
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 โF 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอนิทรแ์ขวน  (-/เที่ยง/คํา่) 

06.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู 4 เคานเ์ตอร ์ F สายการบิน
บางกอกแอรเ์วย ์ Bangkok Airways (PG)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอํานวยความสะดวกแกท่กุท่าน 

08.50 น. ออกเดินทางสูก่รงุย่างกุง้โดยเท่ียวบิน PG-701  ** บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดืม่บนเครื่อง ** 
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรงุย่างกุง้ ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงช ัว่โมง) จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ 
เมืองพะโค (Bago) ซึง่ในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ่ และ อายุ
มากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2 ชม. 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง  ณ ภตัตาคาร (ย่างกุง้) 
จากน้ัน นําท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีต ัง้อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 

มหา  บชูาสถานสิ่งศกัดิสิ์ทธิข์องพม่า เจดียช์เวมอดอร ์ หรือ พระธาตมุุเตา(ShweMordore)ภายใน
บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ นําท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กนัว่า
เป็นจดุท่ีศกัดิสิ์ทธิม์าก ซึง่เจดียนี์ ้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์ ้
เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์งู377 ฟุต สูง
กว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัดิสิ์ทธิอ์ยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี 
พ.ศ. 2473 ดว้ยนํ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพืน้ล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตก
กระจายออกไป เป็นท่ีรํ่าลือถึงความศกัดิ-์สิทธโ์ดยแท ้ และสถานท่ีแห่งนี้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสา
ลิน้ดาํ ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความ 
กลา้หาญก่อนขึน้ครองราชย ์ ท่านจะไดน้มสัการ ณจดุอธิษฐานอนัศกัดิสิ์ทธิ ์ และสามารถนําธปูไปคํา้
กบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซึง่เปรียบเหมือนดัง่คํา้จนุชวิีตใหเ้จริญรุง่เรืองย่ิงขึน้ไป 

จดุเดน่ของรายการทวัร ์….สกัการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พม่า   “พม่า” เยือนอารยธรรมเกา่แก ่ และ วฒันธรรมที่เป็น
เอกลกัษณ ์ ชมพระธาตมุุเตา พระนอนชเวตาเลียง โบตาทาวน ์
พระตาหวาน เจดียช์เวซกิอง วดักอบยางกี สะพานไมอู้เป็ง 
พระราชวงัมณัฑะเลย ์ วิหารชเวนนัดอร ์ วดักสิุนาราม 
❤บินโดยสายการบิน “BANGKOK AIRWAYS” (PG)  
❤พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว  
❤สกัการะพระธาตอุินทรแ์ขวน (รฐัมอญ)  
❤นมสัการส่ิงศกัดิสิ์ทธิคู์บ่า้นคูเ่มืองเจดียช์เวดากอง (ย่างกุง้) 
❤ขอพรพระเจดียช์เวมอดอร ์ (พระธาตมุุเตา) 
❤ชมมหาเจดียช์เวสิกอง (พุกาม) 
❤ขอพรพระมหามยัมุณี (มณัฑะเลย)์ 
❤วดัพองดออู (อนิเล) 
❤เท่ียวไม่เหน่ือย..อาหารดี..โรงแรมดี... 



 

 
 

จากน้ัน นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชม
แม่นํ้าสะโตงสถานท่ีสําคญัทางประวติัศาสตร ์ ซึง่ในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวรกําลงัรวบรวมคน
ไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึง่นําทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกอง
หลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยได ้
ขา้มแม่นํ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้าสะโต
งสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้
พม่าเสียชวิีตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี 
พระแสงปืนท่ีใชยิ้งสรุกรรมาตายบนคอชา้งนี้ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้
ขา้มแม่นํ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชปูโภคยงัปรากฏอยู่
จนถึงทกุวนันี ้  

