
   

 

  

 

 

 

 



   

 

  

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอนิทร์แขวน  � (/กลางวนับนเครื%อง/เยน็)                                                                                                     

09.30 น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร   ประตู " เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
แอร์เอเชีย Thai Air Asia (FD) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

12.10 น.    ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที�ยวบิน FD 255  ** บริการอาหารร้อนและเครื%องดื%มบนเครื%อง ** 

 
12.55 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 

(เวลาท้องถิ%นที%เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ%งชั%วโมง) จากนั.น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี 
หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ� งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที� สุดของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่ และ อายุ
มากกวา่ 344 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 64 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  .3: ชม. 

จากนั.น นาํท่านเขา้ชมพระธาตุที�ตั.งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น   ใน : มหา  บูชา
สถานสิ�งศกัดิ; สิทธิ; ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้ นาํท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซึ� งชาวมอญและ
ชาวพม่าเชื�อกนัวา่เป็นจุดที�ศกัดิ; สิทธิ; มาก ซึ� งเจดียนี์.  สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งค์นี. เป็นศิลปะ
ที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลืน พระเจดียสู์ง  >?? ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง :  
ฟุต มีจุดอธิษฐานที�ศกัดิ; สิทธิ; อยูต่รงบริเวณยอดฉัตร ที�ตกลงมา



   

 

  

 

 

 

 

เมื�อปี พ.ศ. "3?> ดว้ยนํ.าหนกัที�มหาศาล ตกลงมายงัพื.นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย
ออกไป เป็นที�รํ� าลือถึงความศกัดิ; -สิทธ์โดยแท ้และสถานที�แห่งนี. ยงัเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ.นดาํ ใชเ้ป็นที�
เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ. นครองราชย ์ท่านจะได้
นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ;สิทธิ; และสามารถนําธูปไปคํ>ากับยอดของเจดีย์องค์ที%หักลงมาเพื%อเป็นสิริมงคล 
ซึ%งเปรียบเหมือนดั%งคํ>าจุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิ%งขึ>นไป 

บ่าย   นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กที�ขา้มผา่นชมแม่นํ>าสะ
โตง สถานที�สําคญัทางประวติัศาสตร์ ซึ� งในอดีตขณะที� " สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา 
ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึ� งนาํทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพั
ไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทนัที�ริมฝั�งแม่นํ. าสะโตง ในขณะ ที�ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ. าไปแลว้ พระองค์ได้
คอยป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกนัที�ริมฝั�งแม่นํ. าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระ
แสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึง
ถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที�ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนี.ไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้
ขา้มแม่นํ.าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเครื�องราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนันี.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั.น   นาํท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ   ชั�วโมง ก็จะถึง คิ>มปูนแค้มป์ซึ� งเป็นจุดสาํหรับ

ทาํการเปลี�ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจาํเส้นทางชนิดเดียวที�จะสามารถขึ.นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ใช้
เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ   ชั�วโมง พักที% Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , 

Golden Rock Hotel หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ>นอินแขวนได้แค่ครั> งเดียวค่ะ



   

 

  

 

 

 

 

เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั. นชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyoPagoda 

(Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยู่สูงจากระดบันํ. าทะเล  ,"44เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง
:.: เมตรตั.งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ที�ตั.งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ�นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะ
พระเกศาธาตุศกัดิ; สิทธิ; ที�บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มทาํให้หินกอ้นนี.ทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเรื�อยไป ตาม
คติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนนี. ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทน
พระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชื�อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนนี.ครบ3 ครั. งผูน้ั.นจะมี
แต่ความสุขความเจริญพร้อมทั.งขอสิ�งใดก็จะไดส้มดั�งปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไป
เพื%อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน(เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และ
ฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 
**สําหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองคําเปลวราคาเริ%มต้น G,IIIจ๊าต/ชุด** 

คํ%า  �บริการอาหารคํ%า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั.นท่านสามารถขึ.นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดียไ์ด้
ตลอดทั.งคืนแต่ประตูเหล็กที%เปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื.อกนัหนาวหรือกนัลม
หรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนั�งเนื�องจากบริเวณพื.นที�นั.นมีความเยน็มาก 
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินทร์แขวน สร้างเพื%อความสะดวกสบายและรองรับนักท่องเที%ยวที%ขึ>นไปกราบ
นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจํากัด แต่ได้เรื%องความ
สะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพดัลม เนื%องจากบนเขามีอากาศเยน็สบาย 

