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วนัแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวด-ี พระธาตุมุเตา- พระราชวงับเรงนอง -พระธาตุอนิทร์แขวน   (/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

05.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

08.50 น.    ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน PG 701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.40 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทย
คร่ึงช่ัวโมง) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค 
(Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ี
ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากนั้น น าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่
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คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe 
Mordore)  ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือ
กนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ี
ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง  377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดา
กอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัท่ีมหาศาล ตก
ลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้
และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ
ทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์ 
ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอนัศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริ
มงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค า้จุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป  

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
บ่าย  ท่านชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ผึ้ง 

(KanbawzaThardi Palace)  ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้
และบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหักพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐาน
ได้ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ 
พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญว่า
เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระ
นางสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสีย
กรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า ปัจจุบันพระราชวงั
แห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดย
อา้งอิงจากพงศาวดาร 

จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง 
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก
ทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา 
กองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิ
ให้ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาว
เกา้คืบยงิถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี 



 

 
MM BT MMR08 5D PG 

 

พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นบัเป็นพระ
แสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

 
จากนั้น   น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท า

การเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได)้ใชเ้วลา
เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พกัที ่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนได้แค่คร้ังเดยีวค่ะ 
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนั้นชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden 
Rock)แปลว่า กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตั้งอยู่
บนกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าให้หินกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี
บนสรวงสวรรคโ์ดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ3 คร้ังผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ
พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุ
อินทร์แขวน(เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทน
ได้)**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 
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ค า่ บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอด
ทั้งคืนแต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม
ผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลยีว-เจดย์ีไจ๊ปุ่ น-หงสาวด-ีย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย-ีเจดย์ีโบตา
ทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดย์ีชเวดากอง                     (เช้า/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรับอาหารท่ีจะ
ใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้
ชุดละ 2,000 จ๊าต  

06.30 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      ออกเดินทางกลบั  เปลีย่นน่ังรถบรรทุกหกล้อ ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมน าท่านเดินทางสู่

กรุงหงสาวดี นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนท่ี
ท่ีมีพทุธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็น
พระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ี
ยา่งกุง้ แต่กง็ามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

จากนั้น น าชม เจดีย์ไจ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างใน
ปี  1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทั้ง 
4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไป
ทางทิศ เห นือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต  สาม
พระองค์ คือ  พระพุทธ เจ้ามห ากัสสปะ (ทิ ศ
ตะวนัตก) เล่ากันว่าสร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่น้องท่ีมี
พุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะ

รักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนี
ไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัว่าท าให้พระพุทธรูปองค์นั้น
เกิดรอยร้าวข้ึนทนัที 
เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
**เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
หลังอาหารน าท่ าน เดินทางกลับ สู่ก รุงย่างกุ้ง 
สักการะ  พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี  (Kyauk 
Htatgyi Buddha) หรือพระนอนตาหวาน นมสัการ
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พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม  พระ
บาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย น าท่านชม เจดย์ีโบตาทาวน์ สร้าง
โดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ี
ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบ
พระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบ
ภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

จากน้ัน น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตาม
ความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ 
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะ
เป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอา
เงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไป
ใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้  จากน้ันก็เอา

หน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยี แค่นี้ท่าน
กจ็ะสมตามความปราถนาที่ขอไว้จากนั้นน าท่าน
ข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ 
เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตาม
ต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่
ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต 
ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ ซ่ึง
การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้าม
คนอ่ืนได้ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ 
และผลไม้ 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดย์ีชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่า
อายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน
พม่า สถานท่ีแห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือ
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ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ
ประจ าวันเกดิประดษิฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสิริ 
มงคลแก่ชีวติ พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค า 
ทั้งหมดน ้ าหนักยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะ
บริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และ
ยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดียล์ว้น
มีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุง้
เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมได ้จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
สามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ให้ตีระฆงั 3 คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้
ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง,สี
น ้าเงิน,สีส้ม,สีแดง เป็นตน้ 
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ค าไหว้พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกสัุนธัง สุวรรณะ ตันตงั ธาตุโย ธัสสะต ิทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะต ิตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะต ิจตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ

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

วนัเกดิ อาทิตย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

19.00น.  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเตม็อิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ ข้าวป้ันสารพดัหน้าใน
เครือโออชิิ 

**น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว  โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 
 

 
 
 
 

 

วนัที่สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วดัเจดีย์ชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมนิโล-วดัสัญพญัญู-วหิารธรรมยนัจี-จุด
ชมววิทุ่งทะเลเจดย์ี-โชว์พืน้เมืองเชิดหุ่น                 (เช้า/กลางวนั/เย็น)                                                                               

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 
06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผู ้

