
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
โF 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวด-ีพระธาตุมุเตา-พระธาตุอนิทรแ์ขวน  (-/เทีย่ง/คํ่า) 

06.00น. พรอ้มกนัทีส่นามสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู4 เคานเ์ตอร ์ Fสายการบนิบางกอก
แอรเ์วยB์angkok Airways (PG)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 

08.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ PG-701** บรกิารอาหารรอ้นและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ** 
09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยคร ึง่ช ัว่โมง) จากน้ัน น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงหงสาวดี หรอื 
เมอืงพะโค (Bago)ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณทีย่ิง่ใหญ่ และ อายุ
มากกวา่ 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชม. 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ ภตัตาคาร (ย่างกุง้) 
จากน้ัน น าท่านเขา้ชมพระธาตทุีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  

บูชาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุุเตา( ShweMordore)ภายในบรรจพุระ
เกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดยีห์กัซ ึง่ชาวมอญและชาวพม่าเช ือ่กนัวา่เป็นจดุที่
ศกัดิส์ทิธิม์าก ซ ึง่เจดยีนี์ ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคนี์ ้
เป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟุต สงู
กวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟุต มจีดุอธษิฐานทีศ่กัดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 
2473 ดว้ยน า้หนักทีม่หาศาล ตกลงมายงัพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจาย
ออกไป เป็นทีร่  า่ลอืถงึความศกัดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งนีย้งัเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใช ้
เป็นทีเ่จาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความ 
กลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจดุอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธปูไปค า้กบั
ยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสิรมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค า้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 

จุดเดน่ของรายการทวัร ์….สกัการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
 “ พม่า” เยอืนอารยธรรมเกา่แก ่และ วฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ ์
ชมพระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลยีง โบตาทาวน ์พระตาหวาน 
เจดยีช์เวซกิอง วดักอบยางก ีสะพานไมอู้เป็งพระราชวงัมณัฑะเลย ์
วหิารชเวนนัดอร ์วดักสุนิาราม 
❤บนิโดยสายการบนิ“BANGKOK AIRWAYS” (PG) 
❤พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
❤สกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวน (รฐัมอญ) 
❤นมสัการสิง่ศกัดิส์ทิธิคู์บ่า้นคูเ่มอืงเจดยีช์เวดากอง(ย่างกุง้) 
❤ขอพรพระเจดยีช์เวมอดอร ์(พระธาตมุุเตา) 
❤ชมมหาเจดยีช์เวสกิอง (พุกาม) 
❤ขอพรพระมหามยัมุณี (มณัฑะเลย)์ 
❤วดัพองดออู (อนิเล) 
❤เทีย่วไม่เหน่ือย..อาหารด.ี.โรงแรมด.ี.. 



 

 

 

จากน้ัน น าท่านเดนิทางตอ่สู ่ เมอืงไจโ้ท  แห่งรฐัมอญระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กทีข่า้มผ่านชม
แม่น า้สะโตงสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ซ ึง่ในอดตีขณะที2่ สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทย
กลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไลต่ามซึง่น าทพัโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง 
ยกตดิตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัที่รมิฝ่ังแม่น า้สะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้ม
แม่น า้ไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัที่รมิฝ่ังแม่น า้สะโตงสม
เด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสรุกรรมาแม่ทพัหนา้พม่า
เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสยี จงึถอยทพักลบักรงุหงสาวด ีพระ
แสงปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนีไ้ดน้ามปรากฏตอ่มาวา่  "พระแสงปืนตน้ขา้ม
แม่น า้สะโตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเคร ือ่งราชปูโภคยงัปรากฏอยู่จนถงึทุก
วนันี ้ 