วนัที%สอง พระธาตุอนิทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลยีว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย-ีเจดีย์โบตา
ทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง               � (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                              

05.00 น.   อรุณสวสัดิ; ยามเช้า สําหรับผูที้�ต้องการใส่บาตรพระธาตุอิน
แขวน กิจกรรมนี. ไม่ได้บังคบันะคะ สําหรับอาหารที�จะใส่
บาตรสามารถซื. อได้โดยจะมีร้านค้าจาํหน่ายราคาอาหาร
เริ�มตน้ชุดละ >,444- 4,444 จา๊ต 

  ดอกไมธู้ปเทียนเริ�มตน้ชุดละ",444จา๊ต  
06.30 น.      � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.       ออกเดินทางกลบั  เปลี%ยนนั%งรถบรรทุกหกล้อ ถึงคิมปุนแคม้ป์  

เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมนําท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
(Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที�ที�มีพุทธลกัษณะที�สวยงามในแบบของมอญ  ใน
ปี พ.ศ.2524  ซึ� งเป็นที�เคารพนบัถือของชาวพม่าทั�วประเทศและเป็นพระนอนที�งดงามที�สุดของพม่าองคพ์ระยาว 
:: เมตร สูง  Q เมตร ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีที�ยา่งกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง
เหลื�อมพระบาท ซึ� งจะเป็นลกัษณะที�ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 



   

 

  

 

 

 

 

จากนั.น นาํชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างในปี  3?Q มีพระพุทธรูปปางประทบันั�งโดยรอบทั.ง 3 ทิศ สูง 
>4 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เล่ากนัว่าสร้างขึ.นโดยสตรีสี�พี�
น้องที�มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั�วชีวิต ต่อมา   ใน 3 สาวหนีไป
แต่งงาน รํ� าลือกนัวา่ทาํใหพ้ระพุทธรูปองคน์ั.นเกิดรอยร้าวขึ.นทนัที 

   
 
 
 
 
 
 
 
เที%ยง           � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ>าเผาตัวใหญ่ท่านละ M ตัว ** 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงย่างกุง้ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) 

หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนที�มีความยาว :: ฟุต สูง  Q ฟุต ซึ� งเป็นพระที�มีความพระที�มี
ความสวยที�สุดมีขนตาที�งดงาม พระบาทมีภาพมงคล  46 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซึ� งแตกต่างกบัศิลปะ
ของไทย นาํท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุที�พระสงฆอิ์นเดีย 6 รูป ได้
นาํมาเมื�อ ",444 ปีก่อน ในปี "36Q เจดียแ์ห่งนี. ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองคาํ
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก " องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด ?44 องค ์และจารึกดินเผา
ภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ยกระเบื.องสีสัน
งดงาม และมีมุมสาํหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์จากนั.น นาํท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ พระเทพทนัใจ 
เทพเจา้ศกัดิ; สิทธิ; ของชาวพม่าและชาวไทย วธีิการสักการะรูปปั>นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื%อขอสิ%งใดแล้วสมตาม
ความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื%นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะ
ชอบมาก จากนั>นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคน
ไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก G ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา M ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั>นก็เอา
หน้าผากไปแตะกับนิ>วชี>ของนัตโบโบยี แค่นี>ท่านก็จะสมตามความปราถนาที%ขอไว้จากนั.นนาํท่านขา้มฝั�งไปอีก
ฟากหนึ�งของถนน เพื�อสักการะ เทพกระซิบ ซึ� งมีนามวา่ “อะมาดอว์เมีPยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของ
พญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื.อสัตวจ์นเมื�อสิ.นชีวิตไปกลายเป็นนตั 
ซึ� งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ%งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื%นได้ยิน ชาว
พม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี>กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ>านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 



   

 

  

