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จุดเดน่ของรายการทวัร ์….สกัการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า  
 “พม่า” เยอืนอารยธรรมเกา่แก ่และ วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์
ชมพระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลยีง โบตาทาวน ์พระตาหวาน 
เจดยีช์เวซกิอง วดักอบยางก ีสะพานไมอู้เป็ง พระราชวงัมณัฑะเลย ์
วหิารชเวนนัดอร ์วดักุสนิาราม 
❤บนิโดยสายการบนิ “BANGKOK AIRWAYS” (PG)  
❤พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
❤สกัการะพระธาตุอนิทรแ์ขวน (รฐัมอญ)  
❤นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิคู่์บา้นคู่เมอืงเจดยีช์เวดากอง (ย่างกุง้) 
❤ขอพรพระเจดยีช์เวมอดอร ์(พระธาตุมุเตา) 



 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่าง 
กุง้-หงสาวด-ีพระธาตุมุเตา-พระธาตุอนิทรแ์ขวน  (-/เทีย่ง/ค ่า) 
06.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 4 เคานเ์ตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok 

Airways (PG)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 
08.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ PG-701  ** บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) จากน้ัน น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดหีรอื เมืองพะโค (Bago) ซึง่ใน
อดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณทีย่ิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร (ย่างกุง้) 
จากน้ัน น าท่านเขา้ชมพระธาตุทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมืองหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ 
ยอดเจดยีห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กนัว่าเป็นจุดทีศ่กัดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีนี์ ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา
สกัการะ เจดยีอ์งคนี์ ้
เป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหว่างศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์ูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 
51 ฟุต มจีดุอธษิฐานทีศ่กัดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายงัพืน้ล่าง
แต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร า่ลือถึงความศกัดิ-์สิทธโ์ดยแท ้และสถานที่แห่งนีย้งัเป็น
สถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความ 
กลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธปูไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่กั
ลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค า้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 

จากน้ัน น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กทีข่า้มผ่านชมแม่น ้าสะโตงสถานทีส่ าคญั
ทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที ่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึง่น าทพั
โดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัทีร่มิฝ่ังแม่น ้าสะ
โตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัทีร่มิฝ่ังแม่น ้าสะโต
งสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็น
ขวญัเสีย จงึถอยทพักลบักรุงหงสาวด ีพระแสงปืนที่ใชย้ิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งนีไ้ดน้ามปรากฏ
ต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเครือ่งราชปูโภคยงั
ปรากฏอยู่จนถงึทุกวนันี ้ 

จากน้ัน  น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ 
ซึง่เป็นจดุส าหรบัท าการเปลีย่นเป็น รถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดยีวทีจ่ะสามารถ
ขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทาง 
จากคมิปูนแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ช ัว่โมง พกัที ่Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , 
Golden Rock Hotel หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนได ้
แค่คร ัง้เดยีวค่ะ เชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากน้ันชม เจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตุอนิทรแ์ขวน 
Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า กอ้นหินทอง อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร 
ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่น
เหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานว่าไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุยู่ภายในพระเจดยี ์
องคย่์อมท าใหห้ินกอ้นนีท้รงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร ือ่ยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทร ์
แขวนนีใ้หถ้ือเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุ
อนิทรแ์ขวนนีค้รบ3 คร ัง้ผูน้ั้นจะมแีต่ความสุขความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรยีม
แผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝาก
สุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้**ส าหรบัจดุไหวพ้ระธาตุดา้นบนจะมบีรกิารแผ่นทองค าเปลวราคาเริม่ตน้ 2,000 จา๊ต/ชดุ** 

ค ่า บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากน้ันท่านสามารถขึน้ไปนมสัการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนืแต่ 
ประตูเหล็กทีเ่ปิดส าหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองน่ัง
เน่ืองจากบรเิวณพืน้ทีน้ั่นมคีวามเย็นมา 

