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บินสบายๆกบัสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย ไม่เหน่ือยเขา้ย่างกุง้บินออกมณัฑะเลย ์  

 

 

 

 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีพระธาตมุเุตา-พระธาตอุนิทรแ์ขวน   (-/กลางวนับนเครื่อง/เยน็) 

09.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

11.35 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที่ยวบนิ FD 255** บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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หมายเหตุ สายการบนิแอรเ์อเชียมีบรกิารล็อกที่นัง่และ Hot Seat บรกิารส าหรบัลูกคา้ที่มีความประสงคต์อ้งการนัง่แถวหนา้และนัง่

ตดิกนัหรอืเลอืกที่นัง่ได ้เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ได ้

นัง่ตดิกนัในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ   

 * ในกรณีตอ้งการลอ็กที่นัง่ไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการลอ็กที่นัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เที่ยว 

 * ตอ้งการลอ็คที่นัง่แถวหนา้ Hot Seat  

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

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

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

** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจองค่ะ** 

12.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งใน

อดีตเป็นเมอืงหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืงมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 

จากนัน้ เขา้ชมพระธาตทุีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ 

ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่าน

นมสัการยอดเจดยีห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกนัว่าเป็นจุดที่ศกัดิ์สทิธิ์มาก ซึ่งเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน้ี์เป็นศิลปะทีผ่สมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง377 ฟุต 

สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธิษฐานที่ศกัดิ์สทิธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ที่ตกลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนกั

ที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร  า่ลอืถงึความศกัดิ์-สทิธโ์ดย

แท ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นสถานที่ที่พระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบ

ความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดีย ์

องคท์ี่หกัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึ่งเปรยีบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ่งข้ึนไป 
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จากนั้น น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ที่ขา้มผ่านชมแม่น ้ าสะโตงสถานที่ส  าคญั 

ทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทพั

โดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัที่ริมฝัง่แม่น า้สะ

โตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแมน่ า้ไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัที่ริมฝัง่แม่น า้สะโต

งสมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสยีชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเหน็

ขวญัเสยี จงึถอยทพักลบักรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้ม

แมน่ า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเครื่องราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถงึทกุวนัน้ี  

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทรแ์ขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ก็จะถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ซึ่งเป็นจุดส าหรบัท าการ

เปลีย่นเป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดินทางจากคิมปูน

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

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะข้ึนอนิแขวนไดแ้ค่คร ัง้เดียวค่ะ เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั

จากนัน้ชม เจดียไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจาก

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

เหม ่แต่ชาวพมา่มกัยนืกรานว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิ์สทิธิ์ทีบ่รรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย่์อมท าใหห้นิกอ้นน้ีทรง

ตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิ

ของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีครบ3 ครัง้ผูน้ ัน้จะมแีต่

ความสุขความเจริญพรอ้มท ัง้ขอสิง่ใดกจ็ะไดส้มดัง่ปรารถนาทกุประการ 

ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตร ี

สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้**ส าหรบัจุดไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเริ่มตน้ 

2,000 จา๊ต/ชดุ** 
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ค า่  บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรอืนัง่สมาธิทีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดท ัง้คืนแต่ 

ประตูเหลก็ที่เปิดส าหรบัสุภาพบรุุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรอง

นัง่เน่ืองจากบรเิวณพื้นทีน่ ัน้มคีวามเยน็มา 

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่ข้ึนไปกราบนมสัการพระธาตอุนิ

แขวน  โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุง้และมีโรงแรมจ ากดั แต่ไดเ้รือ่งความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็น

หอ้งพดัลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบาย และไม่สามารถเลอืกหรอืรเีควสโรงแรมได ้ 

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

                                                          (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.  อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ ส  าหรบัผูท้ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถ

ซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริ่มตน้ชดุละ 3,000-10,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีนเริ่มตน้ชดุละ2,000จา๊ต 

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.  ออกเดนิทางกลบั เปลี่ยนนัง่รถบรรทกุหกลอ้ ถงึคมิปนุแคม้ป์เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มน าท่านเดนิทางสู่ 

  กรุงหงสาวด ีนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนทีท่ี่

มพีทุธลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวพม่าท ัว่ประเทศและเป็นพระ

นอนทีง่ดงามทีสุ่ดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีีย่่างกุง้ 

แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะทีไ่ม่เหมอืนกบัพระนอนของไทย 

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

ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ)กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สาม

พระองคค์ือ พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)เลา่กนัวา่สรา้งขึ้นโดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธศรทัธาสูงส่งและต่างให ้

สตัยส์าบานวา่จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ ัน้เกิด

รอยรา้วขึ้นทนัท ี
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้ าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 

บ่าย น าท่านชม พระราชวงับเุรงนองและบลัลงักผ้ึ์ง (KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิง่เริ่มขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.