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
เยน็ นําท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคาํคู่บ้านคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหา
เจดีย์ที�ใหญ่ที�สุดในพม่า สถานที%แห่งนี>มี ลานอธิฐาน จุดที%บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนํา
ดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื%อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื%อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล 
นอกจากนี>รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั>งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไป
สรงนํ>าพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียนี์. ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลาย
รัชกาลองค์เจดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองคาํทั.งหมดนํ. าหนักยี�สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้จาํนวนแปดเส้นและเครื�องอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั.งสามพระองค ์บนยอดประดบั
ดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จาํนวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้ม
ความงามของวิหารสี� ทิศ ซึ� งทาํเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั. นๆงานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมทุกชิ.นที�รวมกนัขึ.นเป็นส่วนหนึ�งของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทั.งสิ.นชม
ระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นํ. าย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ.นภายหลงั
ชาวพม่า ช่วยกนักู้ขึ.นมาแขวนไวที้�เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ� งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงั
ศกัดิ; สิทธิ;  ให้ตีระฆงั > ครั. งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ั�งตอ้งการจากนั.นให้ท่านชมแสงของอญัมณีที�ประดบั
บนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง,สีนํ.าเงิน,สีส้ม,สีแดง เป็นตน้ 



   

 

  

 

 

 

 

 

คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 

  ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
         ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ
   อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 

 *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที%แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 
วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั>น พญานาค 

MT.IIน. � บริการอาหารคํ%า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ%มกบัชาชูชิ สุกี>หม้อไฟและซูชิ ข้าวปั>นสารพดัหน้า
ในเครือโออชิิ 

**นําท่านเข้าสู่ที%พกั โรงแรมหรูหราระดับ V ดาวที%เข้าร่วมโปรโมชั%น โดยทางทวัร์จะเป็นผู้จัดลงเลอืกพกัโรงแรม ซึ%งจะเป็น G 
โรงแรมนี>เท่านั>น**  
 
 
 
 
 



   

 

  

 

 

 

 

โรงแรมระดับ V ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

   
 

หรือ โรงแรมระดับ V ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

วนัที%สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วดัเจดีย์ชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักุบยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสัญพญัWู-วหิารธรรมยนัจี-
จุดชมววิทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์พื>นเมืองเชิดหุ่น           � (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                              

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 
06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 
07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่เมืองประวติัศาสตร์พุกาม โดย สายการบิน Air Mandalay เที%ยวบินที% 6T 401 
08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) นําท่านนําท่านชม พระเจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ� งเป็นสถูป

ดั.งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ.นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ.นครองราชย ์เพื�อใชบ้รรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทั.งที�ประชุมสวดมนต ์และ
ศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั. งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของกาํแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเมื�อปี  4U  ซึ� งวิหารแห่งนี.นบัไดว้า่เป็น
วหิารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี� เหลี�ยมจตุัรัส มีมุขเด็จยื�นออกไปทั.ง 3 ดา้นซึ� งต่อมาเจดียแ์ห่งนี.
เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ�งที�น่าทึ�งของวิหารแห่งนี. ก็คือ ที�ช่องหลงัคาเจาะ
เป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสวา่งส่องลงมาตอ้งองค์พระ ให้มีแสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์จากนั.นพาท่านชม วัดมนุหา
(Manuha Temple) ตั.งอยูท่างตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สร้างเมื�อปี  4:U โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่ง
มอญ เพื�อสั�งสมบุญไวส้ําหรับชาติหน้า จึงไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดันี.  โครงสร้างวิหารค่อนขา้ง
แคบ มีพระนอนหนึ�งองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสามองคน์ั�งเบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยั
ของกษตัริยเ์ชลยพระองคนี์. เป็นอยา่งดี 

  



   

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
เที%ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นาํท่านแวะชมสิ�งของขึ.นชื�อของพุกามก็คือ เครื%องเขิน (Lacquer Ware) ซึ� งยอมรับกนัวา่มีชื�อเสียงที�สุดในพม่า 