จดักระเป๋าใบเล็ก พรอ้มสมัภาระทีจ่ าเป็น ส าหรบัไปพกับนเขาพระธาตุอนิทร ์1 คนื บนเขาจะมอุีณหภูมทิีเ่ย็นสบาย ๆ ตลอดทัง้ปี 
อย่าลมืเตรยีมเสือ้แจ็คเก็ตไปดว้ยค่ะ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท้ีใ่ตท้อ้งรถของเรา 

 
วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว-พระราชวงับุเรงนอง-ย่างกุง้-เจดยีโ์บตาทาวน-์เจดยีช์เวดา

กอง                          (เชา้/เทีย่ง/ค ่า) 

05.00 น.  อรุณสวสัดิย์ามเชา้ ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน กจิกรรมนีไ้ม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถ
ซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร ิม่ตน้ชดุละ 3,000-10,000 จา๊ตดอกไมธ้ปูเทยีนเร ิม่ตน้ชดุละ 2,000 จา๊ต  

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

 

07.30 น.    ออกเดนิทางกลบั เปลีย่นน่ังรถบรรทุกหกลอ้ ถงึคมิปุนแคม้ป์  เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบั
อากาศ พรอ้มน าท่านเดนิทางสู ่ กรุงหงสาวด ีนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตา
เลยีว (ShewThalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนทีท่ีม่พุีทธลกัษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่าทั่ว
ประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ดของพมา่องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร 
ถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีีย่่างกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวาง
เหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะทีไ่ม่เหมอืนกบัพระนอนของไทย จากน้ันน าชม เจดยี ์
ไจปุ่๊น(Kyaik  Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทบั น่ังโดยรอบทัง้ 
4 ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระ
พกัตรไ์ปทางทศิเหนือ)กบัพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)เล่ากนัว่าสรา้งขึน้โดยสตรี
สีพ่ีน่อ้งทีม่พุีทธศรทัธาสงูสง่และต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลอืกนั
ว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ั์นเกดิรอยรา้วขึน้ทนัท ี

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แมน่ ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 
บ่าย  น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ึง้(KanbawzaThardi Palace) ซึง่เพิง่เร ิม่ขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณเ์มือ่ปี พ.ศ.

2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนีเ้ป็นทีป่ระทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่
ไดร้บัค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร ัง้ตอ้งตก
เป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนัพระราชวงัแห่งนีไ้ดเ้หลอืเพียงแต่รอ่งรอยทางประวตัศิาสตร ์และถูก
สรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร  
จากน้ัน น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงย่างกุง้ น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพนันาย
เพือ่บรรจพุระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปีกอ่น ในปี 2486เจดยีแ์ห่งนีถ้กู
ระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 
2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส ารดิ 700องค ์และจารกึดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือ
พราหมณอ์นิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมี
มุมส าหรบัฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยีจ์ากน้ันน าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอืพระเทพทนัใจ 
เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทยวธิกีารสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่
ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆ
มาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรอืจา๊ด ก็ได ้(แต่
แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยสีกั 2ใบ ไหวข้อ
พรแลว้ 
ดกึกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากน้ันก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบยแีค่นีท่้านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อ
ไวจ้ากน้ันน าท่านสกัการะ เทพกระซบิซึง่มนีามว่า“อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธา
ในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศลี ไม่ยอมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานาน
แลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์ก้นัมากเชน่กนัการบูชาเทพ
กระซบิ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เย็น น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกวา่สอง
พนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหา
เจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่ห่งนีม้ลีานอธฐิานจดุทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออก
รบท่านสามารถน าดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ 
ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระ
ประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้าพระ
ประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 
พระเจดยีนี์ไ้ดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ย
แผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอฐัะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สาม
พระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะได ้
ชมความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ที่
รวมกนัขึน้เป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่
เกิดพลดัตกแม่น ้าย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึน้มาแขวนไวท้ี่เดิมไดจ้ึงถือเป็น
สญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคซี ึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั 3คร ัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการจากน้ัน
ใหท่้านชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกนัออกไปเชน่สเีหลอืง,สนี า้เงนิ,สสีม้,สี
แดงเป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทามอิตุตมะชมพูวระฐาเนสงิกุตตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกสุนัธงัสวุรรณะตนัตงัธาตุโยธสัสะตทุิตยิงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย 
ธสัสะตติตยิงักสัสปังพุทธจวีะรงัธาตุโยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 