โดยสายภายในประเทศ 
07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่เมือง

ประวติัศาสตร์พกุาม โดย สายการบิน Air 
Mandalay เท่ียวบินที่ …… 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) น าท่านน าท่านชม 
พระเจดี ย์ช เวสิกอง  (Shwezigon Pagoda)  ซ่ึ ง
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เป็นสถูปดั้งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างข้ึนหลงัพระเจา้อโนรธาข้ึนครองราชย ์เพื่อใช้
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทั้งท่ีประชุมสวดมนต ์
และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม  วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของก าแพงเมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จเม่ือปี 1091 ซ่ึงวิหารแห่งน้ีนบัไดว้า่เป็นวิหาร
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ดา้นซ่ึงต่อมาเจดียแ์ห่งน้ีเป็น
ตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพุกาม และส่ิงท่ีน่าท่ึงของวิหารแห่งน้ีก็คือ ท่ีช่องหลงัคาเจาะเป็นช่อง
เลก็ๆ ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสงสวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์ 

จากน้ัน พาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple) ตั้ งอยู่
ทางตอนใต้ของหมู่บ้านมยินกะบา สร้างเม่ือปี 
1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อสั่ง
สมบุญไว้ส าห รับชาติหน้า จึงได้น าอัญมณี
บางส่วนไปขายมาสร้างวดัน้ี โครงสร้างวิหาร
ค่ อ น ข้ า งแ ค บ  มี พ ระน อน ห น่ึ งอ งค์  กั บ 
พระพุทธรูปอีกสามองคน์ั่งเบียดเสียดอยู่ภายใน 
สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลย
พระองคน้ี์เป็นอยา่งดี 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย น าท่านแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ 

เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกันว่ามี
ช่ือเสียงท่ีสุดในพม่า เช่น ถว้ยน ้ า จานรอง โถใส่
ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ ส่ิง
ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหาง
มา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้
ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดังเดิม จากนั้นพาท่าน
เท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้าง
โดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียงัคงเหลืออยู ่
จากนั้นเขา้ชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างข้ึนเม่ือปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็น
พระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซ่ึงเกิดกบันางห้ามผูห้น่ึง และไดเ้ส่ียงทางเลือกให้เป็นราชทายาทเป็นวดัสูง 46 
เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัทั้ง 4ดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทั้ง 4 ทิศ ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอนั
เก่าแก่กบัลวดลายปูนป้ัน อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เม่ือปี พ.ศ.1761 ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่ามี
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ความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สัพพัญญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหาร
ธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์เ็ช่ือวา่เป็นวดัท่ีใหญ่ท่ีสุดในเมืองพุกาม สร้าง
ข้ึนเพื่อลา้งบาปดว้ยทรงปริวิตกวา่ผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพหนา้ ตั้งโดดเด่น 

 
ยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัต านานท่ีโหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา จากนั้น น าท่านเดินทางชมและเกบ็ภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า 
ณ จุดชมววิทะเลเจดย์ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  พร้อมชมโชว์เชิดหุ่น

กระบอก  ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง พร้อม
ล้ิมรสอาหารพื้นเมือง 
*น าท่านเข้าสู่ท่ีพกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือ
เทียบเท่า 
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วนัที่ส่ี พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวงัมัณฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง-วดักโุสด-มิงกนุ-หมู่บ้านมิงกนุ-ล่องแม่น า้อิ

ระวด-ีระฆงัมิงกนุ              (เช้า/กลางวนั/เย็น)                                                                                                    
06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพกุาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Mandalay  เท่ียวบินที่ .......... 
08.35 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์  ประเทศพม่า 

ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
จาก น้ั น  น าท่ านชมพระราชวั งมัณฑ ะเล ย์ 
(Mandalay Palace)  พ ระราชวัง ท่ี ส่ วน ให ญ่
ก่อสร้างดว้ยไมส้ักท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
เอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ
สงครามโลกคร้ังท่ี  2 ว ัน ท่ี  20 มีนาคม 2488
เคร่ืองบินฝ่ายสัมพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษได้
ท้ิงระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะ
เลยข์องพม่าด้วยเหตุผลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทัพญ่ีปุ่นพระราชวงัมัณฑะเลยซ่ึ์งเป็น
พระราชวงัไม้สักก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็นหน้า
กลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน ้ ารอบ
พระราชวัง ท่ี ย ัง เป็ นของดั่ ง เดิ มอยู่ ปั จ จุ ปั น
พระราชวงัท่ีเห็นอยู่เป็นพระราชวงัท่ีรัฐบาลพม่า
ไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าข้ึนมา 