จากน้ัน  นําท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ก็จะ
ถึง คิม้ปูนแคม้ป์ ซึง่เป็นจุดสําหรบัทําการเปล่ียนเป็น รถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถ
ประจาํเสน้ทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึน้พระธาตอิุนทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทาง 
จากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช ัว่โมง พกัที่ Kyaikhto , Mountain 
Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หมายเหต ุ : ในกรณีพกัโรงแรม
Golden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนไดแ้ค่ครัง้เดียวค่ะ เชญิทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากน้ันชม 
เจดียไ์จที้โยหรือพระธาตอิุนทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า กอ้นหินทอง 
อยู่สูงจากระดบันํ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหิน
กลมๆ ท่ีต ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัดิสิ์ทธิท่ี์บรรจอุยู่ภายในพระเจดียอ์งคย่์อมทําใหหิ้นกอ้นนีท้รงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเร่ือยไป ตามคติการ
บูชาพระธาตปุระจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตอิุนทรแ์ขวนนี้ใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทน
พระเกตุแกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนนี้ครบ3 ครัง้ผู ้
น้ันจะมีแต่ความสุขความเจริญพรอ้มทัง้ขอสิ่งใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียม
แผ่นทองคําไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี 
สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้**สําหรบัจุดไหวพ้ระธาตุดา้นบนจะมีบริการแผ่น
ทองคาํเปลวราคาเร่ิมตน้ 2,000 จา๊ต/ชดุ** 

คํ่า บริการอาหารคํา่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากน้ันท่านสามารถขึน้ไปนมสัการหรือน่ังสมาธท่ีิพระ
เจดียไ์ดต้ลอดทัง้คืนแต ่ประตเูหล็กท่ีเปิดสาํหรบัสภุาพบรุษุ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสือ้
กนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้หม่ผา้พนัคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพืน้ท่ีน้ันมีความเย็นมา 

จดักระเป๋าใบเล็ก พรอ้มสมัภาระที่จาํเป็น สําหรบัไปพกับนเขาพระธาตุอินทร ์1 คืน บนเขาจะมีอณุหภูมิที่เย็น
สบาย ๆ ตลอดทัง้ปี อย่าลืมเตรียมเสือ้แจค็เกต็ไปดว้ยคะ่ ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไวที้่ใตท้อ้งรถของเรา 

 
วนัที่สอง พระธาตอุินทรแ์ขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวงับุเรงนอง-ย่างกุง้-เจดียโ์บตา

ทาวน-์เจดียช์เวดากอง                          (เชา้/เที่ยง/คํา่) 

05.00 น.  อรุณสวสัดิย์ามเชา้ สําหรบัผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ไดบ้งัคบันะคะ สําหรบั
อาหารท่ีจะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จาํหน่ายราคาอาหารเริ่มตน้ชดุละ 3,000-10,000 จา๊
ตดอกไมธ้ปูเทียนเร่ิมตน้ชดุละ 2,000 จา๊ต  

06.30น.    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น.    ออกเดินทางกลบั เปล่ียนน่ังรถบรรทกุหกลอ้ ถึงคิมปนุแคม้ป์  เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มนํา

ท่านเดินทางสู ่ กรงุหงสาวดี นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) 
กราบนมสัการพระพุทธรปูนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึง่เป็นท่ี
เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 



 

 
 

16 เมตร ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสนเ์จา้ทตัจีท่ีย่างกุง้ แตก็่งาม
กวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบั
พระนอนของไทย จากน้ันนําชม เจดียไ์จปุ๊่ น(Kyaik  Pun Buddha) สรา้ง
ในปี 1476 มีพระพุทธรปูปางประทบั น่ังโดยรอบทัง้ 4 ทิศ สงู 30 
เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผินพ
ระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ)กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ 
พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)เลา่กนัวา่สรา้งขึน้โดยสตรีสี่พ่ีนอ้ง
ท่ีมีพุทธศรทัธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวิีต ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไป
แตง่งาน รํ่าลือกนัวา่ทําใหพ้ระพุทธรปูองคน้ั์นเกิดรอยรา้วขึน้ทนัที 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพิเศษ กุง้แม่นํา้เผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 
บ่าย  นําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผึ์ง้(KanbawzaThardi Palace) ซึง่เพ่ิงเร่ิมขดุคน้และ