2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นทีป่ระทบัของ พระเจา้บเุรงนอง ท่าน 

ผูท้ีไ่ดร้บัค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทบัของ  

พระนางสุพรรณกลัยาและสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช คร ัง้ตอ้ง 

ตกเป็นเชลยศึก เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียุธยาใหแ้ก่พมา่ ปจัจบุนั 

พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวตัศิาสตรแ์ละ 

ถกูสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหมโ่ดยอา้ง 

องิจากพงศาวดาร จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงย่างกุง้  

น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจุ 

พระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปีก่อน  

ในปี 2486เจดยีแ์ห่งน้ีถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลาง 

องคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุีก 2องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700องค ์และจารกึดนิ 

เผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่ประดบัดว้ย

กระเบื้องสสีนังดงาม และมมีมุส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียจ์ากนัน้น าท่านขอพร นัต

โบโบยี หรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสกัการะรูปปัน้เทพ

ทนัใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไป

ใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากนั้นก็เอา

หน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจ้ากนัน้น าท่าน

สกัการะ เทพกระซิบซึ่งมนีามว่า“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค 

ที่ เกิดศร ัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ร ักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัว ์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไป

กลายเป็นนตัซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ  

หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้ 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่า

อายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกิง ชื่อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่า

สถานที่แหง่น้ีมี ลานอธษิฐาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพือ่ขอพร

จากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนั

เกดิประดษิฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกชี่วิต 

พระเจดยีน์ี้ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยีส่บิสาม

ตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อน
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ท ัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอด

บรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศิลปะ

และสถาปตัยกรรมทกุชิ้นทีร่วมกนัขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้นชมระฆงัใบ

ใหญ่ทีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน่ า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักู ้

ขึ้นมาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคซีึง่ชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ใหต้รีะฆงั 3คร ัง้แลว้

อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนัน้ใหท้่านชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะได ้

เหน็แสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสเีหลอืง,สนี า้เงนิ,สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

  วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

 ปฐมงักกสุนัธงัสวุรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะตทิตุิยงัโกนาคะมะนงัธมัมะการะนงัธาตโุย 

 ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะติจตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

 อหงัวนัทามิตรุะโตอหงัวนัทามธิาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 

  *** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

วนัเกดิ อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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19.00น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารชาบูชิบฟุเฟ่ต ์อร่อยเต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกี้หมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปัน้สารพดัหนา้ในเครอืโออชิิ 

 
**น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม ยา่งกุง้-พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสญัพญัญู-วิหารธรรมยนัจ ี

                   จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย-์โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุน่           (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม 

06.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมงิกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินยองล ูสู่เมอืงประวตัศิาสตรพ์กุาม โดย สายการบิน Air Mandalay หรอืสายการบินภายในอืน่ 

08.25 น. เดินทางถงึเมอืงพกุาม(Bagan)น าท่านน าท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง(Shwezigon Pagoda)ซึง่เป็นสถูปด ัง้เดิมของ

พม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาตุ 

จากพระสรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท ัง้ทีป่ระชมุสวดมนตแ์ละศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนา

นิกายเถรวาทในพกุาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชมวดัอนนัดา(Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มอง 
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เหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นบัไดว้่าเป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสีเ่หลีย่ม

จตัรุสั มมีขุเดจ็ยืน่ออกไปท ัง้ 4 ดา้นซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสิง่ที่

น่าทึ่งของวหิารแห่งนี้ ก็คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่า

อศัจรรย ์จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple)ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 

โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อส ัง่สมบุญไวส้  าหรบัชาติหนา้ จึงไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดันี้

โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึ่งองค ์กบั พระพทุธรูปอกีสามองคน์ ัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความ

คบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคน์ี้ เป็นอย่างด ี

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิง่ของขึ้นชื่อของพกุามก็คือ เครื่องเขิน ซึง่ยอมรบักนั 

วา่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดในพม่า เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาด 

เลก็ถงึใหญ่ หบีใส่ของต่างๆ สิง่ทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมก็คือ โถใส่ของท า 

จากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้ 

กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ จากนัน้พาท่านเทีย่ว วดักบุยางก ีสรา้งโดย 

พระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคือภาพจติกรรมฝาผนงั 

ทีง่ดงามทีสุ่ดในพกุาม ทีย่งัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้ชม วดัติโลมินโล  

สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็น 

พระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู ซึง่เกิดกบันางหา้มผูห้นึ่ง และได ้

เสีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43  

เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทศิ  

ท ัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้  

อนัประณีตสวยงามสรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี พ.ศ.1761ซึง่ 

ไดร้บัการยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากท ัง้ภายในและภายนอก  

นมสัการ เจดียส์พัพญัญูซึง่เป็นเจดยีท์ีสู่งทีสุ่ดในเมอืงพกุาม ชมวิหารธรรมยนัจ ีสรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์

เชื่อว่าเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สรา้งขึ้นเพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะ

ติดตามพระองค์ไปในชาติภพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา จากนัน้น าท่าน

เดนิทางชมและเก็บภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย ์
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ค า่  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพรอ้มชมโชวเ์ชิดหุน่กระบอก  ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นทีดู่เหมอืนมชีีวติจริงพรอ้ม

ลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

*น าท่านเขา้สูท่ี่พกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วนัที่สี่ พกุาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออ-ูชมสวนเกษตรลอยน ้ า-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดห่วง          

     (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.30 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่สนามบนินองอพูกุามอาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.50 น.  เหริฟ้าทางสู่สนามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เทีย่วบนิที่ YJ892 

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

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

ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกดิจากล าธารหลายสายที่ไหลมาจากเทอืกเขาที่ทอดขนานไปท ัง้ทาง

ทศิตะวนัตกและตะวนัออก มนี า้ไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น า้สาละวนิ รอบทะเลสาบมชีนุชนชาวอนิตาอยู่มากกว่า 200 แห่ง น า

ท่านลงเรอืเพือ่เดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิเลลงเรอืยนต(์ล าละ 5-6 ท่าน) มีเสื้อชูชีพบริการท่านเพือ่ความปลอดภยัชมววิทวิทศันท์ี่

สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบระหว่างทาง ท่านจะไดพ้บ การพายเรอืดว้ยเทา้ขา้งเดียว

ทัง้ชายและหญงิอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาวอนิตา  
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เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล  

น าท่านเทีย่วชม วดัพองดออู สรา้งในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพทุธรูป 5 องคน้ี์(พระบวัเข็ม) ชาวบา้นจะ อญัเชิญขึ้นเรือแลว้แห่ไป

ตามหมูบ่า้นต่างๆรอบทะเลสาบ(ซึง่จะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 

 15 วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระจนถงึ 

ปจัจบุนั พระพทุธรูปมขีนาดสูงกว่าเดมิถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพทุธรูป 

ทีศ่กัดิ์สทิธิ์คู่ทะเลสาบอนิเลย ์ใหน้ าท่านนมสัการ พระบวัเข็ม เพือ่เป็น 

สริมิงคล จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซึง่เป็นหมูบ่า้นที่ 

น าเสน้ใยบวัมาทอเป็นเสื้อผา้,ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด ม ี

อายุ 200 กว่าปี จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัทีพ่กั พกัผ่อนกบับรรยา 

กาศของ ทะเลสาบอนิเลย ์หลงัจากนัน้ เดนิทางไป หมู่บา้นผลติบหุรี่ 

พื้นเมือง และ แปลงสวนผกัลอยน ้ า (Floating Garden)ทีป่ลูกผกัมากมาย  

เช่น พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจ านวนมากพอทีจ่ะเลี้ยงคนพมา่ท ัง้ประเทศได ้ 

หลงัจากนัน้น าท่านไป วดัแมวลอดห่วง Nga-Phe-KyanngMonastary เป็น 

ส านกัสงฆท์ีร่วบรวมพระพทุธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวนมากเป็นวดัทีไ่ดร้บัการ 

ประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี  

ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดงไดเ้วลาสมควรเขา้สู่ทีพ่กั 

ค า่ บรกิารอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 พกัที่ SKY LAKE INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเท่า) 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                      (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

06.30 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

10.00 น.  ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิ Air Bagan หรอืสายการบนิภายในสายอืน่ 

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมอืง

มณัฑะเลย ์ใชเ้วลาเดนิทางจากสนามบนิมณัฑะเลยป์ระมาณ 1 ช ัว่โมง 

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

พระราชวงัทีส่่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่ง 

หนึ่งของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพา หรอืสงคราม 

โลกครัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488 เครือ่งบนิฝ่ายสมัพนัธ 

มติรโดยกองทพัองักฤษไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถลม่พระ 

ราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตผุลวา่พระราชวงันี้ เป็นแหลง่ 