เช่น ถว้ยนํ. า จานรอง โถใส่ของตั.งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ�งที�กาํลงัเป็นที�นิยมก็คือ โถใส่ของทาํ
จากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ ่มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม จากนั.นพาท่านเที�ยว 
วดักุบยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิ�งที�โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝา
ผนงัที�งดงามที�สุดในพุกาม ที�ยงัคงเหลืออยู ่จากนั.นเขา้ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ.นเมื�อปี 
 "   โดยพระบญัชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ� งเกิดกบันางห้ามผูห้นึ� ง 
และไดเ้สี�ยงทางเลือกให้เป็นราชทายาทเป็นวดัสูง 3Q เมตร ยาว 3> เมตร เท่ากนัทั.ง 3ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์
ฐานอยูท่ ั.ง 3 ทิศ ทั.งสองชั.น มีภาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปั. น อนัประณีตสวยงาม สร้างโดย
พระติโลมินโล เมื�อปี พ.ศ.1761 ซึ� งได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั.งภายในและภายนอก นมสัการ 
เจดีย์สัพพัญWู ซึ� งเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้
นะระตู่ และพระองคก์็เชื�อวา่เป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ.นเพื�อลา้งบาปดว้ยทรงปริวิตกวา่ผลกรรม
จากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั.งโดดเด่นยิ�งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานที�โหดร้ายได้
เล่าต่อกนัมา จากนั.น นาํท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมววิทะเลเจดีย์  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ%า � บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที�ดูเหมือนมีชีวติจริง 

พร้อมลิ.มรสอาหารพื.นเมือง 



   

 

  

 

 

 

 

*นําท่านเข้าสู่ที%พกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที%สี%  พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง-วดักุโสดอ-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่อง
แม่นํ>าอริะวดี-ระฆงัมิงกุน-เขามัณฑะเลย์                           � (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                              

06.30 น. � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Mandalay    เที%ยวบินที% 6T401 
08.35 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ จากนั>น นําท่ าน

ชมพระราชวงัมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงั
ที�ส่วนใหญ่ก่อสร้างดว้ยไมส้ักที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของ
เอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลก
ครั. งที� " วนัที� "4 มีนาคม "366เครื�องบินฝ่ายสัมพนัธมิตร
โดยกองทัพอังกฤษได้ทิ. งระเบิดจํานวนมากมายถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงันี.
เ ป็ น แ ห ล่ ง ซ่ อ ง สุ ม กํ า ลั ง ข อ ง ก อ ง ทั พ ญี� ปุ่ น
พระราชวงัมณัฑะเลยซึ์� งเป็นพระราชวงัไมส้ักก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและ
คูนํ. ารอบพระราชวงัที�ยงัเป็นของดั�งเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงัที�เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที�รัฐบาลพม่าไดจ้าํลอง
รูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ.นมา 

จากนั>น นาํท่านไป พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัที�สร้างดว้ยไมส้ักทั.งหลงั งดงามตาม
แบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนช้อย ทั.งหลงัคา บานประตูและหน้าต่าง 
โดยเนน้รายละเอียดเกี�ยวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. "344 ซึ� ง
เป็นปีที�พระองค์ยา้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที� เมืองมัณฑะเลย์เพื�อเป็นตาํหนักยามแปรพระราชฐาน แต่
หลงัจากที�พระองค์สิ.นพระชนม์ พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงันี.ถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงาน
ฝีมือที�ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแท้จริง นําท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วดักุ
โสดอเป็นวดัที�พระเจา้มินดงทรงโปรดฯใหมี้การจดัสังคายนาพระไตรปิฎกครั. งที� : ของโลกขึ.นโดยทรงให้จารึก
พระไตรปิฎกจาํนวน 63,444 พระธรรมขนัธ์ลงบนแผน่หินอ่อน ?"U แผน่ รวม ,3"6 หนา้ และไดส้ร้างมณฑปสี



   

 

  

 

 

 

 

ขาวครอบแผ่นจารึกหินอ่อนเหล่านี. ไว ้(  แผ่นต่อ   มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์หาโลกมารชิน ที�จาํลอง
แบบมาจากเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกามหนงัสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือที�ใหญ่ที�สุดในโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที%ยง           � บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นาํท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่นํ. าอิระวดีสู่มิง

