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วนัแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวงับเรงนอง -พระธาตุอนิทร์แขวน  ä (/กลางวนั/เยน็)

05.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร � ประตู � เคาน์เตอร์ สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

08.50 น.   ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที�ยวบิน PG 701

09.40 น.      เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้(เวลาท้องถิ�นที�เมีย
นม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ�งชั�วโมง) จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดหีรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ� งในอดีต
เป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่ และ อายมุากกวา่ ��� ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะ
ทางประมาณ �� กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
�.�� ชม.

จากนั�น นาํท่านเขา้ชมพระธาตุที�ตั�งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี
เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น � ใน � มหา  บูชา
สถานสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ของพม่า เจดย์ีชเวมอดอร์ หรือ พระ
ธาตุมุเตา (Shwe Mordore)  ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพทุธเจา้ นาํท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซึ� ง
ชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัวา่เป็นจุดที�ศกัดิ� สิทธิ� มาก
ซึ�งเจดียนี์�  สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา
สกัการะ เจดียอ์งคนี์� เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหวา่ง
ศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง  ��� ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง �� ฟุต มีจุด
อธิษฐานที�ศกัดิ� สิทธิ� อยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. ���� ดว้ยนํ�าหนกัที�มหาศาล ตกลงมายงัพื�นล่างแต่
ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ� าลือถึงความศกัดิ� -สิทธ์โดยแท ้และสถานที�แห่งนี�
ยงัเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ�นดาํ ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกลา้
หาญก่อนขึ�นครองราชย ์
ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอนัศักดิ�สิทธิ�   และสามารถนําธูปไปคํ�ากบัยอดของเจดย์ีองค์ที�หักลงมาเพื�อเป็นสิริ  
มงคล ซึ�งเปรียบเหมือนดั�งคํ�าจุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิ�งขึ�นไป 

เที�ยง          ä บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ�าเผาตัวใหญ่ท่านละ � ตัว **
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บ่าย ท่านชม พระราชวงับุเรงนองและบัลลงัก์ผึ�ง 
(KanbawzaThardi Palace)  ซึ� งเพิ�งเริ�มขดุคน้
และบูรณปฏิสงัขรณ์เมื�อปี พ.ศ.���� จากซาก
ปรักหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐาน
ไดว้า่โบราณสถานแห่งนี� เป็นที�ประทบัของ
พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูที้�ไดรั้บคาํสรรเสริญวา่
เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที�ประทบัของ
พระนางสุพรรณกลัยาและสมเดจ็พระนเรศวร
มหาราช ครั� งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื�อตอ้งเสีย
กรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า ปัจจุบนัพระราชวงั
แห่งนี�ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวติัศาสตร์และถูกสร้างจาํลองพระราชวงั
และตาํหนกัต่างๆ ขึ�นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร

จากนั�น นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ที�ขา้มผา่นชมแม่นํ�าสะโตง 
สถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์ ซึ� งในอดีตขณะที� � สมเดจ็พระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก
ทหารพม่าไล่ตามซึ�งนาํทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา 
กองหนา้ของพม่าตามมาทนัที�ริมฝั�งแม่นํ�าสะโตง ในขณะ ที�ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ�าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิ
ใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกนัที�ริมฝั�งแม่นํ�าสะโตง  สมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาว
เกา้คืบยงิถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี
พระแสงปืนที�ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนี�ไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ�าสะโตง"นบัเป็น
พระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเครื�องราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนันี�  

จากนั�น นาํท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ � ชั�วโมง กจ็ะถึง คิ�มปูนแค้มป์ซึ� งเป็นจุดสาํหรับ
ทาํการเปลี�ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจาํเส้นทางชนิดเดียวที�จะสามารถขึ�นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ใชเ้วลา
เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ � ชั�วโมง 
พกัที�  Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel

หมายเหตุ   :   ในกรณพีกัโรงแรม     Golden Rock Hotel     จะขึ�นอนิแขวนได้แค่ครั�งเดยีวค่ะ  

เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยจากนั�นชม เจดย์ีไจ้ทีโยหรือพระธาตุอนิทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden 
Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบันํ�าทะเล �,��� เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพียง �.� เมตรตั�งอยู่
บนกอ้นหินกลมๆ ที�ตั�งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ�นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัดิ� สิทธิ� ที�บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มทาํให้หินกอ้นนี�ทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเรื�อยไป ตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนนี�ใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี
บนสรวงสวรรคโ์ดยเชื�อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนนี�ครบ � ครั� งผูน้ั�นจะมีแต่ความสุขความเจริญ
พร้อมทั�งขอสิ�งใดกจ็ะไดส้มดั�งปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไปเพื�อปิดทององค์พระธาตุ
อนิทร์แขวน  (  เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทน  
ได้  )  **  สําหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมบีริการแผ่นทองคาํเปลวราคาเริ�มต้น   �,���      จ๊าต  /  ชุด  **  
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คํ�า äบริการอาหารคํ�า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั�นท่านสามารถขึ�นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดียไ์ดต้ลอด
ทั�งคืนแต่ประตูเหลก็ที�เปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา ��.�� น.  ควรเตรียมเสื�อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม
ผา้พนัคอเบาะรองนั�งเนื�องจากบริเวณพื�นที�นั�นมีความเยน็มาก

วนัที�สอง พระธาตุอนิทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลยีว-เจดย์ีไจ๊ปุ่ น-หงสาวด-ีย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดย์ีโบตา
ทาวน์-เทพทันใจ - มหาเจดย์ีชเวดากอง               ä (เช้า/กลางวนั/เยน็)

05.00 น. อรุณสวสัดิ� ยามเชา้ สาํหรับผูที้�ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี�ไม่ไดบ้งัคบันะคะ สาํหรับอาหารที�จะ
ใส่บาตรสามารถซื�อไดโ้ดยจะมีร้านคา้จาํหน่ายราคาอาหารเริ�มตน้ชุดละ �,���-��,��� จ๊าต ดอกไมธู้ปเทียนเริ�มตน้
ชุดละ �,��� จ๊าต 

06.30 น.      ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.     ออกเดินทางกลบั  เปลี�ยนนั�งรถบรรทุกหกล้อ ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมนาํท่านเดินทางสู่

กรุงหงสาวดี นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนที�
ที�มีพทุธลกัษณะที�สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.����  ซึ� งเป็นที�เคารพนบัถือของชาวพม่าทั�วประเทศและเป็น
พระนอนที�งดงามที�สุดของพม่าองคพ์ระยาว �� เมตร สูง �� เมตร ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสน์เจา้ทตัจีที�
ยา่งกุง้ แต่กง็ามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลื�อม
พระบาท ซึ� งจะเป็นลกัษณะที�ไม่เหมือนกบัพระ
นอนของไทย

จากนั�น นาํชม เจดย์ีไจ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างใน
ปี  ���� มีพระพทุธรูปปางประทบันั�งโดยรอบทั�ง 
� ทิศ สูง �� เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระ
สมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทาง
ทิศเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ
พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เล่ากนัวา่
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สร้างขึ�นโดยสตรีสี�พี�นอ้งที�มีพทุธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั�วชีวิต ต่อมา � ใน 
� สาวหนีไปแต่งงาน รํ� าลือกนัวา่ทาํใหพ้ระพทุธรูปองคน์ั�นเกิดรอยร้าวขึ�นทนัที
เที�ยง          ä บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ�าเผาตัวใหญ่ท่านละ � ตัว **
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงยา่งกุง้ สกัการะ  พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ
พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนที�มีความยาว �� ฟุต สูง �� ฟุตซึ� งเป็นพระที�มีความพระที�มีความสวย
ที�สุดมีขนตาที�งดงาม พระบาทมีภาพมงคล ��� ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึ�งแตกต่างกบัศิลปะของไทย นาํท่าน
ชม เจดย์ีโบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุที�พระสงฆอิ์นเดีย � รูป ไดน้าํมาเมื�อ �,��� ปี
ก่อน ในปี ���� เจดียแ์ห่งนี� ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก � องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงิน สาํริด ��� องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ยกระเบื�องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรับฝึกสมาธิ
หลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์