 

 

 

 
 

อหงัวนัทามติุระโตอหงัวนัทามธิาตุโยอหงัวนัทามสิพัพะทาอหงัวนัทามสิริะสา 
*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

19.00น.  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั BEST WESTERN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ย่างกุง้-พุกาม-วดัเจดยีช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักุบยางก-ีวดัตโิลมนิโล-วดัสญัพญัญู-วหิารธรรมยนัจ-ี
จุดชมววิทุ่งทะเลเจดยี-์โชวพ์ืน้เมอืงเชดิหุ่น            

                                                                                                                             (เชา้/เทีย่ง/ค ่า) 

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิมงิกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 
07.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิยองลู สูเ่มอืงประวตัศิาสตรพุ์กาม โดย สายการบนิ Air Mandalayเทีย่วบนิที ่6T 401 
08.25 น. เดนิทางถงึเมอืง พุกาม(Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดยีช์เวสกิอง 

(Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีอง
ขนาดใหญส่รา้งขึน้หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรม
สารรีกิธาตุ จากพระสรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุ
สวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วดัอนันดา
(Ananda Temple) ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเห็น
ไดช้ดัเจน สรา้งเสรจ็เมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนีนั้บไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ
ในพุกาม มรูีปรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจตัุรสั มมีุขเด็จยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้นซึง่ตอ่มาเจดยีแ์ห่งนี้
เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้
ก็คอื ทีช่อ่งหลงัคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากน้ันพาท่านชม  
วดัมนุหา(Manuha Temple)ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัรยิแ์ห่งมอญ  
เพือ่สัง่สมบุญไวส้ าหรบัชาตหินา้ จงึไดน้ าอญัมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวดันีโ้ครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหน่ึงองค ์
กบั พระพุทธรูปอกีสามองคน่ั์งเบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยั
ของกษตัรยิเ์ชลยพระองคนี์เ้ป็นอย่างด ี

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชมสิง่ของขึน้ชือ่ของพุกามก็คอื เครือ่งเขนิ(Lacquer Ware)ซึง่ยอมรบักนั

ว่ามีช ือ่เสยีงทีสุ่ดในพม่า เชน่ ถว้ยน ้า จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเล็กถงึใหญ่ หบี
ใส่ของต่างๆ สิง่ทีก่ าลงัเป็นทีนิ่ยมก็คอื โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มี
ขนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคนืรูปไดด้งัเดมิ จากน้ันพาท่านเทีย่ว วดักุบยางก ี
(GubyaukkyiTempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคอื 
ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีสุ่ดในพุกาม ทีย่งัคงเหลอือยู่ จากน้ันเขา้ชมวดัตโิลมนิ
โล(Htilominlo Temple)สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู ซ ึง่
เกดิกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทัง้ 4ดา้นมพีระพุทธรูป
ประดษิฐฐ์านอยู่ทัง้ 4 ทศิ ทัง้สองช ัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนังอนัเกา่แกก่บัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงามสรา้งโดยพระตโิล
มนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761ซึง่ไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก นมสัการ เจดยีส์พัพญัญูซึง่เป็นเจดยีท์ี่
สูงทีสุ่ดในเมอืงพุกาม ชมวหิารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชือ่วา่เป็นวดัทีใ่หญ่ทีส่ดุ
ในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ 
จากน้ันน าท่านเดนิทางชมและเก็บภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ จดุชมววิทะเลเจดยี ์

ค ่า  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพรอ้มชมโชวเ์ชดิหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชดิหุ่นที่ดูเหมือนมีชวีิตจรงิพรอ้มลิม้รส
อาหารพืน้เมอืง 



 

 

 

น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั BAGAN HERITAGE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
 