บูรณปฏิสงัขรณเ์ม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหักพังท่ียังหลงเหลืออยู่ ทําใหส้นันิษฐานไดว้่า
โบราณสถานแห่งนี้เป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัคําสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ 
และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก 
เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวติัศาสตร ์ และถกูสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนักตา่งๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร  
จากน้ัน นําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงย่างกุง้ นําท่านชม เจดียโ์บตาทาวน ์สรา้งโดย
ทหารพนันายเพ่ือบรรจพุระบรมธาตท่ีุพระสงฆอิ์นเดีย 8รปู ไดนํ้ามาเม่ือ 2,000ปี
กอ่น ในปี 2486เจดียแ์ห่งนีถ้กูระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศ
ทองคาํบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอีุก 2องค ์ และพบพระพุทธรปูทอง เงิน 
สําริด 700องค ์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทาง
ใต ้ ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบือ้งสีสนังดงาม และมีมุม
สําหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียจ์ากน้ันนําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ
พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิสิ์ทธิข์องชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสกัการะรูปป้ัน
เทพทนัใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้
ผลไม ้ โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให ้
เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด ก็ได ้ (แต่แนะนําใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอา
ไปใสมื่อของนัตโบโบยีสกั 2ใบ ไหวข้อพรแลว้ 
ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากน้ันก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ้วชีข้องนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสม
ตามความปรารถนาท่ีขอไวจ้ากน้ันนําท่านสกัการะ เทพกระซบิซึง่มีนามว่า“อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามตํานาน
กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไม่ยอมกิน
เนื้อสตัวจ์นเม่ือสิน้ชวิีตไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพ
กระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์้กนัมากเชน่กนัการบูชา
เทพกระซบิ บชูาดว้ยนํา้นม ขา้วตอก ดอกไม ้ และผลไม ้

เย็น นําท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องคาํคูบ่า้นคูเ่มือง
ประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ 
ตะเกิง ชือ่เดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในพม่าสถานท่ีแหง่
นีมี้ลานอธฐิานจดุท่ีบเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนํา
ดอกไมธ้ปูเทียน ไปไหว ้ เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลาน
อธษิฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดียย์งัมี
พระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็
ใหไ้ปสรงนํา้พระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกช่วิีต 
พระเจดียนี์้ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดีย ์



 

 
 

ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองคําทัง้หมดนํ้าหนักย่ีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
จํานวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชร
พลอยและอญัมณีตา่งๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความ
งามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมทกุชิน้ท่ีรวมกนัขึน้เป็นสว่นหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภมิูหลงัความเป็นมาทัง้สิน้
ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นํ้าย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้
ภายหลงัชาวพม่า ชว่ยกนักูข้ึน้มาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซึง่ชาวพม่าถือ
ว่าเป็นระฆงัศกัดิสิ์ทธิใ์หตี้ระฆงั 3ครัง้แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ั่งตอ้งการจากน้ันใหท่้านชมแสง
ของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเชน่สีเหลือง,สีนํ้า
เงิน,สีสม้,สีแดงเป็นตน้ 

คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิอตุตมะชมพูวระฐาเนสิงกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกสุนัธงัสวุรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทติุยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย 
ธสัสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรงัธาตโุยธสัสะติจตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 
อหงัวนัทามิตรุะโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสิระสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 
วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ

กลางคืน 
พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ ์

ครฑุ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค

19.00น.  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม ย่างกุง้-พุกาม-วดัเจดียช์เวสิกอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักบุยางกี-วดัติโลมินโล-
วดัสญัพญัญู-วิหารธรรมยนัจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย-์โชวพื์น้เมืองเชดิหุน่            

                                                                                                                             (เชา้/เที่ยง/คํา่) 

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม 
06.00 น. นําท่านเดินทางสูส่นามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 
07.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินยองล ู สูเ่มืองประวติัศาสตรพุ์กาม โดย สายการบิน Air Mandalay