กุน จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมืองอมรปุระ ทวนนํ. าไป
หมู่บ้านมิงกุน ซึ. งเป็นส่วนหนึ�งของอมรปุระ แต่อยูบ่นเกาะกลาง
ลํานํ. าอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั. นทว่ามีอนุสรณ์
สถานที�แสดงความยิ�งใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะได้
เห็นหมู่บ้านอิรวดีที�มีลักษณะเป็น “กึ� งบ้านกึ� งแพ” เนื�องจาก
ระดับนํ. าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก 
โดยเฉพาะฤดูนํ. าหลาก ระดบันํ. าจะขึ.นสูงกวา่ฤดูแลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นกึ�งแพ คือถา้นํ. าขึ.น
สูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ.นที�ดอนครั. นนํ. าลงมากก็ยกบา้นมาตั.งใกลน้ํ. าเพื�อความสะดวกสบายในการใชแ้ม่นํ. าใน
ชีวติประจาํวนั นาํท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลื�อน
ทพัไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานที�มณัฑะเลยเ์ป็นผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที�จะ
กระทาํการใหญ่ขึ.นและยากขึ.น ดว้ยการทาํสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑ์แรงงานขา้ทาสจาํนวน
มากก่อสร้างเจดียมิ์งกุนหรือเจดียจ์กัรพรรดิเพื�อประดิษฐานพระทนัตธาตุที�ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงั
ให้ยิ�งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ�งกว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม ซึ� งในเวลานั.นถือ
เป็นเจดียที์�สูงที�สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ขา้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจาํนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี�
แรงงานไปอยูใ่นเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษแลว้ทาํการซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจรลอบโจมตี
กองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่ากล่าวหาวา่องักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็น



   

 

  

 

 

 

 

สาเหตุหนึ�งที�ทาํใหพ้ม่าเสียเมืองในที�สุดอยา่งไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนดาํเนินไปไดเ้พียง7 ปี พระเจา้ปดุง
เสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพา่ยแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ�งใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์ง
ปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดั�งภูเขาอิฐที�มีความมั�นคงถึง50 เมตร ซึ� งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็น
เจดียที์�ใหญ่ที�สุดและสูงที�สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์
แผน่ดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุนคือระฆงัมิงกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสําเร็จ 
เพื�อทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษ์ที�มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 
3.70 เมตร นํ. าหนัก87ตนั เล่าขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการให้มีใครสร้างระฆงัเลียนแบบจึงรับสั�งให้
ประหารชีวิตนายช่างทันทีที�สร้างเสร็จ ปัจจุบันถือเป็นระฆังยกัษ์ที� มีขนาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ� งแห่ง
พระราชวงัเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจวา่ระฆงั
มิงกุนเป็นระฆงัยกัษที์�ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทั.งนี. เคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนี.  โดยให้เด็ก
ตวัเล็กๆไปยืนรวมกนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุน
ไม่ไกล ไดชื้�อวา่เป็นเจดียที์�สวยสง่ามากแห่งหนึ�งสร้างขึ.นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนดัดา
ในพระเจา้ปดุง เพื�อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที�พระองคมี์ต่อพระมหาเทวชิีนพิวมิน ซึ� งถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนั
ควร จึงไดรั้บสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์งคนี์. เป็นพุทธศิลป์ที�สร้างขึ.นดว้ยภูมิจกัรวาลคือมี
องค์เจดียส์ถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเชื�อกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลล้อมรอบด้วย
ขนุเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิหลงัจากนั.นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

  
 
 
 
 
เยน็  นาํท่านแวะวัดกุสินารา ซึ� งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์  นาํท่านเดินทางสู่เขา Mandalay 

Hill ตั.งอยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกนี. สูง "34 เมตร ซึ� งเป็นจุดชมวิวทิวทศัน์ที�สวยงามที�สุด
ของเมืองมณัฑะเลย ์ซึ� งอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองมณัฑะเลยเ์กือบทั.งเมือง ชมพระ
อาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์ 

คํ%า � บริการอาหารคํ%าเมนูพเิศษ  กุ้งแม่นํ>าเผา 
*นําท่านเข้าสู่ที%พกั โรงแรมระดับ [ ดาว ** โรงแรมระดับ [ ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทยีบเท่า 

   
 
 
 



   

 

  

 

 

 

 

วนัที%ห้า   ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ  � (เช้า/กลางวนับน
เครื%อง)                                                                                                                                                         

