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บนิสบายๆกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย ไม่เหน่ือยเขา้ย่างกุง้บนิออกมณัฑะเลย ์  

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวด-ีพระธาตุมเุตา- พระราชวงับุเรงนอง –พระธาตุอนิทรแ์ขวน  (-/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

07.30 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ FD 251  

หมายเหตุ สายการบนิแอรเ์อเชียมีบรกิารลอ็กที่นัง่และ Hot Seat บรกิารสาํหรบัลูกคา้ที่มีความประสงคต์อ้งการนัง่แถวหนา้และนัง่

ตดิกนัหรอืเลอืกที่นัง่ได ้เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ได้

นัง่ตดิกนัในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ   

 * ในกรณีตอ้งการลอ็กที่นัง่ไปกลบัค่าใชจ้่ายในการล็อกที่นัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เที่ยว 

 * ตอ้งการลอ็คที่นัง่แถวหนา้ Hot Seat  

 แถวที่ 1    ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 

 แถวที่ 2-5  ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 

 แถวที่ 6-8  ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนกังานขายทกุคร ัง้ก่อนทาํการจองค่ะ** 

08.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งใน

อดตีเป็นเมอืงหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืงมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 

จากนัน้ เขา้ชมพระธาตทุีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ 

ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่าน

นมสัการยอดเจดยีห์กัซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกนัว่าเป็นจดุที่ศกัดิ์สทิธิ์มาก ซึ่งเจดยีน้ี์ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน้ี์เป็นศิลปะทีผ่สมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีสู์ง377 ฟุต 

สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธษิฐานทีศ่กัดิ์สทิธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ทีต่กลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนกั

ทีม่หาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร  า่ลอืถึงความศกัดิ์-สทิธโ์ดย

แท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบ

ความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สทิธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดีย ์

องคท์ี่หกัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึ่งเปรยีบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ่งขึ้นไป 
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เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชม พระราชวงับเุรงนองและบลัลงักผ์ึ้ ง (KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่ง

เริ่มขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลงเหลอือยู่ ท  า

ใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นทีป่ระทบัของ พระเจา้บเุรงนอง ท่าน 

ผูท้ีไ่ดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา

และสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยา

ใหแ้ก่พม่า ปจัจบุนัพระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวตัศิาสตรแ์ละ 

ถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร  

จากนั้น น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ทีข่า้มผ่านชมแม่น้ําสะโตงสถานทีส่  าคญั 

ทางประวตัศิาสตร ์ซึ่งในอดตีขณะที่2 สมเดจ็พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าท ัพ

โดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัที่ริมฝัง่แม่น า้สะ

โตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น า้ไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัทีร่ิมฝัง่แม่น า้สะโต

งสมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คบืยงิถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสยีชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเหน็

ขวญัเสยี จงึถอยทพักลบักรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนี้ ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้ม

แม่น า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเครื่องราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถงึทกุวนัน้ี  
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จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทรแ์ขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ซึ่งเป็นจุดส  าหรบัท  าการ

เปลีย่นเป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดยีวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดนิทางจากคิมปูน

แคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ช ัว่โมง พกัที่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอนิแขวนไดแ้ค่คร ัง้เดียวค่ะ เชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั

จากนัน้ชม เจดียไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจาก

ระดบัน า้ทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่

เหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานว่าไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิ์สทิธิ์ทีบ่รรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย่์อมท าใหห้นิกอ้นน้ีทรง

ตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกิด

ของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีครบ3 ครัง้ผูน้ ัน้จะมแีต่

ความสุขความเจริญพรอ้มท ัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มด ัง่ปรารถนาทกุประการ 

ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตร ี

สามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้**สาํหรบัจุดไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมีบรกิารแผ่นทองคาํเปลวราคาเริ่มตน้ 

2,000 จา๊ต/ชุด** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดท ัง้คนืแต่ 
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ประตูเหลก็ที่เปิดสาํหรบัสภุาพบรุุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรอง

นัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นทีน่ ัน้มคีวามเยน็มา 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สรา้งเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรบันกัท่องเที่ยวที่ข้ึนไปกราบนมสัการพระธาตุอนิ

แขวน  โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมอืงย่างกุง้และมีโรงแรมจาํกดั แต่ไดเ้รื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็น

หอ้งพดัลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบาย และไมส่ามารถเลอืกหรือรีเควสโรงแรมได ้ 

วนัที่สอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลยีว-วดัไจค้ะวาย - เจดียไ์จปุ่ น --ย่างกุง้-เจดียโ์บตาทาวน์-เจดียช์เวดากอง 

                                                          (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.  อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ ส  าหรบัผูท้ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตอุนิแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ ส  าหรบัอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถ

ซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริ่มตน้ชุดละ 3,000-10,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีนเริ่มตน้ชุดละ2,000จา๊ต 

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.  ออกเดนิทางกลบั เปลี่ยนนัง่รถบรรทุกหกลอ้ ถงึคิมปุนแคม้ป์เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มน าท่านเดนิทางสู่ 

  กรุงหงสาวด ีนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนที่ที่

มพีทุธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็นที่เคารพนบัถอืของชาวพม่าท ัว่ประเทศและเป็นพระ

นอนที่งดงามที่สุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีี่ย่างกุง้ 

แต่กง็ามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึ่งจะเป็นลกัษณะที่ไม่เหมอืนกบัพระนอนของไทย 

จากนัน้  น าท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก

ท่านสามารถนําสมดุ ปากกา ดินสอไปบรจิาคที่วดัแหง่น้ีได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แม่น้ําเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 

บ่าย  จากนัน้ น าชมเจดียไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบท ัง้ 4ทศิ สูง 30 

เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ)กบัพระพทุธเจา้ในอดตี 

สามพระองคค์ือ พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)เล่ากนัว่าสรา้งขึ้นโดยสตรสีี่พี่นอ้งที่มพีทุธศรทัธาสูงส่งและต่าง
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ใหส้ตัยส์าบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลอืกนัว่าท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ ัน้

เกดิรอยรา้วขึ้นทนัที 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงย่างกุง้ น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวนส์รา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจุ 

พระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลาง 

องคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ ส  าริด 700องค ์และจารึกดนิ 

เผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ี่ประดบัดว้ย

กระเบื้องสสีนังดงาม และมมีมุส  าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดยีจ์ากนัน้น าท่านขอพร นัต

โบโบยี หรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสกัการะรูปปัน้เทพ

ทนัใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด ก็ได ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไป

ใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากนั้นก็เอา

หนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจ้ากนัน้น าท่าน

สกัการะ เทพกระซิบซึ่งมนีามว่า“อะมาดอวเ์มี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค 

ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ร ักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัว ์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไป

กลายเป็นนตัซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ  

หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้ 

เย็น น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่า

อายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชื่อเดิมของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า

สถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพร

จากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนั

เกดิประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชีวิต 

พระเจดยีน์ี้ ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยีส่บิสาม

ตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อน

ท ัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอด

บรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี่ทศิซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศิลปะ

และสถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้นชมระฆงัใบ

ใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแม่น า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็ม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักู ้

ขึ้นมาแขวนไวท้ี่เดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซึ่งชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ใหต้ีระฆงั 3คร ัง้แลว้

อธิษฐานขออะไรกจ็ะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนัน้ใหท่้านชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได ้

เหน็แสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสเีหลอืง,สนี า้เงนิ,สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 
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คําไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

  วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

 ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตุโยธสัสะตทิุติยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตุโย 

 ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตุโยธสัสะติจตุกงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะติ 

 อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตุโยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 

  *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

วนัเกดิ อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00น.  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารชาบูชิบฟุเฟ่ต ์อร่อยเตม็อิม่กบัชาชูชิ สกุี้หมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปัน้สารพดัหนา้ในเครอืโออชิิ 
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**นําท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม ย่างกุง้-พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสญัพญัํู-วิหารธรรมยนัจ ี