เที่ยวบินที ่ 6T 401 
08.25 น. เดินทางถึงเมือง พุกาม(Bagan) นําท่านนําท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง 

(Shwezigon Pagoda) ซึง่เป็นสถปูดัง้เดิมของพม่าโดยแท ้ มีลกัษณะ
เป็นสีทองขนาดใหญ่สรา้งขึน้หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์ เพ่ือใช ้
บรรจพุระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทอง



 

 
 

ขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ท่ีประชมุสวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม 
วดัอนันดา(Ananda Temple) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของกําแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นได ้
ชดัเจน สรา้งเสร็จเม่ือปี 1091 ซึง่วิหารแห่งนี้นับไดว้่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่าง
เป็นส่ีเหลี่ยมจตัุรสั มีมุขเด็จย่ืนออกไปทัง้ 4 ดา้นซึง่ต่อมาเจดียแ์ห่งนี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรม
พม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ่งท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งนี้ก็คือ ท่ีชอ่งหลงัคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ ใหแ้สง
สว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์ จากน้ันพาท่านชม วดัมนุหา(Manuha 
Temple)ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเม่ือปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ 
เพ่ือสั่งสมบุญไวส้ําหรบัชาติหนา้ จึงไดนํ้าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดันี้โครงสรา้งวิหารค่อนขา้ง
แคบ มีพระนอนหน่ึงองค ์ กบั พระพุทธรปูอีกสามองคน่ั์งเบียดเสียดอยู่ภายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้
พระทยัของกษตัริยเ์ชลยพระองคนี์เ้ป็นอย่างดี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านแวะชมส่ิงของขึน้ชือ่ของพุกามก็คือ เคร่ืองเขนิ(Lacquer Ware)

ซึง่ยอมรบักนัว่ามีชือ่เสียงท่ีสุดในพม่า เชน่ ถว้ยนํ้า จานรอง โถใส่ของ
ตัง้แต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งท่ีกําลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่
ของทําจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุ้บ 
แลว้กบัไปคืนรปูไดด้งัเดิม จากน้ันพาท่านเท่ียว วดักบุยางกี 
(GubyaukkyiTempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิ่งท่ี
โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู่ 
จากน้ันเขา้ชมวดัติโลมินโล(Htilominlo Temple)สรา้งขึน้เม่ือปี 1211 โดยพระบญัชาของพระ
เจา้นันต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธ ู ซึง่เกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกให ้
เป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทัง้ 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐฐ์านอยู่
ท ัง้ 4 ทิศ ทัง้สองช ัน้ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงามสรา้ง
โดยพระติโลมินโล เม่ือปี พ.ศ.1761ซึง่ไดร้บัการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทัง้ภายในและภายนอก 
นมสัการ เจดียส์พัพญัญูซึง่เป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยนัจี (Dhammayangyt) 
สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์เชือ่ว่าเป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สรา้งขึน้เพ่ือลา้งบาป 
ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ จากน้ันนําท่าน
เดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ จดุชมวิวทะเลเจดีย ์

คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคารพรอ้มชมโชวเ์ชดิหุ่นกระบอก ท่านจะไดช้มการเชดิหุ่นท่ีดเูหมือน
มีชวิีตจริงพรอ้มลิม้รสอาหารพืน้เมือง 

นําท่านเขา้สู่ที่พกั BAGAN HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

วนัที่ส่ี พุกาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอินเล-วดัพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ํา-หมู่บา้นทอผา้อิน
ปอ-วดัแมวลอดหว่ง                          (เชา้/เที่ยง/คํา่) 

 

05.30 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ัน นําท่านเดินทางสู ่สนามบินนองอพุูกาม อาคารผูโ้ดยสาย
ภายในประเทศ 

07.50 น. เหิรฟ้าสูส่นามบินเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เท่ียวบินท่ี YJ-892 
09.00 น เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินเฮโฮHEHO นําท่านเดินทางตอ่สูเ่มืองตองยี 