04.00 น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ%งศักดิ; สิทธิ; สูงสุด M ใน ] แห่ง
ของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครื�องกษตัริย์
ที�ไดรั้บการขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองคําเนื>อนิ%ม” ที�พระเจา้กรุงยะไข่
ทรงหล่อขึ. นที� เมืองธรรมวดี เมื�อปี พ.ศ. Q6U สูง  " ฟุต ? นิ.ว หุ้มด้วย
ทองคาํเปลวหนา " นิ.ว ทรงเครื�องประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง U 
ฟุต ในปี พ.ศ. ">"? พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระ
กนั หรือวดัพยาจี) เพื�อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ."3"" สมยั
พระเจา้ สีปอ ก่อน จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึง
ทาํให้ทองคาํเปลวที�ปิดพระละลายเก็บเนื.อทองได้นํ. าหนักถึง ?44 บาท 
ต่อมาในปี พ.ศ."3"Q ชาวพม่าได้เรี� ยไรเงินเพื�อบูรณะวดัขึ.นใหม่มีขนาด
ใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวดัที�สร้างใหม่ที� สุดแต่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปเก่าแก่ที�สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที�นาํไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื�อครั. ง
กรุงแตกครั. งที�   พร้อมทั.ง เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสินารา ซึ� งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ สวยงามมากจากนั.นกลบัโรงแรม 

07.00 น.        � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ� งอยูท่างตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลย์

ซึ� งเป็นราชธานีเพียง ?Q ปี แห่งหนึ�งของพม่าก่อนที�จะยา้ยมายอยูที่�เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ."344 ชม สะพานไม้
อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้ักที�ยาวที�สุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง ,"46 ตน้ซึ� งมีอายกุวา่ "44 ปี สะพาน
อูเบ็ง สร้างจากไมส้ักที�รื. อถอนจากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงให้ขุนนางชื�ออูเบ็งคุมงานก่อสร้าง
สะพานแห่งนี. เลยตั.งชื�อตามผูคุ้มทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอกตอจี ซึ� งมีเจดียที์�สร้างตามแบบ
วดัอนนัดาแห่งพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนงัทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาที�ถูกกวาดตอ้นตอนเสียกรุงให้มา
อยูใ่นอาณาบริเวณแถบนี.นั�นเอง  

   
 
 
 
 
 



   

 

  

 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควรนาํทุกท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินมณัฑะเลย ์
12.55 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที%ยวบินที% FD 245 

** มีบริการอาหารร้อนและเครื%องดื%มบนเครื%อง ** 
15.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
 

**ในกรณีที%ไฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลี%ยนแปลงเที%ยวบินเนื%องจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวสัิยทาง
ธรรมชาติ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ;ปรับเปลี%ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที%เกดิจากสายการบินตามความเหมาะสม 

ทั>งนี>จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ** 
 

 
................................................................... 
อตัราค่าบริการและเงื%อนไขรายการท่องเที%ยว 

วนัเดนิทาง ราคา พม่า สักการะ ] มหาบูชาสถาน บิน FD ] วนั 

เริ%มเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี%ยว 

IV เม.ย.`G Ia เม.ย.`G 24+1 23,900 23,500 22,900 4,500 

11 เม.ย.`G M] เม.ย.`G 24+1 23,900 23,500 22,900 4,500 

12 เม.ย.`G M` เม.ย.`G 24+1 23,900 23,500 22,900 4,500 

25 เม.ย.`G GT เม.ย.`G 24+1 21,900 21,500 20,900 4,500 
 

 
 
 
 
 
 



   

 

  

 

 

 

 