จากน้ัน  น าท่านเดนิทางสู ่ พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ก็จะถงึ 
คิม้ปูนแคม้ป์ซึง่เป็นจดุส าหรบัท าการเปลีย่นเป็น รถบรรทุกหกลอ้  (เป็นรถประจ า
เสน้ทางชนิดเดยีวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดนิทาง 
จากคมิปูนแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ช ัว่โมง พกัที ่Kyaikhto , Mountain 
Top , Yoyolae , Golden Rock Hotelหมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรมGolden 
Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่ร ัง้เดยีวคะ่เชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากน้ันชม เจดยีไ์จท้โีย
หรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน KyaikhtiyoPagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหนิทอง อยู่สงูจาก
ระดบัน า้ทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ ัง้อยู่
บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม่ แตช่าวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุ
อยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นนีท้รงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเร ือ่ยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตุ
ประจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใ้หถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้
จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเช ือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีค้รบ 3 คร ัง้ผูน้ั้นจะมแีต่
ความสขุความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค า
ไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสภุาพบุรษุ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน 
และฝากสภุาพบุรษุเขา้ไปปิดแทนได)้ **ส าหรบัจดุไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมบีรกิารแผ่นทองค าเปลวราคา
เร ิม่ตน้ 2,000จา๊ต/ชดุ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากน้ันท่านสามารถขึน้ไปนมสัการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยี ์
ไดต้ลอดทัง้คนืแต่ประตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรบัสภุาพบุรษุ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว
หรอืกนัลมหรอืผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบรเิวณพืน้ทีน้ั่นมคีวามเย็นมา  

จดักระเป๋าใบเล็ก พรอ้มสมัภาระทีจ่ําเป็นสําหรบัไปพกับนเขาพระธาตอุนิทร ์1 คนืบนเขาจะมอีุณหภูมทิีเ่ย็นสบาย 
ๆ ตลอดทัง้ปี อย่าลมืเตรยีมเสือ้แจ็คเก็ตไปดว้ยคะ่ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวท้ีใ่ตท้อ้งรถของเรา 

 
วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว-พระราชวงับุเรงนอง-ย่างกุง้-เจดยีโ์บตา

ทาวน-์เจดยีช์เวดากอง       (เชา้/เทีย่ง/คํ่า) 

05.00 น.  อรณุสวสัดิย์ามเชา้ ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมนีไ้ม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรบั
อาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร ิม่ตน้ชดุละ 3,000-10,000 จา๊
ตดอกไมธ้ปูเทยีนเร ิม่ตน้ชดุละ2,000จา๊ต 

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น. ออกเดนิทางกลบั เปลีย่นน่ังรถบรรทุกหกลอ้ถงึคมิปุนแคม้ป์  เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มน าท่าน

เดนิทางสู ่กรงุหงสาวด ีนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) กราบ
นมสัการพระพุทธรปูนอนทีท่ีม่พุีทธลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524ซึง่เป็นทีเ่คารพ
นับถอืของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร 
ถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีีย่่างกุง้ แตก็่งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท 
ซ ึง่จะเป็นลกัษณะทีไ่ม่เหมอืนกบัพระนอนของไทยจากน้ันน าชมเจดยีไ์จปุ่๊น(KyaikPun Buddha) สรา้ง
ในปี 1476 มพีระพุทธรปูปางประทบั น่ังโดยรอบทัง้ 4ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระ
สมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ)กบัพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื 



 

 

 

พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)เลา่กนัวา่สรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งที่
มพุีทธศรทัธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวีติ 
ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร า่ลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรปูองคน้ั์นเกดิ
รอยรา้วขึน้ทนัท ี

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แม่น า้เผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั **  
บ่าย  น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ึง้( KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิง่เร ิม่ขดุคน้และ