                   จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย-์โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุ่น           (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 

06.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมงิกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินยองลู สู่เมอืงประวตัิศาสตรพ์กุาม โดย สายการบิน Air Mandalay หรอืสายการบินภายในอืน่ 

08.25 น. เดินทางถงึเมอืงพุกาม(Bagan)น าท่านน าท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็นสถูปด ัง้เดิมของ

พม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ 

จากพระสรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท ัง้ที่ประชุมสวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนา

นิกายเถรวาทในพกุาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมวดัอนันดา(Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มอง 

เหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสรจ็เมือ่ปี 1091 ซึ่งวหิารแห่งนี้นบัไดว่้าเป็นวิหารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสี่เหลี่ยม

จตัุรสั มมีขุเดจ็ยืน่ออกไปท ัง้ 4 ดา้นซึ่งต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสิ่งที่
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น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ ก็คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่า

อศัจรรย ์จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 

โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อส ัง่สมบุญไวส้  าหรบัชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดันี้

โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึ่งองค ์กบั พระพทุธรูปอีกสามองคน์ ัง่เบยีดเสียดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความ

คบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคน์ี้ เป็นอย่างด ี

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพกุามกค็ือ เครื่องเขิน ซึ่งยอมรบักนั 

ว่ามชีื่อเสยีงที่สุดในพม่า เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาด 

เลก็ถงึใหญ่ หบีใส่ของต่างๆ สิ่งที่ก าลงัเป็นที่นิยมกค็ือ โถใส่ของท า 

จากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้ 

กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ จากนัน้พาท่านเที่ยว วดักบุยางก ีสรา้งโดย 

พระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิ่งที่โดดเด่นคือภาพจติกรรมฝาผนงั 

ที่งดงามที่สุดในพกุาม ที่ยงัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้ชม วดัติโลมินโล  

สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็น 

พระโอรสในพระเจา้นรปติสทิธู ซึ่งเกดิกบันางหา้มผูห้นึ่ง และได ้

เสี่ยงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43  

เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทศิ  

ท ัง้สองช ัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้  

อนัประณีตสวยงามสรา้งโดยพระติโลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761ซึ่ง 

ไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากท ัง้ภายในและภายนอก  

นมสัการ เจดียส์พัพญัํูซึ่งเป็นเจดยีท์ี่สูงที่สุดในเมอืงพกุาม ชมวิหารธรรมยนัจ ีสรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็

เชื่อว่าเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ้นเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะ

ติดตามพระองค์ไปในชาติภพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัม า จากนัน้น าท่าน

เดนิทางชมและเกบ็ภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย ์
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คํา่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที่ดูเหมอืนมชีีวิตจริงพรอ้ม

ลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

*นําท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

วนัที่สี่ พกุาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ํา-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดหว่ง          

     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.30 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินองอพูกุามอาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.50 น.  เหริฟ้าทางสู่สนามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่YJ892 

09.00 น เดนิทางถงึเดนิทางถงึสนามบินเฮโฮ น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองตองย ีเมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน (Shan State)นัง่รถจาก

สนามบนิไปราว 1 ชัว่โมงครึ่ง เพือ่ไปชมทะเลสาบอนิเล  (Inle Lake)มพีื้นท ี158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล878 เมตร 

ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากล าธารหลายสายทีไ่หลมาจากเทอืกเขาทีท่อดขนานไปท ัง้ทาง

ทศิตะวนัตกและตะวนัออก มนี า้ไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น า้สาละวนิ รอบทะเลสาบมชีุนชนชาวอนิตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง น า

ท่านลงเรือเพือ่เดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิเลลงเรอืยนต(์ลําละ 5-6 ท่าน) มีเสื้อชูชีพบรกิารท่านเพื่อความปลอดภยัชมววิทวิทศันท์ี่

สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บ การพายเรอืดว้ยเทา้ขา้งเดียว

