สลกัประณีตอ่อนชอ้ย ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยว 
กบัพทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ.2400  
ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นตาํหนกั 
ยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากทีพ่ระองคส์ิ้นพระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันี้ถวายเป็นวดั ถอื

ไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ นําท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)วดักุ

โสดอเป็นวดัทีพ่ระเจา้มนิดงทรงโปรดฯใหม้กีารจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกคร ัง้ที ่5ของโลกขึ้นโดยทรงใหจ้ารกึ

พระไตรปิฎกจาํนวน 84,000พระธรรมขนัธล์งบนแผ่นหนิอ่อน 729แผ่น รวม1,428หนา้ และไดส้รา้งมณฑปสขีาวครอบ

แผ่นจารกึหนิอ่อนเหลา่นี้ไว ้(1แผ่นต่อ 1มณฑป) เรยีงรายรอบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ ทีจ่าํลองแบบมาจากเจดยีช์เวสิ

กองแห่งเมอืงพกุามหนงัสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้า่ “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 
เยน็  นาํท่านแวะ วดักสุนิาราซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสนน์าํท่าน 

เดนิทางสู่เขา Mandalay Hillตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูก 
น้ีสูง 240 เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่อยู่บน 
ยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กอืบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติย ์
ลบัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

คํา่  บรกิารอาหารคํา่เมนูพเิศษ  กุง้แม่น้ําเผา 
*นําท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

  ส 
 
 
 

 
วนัที่หก   ร่วมพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-อมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบ็ง-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนับนเครื่อง) 

04.00น. นาํท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัด์ิสทิธิ์สูงสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพม่า  ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคาํขนาดใหญ่

ทรงเครื่องกษตัรยิท์ีไ่ดร้บัการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคาํเน้ือน่ิม”ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึ้นทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 

689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327  
 



 

 

พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรอืวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอืวดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี 

พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองคาํ จงึทาํใหท้องคาํเปลวทีปิ่ด

พระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ํา้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพมา่ไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหมม่ขีนาด

ใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนบัไดว้า่เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีสุ่ดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูป

เก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุีน่าํไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 

พรอ้มท ัง้ เชญิทกุท่านร่วมทาํบญุบูรณวดักสุนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมาก

จากนัน้กลบัโรงแรม 
07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนัน้  นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปรุะ(Amrapura)เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอน 
  ใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึ่งของพมา่ก่อนทีจ่ะยา้ยมาย 
  อยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400ชม สะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้กัที ่
  ยาวทีสุ่ดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายุกวา่ 200ปี สะพานอูเบง็  
  สรา้งจากไมส้กัทีร่ื้อถอนจากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงใหข้นุนางชื่ออูเบง็คุมงานก่อสรา้งสะพานแห่งนี้ เลย

ตัง้ชื่อตามผูคุ้มทอดขา้มทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจซีึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุามภายในมี

จติรกรรมฝาผนงัทเีป็นศิลปะชาวกรุงศรอียุธยาทีถ่กูกวาดตอ้นตอนเสยีกรุงใหม้าอยู่ในอาณาบรเิวณแถบนี้น ัน่เอง  

12.50น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD 245 

** มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 
15.15น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหต ุ: สาํหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2561 
ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 
โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนค่ะ 

 
**ในกรณีที่ไฟลท์บนิภายในประเทศมีการเปลีย่นแปลงเที่ยวบนิเน่ืองจากปญัหาทางสายการบนิหรอืเหตุ

สดุวสิยัทางธรรมชาต ิทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิ์ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกดิจากสายการบนิ

ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสาํคญั** 
 
 



 

 

อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา แกรนดพ์ม่า เจาะลกึเมืองน่าเที่ยว บนิ FD 6 วนั 
เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

26 ก.ค.61 31 ก.ค.61 25 28,900 28,500 27,900 5,000 

10 ส.ค.61 15 ส.ค.61 25 28,900 28,500 27,900 5,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
- ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเสน้ทาง ย่างกุง้-พกุาม-เฮโฮ-มณัฑะเลย ์
- ที่พกัโรงแรมตามรายการ5 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเด่ียว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
- ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคมุของ

บรษิทัฯ 
- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 900บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 
- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธพิาํนกัในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 



 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 
1.กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 10,000 บาท สว่นที่เหลอืชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ย 
  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, 
       วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 
   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 
       เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนลว่งหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 
4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 
6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

กอ่นทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายเุหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 



 

 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 
- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 
- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้
- เม่ือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 
- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 
** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 

 