บูรณปฏสิงัขรณเ์มือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้า่
โบราณสถานแห่งนีเ้ป็นทีป่ระทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดร้บัค าสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ 
และเป็นทีป่ระทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร ัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ 
เมือ่ตอ้งเสยีกรงุศรอียุธยาใหแ้กพ่ม่า แตปั่จจบุนัพระราชวงัแห่งนีไ้ดเ้หลอืเพยีงแตร่อ่งรอยทาง
ประวตัศิาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร  
จากน้ัน น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รงุย่างกุง้ น าท่านชม เจดยีโ์บตาทาวน์ สรา้งโดย
ทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปี
กอ่น ในปี 2486เจดยีแ์ห่งนีถู้กระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศ
ทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2องค ์และพบพระพุทธรปูทอง เงนิ 
ส ารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนังสอืพราหมณอ์นิเดยีทางใต ้
ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมุีมส าหรบั
ฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยีจ์ากน้ันน าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอืพระเทพ
ทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูป้ันเทพทนัใจ 
(นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้
โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากน้ันก็ใหเ้อาเงนิจะ
เป็นดอลลา่ บาทหรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อื
ของนัตโบโบยสีกั 2ใบ ไหวข้อพรแลว้ 
ดกึกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากน้ันก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ช ีข้องนัตโบโบยแีคนี่ท้่านก็จะสม
ตามความปรารถนาทีข่อไว ้จากน้ันน าท่านสกัการะ เทพกระซบิซ ึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์มีย๊ะ ”ตามต านาน
กลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศลี ไม่ยอมกนิ
เนือ้สตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ ึง่การขอพรเทพ
กระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์ก้นัมากเชน่กนัการบูชา
เทพกระซบิ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เย็น น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืง
ประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื 
ตะเกงิ ช ือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่ห่งนี ้
มลีานอธฐิานจดุทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน าดอกไม ้
ธปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐาน
เพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระ
ประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ป
สรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสิรมิงคลแกช่วีติ  
พระเจดยีนี์ไ้ดร้บัการบูรณะและตอ่เตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยี ์
ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน า้หนักยีส่บิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้
จ านวนแปดเสน้และเคร ือ่งอฐัะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชร
พลอยและอญัมณีตา่งๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความ
งามของวหิารสีท่ศิซ ึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศลิปะและ
สถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหน่ึงของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมา
ทัง้สิน้ชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลดัตกแม่น า้ย่างกุง้เสยีกอ่นองักฤษกูเ้ท่าไหรก็่
ไม่ขึน้ภายหลงัชาวพม่า ชว่ยกนักูข้ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคซี ึง่ชาว
พม่าถอืวา่เป็นระฆงัศกัดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั 3คร ัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการจากน้ันใหท้่านชม



 

 

 

แสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุท่านจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไปเชน่สเีหลอืง,สี
น า้เงนิ,สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทามอิตุตมะชมพูวระฐาเนสงิกุตตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกุสนัธงัสวุรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะตทิุตยิงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย  
ธสัสะตติตยิงักสัสปังพุทธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ  

อหงัวนัทามติรุะโตอหงัวนัทามธิาตโุยอหงัวนัทามสิพัพะทาอหงัวนัทามสิริะสา  
*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเรจ็ ***  

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ
กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ ์

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

19.00น.  บรกิารอาหารค า่ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเขา้สูท่ีพ่กัBEST WESTERN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ย่างกุง้-พุกาม-วดัเจดยีช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมนิโล-
วดัสญัพญัญู-วหิารธรรมยนัจ-ีจดุชมววิทุ่งทะเลเจดยี-์โชวพ์ืน้เมอืงเชดิหุ่น            

(เชา้/เทีย่ง/คํ่า) 

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม  
06.00 น. น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิมงิกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ  
07.00 น. ออกเดนิทางสู่ สนามบนิยองลู สูเ่มอืงประวตัศิาสตรพุ์กาม โดยสายการบนิAir Mandalayเทีย่วบนิที ่

