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วันแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวด-ี พระธาตุมุเตา- พระราชวังบเรงนอง -พระธาตุอินทร์แขวน   (/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                            

05.00 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจา้หน้าที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกทา่น  

08.50 น.    ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที่ยวบิน PG 701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.40 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่

เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงใน
อดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม. 

จากนั้น น าท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 
เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชา
สถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระ
ธาตุมุ เตา (Shwe Mordore)  ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียหั์กซ่ึง
ชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดที่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก 
ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา
สักการะ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียสู์ง  
377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 
2473 ดว้ยน ้าหนกัที่มหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่



 
BT-MMR08_PG_OCT-JUN20 

ร ่าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นสถานที่ที่พระเจา้หงสาลิ้นด า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ(หู) 
ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ 
ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริ
มงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป  

เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
บ่าย  ท่านชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง 

(KanbawzaThardi Palace)  ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดค้น
และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหักพงัที่ยงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐาน
ได้ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทับของ 
พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่ไดรั้บค าสรรเสริญว่า
เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที่ประทบัของ พระ
นางสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสีย
กรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ปัจจุบันพระราชวัง
แห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดย
อา้งอิงจากพงศาวดาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กที่ขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง 
สถานที่ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก
ทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา 
กองหน้าของพม่าตามมาทนัที่ริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิ
ให้ขา้ศึกขา้มตามมาได้  ไดม้ีการปะทะกนัที่ริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาว
เกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี 
พระแสงปืนที่ใชยิ้งสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นบัเป็นพระ
แสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

 
จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท า

การเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ใชเ้วลา
เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พักที่  Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ 
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden 
Rock)แปลว่า กอ้นหินทอง อยู่สูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตั้งอยู่
บนกอ้นหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิที่บรรจุอยูภ่ายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี
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บนสรวงสวรรค์โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ3 คร้ังผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ
พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะได้สมดัง่ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุ
อินทร์แขวน(เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทน
ได้)**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดียไ์ดต้ลอด
ทั้งคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม
ผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่นั้นมคีวามเยน็มาก 

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลยีว-เจดย์ีไจ๊ปุ่ น-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตา
ทาวน์-เทพทนัใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง                     (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเช้า ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรับอาหารที่จะ
ใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้
ชุดละ 2,000 จ๊าต  

06.30 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      ออกเดินทางกลบั  เปลีย่นนั่งรถบรรทุกหกล้อ ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมน าท่านเดินทางสู่

กรุงหงสาวดี นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที่
ที่มีพุทธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็น
พระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีที่
ยา่งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซ่ึงจะเป็นลกัษณะที่ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 
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จากนั้น น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างใน
ปี  1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 
4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไป
ทางทิ ศ เหนื อ)  กับพระพุทธเจ้าในอดีต สาม
พระองค์คื อ  พระพุทธ เจ้ามหากัสสปะ  (ทิ ศ
ตะวนัตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีส่ีพ่ีน้องที่มี
พุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะ

รักษาพรหมจรรยไ์วช้ั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนี
ไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัว่าท าให้พระพุทธรูปองค์นั้น
เกิดรอยร้าวขึ้นทนัที 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร  **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่าน
ละ 1 ตัว ** 
หลังอาหารน าท่ าน เดินทางกลับ สู่กรุงย่างกุ้ง 
สักการะ  พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี  (Kyauk 
Htatgyi Buddha) ห รื อ พ ร ะ น อ น ต าห ว า น 
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่
งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย น าท่านชม เจดีย์โบตา
ทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 
เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 
องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้
ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่ประดบัด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระ
เจดีย ์ 

จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี)  เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตาม
ความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ 
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะ
เป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอา
เงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไป
ใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้  จากนั้นก็เอา
หน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยี แค่นี้ท่าน
ก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้จากนั้นน าท่าน