เมืองหลวงเกา่ของรฐัฉาน (Shan State)น่ังรถจากสนามบินไปราว 1 
ช ัว่โมงคร่ึงเพ่ือไปชมทะเลสาบอินเล  (Inle Lake)มีพืน้ที 158 ตร.กม. 
อยู่สงูกวา่ระดบันํา้ทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 
32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากลาํธารหลายสายท่ีไหลมาจากเทือกเขา
ท่ีทอดขนานไปทัง้ทางทิศตะวนัตกและตะวนัออก มีนํา้ไหลจากทะเลสาบ
ไปลงแม่นํา้สาละวิน รอบทะเลสาบมีชนุชนชาวอินตาอยู่มากกวา่ 200 
แห่ง นําทา่นลงเรือเพ่ือเดินทางสู ่ ทะเลสาบอินเลลงเรือยนต(์ลาํละ 5-6 
ท่าน) มีเสือ้ชชูพีบริการท่านเพ่ือความปลอดภยัชมวิวทิวทศันท่ี์สวยงาม 
และสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบระหว่าง
ทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรือดว้ยเทา้ขา้งเดียวทัง้ชายและหญิงอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาวอินตา นํา
ท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า) ซึง่เป็นตลาดนัดท่ีหมุนเวียนกนัไปโดยไม่ซํา้กนั ใหท้่านเลือกซือ้
ของท่ีระลึกกลบับา้น 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
นําท่านเ ท่ียวชม  วัดพองดออู สรา้งในศตวรรษท่ี  12 อดีต 
พระพุทธรปู 5 องคนี์(้พระบวัเขม็) ชาวบา้นจะ อญัเชญิขึน้เรือแลว้
แห่ไปตามหมู่บา้นตา่งๆรอบทะเลสาบ (ซึง่จะแห่หลงัจากเทศกาลออก
พรรษา 15 วนั) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบนัชาวบา้นเอาทองมา
ปิดพระจนถึงปัจจบุนั พระพุทธรูปมีขนาดสงูกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือ
เป็นพระพุทธรูปท่ีศกัดิสิ์ทธิค์ู่ทะเลสาบอินเลย ์ ใหนํ้าท่านนมสัการ 
พระบวัเข็ม เพ่ือเป็นสิริมงคล จากน้ันนําท่านชม หมู่บา้นทอผา้อินปอขอม ซึง่เป็นหมู่บา้นท่ีนําเสน้
ใยบวัมาทอเป็นเสือ้ผา้,ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี จากน้ันนําท่าน
เดินทางกลบัท่ีพกั พกัผ่อนกบับรรยากาศของ ทะเลสาบอินเลย ์หลงัจากน้ันเดินทางไปหมู่บา้นผลิตบุหร่ี
พืน้เมือง และ แปลงสวนผกัลอยนํ้า (Floating Garden)ท่ีปลูกผกัมากมาย เชน่ พริก, ผกักาด, 
มะเขอืเทศ ในจํานวนมากพอท่ีจะเลีย้งคนพม่าทัง้ประเทศได ้ จากน้ันนําท่านไป วดัแมวลอดห่วงNga-
Phe-KyanngMonastaryเป็นสํานักสงฆท่ี์รวบรวมพระพุทธรูปสําคญั ๆ ไวเ้ป็นจํานวนมากเป็นวดัท่ี
ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถึง 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 
สมยัพระเจา้มินดง ไดเ้วลาสมควรเขา้สูท่ี่พกั 

คํ่า  บริการอาหารคา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเขา้สู่ที่พกั MYANMAR TREASURE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรือเทียบเท่า) 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

วนัทีห่า้   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ- 
                      วดักสิุนารา-เขามณัฑะเลย ์                                                            (เชา้/เที่ยง/คํา่) 

06.30 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
09.40 น. ออกเดินทางไปสนามบินเฮโฮ สูเ่มืองมณัฑะเลยโ์ดยสายการบิน Air Bagan W9-011 
10.35 น. เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย ์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้นําท่าน