6T 401 
08.25 น. เดนิทางถงึเมอืง พุกาม(Bagan)น าท่านน าท่านชม พระเจดยีช์เวสกิอง 

(Shwezigon Pagoda)ซึง่เป็นสถูปดัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะ
เป็นสทีองขนาดใหญ่สรา้งขึน้หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพือ่ใช ้
บรรจพุระบรมสารรีกิธาตจุากพระสรรีะหลายสว่น มลีกัษณะเป็นสทีอง
ขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละศนูยก์ลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วดัอนันดา (Ananda 
Temple) ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสรจ็เมือ่ปี 
1091 ซึง่วหิารแห่งนีนั้บไดว้า่เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพุกาม มรีปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั มมุีขเด็จ
ยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้นซึง่ตอ่มาเจดยีแ์ห่งนีเ้ป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิง่
ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนีก็้คอื ทีช่อ่งหลงัคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสง
สวา่งอย่างน่าอศัจรรย ์จากน้ันพาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นม
ยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัรยิแ์ห่งมอญ เพือ่ส ัง่สมบุญไวส้ าหรบัชาตหินา้ จงึได ้
น าอญัมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวดันีโ้ครงสรา้งวหิารคอ่นขา้งแคบ มพีระนอนหน่ึงองค ์กบั พระพุทธรปู
อกีสามองคน่ั์งเบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคนี์เ้ป็นอย่าง
ด ี

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 

 

บ่าย น าท่านแวะชมสิง่ของขึน้ช ือ่ของพุกามก็คอื เคร ือ่งเขนิ(Lacquer Ware)
ซึง่ยอมรบักนัวา่มชี ือ่เสยีงทีส่ดุในพม่า เชน่ ถว้ยน า้ จานรอง โถใสข่อง
ตัง้แตข่นาดเล็กถงึใหญ่ หบีใสข่องตา่งๆ สิง่ทีก่ าลงัเป็นทีนิ่ยมก็คอื โถใส่
ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้
กบัไปคนืรปูไดด้งัเดมิ จากน้ันพาท่านเทีย่ว วดักุบยางก ี
(GubyaukkyiTempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ที่
โดดเดน่คอื ภาพจติกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีส่ดุในพุกาม ทีย่งัคงเหลอือยู่ 
จากน้ันเขา้ชม วดัตโิลมนิโล (Htilominlo Temple)สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระ
เจา้นันตา่ว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธ ูซ ึง่เกดิกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้สีย่งทางเลอืกให ้
เป็นราชทายาท เป็นวดัสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทัง้ 4ดา้นมพีระพุทธรปูประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 
ทศิ ทัง้สองช ัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนังอนัเกา่แกก่บัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงามสรา้งโดยพระตโิล
มนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761ซึง่ไดร้บัการยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก นมสัการ เจดยี ์
สพัพญัญูซ ึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในเมอืงพุกาม ชมวหิารธรรมยนัจี (Dhammayangyt)สรา้งโดยพระเจา้
นะระตู ่และพระองคก็์เช ือ่วา่เป็นวดัทีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกวา่ผล
กรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ จากน้ันน าท่านเดนิทางชมและเก็บ
ภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ จดุชมววิทะเลเจดยี ์

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพรอ้มชมโชวเ์ชดิหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชดิหุ่นทีด่เูหมอืนมี
ชวีติจรงิพรอ้มลิม้รสอาหารพืน้เมอืง 

นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั BAGAN HERITAGE HOTELหรอืเทยีบเท่า 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

วนัทีส่ี ่พุกาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ํา-หมู่บา้นทอผา้อนิ
ปอ-วดัแมวลอดห่วง               (เชา้/เทีย่ง/คํ่า) 

 

05.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ัน น าท่านเดนิทางสูส่นามบนินองอพุูกามอาคารผูโ้ดยสาย
ภายในประเทศ 

07.50 น. เหริฟ้าสูส่นามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศเทีย่วบนิที ่ YJ-892 
09.00น เดนิทางถงึเดนิทางถงึสนามบนิเฮโฮHEHOน าท่านเดนิทางตอ่สู่เมอืงตองย ี

