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ทวัรพ์ม่า สกัการะ 5 มหาบูชาสถาน 
ย่างกุง้ หงสาวดี อนิทรแ์ขวน พกุาม มณัฑะเลย ์

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษสดุ เมนูสุกี้ชาบูชิ โออชิิบฟุเฟ่ต ์ที่มณัฑะเลย ์บนิไปกบับางกอกแอรเ์วย ์

จุดเด่นของโปรแกรม 

  ร่วมพธีิศกัด์ิสทิธ์ิลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมณีุ สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

 สกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง เมืองย่างกุง้ เป็นมหาบูชาสถานสูงสุดของประเทศพม่า 
  สกัการะ พระธาตุมเุตา หรอื เจดียช์เวมอดอร ์ใจกลางเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
  ชม เจดียช์เวสกิอง เมืองพกุาม  1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
  ชมโชวห์ุ่นเชิด พกุาม  และชม วดักโุสดอ   
  พระธาตอุนิทรแ์ขวน เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุดแห่งลุ่มอริะวดี  
  บนิเขา้ย่างกุง้ บนิออกทางมณัฑะเลย ์ไม่เหน่ือย เมนูพเิศษ สุกี้ชาบูชิบฟุเฟ่ตโ์ออชิิ อิม่อร่อยอย่างจุใจ 
  แถมฟรี!!ชดุเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถงุผา้มิงกาลาบา+ผา้เช็ดพระพกัตร+์สมดุสวดมนต+์น ้ าด่ืม+ผา้เยน็) 
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บินสบายๆกบัสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ ไม่เหน่ือยบินเขา้ย่างกุง้  บินออกมณัฑะเลย ์ 
 

โปรแกรม 5 วนั 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวดี-เจดียไ์จปุ๊่ น-พระธาตมุเุตา-พระธาตุอนิทรแ์ขวน     (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

06.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4  ประตู 4 เคานเ์ตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

09.15 น.    ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที่ยวบนิ PG 701  ** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

10.05 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดี 

หรอื เมืองพะโค (Bago) ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ที่สุดของเมอืงมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่

ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศกัดิ์สทิธิ์

ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมเุตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ น าท่าน

นมสัการ ยอดเจดยีห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชื่อกนัว่าเป็นจดุทีศ่กัดิ์สทิธิ์มาก ซึ่งเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง   377 

ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มจีุดอธิษฐานที่ศกัดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ที่ตกลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ย

น า้หนกัทีม่หาศาล ตกลงมายงัพื้นลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป 

 เป็นทีร่  า่ลอืถงึความศกัดิ์-สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งน้ียงัเป็นสถานที่ที ่

พระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ 

เพือ่ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ  

จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสทิธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพือ่เป็น 

สริมิงคล ซึ่งเปรยีบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ่งข้ึนไป 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้ าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

จากนัน้ น าชม เจดียไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปาง 

ประทบันัง่โดยรอบท ัง้ 4 ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดม 

สมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองค ์
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 คือ พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก) เลา่กนัวา่สรา้งขึ้นโดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธ 

ศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานวา่จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาว 

หนีไปแต่งงาน ร า่ลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ ัน้เกดิรอยรา้วขึ้นทนัท ี

บ่าย   น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ที่ขา้มผ่านชมแม่น ้ าสะโตง สถานทีส่  าคญั 

ทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทพั

โดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัที่ริมฝัง่แม่น า้

สะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแมน่ า้ไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดม้กีารปะทะกนัที่ริมฝัง่แม่น า้

สะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสยีชีวติบนคอชา้ง กองทพั

ของพมา่เหน็ขวญัเสยี จงึถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระ

แสงปืนตน้ขา้มแม่น า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเครื่องราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีกจ็ะถงึ คิ้มปูนแคม้ป์ เพือ่ท  า 

การเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวทีเ่ราจะสามารถ 

ขึ้นพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสกัพกั เพือ่เดนิทางสู่ยอดเขา น าท่านเขา้สูพ่กัที่ 

KYAITHIYO or YOYOLAY HOTEL เชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหลงัจากนัน้  

น าชม เจดียไ์จท้โียหรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)  

แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 

5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม ่แต่ชาวพมา่มกัยนืกรานว่า 

ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิ์สทิธิ์ที่บรรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย่์อมท าใหห้นิกอ้นน้ี 

ทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุ 

อนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระ

ธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ3 คร ัง้ ผูน้ ัน้จะมแีต่ความสุขความเจริญ พรอ้มท ัง้ขอสิ่งใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่าน

สามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรีสามรถ

อธิฐาน และฝากสุภาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

ค า่           บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรอืนัง่สมาธิทีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดท ัง้คืน แต่ 

ประตูเหลก็ทีเ่ปิดส าหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรยีมเสื้อกนัหนาว หรอืกนัลมหรอืผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะ

รองนัง่เน่ืองจากบรเิวณพื้นทีน่ ัน้มคีวามเยน็มาก 

วนัที่สอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-พระนอนชเวตาเลยีว-หงสาวดี-ย่างกุง้-พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี-เจดียโ์บตาทาวน์-เจดียช์เวดากอง               

 (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00 น.       อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมนี้ไม่ไดบ้งัคบันะคะ 

ส าหรบัอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีน 

ประมาณ 300–500 จา๊ต ท าบญุตามอธัยาศยั  
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 06.30 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      น าท่านอ าลาทีพ่กั ออกเดนิทางกลบั  เปลี่ยนนัง่รถหกลอ้ ถงึคิมปนุแคม้ป์  เปลีย่นเป็น 

  รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มน าทา่นเดนิทางสู่กรุงหงสาวด ีนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang 

Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนทีท่ีม่พีทุธลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซึง่เป็นที่

เคารพนบัถอืของชาวพม่าท ัว่ประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถงึแม ้

จะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีีย่่างกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะทีไ่ม่

เหมอืนกบัพระนอนของไทย 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้ าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

หลงัอาหารน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงย่างกุง้ สกัการะ พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย ี(Kyauk Htatgyi Buddha) หรอื 

พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สูง 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวย

ทีสุ่ดมขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกต่างกบัศิลปะของไทย 

น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอ์ินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน 

ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 

องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบ

ภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบื้องสสีนังดงาม และมมีมุส าหรบัฝึกสมาธิหลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์จากนัน้น า 

ท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพมา่และชาวไทย วธิีการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ 

(นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือ

ผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นกใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าให ้

เอาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ 

เอามาเกบ็รกัษาไว ้ จากนั้นกเ็อาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปราถนาที่ขอไว ้

จากนัน้น าท่านขา้มฝัง่ไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมนีามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านาน

กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อ

สิ้นชวีติไปกลายเป็นนตั ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้ม

คนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้

และผลไม ้

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศ

พม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกิง ชื่อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในพม่า สถานที่แหง่น้ีมี ลานอธิฐาน จดุที่บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพือ่

ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระ

ประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริิ

มงคลแกชี่วิต พระเจดยีน์ี้ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยี ์
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 ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยีส่บิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุ 

ของพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สาม 

พระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และยงัมเีพชร 

ขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ ซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง

ปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชิ้นทีร่วมกนัขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูิ

หลงัความเป็นมาท ัง้สิ้น ชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน่ า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่

ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึง่ชาวพม่าถอืวา่เป็น 

ระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ ใหต้รีะฆงั 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนัน้ใหท้่านชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับน

ยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุทา่นจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไป เช่น สเีหลอืง, สนี า้เงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทตุิยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตติยงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

วนัเกดิ อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเขา้สูท่ี่พกั  Millennium Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่สาม ย่างกุง้-พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัตโิลมินโล-วดัสญัพญัญู-วหิารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เว