 
BT-MMR08_PG_OCT-JUN20 

ขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นาง
เป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า  รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อส้ินชีวิตไป
กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่น
ได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และ
ผลไม้ 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่า
อายกุว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดใน
พม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อ
ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ
ประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริ 
มงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองค า 
ทั้งหมดน ้ าหนักย่ีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะ
บริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และ
ยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะได้
ชมความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลังคาทรงปราสาท  ซ้อนเป็นชั้ นๆงาน ศิลปะและ
สถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธ
เจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทั้ งส้ินชม
ระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตก
แม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาว
พม่ า  ช่วยกันกู้ขึ้ น ม าแขวนไว้ที่ เดิ มได้  จึงถื อ เป็ น
สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆัง
ศกัด์ิสิทธ์ิ ให้ตีระฆงั 3 คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีที่ประดบับน
ยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง,สีน ้าเงิน,สีส้ม,สีแดง เป็นตน้ 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกสัุนธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

19.00น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิม่กับชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ ข้าวป้ันสารพัดหน้าใน
เครือโออิชิ 

**น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว  โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 
 



 
BT-MMR08_PG_OCT-JUN20 

 
 
 
 

 

วันที่สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนนัดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางก-ีวัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยนัจี-จุด
ชมวิวทุ่งทะเลเจดย์ี-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่น                 (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                               

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 
06.00 น. น าทา่นเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 
07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่เมืองประวตัิศาสตร์พุกาม โดย สายการบิน Air Mandalay เที่ยวบินที่ …… 
08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดีย์ช

เวสิกอง (Shwezigon Pagoda)  ซ่ึงเป็นสถูปดั้ งเดิมของพม่า
โดยแท้ มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นหลังพระ
เจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใช้
เป็นทั้งที่ประชุมสวดมนต์ และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาทในพุกาม  ชม  วัดอนันดา (Ananda Temple) 
ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็น
ได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนับได้ว่าเป็น
วิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหลี่ยมจตัุรัส 
มีมุขเด็จย่ืนออกไปทั้ง 4 ด้านซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็นตน้แบบ
ของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และส่ิงที่น่าทึ่งของ
วิหารแห่งน้ีก็คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่าง
ส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ให้มีแสงสว่างอยา่งน่าอศัจรรย ์ 

จากนั้น พาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple) ตั้งอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจา้มนู
หะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพ่ือส่ังสมบุญไวส้ าหรับชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ี โครงสร้างวิหาร
ค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหน่ึงองค์ กบั พระพุทธรูปอีกสามองค์นั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะทอ้นถึงความคบัแค้น
พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของขึ้นช่ือของพุกามก็คือ เคร่ืองเขิน (Lacquer 

Ware) ซ่ึงยอมรับกันว่ามีช่ือเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน ้ า จาน
รอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิงที่ก  าลงั
เป็นที่นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกับโครงไมไ้ผ่ มี
ขนาดเบาบางและบีบให้ยบุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม จากนั้นพา
ท่ าน เที่ ย ว  วั ด กุ บ ย างกี  (Gubyaukkyi Tempel) ส ร้ า งโด ย
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พระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงัคงเหลืออยู ่จากนั้น
เข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 
โดยพระบัญชาของพระเจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระ
เจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางห้ามผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกให้
เป็นราชทายาทเป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้น
มีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ ง 4 ทิศ ทั้ งสองชั้ น  มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนังอัน เก่าแก่กับลวดลายปูน ป้ัน  อันประณีต
สวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซ่ึงไดรั้บการ
ยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ 
เจดีย์สัพพัญญู  ซ่ึงเป็นเจดีย์ที่ สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหาร
ธรรมยันจี  (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่  และ
พระองค์ก็เช่ือว่าเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพ่ือ
ล้างบาปด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะ
ติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่น ย่ิงใหญ่ตระหง่าน
ดงัต านานที่โหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา จากนั้น น าท่านเดินทางชม
และเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์  

ค ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง 
พร้อมลิ้มรสอาหารพ้ืนเมือง 
*น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 

 
วันที่ส่ี พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-ล่องแม่น ้าอิ

ระวดี-ระฆังมิงกุน              (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                    
06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพกุาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Mandalay  เที่ยวบินที่ .......... 
08.35 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจ

ค น เข้ า เมื อ ง เป็ น ที่ เรี ย บ ร้ อ ยแ ล้ ว  จ าก นั้ น  น าท่ าน ช ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวงัที่ส่วนใหญ่
ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของเอเชีย ในสมัย
สงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร้ังที่  2 วันที่  20 
มีนาคม 2488เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ้ง
ระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมัณฑะเลย์ของพม่าด้วย
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เหตผุลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ่ึ์งเป็นพระราชวงัไมสั้กก็ถูก
ไฟไหมเ้ผาราบเป็นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบพระราชวงัที่ยงัเป็นของดัง่เดิมอยู่ปัจจุปัน
พระราชวงัที่เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัที่รัฐบาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

จากนั้น น าท่ านไป  พระราชวั งไม้ สั กช เวน านจอง (Golden Palace 
Monastry) วงัที่สร้างดว้ยไมสั้กทั้งหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่า
แท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้ ง
หลงัคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเก่ียวกบัพุทธ
ประวติัและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี 
พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ี่เมือง
มัณฑะเลย์เพื่อเป็นต าหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่
พระองค์ส้ินพระชนม์ พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือไดว่้าเป็นงานฝีมือที่ประณีต
ของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง  น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วดักุโสดอเป็นวดัที่พระเจา้
มินดงทรงโปรดฯให้มีการจดัสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังที่ 5 ของโลกขึ้นโดยทรงให้จารึกพระไตรปิฎกจ านวน 
84,000 พระธรรมขนัธ์ลงบนแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น รวม1,428 หน้า และไดส้ร้างมณฑปสีขาวครอบแผ่นจารึกหิน
อ่อนเหล่าน้ีไว ้(1 แผ่นต่อ 1 มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์หาโลกมารชิน ที่จ าลองแบบมาจากเจดียช์เวสิกองแห่ง
เมืองพุกามหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว่้า “หนงัสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น ้าอิระวดีสู่มิงกุน 

จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั เขตเมืองอมรปุระทวนน ้าไปหมู่บ้าน
มิงกุน ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยูบ่นเกาะกลางล าน ้ าอิร
วดีและไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือเท่านั้นทว่ามีอนุสรณ์สถานที่แสดง
ความย่ิงใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดี
ที่มีลกัษณะเป็น “ก่ึงบา้นก่ึงแพ” เน่ืองจากระดบัน ้าอิรวดีในแต่ละ
ฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูน ้าหลาก ระดบัน ้า
จะขึ้นสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นก่ึงแพ คือถา้น ้าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นขึ้นที่ดอนคร้ัน
น ้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกลน้ ้ าเพ่ือความสะดวกสบายในการใช้แม่น ้ าในชีวิตประจ าวนั น าท่านชม เจดีย์มิงกุน 
ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลัง
ทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมา
ประดิษฐานที่มณัฑะเลยเ์ป็นผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระท า
การใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น 
พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจ านวนมากก่อสร้างเจดียม์ิงกุน
หรือเจดียจ์กัรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทนัตธาตุที่ไดจ้ากพระเจา้
กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัให้ย่ิงใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพุกาม 
และใหญ่โตโอฬารย่ิงกว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ขา้ทาส
ชาวยะไข่หรืออาระกนัจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของ
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องักฤษแลว้ท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลงั
กลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามองักฤษ-พม่าอันเป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้พม่าเสียเมืองในที่สุดอย่างไรก็ตาม งาน
ก่อสร้างเจดียม์ิงกุนด าเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเก้าทัพ 
มหาเจดียอ์ันย่ิงใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขาอิฐที่มีความ
มัน่คงถึง50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วน
รอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียม์ิงกุนคือระฆงัมิงกุน
พระเจา้ปดุงโปรดฯให้สร้างโดย 