เมอืงหลวงเกา่ของรฐัฉาน (Shan State)น่ังรถจากสนามบนิไปราว 1 
ช ัว่โมงคร ึง่เพือ่ไปชมทะเลสาบอนิเล  (Inle Lake)มพีืน้ท ี158 ตร.กม. 
อยู่สงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 
32 กม. กวา้ง 5 กม. เกดิจากล าธารหลายสายทีไ่หลมาจากเทอืกเขาที่
ทอดขนานไปทัง้ทางทศิตะวนัตกและตะวนัออก มนี า้ไหลจากทะเลสาบไป
ลงแม่น า้สาละวนิ รอบทะเลสาบมชีนุชนชาวอนิตาอยู่มากกวา่ 200 แห่ง 



 

 

 

น าท่านลงเรอืเพือ่เดนิทางสู ่ทะเลสาบอนิเลลงเรอืยนต(์ล าละ 5-6 ท่าน) มเีสือ้ชชูพีบรกิารท่านเพือ่ความ
ปลอดภยัชมววิทวิทศันท์ีส่วยงาม 
และสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบระหวา่งทาง ท่านจะไดพ้บ การพายเรอื
ดว้ยเทา้ขา้งเดยีว ทัง้ชายและหญงิอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาวอนิตา น าท่านชม  ตลาด 5 วนั(ตลาด
เหยาม่า) ซึง่เป็นตลาดนัดทีห่มุนเวยีนกนัไปโดยไม่ซ า้กนั ใหท้่านเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึกลบับา้น 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านเทีย่วชม วดัพองดออู  สรา้งในศตวรรษที ่12 อดตี 
พระพุทธรปู 5 องคนี์(้พระบวัเข็ม) ชาวบา้นจะ อญัเชญิขึน้เรอืแลว้แห่
ไปตามหมู่บา้นตา่งๆรอบทะเลสาบ (ซึง่จะแห่หลงัจากเทศกาลออก
พรรษา 15 วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. แตปั่จจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิด
พระจนถงึปัจจบุนั พระพุทธรปูมขีนาดสงูกวา่เดมิถงึ 6 เท่า ถอืเป็น
พระพุทธรปูทีศ่กัดิส์ทิธิค์ูท่ะเลสาบอนิเลย ์ใหน้ าท่านนมสัการ พระบวั
เข็ม เพือ่เป็นสิรมิงคล จากน้ันน าท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม  ซ ึง่เป็นหมู่บา้นทีน่ าเสน้ใยบวัมาทอ
เป็นเสือ้ผา้,ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กวา่ปี จากน้ันน าท่านเดนิทางกลบัทีพ่กั 
พกัผ่อนกบับรรยากาศของ ทะเลสาบอนิเลยห์ลงัจากน้ันเดนิทางไป หมู่บา้นผลติบุหร ีพ่ืน้เมอืง  และ แปลง
สวนผกัลอยน า้ (Floating Garden)ทีป่ลกูผกัมากมาย เชน่ พรกิ , ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจ านวนมาก
พอทีจ่ะเลีย้งคนพม่าทัง้ประเทศได ้จากน้ันน าท่านไป วดัแมวลอดห่วง Nga-Phe-KyanngMonastary
เป็นส านักสงฆท์ีร่วบรวมพระพุทธรปูส าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวนมากเป็นวดัทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็น
โบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดงไดเ้วลาสมควร
เขา้สูท่ีพ่กั 

ค า่  บรกิารอาหารคา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเขา้สูท่ีพ่กัMYANMAR TREASURE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเท่า) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีห่า้   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-  
วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย์ (เชา้/เทีย่ง/คํ่า) 

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
09.40 น. ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สูเ่มอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบนิ Air Bagan W9-011 
10.35 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้น าท่าน

เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงมณัฑะเลย ์ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิมณัฑะเลยป์ระมาณ 1 ช ัว่โมง 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)พระราชวงัทีส่ว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัที่
สวยงามทีส่ดุแห่งหน่ึงของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพา หรอื
สงครามโลกคร ัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488เคร ือ่งบนิฝ่าย 
สมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมายถลม่
พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันีเ้ป็นแหลง่
ซอ่งสมุก าลงัของกองทพัญีปุ่่นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ ึง่เป็นพระราชวงั
ไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและ
คนู า้รอบพระราชวงัทีย่งัเป็นของดัง่เดมิอยู่ปัจจปัุนพระราชวงัทีเ่ห็นอยู่เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพม่าได ้
จ าลองรปูแบบของพระราชวงัของเกา่ขึน้มา 