ชานดอร-์โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุ่น            (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม 

06.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมงิกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินยองล ูสู่เมอืงประวตัศิาสตรพ์กุาม โดยสายการบิน Air Mandalay เที่ยวบินที่ 6T 401 

08.25 น. เดนิทางถงึเมอืงพกุาม(Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถปู 

ด ัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นหลงั 

พระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุจากพระ 

สรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท ัง้ทีป่ระชมุสวด 

มนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชม 

 วดัอนนัดา (Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดั 
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 สขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นบัไดว้า่เป็นวหิารที่ม ี

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสีเ่หลีย่มจตัรุสั มมีขุเดจ็ยืน่ออกไปท ัง้ 4 ดา้น 

ซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสิง่ 

ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งนี้ ก็คือ ทีช่่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมา 

ตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

หมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพือ่ส ัง่สมบุญไวส้  าหรบัชาติหนา้ จงึไดน้ าอญั

มณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดันี้ โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึ่งองค ์กบั พระพทุธรูปอีกสามองคน์ ัง่

เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคน์ี้ เป็นอย่างดี 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิง่ของขึ้นชื่อของพกุามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึง่ยอมรบักนั 

วา่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดในพม่า เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ หบีใส่ 

ของต่างๆ สิง่ทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาด 

เบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ จากนัน้พาท่านเทีย่ว วดักบุยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดย

พระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคือ ภาพจติกรรมฝาผนงัทีง่ดงามทีสุ่ดในพกุาม ทีย่งัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้

ชม วดัติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรส

ในพระเจา้นรปติสทิธู ซึ่งเกิดกบันางหา้มผูห้นึ่ง และไดเ้สี่ยงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 

เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทศิ ท ัง้สองช ัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลาย

ปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761 ซึง่ไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากท ัง้

ภายในและภายนอก นมสัการ เจดียส์พัพญัญู ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยนัจ ี

(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชื่อว่าเป็นวดัทีใ่หญ่ที่สุดในเมอืงพกุาม สรา้งขึ้นเพือ่ลา้ง

บาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่

ตระหงา่นดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา จากนัน้น าท่านเดนิทางชมและเก็บภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ เจดียช์เว

ซานดอว ์(Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเหน็ทุ่งทะเจดยีใ์น 

มมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์ห่งนี้   

ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุน่กระบอก  ท่านจะไดช้ม 

การเชดิหุ่นทีดู่เหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

 พกัที่ BAGAN THANDE HOTEL (หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว )  

วนัที่สี ่   พกุาม-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-อมรปรุะ-สะพานไมอู้เบ็ง-   

                   เขามณัฑะเลย ์                           (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 08.05 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิพกุาม สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Mandalay    เที่ยวบินที่ 6T401 

08.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปรุะ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์ึง่เป็น

ราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนทีจ่ะยา้ยมายอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400  

ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้กัทีย่าวทีสุ่ดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กั 

ถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายุกวา่ 200 ปี สะพานอูเบง็ สรา้งจากไมส้กัทีร่ื้อถอนจากพระราชวงั 

เก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงใหข้นุนางชื่ออูเบง็คมุงานก่อสรา้งสะพานแห่งนี้ เลยตัง้ชื่อ 

ตามผูค้มุทอดขา้มทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ีซึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดั 

อนนัดาแห่งพกุาม ภายในมจีติรกรรมฝาผนงัทเีป็นศิลปะชาวกรุงศรอียุธยาทีถ่กูกวาด 

ตอ้นตอนเสยีกรุงใหม้าอยู่ในอาณาบรเิวณแถบนี้น ัน่เอง  

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัทีส่่วนใหญ่ก่อ 

สรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพา  

หรอืสงครามโลกครัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกอง 

ทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันี้ เป็น 

แหลง่ซ่องสุมก าลงัของกองทพัญีปุ่่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง

หลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงัทีย่งัเป็นของด ัง่เดมิอยู่ปจัจปุนัพระราชวงัทีเ่หน็อยู่เป็นพระราชวงัที่

รฐับาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

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

ศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้

รายละเอยีดเกี่ยวกบัพทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองค์

ยา้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากทีพ่ระองคส์ิ้นพระชนม ์

พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันี้ถวายเป็นวดั ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์

ย่างแทจ้รงิ  น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) วดักุโสดอเป็น 

วดัทีพ่ระเจา้มนิดงทรงโปรดฯใหม้กีารจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5 ของโลกขึ้น 

โดยทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฎกจ านวน 84,000 พระธรรมขนัธล์งบนแผ่นหนิอ่อน  

729 แผ่น รวม1,428 หนา้ และไดส้รา้งมณฑปสขีาวครอบแผ่นจารกึหนิอ่อนเหลา่นี้ 

ไว ้(1 แผ่นต่อ 1 มณฑป) เรยีงรายรอบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ ทีจ่  าลองแบบมา 

จากเจดยีช์เวสกิองแห่งเมอืงพกุามหนงัสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้า่ “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 
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 เยน็  น าท่านเดนิทางสู่เขา ภเูขามณัฑะเลยM์andalay Hill ภูเขามณัฑะเลยอ์นั(เชื่อว่า)ศกัดิ์สทิธิ์ทีต่ ัง้ตระหงา่นโดดเด่นอยู่

กลางเมอืงมณัฑะเลยน์ ัน้ ทกุๆเยน็บนยอดเขาแห่งนี้จะคลาคล า่ไปดว้ยผูค้น เพราะบนนี้ถอืเป็นจดุชมพระอาทติยต์กและ

จดุชมววิเมอืงมณัฑะเลยช์ ัน้ด ี เราจงึไม่ขอพลาดการขึ้นไปกนิลมชมววิบนนัน้ดว้ยประการท ัง้ปวง ก่อนทางขึ้นเขามรูีป

ปัน้สงิหส์ขีาวตวัใหญ่สไตลพ์ม่า 2 ตวั ต ัง้ตระหงา่นเป็นผูเ้ฝ้าทางขึ้น ชาวพม่าเชื่อวา่เป็นสงิหศ์กัดิ์สทิธิ์ นยิมมากราบไหว ้

ขอพร โดยเฉพาะการขอลูกวา่กนัวา่สมัฤทธิ์ผลมานกัต่อนกั สาวๆคนไหนทีแ่ต่งงานแลว้ยงัไม่มลูีกหากมโีอกาสผ่านไปก็

ลองไปขอกนัได ้ส่วนใครทีย่งัไม่แต่งงานควรขอใหเ้จอเนื้อคู่ก่อนเป็นอย่างแรก แลว้จงึค่อยกลบัมาขอลูกต่อในเสต็ปต่อ

ไปวดัมณัฑะเลยจ์อคตอคย ีซึง่ต ัง้อยู่บนเชงิเขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์พระพทุธรูปองคน์ี้มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของพม่า 

รองจากพระสรา้งใหม่ในเมอืงย่างกุง้ จากขอ้มลูทีไ่ดร้บัพม่าเป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตอิยู่มาก ท ัง้ทองค า น า้มนั 

แร่ต่างๆ รวมถงึอญัมณี จงึไมใ่ช่เรื่องยากนกัทีจ่ะหาศิลาอ่อนมาแกะสลกัรูปเคารพตามความเชื่อดา้นบนนัน้เป็นจดุชมววิ

ทีส่วยทีสุ่ดในมณัฑะเลยส์ามารถมองเหน็แม่น า้อริวด ีสายเลอืดเสน้ใหญ่ของพม่าไดช้ดัเจน และจากจดุเดยีวกนัก็ยงัเหน็