อตัราค่าบริการรวม 
� ตัcวเครื%องบินชั>นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี%ยนแปลงตัcว 
� ตัcวเครื%องบินภายในประเทศ G ขา เส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 
� ที%พกัโรงแรมตามรายการ V คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ%มเงินพกัห้องเดี%ยว) 
� อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื>อหรือเปลี%ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
� ค่าเข้าชมสถานที%ตามรายการระบุ  
� ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที%ท่องเที%ยวตามรายการระบุ 
� ค่าไกด์ท้องถิ%นและหัวหน้าทัวร์นําเที%ยวตามรายการ 
� ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน M,III,III บาท (เป็นไปเงื%อนไขตามกรมธรรม์)  
� ภาษีนํ>ามันและภาษีตัcวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ%มหากสายการบินปรับขึ>นก่อนวนัเดินทาง) 
� ค่าระวางนํ>าหนักกระเป๋าไม่เกิน GI กก.ต่อ M ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีหัก ณ ที%จ่าย [% และภาษีมูลค่าเพิ%ม f%  
× ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเครื%องดื%มที%สั%งเพิ%มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที%ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 
× ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที%ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที%กรมแรงงานทั>งที%เมืองไทยและต่างประเทศ
ซึ%งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

× ค่าทปิไกด์ท้องถิ%น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ M,III บาท/ทริป/ลูกทวัร์ M ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ะ) 

× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํ>าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ%นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
** ขณะนี>รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ%ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ%งจะมีผลบังคับใช้
ตั>งแต่วนัที% MM สิงหาคม G]]a ทั>งนี> หากมีการเปลี%ยนแปลงจะต้องกลบัมายื%นวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวี
ซ่าเพิ%มอกีท่านละ M,III บาท ** 

 
 
 
 



   

 

  

 

 

 

 

เงื%อนไขการสํารองที%นั%งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา ],III บาท ส่วนที%เหลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย
กว่า M] วนั มิฉะนั>นถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง GM วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง [I วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั>งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ;การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื%อนไขใด ๆ ทั>งสิ>น 
• ยกเลกิการเดินทาง M] - [I วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ ]I% และริบเงินมัดจําทั>งหมด 
• ยกเลกิภายใน MV วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ;การคืนเงินค่าทวัร์ทั>งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั>งสิ>น 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ%งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื%อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั>งนี>ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที%ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื%อนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง f วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ;ในการคืนเงินทุกกรณ ี
เงื%อนไขอื%น ๆ :  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ;ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั>งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที%บริษัทฯ กําหนดไว้ (M] ท่านขึ>นไป) เนื%องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื%นที%เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ที%เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจํานวน MI ท่านขึ>นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที%มีผู้เดินทางไม่ถึง MI ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า MI วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที%ท่านต้องออกตัcวภายใน เช่น (ตัcวเครื%องบิน, ตัcวรถทัวร์, ตัcวรถไฟ) กรุณาสอบถามที%เจ้าหน้าที%ทุกครั> งก่อนทําการ
ออกตัcว เนื%องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี%ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตัcวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี%ยนเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื%อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มนํ>าเงิน) เดินทางเพื%อการท่องเที%ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ;ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั>งสิ>น 

 
 
 



   

 

  

 

 

 

 

 
รายละเอยีดเพิ%มเติม 

� บริษัทฯมีสิทธิ;ในการเปลี%ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี%เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
� เที%ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที%ยว สามารถเปลี%ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสําคัญ 
� หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า ` เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื%อท่องเที%ยว

เท่านั>น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า ` เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั>งสิ>น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที%ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที%กรม
แรงงานทั>งจากไทยและต่างประเทศซึ%งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ%งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื%อนไขนี>ในกรณทีี%เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ%งอาจจะปรับเปลี%ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั>งสิ>น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ%งไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที%ยว(ซึ%งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื%อนไขนี>ในกรณีที%เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ%งอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั>งสิ>น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที%ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื>อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

� ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั>งสิ>น หากเกิดสิ%งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที%เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที%ยวเองหรือในกรณีที%กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

� กรณีที%การตรวจคนเข้าเมืองทั>งที%กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที%ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ;ที%จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั>งสิ>น 

� ตัcวเครื%องบินเป็นตัcวราคาพิเศษ กรณีที%ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื%อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี%ยนชื%อได้ 

� เมื%อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั>งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื%อนไขข้อตกลงต่างๆที%ได้ระบุไว้ข้างต้นนี>แล้วทั>งหมด 

� กรุ๊ปที%เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที%ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที%ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั>งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื%อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื%อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 



   

 

  

 

 

 

 

  

  

 