  ส าเร็จ เพื่อทิศทวายแด่มหาเจดียม์ิงกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 
3.70 เมตร น ้ าหนัก87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มี ใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับส่ังให้
ประหารชีวิตนายช่างทนัทีที่สร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท์ี่มีขนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเค
รมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆัง
ยกัษ์ที่ยงัคงส่งเสียงก้องกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบน้ี โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืน
รวมกนัอยูใ่ตร้ะฆังไดถ้ึง100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อว่า
เป็นเจดียท์ี่สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดุง เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอันควร จึงไดรั้บสมญา
นามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดีย์องค์น้ีเป็นพุทธศิลป์ที่สร้างขึ้นดว้ยภูมิจักรวาลคือมีองค์เจดีย์สถิตอยู่ตรง
กลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเช่ือกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตาม
หลกัไตรภูมิหลงัจากนั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

ค ่า  บริการอาหารค ่าเมนูพิเศษ  กุ้งแม่น ้าเผา 
*น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
 
 
 
  ส 
 
 
 

 วันที่ห้า   ร่วมพิธีล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณ-ีอมรปุระ-วัดมหากันดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ   
            (เช้า/กลางวันบนเคร่ือง                                                                                                                                           

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 
แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่
ทรงเคร่ืองกษตัริยท์ี่ไดรั้บการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเนือ้
นิ่ม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 
สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุ้มด้วยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเคร่ืองประดับ
ทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงได้
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สร้างวดัมหามุนี หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัย
พระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือ
ทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดัขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดย
สายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว่้าเป็นวดัที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในเมือง
พม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื่อคร้ังกรุงแตกคร้ังที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่าน
ร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 

07.00 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ตวัเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผู้

เป็นอมตะซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องเมืองมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็นราชธานี
เพียง 76 ปี  แห่งห น่ึ งของพม่ าก่อนที่ จะย้ายมายอยู่ที่ เมือง
มณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพาน
ไมส้ักที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไมส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึง
มีอายุกว่า 200 ปี  สะพานอูเบ็ง สร้างจากไม้สักที่ ร้ือถอนจาก
พระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงให้ขุนนางช่ืออูเบ็งคุม
งานก่อสร้างสะพานแห่งน้ีเลยตั้งช่ือตามผูคุ้มทอดขา้มทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท์ี่สร้างตาม
แบบวดัอนนัดาแห่งพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนงัทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถูกกวาดตอ้นตอนเสียกรุงให้มา
อยูใ่นอาณาบริเวณแถบน้ีนัน่เอง  

จากนั้น น าท่านชมการตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ที่สุดของพม่าที่เมืองอมรปุระ ซ่ึง
ในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์ับร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวม ในทุกๆวนัเวลา 10.30 น.จะมีนักท่องเที่ยวจ านวน
มาก มาร่วมช่ืนชมการจดัเตรียมตกับาตร ถวายภตัตาหารเพลให้แก่พระสงฆ ์และเณรที่มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วดั
มหากนัดายน ในเมืองมณัฑะเลย ์ที่น่ีมีพระสงฆ ์และเณรจ าวดัอยู่เกือบ 1,400 รูป 

ไดเ้วลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินมณัฑะเลย ์
14.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที่ PG710 

** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

**ในกรณีที่ไฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ 
ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลีย่นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึง

ประโยชน์ของลกูค้าเป็นส าคัญ** 

..................................................................... 
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อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

มหัศจรรย์ พม่า 5 มหาบูชาสถาน นมัสการส่ิงศักด์ิสิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน 4 คืน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

19 ต.ค.62 23 ต.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 

21 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 

05 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 

06 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 

28 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 30,900 30,500 29,900 5,000 

09 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 

13 ก.พ.63 17 ก.พ.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 

26 มี.ค.63 30 มี.ค.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 

02 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 

10 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 

12 เม.ย.63 16 เม.ย.63 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 

30 เม.ย.63 04 พ.ค.63 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 

28 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 

25 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 
 

อัตราค่าบริการรวม 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ 2 ขา เส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงนิพักห้องเดีย่ว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
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เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทัวร์ 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า15 วัน 
มิฉะนั้นถือ 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก  
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วนัหยุดนกัขัต
ฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดนิทางของ
ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ
ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน 
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5.คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดนิทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวนัเดินทางหรือยกเลกิการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 
6.กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร์,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 
7.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