ความยิง่ใหญ่อลงัการของพระราชวงัมณัฑะเลยท์ีเ่คยรุ่งโรจนม์าแต่อดตี มบีรกิารลฟิทข์องทีน่ี่เพือ่เดนิทางต่อขึ้นไปยงั

วหิารทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของพระบรมธาต ุอนับรรจพุระบรมสารรีกิธาตไุว ้นอกจากนี้ยงัมพีระพทุธรูป ”ชเวยตัตอร”์ ประทบัยนื 2 

องค ์โดยพทุธลกัษณะนัน้คลา้ยกบัก าลงัชี้พระหตัถไ์ปยงัพระราชวงักลางกรุงมณัฑะเลย ์ซึง่มคีวามหมายวา่ทีน่ี่จะเป็น

ศูนยกลางของราชธานีต่อไป ส าหรบัภูเขามณัฑะเลยม์คีวามสูง 236 เมตร หาก 

ใครอยากเดนิทีน่ี่มบีนัได 7,292 ข ัน้ใหเ้ดนิ         

ค า่  บรกิารอาหารค า่เมนูพเิศษ  สุกี้ชาบูชิ บฟุเฟ่ต ์โออชิิ เชิญทกุท่านอิม่อร่อยกบั 

เมนูชาบ ูบุฟเฟ่ตใ์นเครอืโออชิิที่มีสาขาอยู่ที่มณัฑะเลย ์

  น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Hazel Hotel ณ เมืองมณัฑะเลย ์(หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว) 

วนัที่หา้   ร่วมพธิีลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-วดัมหากนัดายง-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/-/-)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบ 

พระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริยท์ี่ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระเจา้กรุง

ยะไขท่รงหลอ่ขึ้นทีเ่มอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบั

ทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือ

วดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษ

ไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ า้หนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.

2426 ชาวพมา่ไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัไดว้่า

เป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีสุ่ดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมี 

โบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกครัง้ที ่1 พรอ้มท ัง้ เชญิทกุท่านร่วมท าบญุ 

บูรณวดักสุนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนัน้กลบัโรงแรม 

07.00 น.         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%20%BE%C1%E8%D2
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%C1%D1%B3%B1%D0%E0%C5%C2%EC
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 10.00 น. น าชม "วดัมหากนัดายงค"์(Mahagandaryon Monastry)  ซึง่เป็นวดัใหญ่ทีสุ่ดของพม่าทีเ่มอืงอมรปรุะ ซึง่ในช่วงเพลจะม ี

ภกิษุสงฆน์บัรอ้ยรูปเดนิเรยีงแถวดว้ยอาการส ารวมเพือ่รบัอาหาร วทิยาลยัสงฆแ์ห่งน้ีเป็นสถานทีศึ่กษาพระธรรมและรกัษาพร 

ะธรรมวนิยัมากทีสุ่ด ดว้ยวตัรปฏบิตัอินังดงามของภกิษุสงฆใ์นวดัมหากนัดายงค ์ 

ท าใหม้ชีาวพมา่จ านวนมากส่งบุตรหลานมาศึกษาพทุธศาสนากนัทีน่ี่  

14.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ PG 710 

** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง **  

16.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

     อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดนิทาง ราคา พม่า สกัการะ 5 มหาบูชาสถาน บนิ PG 5 วนั 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

1 ก.ค.59 5 ก.ค.59 25 25,900 25,500 24,500 5,000 

16 ก.ค.59 20 ก.ค.59 25 26,900 26,500 25,500 5,000 

11 ส.ค.59 15 ส.ค.59 25 25,900 25,500 24,500 5,000 

25 ส.ค.59 29 ส.ค.59 25 25,900 25,500 24,500 5,000 

22 ก.ย.59 26 ก.ย.59 25 25,900 25,500 24,500 5,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเสน้ทาง ย่างกุง้-พกุาม-มณัฑะเลย ์

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
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 - ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่ , คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
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 - ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 

 
 