จากนั�น นาํท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิ� สิทธิ� ของชาวพม่าและชาวไทย วธีิการสักการะรูปปั�นเทพ
ทันใจ   (  นัตโบโบยี  )   เพื�อขอสิ�งใดแล้วสมตาม  
ความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื�นๆมาสักการะ
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั�นกใ็ห้เอาเงินจะเป็น
ดอลล่า บาท หรือจ๊าด กไ็ด้   (  แต่แนะนําให้เอาเงิน  
บาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย  )   แล้วเอาไปใส่มือ  
ของนัตโบโบยสัีก   �   ใบ ไหว้ขอพรแล้วดกึกลบัมา  
�   ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้ จากนั�นกเ็อาหน้าผากไป  
แตะกบันิ�วชี�ของนัตโบโบยี แค่นี�ท่านกจ็ะสมตาม
ความปราถนาที�ขอไว้จากนั�นนาํท่านขา้มฝั�งไป
อีกฟากหนึ�งของถนน เพื�อสกัการะ เทพกระซิบ 
ซึ� งมีนามวา่ “อะมาดอว์เมี�ยะ” ตามตาํนานกล่าว
วา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรัทธาใน
พทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกิน
เนื�อสตัวจ์นเมื�อสิ�นชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึ� งชาว
พม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ�งการขอ
พรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื�น
ได้ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี�กนัมาก
เช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ�านม ข้าว
ตอก ดอกไม้ และผลไม้

เยน็ นาํท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดย์ีชเวดากอง
(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมือง
ดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียที์�ใหญ่ที�สุดในพม่า สถานที�แห่งนี�มี ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนอง
มาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื�อขอพรจากองค์เจดย์ีชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน
เพื�อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี�รอบองค์เจดย์ียงัมีพระประจําวนัเกดิประดษิฐานทั�งแปดทิศรวม   �     องค์  
หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงนํ�าพระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสิริ
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มงคลแก่ชีวติ พระเจดียนี์�ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองคาํ
ทั�งหมดนํ�าหนกัยี�สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จาํนวนแปดเส้นและเครื�องอฐัะ
บริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนทั�งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จาํนวนมาก และ
ยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี�ทิศ ซึ� งทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั�นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ�นที�รวมกนัขึ�นเป็นส่วนหนึ�งของพทุธเจดียล์ว้น
มีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทั�งสิ�นชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นํ�ายา่งกุง้เสีย
ก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็ม่ขึ�นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้�นมาแขวนไวที้�เดิมได ้จึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความ
สามคัคีซึ� งชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัดิ� สิทธิ�  ใหตี้ระฆงั � ครั� งแลว้อธิษฐานขออะไรกจ็ะไดด้ั�งตอ้งการจากนั�นให้
ท่านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สี
เหลือง,สีนํ�าเงิน,สีสม้,สีแดง เป็นตน้

คาํไหว้พระมหาเจดย์ีชเวดากอง
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ

ปฐมัง กกสัุนธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ

อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที�แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

วนัเกดิ อาทิตย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
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สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั�น พญานาค
19.00 น. ä บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ�มกบัชาชูชิ สุกี�หม้อไฟและซูชิ ข้าวปั�นสารพดัหน้าใน

เครือโออชิิ
**นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมหรูหราระดบั � ดาว  โรงแรมระดบั � ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

วนัที�สาม ย่างกุ้ง-พุกาม-วดัเจดย์ีชเวสิกอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสัญพญั�ู-วหิารธรรมยนัจี-จุด
ชมววิทุ่งทะเลเจดย์ี-โชว์พื�นเมืองเชิดหุ่น           ä (เช้า/กลางวนั/เยน็)

05.00 น.       รับประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม
06.00 น. นาํท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ
07.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่เมืองประวติัศาสตร์พกุาม โดย สายการบิน Air Mandalay เที�ยวบินที� ……
08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) นาํท่านนาํท่าน

ชม พระเจดย์ีชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda)  
ซึ� งเป็นสถูปดั�งเดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะ
เป็นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ�นหลงัพระเจา้อ
โนรธาขึ�นครองราชย ์เพื�อใชบ้รรจุพระบรม
สารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกัษณะ
เป็นสีทองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทั�งที�ประชุมสวด
มนต ์และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกาย
เถรวาทในพกุาม ชม วดัอนันดา (Ananda
Temple) ตั�งอยูท่างทิศตะวนัออกของกาํแพง
เมือง เป็นวดัสีขาว มองเห็นไดช้ดัเจน สร้างเสร็จ
เมื�อปี ���� ซึ� งวิหารแห่งนี�นบัไดว้า่เป็นวิหารที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในพกุาม มีรูปร่างเป็นสี�เหลี�ยมจตุัรัส มีมุขเด็จยื�น
ออกไปทั�ง � ดา้นซึ�งต่อมาเจดียแ์ห่งนี� เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยคุตน้ของพกุาม และสิ�งที�น่าทึ�งของ
วิหารแห่งนี�กคื็อ ที�ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ
ใหแ้สงสวา่งส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหมี้แสง
สวา่งอยา่งน่าอศัจรรย ์