 

วนัทีส่ี ่ พุกาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน ้า-หมูบ่า้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดห่วง         
                 (เชา้/เทีย่ง/ค ่า) 

 
05.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากน้ัน น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินองอูพุกาม อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 
07.50 น. เหริฟ้าสู่สนามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่YJ-892 
09.00 น เดนิทางถงึเดนิทางถงึสนามบนิเฮโฮHEHO น าท่านเดนิทางตอ่สู่เมอืงตองย ีเมอืงหลวง

เกา่ของรฐัฉาน (Shan State)น่ังรถจากสนามบนิไปราว 1 ช ัว่โมงครึง่เพือ่ไปชม
ทะเลสาบอนิเล  (Inle Lake)มพีืน้ท ี158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 878 เมตร 
ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกดิจากล าธารหลายสายที่
ไหลมาจากเทอืกเขาทีท่อดขนานไปทัง้ทางทศิตะวนัตกและตะวนัออก มนี า้ไหลจาก
ทะเลสาบไปลงแมน่ ้าสาละวนิ รอบทะเลสาบมชีนุชนชาวอนิตาอยู่มากกวา่ 200 แห่ง 
น าท่านลงเรอืเพือ่เดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิเลลงเรอืยนต(์ล าละ 5-6 ท่าน) มเีสือ้ชชูพี
บรกิารท่านเพือ่ความปลอดภยัชมววิทวิทศันท์ีส่วยงาม 
และสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบระหว่างทาง ท่านจะได ้
พบการพายเรอืดว้ยเทา้ขา้งเดยีวทัง้ชายและหญงิอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาวอนิตา น า
ท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า) ซึง่เป็นตลาดนัดทีห่มุนเวยีนกนัไปโดยไม่ซ า้กนั 
ใหท่้านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึกลบับา้น 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเที่ยวชม วดัพองดออู สรา้งในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพุทธรูป 5 องคนี์้
(พระบวัเข็ม) ชาวบา้นจะ อญัเชญิขึน้เรอืแลว้แห่ไปตามหมูบ่า้นต่างๆรอบทะเลสาบ 
(ซึง่จะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบนั
ชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึปัจจบุนั พระพุทธรูปมขีนาดสูงกว่าเดมิถงึ 6 เท่า 
ถอืเป็นพระพุทธรูปทีศ่กัดิส์ทิธิค์ู่ทะเลสาบอนิเลย ์ใหน้ าท่านนมสัการ พระบวัเข็ม 
เพือ่เป็นสริมิงคล จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซึง่เป็นหมู่บา้นทีน่ า
เสน้ใยบวัมาทอเป็นเสือ้ผา้,ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี 
จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัทีพ่กั พกัผ่อนกบับรรยากาศของ ทะเลสาบอนิเลย ์หลงัจากน้ันเดนิทางไป 
หมู่บา้นผลติบุหรีพ่ืน้เมอืง และ แปลงสวนผกัลอยน ้า (Floating Garden)ทีป่ลูกผกัมากมาย เชน่ พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ ใน
จ านวนมากพอที่จะเลีย้งคนพม่าทัง้ประเทศได ้จากน้ันน าท่านไป วดัแมวลอดห่วงNga-Phe-KyanngMonastaryเป็นส านัก
สงฆท์ีร่วบรวมพระพุทธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวนมากเป็นวดัทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 
654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง ไดเ้วลาสมควรเขา้สู่ทีพ่กั 

ค ่า  บรกิารอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั MYANMAR TREASURE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเท่า) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ- 
                      วดักุสนิารา-เขามณัฑะเลย ์                                                            (เชา้/เทีย่ง/ค ่า) 

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
09.40 น. ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลยโ์ดยสายการบนิ Air Bagan W9-011 
10.35 น. เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง

มณัฑะเลย ์ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิมณัฑะเลยป์ระมาณ 1 ช ัว่โมง 