 

 

 

จากน้ัน น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)
วงัทีส่รา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการ
ดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตออ่นชอ้ย ทัง้หลงัคา บานประตแูละ
หนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอยีดเกีย่วกบัพุทธประวตัแิละทศชาต ิ
ของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ.2400 ซึง่เป็นปีที่
พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็น
ต าหนักยามแปรพระราชฐาน แตห่ลงัจากทีพ่ระองคส์ิน้พระชนม ์พระ
เจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันีถ้วายเป็นวดั ถอืไดว้า่เป็นงาน
ฝีมอืทีป่ระณีตของชา่งหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ น าท่านชม วดักุ
โสดอ (Kuthodaw Pagoda)วดักโุสดอเป็นวดัทีพ่ระเจา้มนิดงทรงโปรด
ฯใหม้กีารจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกคร ัง้ที ่5ของโลกขึน้โดยทรงใหจ้ารกึ
พระไตรปิฎกจ านวน 84,000พระธรรมขนัธล์งบนแผ่นหนิออ่น 729แผ่น 
รวม1,428หนา้ และไดส้รา้งมณฑปสขีาวครอบแผ่นจารกึหนิออ่นเหลา่นี้
ไว ้(1แผ่นตอ่ 1มณฑป) เรยีงรายรอบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ ที่
จ าลองแบบมาจากเจดยีช์เวสกิองแห่งเมอืงพุกามหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้า่ “หนังสอืทีใ่หญ่ทีส่ดุใน
โลก 

เย็น น าท่านแวะ วดักุสนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพุทธไสยาสนน์ าท่านเดนิทางสูเ่ขา 
Mandalay Hillตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนีส้งู 240 เมตร ซ ึง่เป็นจดุชมววิ
ทวิทศันท์ีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมณัฑะเลย ์ซ ึง่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมอืง
มณัฑะเลยเ์กอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ  กุง้แม่น า้เผา 
นําท่านเขา้สูท่ีพ่กัMANDALAYEASTERN PALACE HOTELหรอืเทยีบเท่า  

 
 
 

 
 
 

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

04.00น. น าท่านนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุ 1 ใน 5 
แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรปูทองค าขนาดใหญ่ทรงเคร ือ่ง
กษตัรยิท์ีไ่ดร้บัการขนานนามวา่ “พระพุทธรปูทองค าเนือ้น่ิม” ทีพ่ระ
เจา้กรงุยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟุต 
7 นิว้ หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิว้ ทรงเคร ือ่งประดบัทองปางมาร
วชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวดั
มหามุนี หรอืวดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอืวดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระ
มหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ กอ่น     จะ 
เสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลว
ทีปิ่ดพระละลายเก็บเนือ้ทองไดน้ า้หนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.
2426 ชาวพม่าไดเ้ร ีย่ไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิ
โดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลจีงึนับไดว้า่เป็นวดัทีส่รา้งใหม่
ทีส่ดุแตป่ระดษิฐานพระพุทธรปูเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ 



 

 

 

ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถุทีน่ าไปจากกรงุศรอียุธยาเมือ่คร ัง้กรงุแตกคร ัง้ที ่1 พรอ้มทัง้ เชญิทุกท่าน
รว่มท าบุญบูรณวดักุสนิารา ซ ึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน ์สวยงามมาก สมควรแก่
เวลาน าท่านกลบัโรงแรม 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ัน  น าท่านเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง อมรปุระ( Amrapura)เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืง

มณัฑะเลยซ์ ึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่ากอ่นทีจ่ะยา้ยมายอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.
2400ชม สะพานไมอ้เูบ็ง ( U-Ben)สะพานไมส้กัทีย่าวทีส่ดุในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1 ,208 ตน้
ซึง่มอีายุกวา่ 200ปีสะพานอเูบ็ง สรา้งจากไมส้กัที่ร ือ้ถอนจากพระราชวงัเกา่กรงุองัวะ โดยพระเจา้ปดงุให ้
ขนุนางชือ่อเูบ็งคมุงานกอ่สรา้งสะพานแห่งนีเ้ลยตัง้ช ือ่ตามผูค้มุทอดขา้มทะเลสาบคองตามนั ไปสูว่ดัจอก
ตอจซี ึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนันดาแห่งพุกามภายในมจีติรกรรมฝาผนังทเีป็นศลิปะชาวกรงุศร ี
อยุธยาทีถู่กกวาดตอ้นตอนเสยีกรงุใหม้าอยู่ในอาณาบรเิวณแถบนีน่ั้นเอง  

14.05น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิทีP่G710 
** มบีรกิารอาหารรอ้นและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง ** 

16.30น. เดนิทางถงึสนามบนิ สวุรรณภูม ิกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลกูคา้ทีจ่องทวัรพ์ม่าเดนิทางชว่งวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต ่12-21 เมษายน 2561  
ภตัตาคาร/เป็ดปักกิง่+กุง้มงักร/พระราชวงับุเรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารคะ่  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้รกิาร  
โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลีย่นเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานทีเ่ทีย่วอืน่ทีเ่ปิดใหแ้ทนคะ่ 

 
**ในกรณีทีไ่ฟลท์บนิภายในประเทศมกีารเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิเน่ืองจากปัญหาทางสายการบนิหรอืเหตุสุดวสิยัทางธรรมชาต ิทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิ ์

ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาทีเ่กดิจากสายการบนิตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั**  

หมายเหต ุ:  

1. เวลาที่ปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อยขอให้ท่านรับทราบ

คําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัดหมายเวลาในการทํากิจกรรมอีกครั้งจากหัวหน้าทัวร ์

2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมแต่จะยึดผลประโยชน์

ของลูกค้าเป็นสําคัญทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสภาวะ 

ของสายการบินโรงแรมที่พักภูมิอากาศภัยธรรมชาติการนัดหยุดงานฯลฯตลอดจนสภาวะทาง

เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายในอันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่

สามารถจัดพาคณะท่องเที่ยวได้ตามรายการ 

อตัราคา่บรกิาร: เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพเิศษจงึไม่สามารถREFUND ได ้
กาํหนดเดนิทาง 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 ท่านหรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ 38,900 บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว     ราคาท่านละ 6,500 บาท 
กาํหนดเดนิทาง  วนัแรงงาน 1-6 พ.ค.63 / 12-17 ส.ค.63 / 4-9 ก.ย.63  

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู่หรอืพกั 2-3 ท่านหรอืเด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ราคาท่านละ 39,900 บาท   
ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเดีย่ว     ราคาท่านละ 7,500 บาท 
**ราคานีส้งวนสทิธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 16 +

ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 



 

 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป – กลับตามที่ระบุไว้ในรายการ โดยสายการบินบางกอกแอร์ 

(PG) 

 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศตามเส้นทางที่ระบุ 

 ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ที่ระบุไว้ในรายการ  

 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายการ 

 ไกด์ท้องถิ่นดูแล(ภาษาไทย) ตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับข้อตกลงไว้กับบริษัทประกัน

ชีวิต 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม   

 ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง( PASSPORT)และค่าทําใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่าชาติ 

หรือ คนต่างด้าว 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ที่ต้องจ่ายเพิ่มใน

สถานที่ท่องเที่ยวพิเศษต่าง    

 ค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ 

 ค่าภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย3%, ภาษีมูลค่าเพ่ิม7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)  

 ค่านํ้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20กิโลกรัม 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยรถ  ท่านละ 900 บาท ตลอดทริปการเดินทาง  