จากนั�น พาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple) ตั�งอยู่
ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สร้างเมื�อปี 
���� โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื�อ
สั�งสมบุญไวส้าํหรับชาติหนา้ จึงไดน้าํอญัมณีบาง
ส่วนไปขายมาสร้างวดันี�  โครงสร้างวิหารค่อน
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ขา้งแคบ มีพระนอนหนึ�งองค ์กบั พระพทุธรูปอีกสามองคน์ั�งเบียดเสียดอยูภ่ายใน สะทอ้นถึงความคบัแคน้พระทยั
ของกษตัริยเ์ชลยพระองคนี์� เป็นอยา่งดี

เที�ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาํท่านแวะชมสิ�งของขึ�นชื�อของพกุามกคื็อ 

เครื�องเขิน (Lacquer Ware) ซึ� งยอมรับกนัวา่
มีชื�อเสียงที�สุดในพม่า เช่น ถว้ยนํ�า จานรอง โถ
ใส่ของตั�งแต่ขนาดเลก็ถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ
สิ�งที�กาํลงัเป็นที�นิยมกคื็อ โถใส่ของทาํจากขน
หางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนาดเบาบางและ
บีบใหย้บุ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม จากนั�นพา
ท่านเที�ยว วดักบุยางกี (Gubyaukkyi Tempel) 
สร้างโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสิทธะ สิ�งที�
โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัที�งดงามที�สุดใน
พกุาม ที�ยงัคงเหลืออยู่ จากนั�นเขา้ชม วดัติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ�นเมื�อปี ���� โดยพระบญัชาของ
พระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ� งเกิดกบันางหา้มผูห้นึ�ง และไดเ้สี�ยงทางเลือกให้เป็นราช
ทายาทเป็นวดัสูง �� เมตร ยาว �� เมตร เท่ากนัทั�ง � ดา้นมีพระพทุธรูปประดิษฐฐ์านอยูท่ ั�ง � ทิศ ทั�งสองชั�น มีภาพ
จิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปั� น อนัประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมื�อปี พ.ศ.���� ซึ� งได้
รับการยกยอ่งวา่มีความสวยงามมากทั�งภายในและภายนอก นมสัการ เจดย์ีสัพพญั�ู ซึ� งเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในเมือง
พกุาม ชมวหิารธรรมยนัจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์เ็ชื�อวา่เป็นวดัที�ใหญ่ที�สุดใน
เมืองพกุาม สร้างขึ�นเพื�อลา้งบาปดว้ยทรงปริวิตกวา่ผลกรรมจากการกระทาํปิตุฆาตจะติดตามพระองคไ์ปในชาติภพ
หนา้ ตั�งโดดเด่น

ยิ�งใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานที�โหดร้ายไดเ้ล่าต่อกนัมา จากนั�น นาํท่านเดินทางชมและเกบ็ภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า
ณ จุดชมววิทะเลเจดย์ี 
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คํ�า ä บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะไดช้มการเชิดหุ่นที�ดูเหมือนมีชีวิตจริง 
พร้อมลิ�มรสอาหารพื�นเมือง
*นําท่านเข้าสู่ที�พกัโรงแรม SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วนัที�สี� พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวงัมัณฑะเลย์-พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง-วดักโุสด-มิงกนุ-หมู่บ้านมิงกนุ-ล่องแม่นํ�าอิ
ระวด-ีระฆงัมิงกนุ      ä (เช้า/กลางวนั/เยน็)