 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากน้ัน น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)พระราชวงัทีส่่วนใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึง
ของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพา หรอืสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 วนัที่ 20 
มนีาคม 2488เครือ่งบนิฝ่าย 
สมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะ
เลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงันี้เป็นแหล่งซอ่งสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่น
พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหน้ากลอง
หลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ารอบพระราชวงัที่ยงัเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปัน
พระราชวงัทีเ่ห็นอยู่เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของ
เกา่ขึน้มา 

จากน้ัน น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัที่สรา้ง
ดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกั
ประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกีย่วกบั
พุทธประวตัแิละทศชาต ิ
ของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ.2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราช
ธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่
หลงัจากที่พระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงันีถ้วาย
เป็นวดั ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ น า
ท่านชม วดักุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)วดักุโสดอเป็นวดัที่พระเจา้มินดงทรง
โปรดฯใหม้ีการจดัสังคายนาพระไตรปิฎกคร ัง้ที่ 5ของโลกขึน้โดยทรงใหจ้ารกึ
พระไตรปิฎกจ านวน 84,000พระธรรมขนัธล์งบนแผ่นหนิอ่อน 729แผ่น รวม1,428
หนา้ และไดส้รา้งมณฑปสขีาวครอบแผ่นจารกึหนิออ่นเหล่านีไ้ว ้(1แผ่นต่อ 1มณฑป) 
เรยีงรายรอบพระเจดียม์หาโลกมารชนิ ทีจ่ าลองแบบมาจากเจดยีช์เวสกิองแห่งเมือง
พุกามหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนังสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

เย็น น าท่านแวะ วดักุสินารา ซึง่มีอายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนน์ าท่าน
เดนิทางสู่เขา Mandalay Hill ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูก
นีสู้ง 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามทีสุ่ดของเมืองมณัฑะเลย ์ซึง่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของ
เมอืงมณัฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ  กุง้แม่น ้าเผา 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั MANDALAY EASTERN PALACE HOTEL หรอืเทยีบเท่า  

 
 
 

 
 
 

วนัทีห่ก   รว่มพธิลีา้งหน้าพระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี-อมรปุระ-สะพานไมอู้เบ็ง-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ   
                                                                                                                       (เชา้/เทีย่งบนเครือ่ง) 

04.00 น. น าท่านนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า  
ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครือ่งกษตัรยิท์ีไ่ดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนือ้

น่ิม”ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิว้ หุม้ดว้ย
ทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเครือ่งประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 
พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรอืวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรอืวดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหา
มยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ กอ่น     จะ 
เสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนือ้
ทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร ีย่ไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึน้ใหม่มี
ขนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีสุ่ดแต่
ประดษิฐานพระพุทธรูปเกา่แกท่ีสุ่ดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถุทีน่ าไป
จากกรุงศรอียุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกคร ัง้ที ่1 พรอ้มทัง้ เชญิทุกท่านรว่ม ท าบุญบูรณวดักุสนิารา 
ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน ์สวยงามมาก   สมควรแกเ่วลาน าท่านกลบัโรงแรม 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ัน  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ(Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซ์ ึง่เป็นราชธานี

เพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนทีจ่ะยา้ยมายอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben)สะพานไมส้กัที่



 

 

 

ยาวทีสุ่ดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายุกว่า 200 ปี สะพานอูเบ็ง สรา้งจากไมส้กัทีร่ ือ้ถอนจากพระราชวงั
เกา่กรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงใหข้นุนางชือ่อเูบ็งคุมงานกอ่สรา้งสะพานแห่งนีเ้ลยตัง้ช ือ่ตามผูคุ้มทอดขา้มทะเลสาบคองตามนั ไปสู ่

 
 
                        วดัจอกตอจซี ึง่มีเจดยีท์ี่สรา้งตามแบบวดัอนันดาแห่งพุกามภายในมีจติรกรรมฝาผนังทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรอียุธยาทีถู่กกวาด

ตอ้นตอนเสยีกรุงใหม้าอยู่ในอาณาบรเิวณแถบนีน่ั้นเอง  
14.05 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG 710 

** มบีรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
16.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

 
หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ทีจ่องทวัรพ์ม่าเดนิทางชว่งวนัหยุดสงกรานตต์ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2561 

ภตัตาคาร/เป็ดปักกิง่+กุง้มงักร/พระราชวงับุเรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  
พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลีย่นเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปิดใหแ้ทนค่ะ 
 

**ในกรณีทีไ่ฟลท์บนิภายในประเทศมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิเน่ืองจากปัญหาทางสายการบนิหรอืเหตุสุดวสิยัทางธรรมชาต ิทางผูจ้ดัขอ
สงวนสทิธิป์รบัเปลีย่นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาทีเ่กดิจากสายการบนิตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็น

ส าคญั** 
หมายเหตุ :  

1. เวลาทีป่รากฏในโปรแกรมกบัการปฏบิตัจิรงิอาจแตกต่างกนัเลก็น้อย ขอใหท้่านรบัทราบค าแนะน าการเปลีย่นแปลงการนัด หมายเวลาในการ
ท ากจิกรรมอกีครัง้จากหวัหน้าทวัร์  
2. บรษิทัอาจท าการเปลีย่นแปลงรายการ ไดต้ามความจ าเป็นและเหมาะสม แตจ่ะยดึผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัสภาวะ 
ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กั ภมูอิากาศ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงภายใน อนั
เป็นสาเหตุใหต้อ้งเลื่อนการเดนิทางหรอืไม่สามารถจดัพาคณะทอ่งเทีย่ว ไดต้ามรายการ 

อตัราค่าบรกิาร : เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถ REFUND ได ้
ก าหนดเดนิทาง   20-25 ม.ีค.63 / 25-30 เม.ย.63 / 22-25 พ.ค.63  
                            3-8, 24-29 ก.ค.63  
ผูใ้หญ ่ พกัหอ้งคู่หรอืพกั 2-3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ  38,900 บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว                ราคาท่านละ   6,500  บาท   
ก าหนดเดนิทาง    วนัแรงงาน 1-6 พ.ค.63 / 12-17 ส.ค.63 / 4-9 ก.ย.63 
ผูใ้หญ ่ พกัหอ้งคู่หรอืพกั 2-3 ท่าน หรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ  39,900 บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว                ราคาท่านละ   7,500  บาท   
**ราคาน้ีสงวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการออกทวัรก์รณีมผีูเ้ดินทางไม่ถึง  + 16 ท่าน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป – กลบัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ โดยสายการบนิบางกอกแอร ์(PG) 
✓ ค่าตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศตามเสน้ทางทีร่ะบุ 
✓ ค่าโรงแรมพกัหอ้งคู่ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
✓ ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
✓ ไกดท์อ้งถิน่ดแูล(ภาษาไทย) ตลอดการเดนิทาง 
✓ ค่าประกนัภยัการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม   
❖ ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง( PASSPORT)และค่าท าใบอนุญาตทิีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่าชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
❖ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆเช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าถ่ายรปู/ถ่ายวดีโีอ ทีต่อ้งจ่ายเพิม่ในสถานทีท่่องเทีย่วพเิศษต่าง    
❖ ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่นอกเหนือจากรายการ 
❖ ค่าภาษหีกั  ณ  ทีจ่่าย 3%, ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% (กรณีออกใบก ากบัภาษ)ี  
❖ ค่าน ้าหนักเกนิพกิดัตามสายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 



 

 

 

❖ ค่าทิปไกดท้์องถ่ิน,คนขบัรถ,ผู้ช่วยรถ  ท่านละ 900 บาท ตลอดทริปการเดินทาง   
❖ ค่าทริปหวัหน้าทวัรข์ึ้นอยู่กบัความประทบัใจในการให้บริการ 