 ค่าทริปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจในการให้บริการ 

เอกสารประกอบในการใช้เดินทางเข้าประเทศพม่า 

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุ ใช้งานเหลือ ไม่ต่ํากว่า 6 เดือน นับจากวันที่อกเดินทาง (รบกวนเช็ค

พาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง) 

เงื่อนไขการให้บริการ(ที่ท่านควรทราบก่อนสํารองที่นั่ง) 

*ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาทพร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ส่วนที่

เหลือชําระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วันกรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปส่วนตัวควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน 

สําหรับช่วงวันหยุดเทศกาล 

เง่ือนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กัใน
ตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของ
ทางบรษิทัฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย , การถกูท ารา้ย , การสญูหาย , ความลา่ชา้ 
หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

4)  หากทา่นยกเลกิกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบคา่บรกิารทีท่า่นได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 



 

 

 

6) ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสงูขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋วเคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิบรษิทัฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่
คนืเงนิใหส้าหรบัคา่บรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสาย
การบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจดัหานี้

โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ จะ
ไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการเดนิทาง
ของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียมวี
ซา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้าระคา่ทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทางบรษิทัฯ 
คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจาให ้แตท่างบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่บรกิารยืน่วซีา่ , คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ
เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 
ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง
บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่น้ัน กรณีตอ้งการ
ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทกุคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ ไม่
รบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ใน
ทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระคา่บรกิาร ทา่นละ 2,000 บาท 
 5. 2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ทา่นละ  5,000 บาท 
5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 
 5. 4 ยกเลกินอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิชว่งเทศกาล  



 

 

 

 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนัตอ้งช าระทา่นละ  10,000 บาท 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนัตอ้งช าระทา่นละ20,000+คา่วซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั01-29 วนั ช าระ100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 

-     อัตราค่าบริการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่างๆระหว่างการ

เดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดๆ

ทั้งสิ้น 

-     บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเท่ียว สายการบิน และตัวแทนการท่องเท่ียวใน

ต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจาก การท่ีท่านถูกปฎิเสธไม่ให้

เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิด 

กฎหมายไว้ในครอบครอง  หรือภัยธรรมชาติ , ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ท่ีทาง

บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

เช่นการเจ็บป่วย ถูกทําร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ    

 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ 

1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง

ของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้า

เมือง 

2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง

บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน 

3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการ

ชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

6.ตั๋วเครื่องบินเมื่อออกตั๋วแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด 

7. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง 

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้ง

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น *** 

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 



 

 

 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกันจึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้อง

เดี่ยว (Single) และห้องคู่(Twin/Double) และ 

ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯเป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนาและการเดินทางที่มีความชํานาญโดยจัดหาโรงแรมที่พัก

อาหารยานพาหนะและสถานที่ท่องเท่ียว 

พร้อมทั้งการสัมมนาดูงานเพ่ือความสะดวกสบายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทางทั้งน้ีทาง

บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พักยานพาหนะ , อัน

เน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ 

จลาจล, สงครามการเมือง , การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุด

งาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น ,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี

ซ่าจากกงสุลและ  / หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูตรวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทน

ประจําประเทศไทย  (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผลเน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต ) ซึ่งอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯหมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในหรือต่างประเทศแต่ทางบริษัท

ฯมีความคุ้มครองและประกันอุบัติเหตุตามเง่ือนไขที่บริษัทฯที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูก

ปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยและ/หรือต่างประเทศมิให้เดินทางออกหรือเข้า

ประเทศเนื่องมาจากความประพฤติพฤติกรรมของผู้เดินทางไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม

โรคติดต่อเฉพาะพ้ืนที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทางรวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมายบริษัทฯจะไม่

คืนค่าใช้จ่ายใดๆรายละเอียดด้านการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

 

ได้ตามความจําเป็นหรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวน

สิทธิดังกล่าวบริษัทจะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติซึ่ง

ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 

REMARK  

-ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศ

หนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

-สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี 

 
 