ซ่องสุมก าลงัของกองทพัญีปุ่่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระ 

ราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงัทีย่งัเป็นของด ัง่เดมิ

อยู่ปจัจปุนัพระราชวงัทีเ่หน็อยู่เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขึ้นมา 

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

 ศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย  

ท ัง้หลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกี่ยวกบัพทุธ 

ประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี  

พ.ศ.2400 ซึง่เป็นปีทีพ่ระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทีเ่มอืง 

มณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐานแต่หลงัจากทีพ่ระองค ์

สิ้นพระชนม ์พระเจา้ธบีอหรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันี้ถวายเป็น 

วดั ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลย ์

อย่างแทจ้รงิ น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda)วดักุโสดอเป็นวดัทีพ่ระเจา้มนิดงทรงโปรดฯใหม้กีารจดั

สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่5ของโลกขึ้นโดยทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฎกจ านวน 84,000พระธรรมขนัธล์งบนแผ่นหนิอ่อน 

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

พระเจดยีม์หาโลกมารชนิ ทีจ่  าลองแบบมาจากเจดยีช์เวสกิองแห่งเมอืงพกุามหนงัสอืกนิเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้า่ “หนงัสอืที่

ใหญ่ทีสุ่ดในโลก 
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เยน็ น าท่านแวะวดักุสินารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์น าท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hillตัง้อยู่ทาง

ตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซึง่เป็นจดุชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่อยู่บน 

ยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กอืบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่เมนูพเิศษ  กุง้แม่น ้ าเผา 

*น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมระดบั 3 ดาว **โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

  ส 
 
 
 
 
 

วนัที่หก   ร่วมพธิีลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-อมรปรุะ-สะพานไมอู้เบ็ง-มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนับนเครื่อง) 

04.00น. น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า  

ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริยท์ี่ไดร้บัการขนานนามว่า 

“พระพทุธรูปทองค าเน้ือน่ิม”ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึ้นที่เมอืงธรรมวด ีเมือ่ปี  

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

มารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปีพ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรอื  

วดัยะไข ่(วดัอาระกนั หรอืวดัพยาจ)ีเพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 

สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้อง 

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

พมา่ไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่าง 

ชาวอติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ี่สุดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทีสุ่ดใน 

เมอืงพมา่ โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่คร ัง้ 

กรุงแตกครัง้ที่ 1 พรอ้มท ัง้ เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน ์สวยงาม

มากจากนัน้กลบัโรงแรม 

07.00 น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปรุะ(Amrapura)เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นราช

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

  สะพานไมส้กัทีย่าวทีสุ่ดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายุกวา่ 200ปี สะพานอูเบง็สรา้งจากไมส้กัที่

รื้อถอนจากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงใหข้นุนางชื่ออูเบง็คมุงานก่อสรา้งสะพานแห่งนี้ เลยตัง้ชื่อตามผูคุ้ม
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ทอดขา้มทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจซีึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุามภายในมจีติรกรรมฝาผนงัที

เป็นศิลปะชาวกรุงศรอียุธยาทีถ่กูกวาดตอ้นตอนเสยีกรุงใหม้าอยู่ในอาณาบรเิวณแถบนี้น ัน่เอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.50 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย เที่ยวบนิที่ FD 245 

** มีบริการอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

15.15 น.  เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

**ในกรณีที่ไฟลท์บนิภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปญัหาทางสายการบนิหรอืเหตุ

สุดวสิยัทางธรรมชาติ ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิ์ปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกดิจากสายการบิน

ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั** 
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อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

วนัเดินทาง ราคา แกรนดพ์ม่า เจาะลกึเมืองน่าเที่ยว บนิ FD 6 วนั 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

 ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ 3 ขา เสน้ทาง ย่างกุง้-พกุาม-เฮโฮ-มณัฑะเลย ์

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

 ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
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อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 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 1,200 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 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 ารองที่นัง่และการยกเลกิทวัร ์

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั มิฉะนั้นถอื 

ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั) 

 

 
 
 



 
BT-MMR09_DEC18-MAY19 

2.กรณียกเลกิ 

2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

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 าการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยงั 

คณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 

เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว ้

(15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่ 

เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5.คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธ์ิเลื่อนวนัเดินทางหรอืยกเลกิการเดินทาง 

โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 

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

บนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักล่าว 

7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

 เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิ

เหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตุสุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะ

ค่าใชจ้า่ยทุกอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 
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 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุที่เกดิจากความประมาทของ

นักท่องเที่ยวเองหรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

 เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

 กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 

 
 