 
เอกสารประกอบในการใช้เดินทางเข้าประเทศพม่า  
1. หนังสือเดินทางท่ีมีอายุใช้งานเหลือไม่ต า่กว่า 6 เดือน นับจากวนัท่ีอกเดินทาง (รบกวนเชค็พาสปอรต์ก่อนส่งให้เจ้าหน้าท่ีทุกครัง้) 
เง่ือนไขการให้บริการ   (ท่ีท่านควรทราบก่อนส ารองท่ีนัง่)  
* ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชื่อเป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง ส่วนทีเ่หลอืช าระทัง้หมดก่อนเดนิทาง  
20 วนั กรุ๊ปเหมาหรอืกรุ๊ปส่วนตวัควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วนั ส าหรบัชว่งวนัหยุดเทศกาล 

เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯหรอื
ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

4) หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5) บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์
ดงักล่าว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษิทัฯขนส่ง 
หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไมค่นืเงนิใหส้าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ 

8) มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษิทัฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไม่มี
การคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงั
คณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเครือ่งบนิค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ 

และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอื
มดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋ว
เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ย

จรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆกต็าม ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 



 

 

 

 

16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบรษิทัของสงวน
สทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรด
สอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่รบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทุกกรณีไม่วา่
ค่าใชจ้่ายในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์็ตาม 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบรกิาร  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี 
   5.4 ยกเลกินอ้ยกว่า 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 
 
 
 
 
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
-     อตัราค่าบรกิารนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยู่กบัสถานการณ์ต่างๆระหว่างการเดนิทางถา้ท่านแยกตวัออกจากคณะทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืเงนิหรอืลดค่าบรกิารใดๆทัง้สิ้น 
-     บรษิทัเป็นเพยีงตวัแทนการท่องเทีย่ว สายการบนิ และตวัแทนการท่องเทีย่วในต่างประเทศซึง่ไม่อาจรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย

ทีเ่กดิจาก การทีท่่านถูกปฎเิสธไม่ใหเ้ขา้ออกเมอืง อนัเน่ืองมาจากการทีท่่านมเีอกสารเดนิทางทีไ่ม่ถูกตอ้ง หรอืมสีิง่ผดิ 

กฎหมายไวใ้นครอบครอง  หรอืภยัธรรมชาต,ิ ภยัการเมอืงฯลฯ หรอืเหตุสุดวสิยั ทีท่างบรษิทัฯไม่สามารถควบคุมไดห้รอืค่าใชจ่้าย
เพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทัง้ทางตรงหรอืทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย ถูกท ารา้ย หรอืจากอุบตัเิหตุต่าง ๆ 

กรณุาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทัง้ 7 ขอ้ 
1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย ไมว่่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจ
คนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสุดวสิยัทีท่างบรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุด
งาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
4. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
5.การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการไม่สามารถขอหกัค่าบรกิารคนืไดเ้พราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย 
6.ตัว๋เครื่องบนิเมื่อออกตัว๋แลว้ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี โดยเงือ่นไขของสายการบนิก าหนด 



 

 

 

7. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วนัก่อน
การเดินทาง 
*** ในกรณีท่ีลูกคา้ต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ จะไม่ขอ
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ส้ิน *** 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

• เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่(Twin/Double) และ 
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทาง 

ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามช านาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร ยานพาหนะและสถานทีท่่องเทีย่ว 
พรอ้มทัง้การสมัมนา ดงูาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสุดในการเดนิทาง ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบในอุบตัเิหตุหรอืความ

เสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ, อนัเนื่องจากอุบตัเิหตุรวมถงึภยัธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคภียั, การผละงาน, การ 
จลาจล, สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, 
พาหนะทอ้งถิน่,ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทตู รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ า
ประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทตู) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทาง 

 
 
ท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ตา่งประเทศ แตท่างบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูก

ปฏเิสธโดยเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิ
พฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิ

กฎหมาย บรษิทัฯ จะไมค่นืค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลง 
 

ไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ทัง้น้ีการขอสงวนสิทธิดงักล่าว บริษทั จะยึดถือและค านึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผู้มีเกียรติ ซ่ึงร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

REMARK  
-ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางกบัคณะ บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่าน
ถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่ม
สีเลือดหมู) 
-สถานทูตเกบ็ค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี 
 
 