เดินทางเขา้สูต่วัเมืองมณัฑะเลย ์ ใชเ้วลาเดินทางจากสนามบินมณัฑะเลยป์ระมาณ 1 ช ัว่โมง 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ัน นําท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ (Mandalay Palace)พระราชวงัท่ีส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กั
ท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพา 
หรือสงครามโลกครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 20 มีนาคม 2488เคร่ืองบินฝ่าย 
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้ง้ระเบิดจํานวนมากมายถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวงันี้เป็นแหล่ง
ซอ่งสมุกาํลงัของกองทพัญ่ีปุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไม ้
สกัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและ
คูนํ้ารอบพระราชวงัท่ียงัเป็นของดั่งเดิมอยู่ปัจจุปันพระราชวงัท่ีเห็นอยู่เป็นพระราชวงัท่ีรฐับาลพม่าได ้
จาํลองรปูแบบของพระราชวงัของเกา่ขึน้มา 

จากน้ัน นําท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace 
Monastry) วงัท่ีสรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  
วิจิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลงัคา บาน
ประตแูละหนา้ตา่ง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชาติ 
ของพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ.2400 ซึง่เป็นปีท่ี
พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ ท่ีเมืองมัณฑะเลยเ์พ่ือเป็น
ตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองคสิ์น้พระชนม ์ พระ
เจา้ธบีอหรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงันี้ถวายเป็นวดั ถือไดว้่าเป็นงาน
ฝีมือท่ีประณีตของชา่งหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง นําท่านชม วดั
กโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)วดักโุสดอเป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงทรง
โปรดฯใหมี้การจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ท่ี 5ของโลกขึน้โดยทรงให ้
จารึกพระไตรปิฎกจํานวน 84,000พระธรรมขนัธล์งบนแผ่นหินอ่อน 
729แผ่น รวม1,428หนา้ และไดส้รา้งมณฑปสีขาวครอบแผ่นจารึกหิน
อ่อนเหล่านี้ไว ้ (1แผ่นต่อ 1มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์หาโลก
มารชนิ ท่ีจําลองแบบมาจากเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพุกามหนังสือกินเนสบุค๊ไดบ้นัทึกไวว้่า “หนังสือท่ี
ใหญ่ท่ีสดุในโลก 

เย็น นําท่านแวะ วดักุสินารา ซึ่งมีอายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนนํ์าท่านเดินทางสู่เขา 
Mandalay Hill ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกูนี้สงู 240 เมตร ซึง่เป็นจดุชม
วิวทิวทศันท่ี์สวยงามท่ีสุดของเมืองมณัฑะเลย ์ ซึง่อยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็นทศันียภาพของเมือง
มณัฑะเลยเ์กือบทัง้เมือง ชมพระอาทิตยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร  เมนูพิเศษ  กุง้แม่นํา้เผา 
นําท่านเขา้สู่ที่พกั MANDALAY EASTERN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า  

 
 
 



 

 
 

วนัทีห่ก   ร่วมพิธีลา้งหน้าพระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี-อมรปุระ-สะพานไมอู้เบง็-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ   
                                                                                                                       (เชา้/เที่ยงบนเคร่ือง) 

04.00 น. นําท่านนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นส่ิงศกัดิสิ์ทธิส์ูงสุด 1 ใน 
5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่
ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื้อ
น่ิม”ท่ีพระเจา้กรงุยะไขท่รงหล่อขึน้ท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 
สูง  12 ฟุต  7 นิ้ ว  หุ ม้ดว้ยทองคํา เปลวหนา  2 นิ้ ว  ทรง
เคร่ืองประดบัทองปางมารวิชยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 
2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุนี หรือวดัยะไข ่ (วดัอาระกนั 
หรือวดัพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 
สมยัพระเจา้ สีปอ กอ่น     จะ 
เสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคํา จึงทําใหท้องคําเปลว
ท่ีปิดพระละลายเก็บเนื้อทองไดนํ้้าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี 
พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้ร่ียไรเงินเพ่ือบูรณะวดัขึน้ใหม่มีขนาดใหญ่
กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอิตาลีจึงนับไดว้่าเป็นวดัท่ี
สรา้งใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ังมี
โบราณวตัถท่ีุนําไปจากกรงุศรีอยุธยาเม่ือครัง้กรงุแตกครัง้ท่ี 1 พรอ้มทัง้ เชญิทุกท่านร่วม ทําบุญบูรณ
วดักุสินารา ซึง่มีอายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ์ สวยงามมาก   สมควรแก่เวลานําท่าน
กลบัโรงแรม 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากน้ัน  นําท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ(Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมือง

มณัฑะเลยซ์ึง่เป็นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมายอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยใ์นปี 
พ.ศ.2400ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben)สะพานไมส้กัท่ียาวท่ีสุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง
1,208 ตน้ซึง่มีอายุกวา่ 200 ปี สะพานอูเบ็ง สรา้งจากไมส้กัท่ีรือ้ถอนจากพระราชวงัเก่ากรงุองัวะ โดย
พระเจา้ปดุงใหข้นุนางชือ่อูเบ็งคุมงานก่อสรา้งสะพานแห่งนี้เลยตัง้ชือ่ตามผูคุ้มทอดขา้มทะเลสาบคองตา
มนั ไปสูว่ดัจอกตอจีซึง่มีเจดียท่ี์สรา้งตามแบบวดัอนันดาแห่งพุกามภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทีเป็นศิลปะ
ชาวกรงุศรีอยุธยาท่ีถกูกวาดตอ้นตอนเสียกรงุใหม้าอยู่ในอาณาบริเวณแถบนีน่ั้นเอง  

14.05 น. ออกเดินทางกลบักรงุเทพฯ โดย สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์ เที่ยวบินที่ PG 710 
** มีบริการอาหารรอ้นและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯโดยสวสัดิภาพ 
 

H I M A L A Y A N   T R A V EL 
หมายเหต ุ : สาํหรบัลกูคา้ท่ีจองทวัรพ์ม่าเดินทางชว่งวนัหยดุสงกรานตต์ัง้แต ่ 12-21 เมษายน 2561 

ภตัตาคาร/เป็ดปักก่ิง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการคะ่  
พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้ริการ 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปล่ียนเป็นรา้นอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแ้ทนคะ่ 
 

**ในกรณีท่ีไฟลท์บินภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินเน่ืองจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตสุดุวิสยัทางธรรมชาติ ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ ์
ปรบัเปล่ียนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาท่ีเกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทัง้นีจ้ะคาํนึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั** 

 
 
 
 



 

 
 

หมายเหตุ :  
1. เวลาท่ีปรากฏในโปรแกรมกับการปฏิบัติจริงอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขอให้ท่านรับทราบคําแนะนําการเปลี่ยนแปลงการนัด หมายเวลาใน
การทํากิจกรรมอีกคร้ังจากหัวหน้าทัวร์  
2. บริษัทอาจทําการเปลี่ยนแปลงรายการ ได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม แต่จะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับสภาวะ 
ของสายการบิน โรงแรมท่ีพัก ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงานฯลฯ ตลอดจนสภาวะทาง เศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมืองภายใน 
อันเป็นสาเหตุให้ต้องเลื่อนการเดินทางหรือไม่สามารถจัดพาคณะท่องเท่ียว ได้ตามรายการ 

อตัราคา่บริการ : เน่ืองจากเป็นต ัว๋ราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได ้

กาํหนดเดินทาง   20-25 มี.ค.63 / 25-30 เม.ย.63 / 22-25 พ.ค.63  
                            3-8, 24-29 ก.ค.63  

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือพกั 2-3 ทา่น หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ  38,900 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                ราคาทา่นละ   6,500  บาท   
กาํหนดเดินทาง    วนัแรงงาน 1-6 พ.ค.63 / 12-17 ส.ค.63 / 4-9 ก.ย.63 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคูห่รือพกั 2-3 ทา่น หรือเด็กพกักบัผูใ้หญ ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ  39,900 บาท   