ท ัง้ชายและหญงิอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาวอนิตา  
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล  

น าท่านเทีย่วชม วดัพองดออ ูสรา้งในศตวรรษที ่12 อดตี พระพทุธรูป 5 องคน้ี์(พระบวัเข็ม) ชาวบา้นจะ อญัเชิญขึ้นเรือแลว้แห่ไป

ตามหมู่บา้นต่างๆรอบทะเลสาบ(ซึ่งจะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 

 15 วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึ 

ปจัจบุนั พระพทุธรูปมขีนาดสูงกว่าเดมิถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพทุธรูป 

ทีศ่กัดิ์สทิธิ์คู่ทะเลสาบอนิเลย ์ใหน้ าท่านนมสัการ พระบวัเข็ม เพือ่เป็น 

สริิมงคล จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บา้นที ่

น าเสน้ใยบวัมาทอเป็นเสื้อผา้,ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มี 

อายุ 200 กว่าปี จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัทีพ่กั พกัผ่อนกบับรรยา 

กาศของ ทะเลสาบอนิเลย ์หลงัจากนัน้ เดนิทางไป หมู่บา้นผลติบหุรี่ 

พื้นเมือง และ แปลงสวนผกัลอยน้ํา (Floating Garden)ทีป่ลูกผกัมากมาย  

เช่น พริก, ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจ านวนมากพอทีจ่ะเลี้ยงคนพม่าท ัง้ประเทศได ้ 

หลงัจากนัน้น าท่านไป วดัแมวลอดหว่ง Nga-Phe-KyanngMonastary เป็น 

ส านกัสงฆท์ีร่วบรวมพระพทุธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวนมากเป็นวดัทีไ่ดร้บัการ 

ประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี  

ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดงไดเ้วลาสมควรเขา้สู่ทีพ่กั 

คํา่ บรกิารอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 พกัที่ SKY LAKE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเท่า) 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หา้   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย ์

                                                      (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

06.30 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

10.00 น.  ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิ Air Bagan หรอืสายการบนิภายในสายอื่น 

11.00 น. เดนิทางถึง สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง

มณัฑะเลย ์ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิมณัฑะเลยป์ระมาณ 1 ช ัว่โมง 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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จากนั้น น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace)  

พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงามที่สุดแห่ง 

หนึ่งของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพา หรอืสงคราม 

โลกคร ัง้ที่ 2 วนัที่ 20 มนีาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธ 

มติรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระ 

ราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงันี้ เป็นแหล่ง 

ซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระ 

ราชวงัไมส้กักถ็ูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืกแ็ต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงัที่ยงัเป็นของด ัง่เดิม

อยู่ปจัจุปนัพระราชวงัที่เหน็อยู่เป็นพระราชวงัที่รฐับาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากนั้น น าท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วงัที่สรา้งดว้ยไมส้กัท ัง้หลงั งดงามตามแบบ 

 ศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย  

ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกบัพทุธ 

ประวตัิและทศชาติของพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี  

พ.ศ.2400 ซึ่งเป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ที่เมอืง 

มณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐานแต่หลงัจากที่พระองค ์

สิ้นพระชนม ์พระเจา้ธีบอหรอื สป่ีอ พระโอรสกท็รงยกวงันี้ถวายเป็น 

วดั ถอืไดว่้าเป็นงานฝีมอืที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลย ์

อย่างแทจ้รงิ นําท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)วดักโุสดอเป็นวดัที่พระเจา้มนิดงทรงโปรดฯใหม้กีารจดั

สงัคายนาพระไตรปิฎกคร ัง้ที่ 5ของโลกขึ้นโดยทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฎกจ านวน 84,000พระธรรมขนัธล์งบนแผ่นหนิอ่อน 

729แผ่น รวม1,428หนา้ และไดส้รา้งมณฑปสขีาวครอบแผ่นจารกึหนิอ่อนเหล่าน้ีไว ้(1แผ่นต่อ 1มณฑป) เรยีงรายรอบ