จากน้ัน น าท่านไป พระราชวังไม้สักชเวนานจอง (Golden 
Palace Monastry) วงัท่ีสร้างด้วยไม้สักทั้ งหลัง 
งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ย
ลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนช้อย ทั้ งหลังคา 
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บานประตูและหน้าต่าง โดยเนน้รายละเอียดเก่ียวกบัพุทธประวติัและทศชาติของพระพุทธเจา้ สร้างโดยพระเจา้มิ
นดงในปี พ.ศ. 2400 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่ีเมืองมณัฑะเลยเ์พื่อเป็นต าหนักยามแปร
พระราชฐาน แต่หลงัจากท่ีพระองคส้ิ์นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั ถือได้
วา่เป็นงานฝีมือท่ีประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง  น าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) 
วดักุโสดอเป็นวดัท่ีพระเจา้มินดงทรงโปรดฯให้มีการจดัสังคายนาพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 5 ของโลกข้ึนโดยทรงให้
จารึกพระไตรปิฎกจ านวน 84,000 พระธรรมขนัธ์ลงบนแผน่หินอ่อน 729 แผน่ รวม1,428 หนา้ และไดส้ร้างมณฑป
สีขาวครอบแผน่จารึกหินอ่อนเหล่าน้ีไว ้(1 แผน่ต่อ 1 มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์หาโลกมารชิน ท่ีจ าลองแบบ
มาจากเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพกุามหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 

 
เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตาม

แม่น ้ าอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเว
ไจยตั เขตเมืองอมรปุระทวนน ้ าไปหมู่บ้านมิง
กนุ ซ้ึงเป็นส่วนหน่ึงของอมรปุระ แต่อยูบ่นเกาะ
กลางล าน ้ าอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือ
เท่านั้นทวา่มีอนุสรณ์สถานท่ีแสดงความยิ่งใหญ่
ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้น
อิรวดีท่ีมีลกัษณะเป็น “ก่ึงบา้นก่ึงแพ” เน่ืองจาก
ระดับน ้ า อิรว ดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความ
แตกต่างกนัมาก โดยเฉพาะฤดูน ้ าหลาก ระดบัน ้ าจะข้ึนสูงกว่าฤดูแลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นก่ึงแพ 
คือถา้น ้ าข้ึนสูงก็ร่วมแรงกนัยกบา้นข้ึนท่ีดอนคร้ันน ้ าลงมากก็ยกบา้นมาตั้งใกลน้ ้ าเพื่อความสะดวกสบายในการใช้
แม่น ้ าในชีวิตประจ าวนั น าท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรง
เคล่ือนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระ
มหามัยมุนีมาประดิษฐานท่ีมัณฑะเลย์เป็น
ผลส าเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระท าการใหญ่ข้ึน
และยากข้ึน ดว้ยการท าสงครามแผ่ขยายไปรอบ
ดา้น พร้อมกบัเกณฑ์แรงงานขา้ทาสจ านวนมาก
ก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพื่อ
ประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีไดจ้ากพระเจา้กรุง
จีนโดยทรงมุ่งหวงัให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์
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ในสมยัพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดียใ์นสยาม ซ่ึงในเวลานั้นถือเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิ 
ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจ านวน 50,000 คนหลบหนีการขดข่ีแรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็น
ดินแดนในอาณติัขององักฤษแลว้ท าการซ่องสุมก าลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่ากล่าวหา
ว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้พม่าเสียเมืองในท่ีสุด
อยา่งไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียมิ์งกุนด าเนินไปไดเ้พียง 7 ปี พระเจา้ปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยใน
สงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิง่ใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐานทวา่ใหญ่โตมหึมาดัง่ภูเขา
อิฐท่ีมีความมัน่คงถึง50 เมตร ซ่ึงหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 
152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกุน
คือระฆงัมิงกนุพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้ร้างโดย 

 
  ส าเร็จ เพื่อทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกุน จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีเส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 

3.70 เมตร น ้ าหนัก87ตัน เล่าขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ต้องการให้มีใครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งให้
ประหารชีวิตนายช่างทนัทีท่ีสร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษท่ี์มีขนาดเล็กกว่าระฆงัแห่งหน่ึงแห่งพระราชวงัเค
รมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจว่าระฆงัมิงกุนเป็นระฆงั
ยกัษ์ท่ียงัคงส่งเสียงกอ้งกังวานทั้งน้ีเคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบน้ี โดยให้เด็กตวัเล็กๆไปยืน
รวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถึ้ง100 คน เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกุนไม่ไกล ไดช่ื้อว่า
เป็นเจดียท่ี์สวยสง่ามากแห่งหน่ึงสร้างข้ึนในปี พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แห่งความรักท่ีพระองคมี์ต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญา
นามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์งค์น้ีเป็นพุทธศิลป์ท่ีสร้างข้ึนดว้ยภูมิจกัรวาลคือมีองค์เจดียส์ถิตอยู่ตรง
กลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเช่ือกนัว่าเป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ยขุนเขาและมหาสมุทรตาม
หลกัไตรภูมิหลงัจากนั้นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์