ในกรณีตอ้งการพกัหอ้งเด่ียว                ราคาทา่นละ   7,500  บาท   
**ราคาน้ีสงวนสิทธิเ์ฉพาะลูกคา้ชาวไทยเท่านัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 16  +  ท่าน 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป – กลับตามท่ีระบุไว้ในรายการ โดยสายการบินบางกอกแอร์ (PG) 
 ค่าต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศตามเส้นทางท่ีระบุ 
 ค่าโรงแรมพักห้องคู่ ท่ีระบุไว้ในรายการ  
 ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
 ไกด์ท้องถิ่นดูแล(ภาษาไทย) ตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ข้ึนอยู่กับข้อตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม   
 ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง( PASSPORT)และค่าทําใบอนุญาติท่ีกลับเข้าประเทศของคนต่าชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าถ่ายรูป/ถ่ายวีดีโอ ท่ีต้องจ่ายเพ่ิมในสถานที่ท่องเท่ียวพิเศษต่าง    
 ค่าอาหาร, ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งนอกเหนือจากรายการ 
 ค่าภาษีหัก  ณ  ท่ีจ่าย 3%, ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณีออกใบกํากับภาษี)  
 ค่านํ้าหนักเกินพิกัดตามสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม 
 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยรถ  ท่านละ 900 บาท ตลอดทริปการเดินทาง   
 ค่าทริปหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจในการให้บริการ 

เอกสารประกอบในการใช้เดินทางเข้าประเทศพม่า  
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันที่อกเดินทาง (รบกวนเช็คพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง) 
เง่ือนไขการให้บริการ   (ที่ท่านควรทราบก่อนสํารองที่นั่ง)  

* ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งช่ือเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง ส่วนท่ีเหลือชําระท้ังหมดก่อน
เดินทาง 20 วัน กรุ๊ปเหมาหรือกรุ๊ปส่วนตัวควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน สําหรับช่วงวันหยุดเทศกาล 
 
 



 

 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

2) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

3) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ
ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

4)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได ้
ชาํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

5)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

6) ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรบัสูงขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์่นทดแทนให ้
แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่ค่าตั๋วเครื่องบินค่าหอ้ง ค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทูต (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจาให ้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัค่าบริการย่ืนวีซา่, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆก็
ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 



 

 
 

 

 

16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ
ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯก่อนทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่ใน
ทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 2,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
-     อัตราค่าบริการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมข้ึนอยู่กับสถานการณ์ต่างๆระหว่างการเดินทางถ้าท่านแยกตัวออกจากคณะทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินหรือลดค่าบริการใดๆท้ังสิ้น 
-     บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความ
เสียหายที่เกิดจาก การที่ท่านถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าออกเมือง อันเนื่องมาจากการที่ท่านมีเอกสารเดินทางที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งผิด 
กฎหมายไว้ในครอบครอง  หรือภัยธรรมชาติ, ภัยการเมืองฯลฯ หรือเหตุสุดวิสัย ที่ทางบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้หรือค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่นการเจ็บป่วย ถูกทําร้าย หรือจากอุบัติเหตุต่าง ๆ    

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 7 ข้อ 
1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจ
คนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 
2. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยัท่ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุด
งาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
4. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5.การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เท่ียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
6.ต๋ัวเคร่ืองบินเมื่อออกต๋ัวแล้วไม่สามารถ Refund ได้ทุกกรณี โดยเงื่อนไขของสายการบินกําหนด 



 

 
 

7. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วัน
ก่อนการเดินทาง 
*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งส้ิน *** 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

 เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่(Twin/Double) และ 
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 
ข้อความซ่ึงถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางท่ีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมท่ีพัก อาหาร ยานพาหนะและสถานที่ท่องเท่ียว 
พร้อมท้ังการสัมมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ท้ังน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือ
ความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพัก ยานพาหนะ, อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การ 
จลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, 
รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่าง
การเดินทางท่องเท่ียวท้ังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ ท่ีรับประกันในกรณีท่ีผู้ร่วม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความ
ประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพ้ืนท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึง
มีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง 
 
ได้ตามความจําเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมท้ังปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึง
ผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ 
REMARK  
-ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ้าเงิน) เดนิทางกับคณะ บรษิัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบคุคล
ธรรมดา (เลม่สีเลือดหมู) 
-สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่าและไม่คืนในทุกกรณี 
 
 