พระเจดยีม์หาโลกมารชนิ ที่จ  าลองแบบมาจากเจดยีช์เวสกิองแห่งเมอืงพกุามหนงัสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว่้า “หนงัสอืที่

ใหญ่ที่สุดในโลก 
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เยน็ น าท่านแวะวดักุสนิารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์น าท่านเดนิทางสู่เขา Mandalay Hillตัง้อยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจดุชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึ่งอยู่บน 

ยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

คํา่  บรกิารอาหารคํา่เมนูพเิศษ  กุง้แม่น้ําเผา 

*นําท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

  ส 
 

 
 

 
 

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

04.00น. น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธิ์สูงสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพม่า  

ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริยท์ีไ่ดร้บัการขนานนามว่า 

“พระพทุธรูปทองคาํเน้ือน่ิม”ทีพ่ระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี  

พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดบัทองปาง 

มารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปีพ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือ  

วดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจ)ีเพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 

สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จงึท  าใหท้อง 

ค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ า้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาว 

พม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่าง 

ชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหม่ทีสุ่ดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทีสุ่ดใน 

เมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ครัง้ 

กรุงแตกครัง้ที ่1 พรอ้มท ัง้ เชิญทกุท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสนิารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงาม

มากจากนัน้กลบัโรงแรม 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปุระ(Amrapura)เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นราช

ธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะยา้ยมายอยู่ที่เมอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400ชม สะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) 

  สะพานไมส้กัที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึ่งมอีายุกว่า 200ปี สะพานอูเบง็สรา้งจากไมส้กัที่

รื้อถอนจากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงใหข้นุนางชื่ออูเบง็คุมงานก่อสรา้งสะพานแห่งนี้ เลยตัง้ชื่อตามผูคุ้ม
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ทอดขา้มทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจซีึ่งมเีจดยีท์ี่สรา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุามภายในมจีติรกรรมฝาผนงัที

เป็นศิลปะชาวกรุงศรอียุธยาที่ถูกกวาดตอ้นตอนเสียกรุงใหม้าอยู่ในอาณาบรเิวณแถบนี้น ัน่เอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD 245 

** มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

15.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

**ในกรณีที่ไฟลท์บินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปญัหาทางสายการบินหรือเหตุ

สดุวิสยัทางธรรมชาติ ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธ์ิปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกดิจากสายการบิน

ตามความเหมาะสม ท ัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั** 

 
อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา แกรนดพ์ม่า เจาะลกึเมืองน่าเที่ยว บนิ FD 6 วนั 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

05 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 25 33,900 33,500 32,900 6,000 

26 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 25 31,900 31,500 30,900 6,000 

30 ม.ค.62 4 ก.พ.62 25 31,900 31,500 30,900 6,000 

6 ก.พ.62 11 ก.พ.62 25 31,900 31,500 30,900 6,000 

20 ก.พ.62 25 ก.พ.62 25 31,900 31,500 30,900 6,000 



 
W08 - MMR09_DEC18-MAY19 

12 มี.ค.62 17 มี.ค.62 25 30,900 30,500 29,900 6,000 

2 เม.ย.62 7 เม.ย.62 25 30,900 30,500 29,900 6,000 

9 เม.ย.62 14 เม.ย.62 25 29,900 29,500 28,900 6,000 

30 เม.ย.62 5 พ.ค.62 25 28,900 28,500 27,900 6,000 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ 3 ขา เสน้ทาง ย่างกุง้-พกุาม-เฮโฮ-มณัฑะเลย ์

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน้ํามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน้ําหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อตัราค่าบรกิารไมร่วม 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 1,200 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศคะ่) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธพิาํนกัในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวีซ่าปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 



 
W08 - MMR09_DEC18-MAY19 

 
 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที่เหลือชําระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า15 วนั มิฉะนั้นถอื 

ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนที่บรษิทัฯกาํหนดไว ้

(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิ์เลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 10 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการ

บนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อ

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของ

นกัท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

 เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