ค า่  บริการอาหารค ่าเมนูพเิศษ  กุ้งแม่น า้เผา 
*น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว ** โรงแรมระดบั 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า 
 
 
 
  ส 
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 วนัที่ห้า   ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณ-ีอมรปุระ-วดัมหากนัดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ   
            (เช้า/กลางวันบนเคร่ือง                                                                                                                                           

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองค า
ขนาดใหญ่ทรงเคร่ืองกษตัริยท่ี์ไดรั้บการขนานนาม
วา่ “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ท่ีพระเจา้กรุงยะไข่
ทรงหล่อข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือปี พ.ศ. 689 สูง 12 
ฟุ ต  7 น้ิ ว  หุ้ มด้วยทองค าเปลวหนา 2 น้ิ ว  ทรง
เคร่ืองประดับทองปางมารวิชัย หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต 
ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือ
วดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐาน
พระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สี
ปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าให้องักฤษไดเ้กิดไฟไหม้
วดัทองค า จึงท าให้ทองค าเปลวท่ีปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ ้ าหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้
เร่ียไรเงินเพื่อบูรณะวดัข้ึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวดัท่ี
สร้างใหม่ท่ีสุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุท่ีน าไป
จากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายร้อยปี 
ประดิษฐานพระพทุธไสยาสน์ สวยงามมากจากนั้นกลบัโรงแรม 

07.00 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น า ท่ าน เดิ น ท าง เข้ า สู่ ตัว เมื อ ง  อม รปุ ระ 

(Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซ่ึงอยู่ทาง
ตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ึงเป็นราชธานี
เพียง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนท่ีจะยา้ยมาย
อยูท่ี่เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 ชม สะพาน
ไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักท่ียาวท่ีสุดใน
โลก เสาของสะพานใชไ้มส้ักถึง1,208 ตน้ซ่ึงมี
อายุกว่า 200 ปี สะพานอูเบ็ง สร้างจากไมส้ักท่ี
ร้ือถอนจากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระ
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เจา้ปดุงใหข้นุนางช่ืออูเบง็คุมงานก่อสร้างสะพานแห่งน้ีเลยตั้งช่ือตามผูคุ้มทอดขา้มทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอก
ตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ี์สร้างตามแบบวดัอนันดาแห่งพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาท่ีถูก
กวาดตอ้นตอนเสียกรุงใหม้าอยูใ่นอาณาบริเวณแถบน้ีนัน่เอง  

จากนั้น น าท่านชมการตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ ซ่ึงเป็นวดัใหญ่ท่ีสุดของพม่าท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึง
ในช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์บัร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการส ารวม ในทุกๆวนัเวลา 10.30 น.จะมีนกัท่องเท่ียวจ านวน
มาก มาร่วมช่ืนชมการจดัเตรียมตกับาตร ถวายภตัตาหารเพลให้แก่พระสงฆ ์และเณรท่ีมาศึกษาพระธรรมวินยัท่ีวดั
มหากนัดายน ในเมืองมณัฑะเลย ์ท่ีน่ีมีพระสงฆ ์และเณรจ าวดัอยูเ่กือบ 1,400 รูป 

ไดเ้วลาสมควร น าทุกท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินมณัฑะเลย ์
14.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เท่ียวบินที่ PG710 

** มีบริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

**ในกรณทีี่ไฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินเน่ืองจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวสัิยทางธรรมชาต ิ
ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิปรับเปลีย่นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาท่ีเกดิจากสายการบินตามความเหมาะสม ท้ังนีจ้ะค านึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั** 

“WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’. 
 

     อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

มหัศจรรย์ พม่า 5 มหาบูชาสถาน นมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุดของพม่า 5 วนั 4 คืน 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดีย่ว 

10 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 

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 
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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 
 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ 2 ขา เส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์ 
✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดีย่ว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิน่และหัวหน้าทัวร์น าเที่ยวตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดนิทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดนิทาง 

✓ ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง) 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาต ิ
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยัทางธรรมชาต,ิการประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทัวร์ 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า15 วนั 
มิฉะน้ันถือ 
ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 21 วนั) 
2.กรณยีกเลกิ  
2.1 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตั
ฤกษ์ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มเีง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 
  2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการเดนิทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯ
ก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดยีวกนั บริษัทต้องน าไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5.คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดนิทางในกรณท่ีีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธ์ิเล่ือนวันเดนิทางหรือยกเลกิการ
เดนิทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดนิทาง 
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6.กรณทีี่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 
7.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดนิทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดนิทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาต(ิซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณท่ีีเกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุท่ีเกดิจากความประมาท
ของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณท่ีีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณท่ีีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีระบุไว้ในรายการ
เดนิทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 
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➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วท้ังหมด 

➢ กรุ๊ปท่ีเดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มกีารคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดงันั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ท่ีชัดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆท้ังส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 