06.30 น. ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.05 น.    ออกเดินทางไปสนามบินพกุาม สู่เมืองมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Mandalay  เที�ยวบินที� ..........
08.35 น.    เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที�เรียบร้อยแลว้ 
จากนั�น นาํท่านชมพระราชวงัมัณฑะเลย์ 
(Mandalay Palace) พระราชวงัที�ส่วนใหญ่
ก่อสร้างดว้ยไมส้กัที�สวยงามที�สุดแห่งหนึ�งของ
เอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ
สงครามโลกครั� งที� � วนัที� �� มีนาคม ���� เครื�อ
งบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดยกองทพัองักฤษไดทิ้�ง
ระเบิดจาํนวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย์
ของพม่าดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงันี� เป็นแหล่ง
ซ่องสุมกาํลงัของกองทพัญี�ปุ่นพระราชวงัมณัฑะเลยซึ์� งเป็นพระราชวงัไมส้กักถู็กไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลง
เหลือกแ็ต่ป้อมปราการและคูนํ�ารอบพระราชวงัที�ยงัเป็นของดั�งเดิมอยูปั่จจุปันพระราชวงัที�เห็นอยูเ่ป็นพระราชวงัที�
รัฐบาลพม่าไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของ
เก่าขึ�นมา

จากนั�น นาํท่านไป พระราชวงัไม้สักชเวนานจอง (Golden
Palace Monastry) วงัที�สร้างดว้ยไมส้กัทั�งหลงั
งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ  วิจิตรตระการดว้ย
ลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทั�งหลงัคา
บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกี�ยว
กบัพทุธประวติัและทศชาติของพระพทุธเจา้
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สร้างโดยพระเจา้มินดงในปี พ.ศ. ���� ซึ� งเป็นปีที�พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่�เมืองมณัฑะเลยเ์พื�อเป็น
ตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที�พระองคสิ์�นพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสกท็รงยกวงันี�
ถวายเป็นวดั ถือไดว้า่เป็นงานฝีมือที�ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะเลยอ์ยา่งแทจ้ริง นําท่านชม วดักโุสดอ 
(Kuthodaw Pagoda) วดักโุสดอเป็นวดัที�พระเจา้มินดงทรงโปรดฯใหมี้การจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกครั� งที� � ของ
โลกขึ�นโดยทรงใหจ้ารึกพระไตรปิฎกจาํนวน ��,��� พระธรรมขนัธ์ลงบนแผ่นหินอ่อน ��� แผน่ รวม�,��� หนา้ 
และไดส้ร้างมณฑปสีขาวครอบแผ่นจารึกหินอ่อนเหล่านี�ไว ้(� แผน่ต่อ � มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์หาโลก
มารชิน ที�จาํลองแบบมาจากเจดียช์เวสิกองแห่งเมืองพกุามหนงัสือกินเนสบุ๊คไดบ้นัทึกไวว้า่ “หนงัสือที�ใหญ่ที�สุดใน
โลก

เที�ยง          ä บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาํท่านสู่ เมืองมิงกนุ โดยการล่องเรือไปตามแม่

นํ�าอิระวดีสู่มิงกนุ จากท่าเรือใกลเ้จดียช์เวไจยตั
เขตเมืองอมรปุระทวนนํ�าไปหมู่บ้านมิงกนุ ซึ� ง
เป็นส่วนหนึ�งของอมรปุระ แต่อยูบ่นเกาะกลาง
ลาํนํ�าอิรวดีและไปไดด้ว้ยเส้นทางเรือเท่านั�นทวา่
มีอนุสรณ์สถานที�แสดงความยิ�งใหญ่ของพระเจา้
ปดุง ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอิรวดีที�มี
ลกัษณะเป็น “กึ�งบา้นกึ�งแพ” เนื�องจากระดบันํ�าอิ
รวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกนัมาก
โดยเฉพาะฤดูนํ�าหลาก ระดบันํ�าจะขึ�นสูงกวา่ฤดู
แลว้กวา่ �� เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบา้นกึ�ง
แพ คือถา้นํ�าขึ�นสูงกร่็วมแรงกนัยกบา้นขึ�นที�ดอนครั� นนํ�าลงมากกย็กบา้นมาตั�งใกลน้ํ�าเพื�อความสะดวกสบายในการ
ใชแ้ม่นํ�าในชีวิตประจาํวนั นาํท่านชม เจดย์ีมิงกนุ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงั
ทรงเคลื�อนทพัไปตียะไข่ แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมุนีมาประดิษฐานที�มณัฑะเลยเ์ป็นผลสาํเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที�
จะกระทาํการใหญ่ขึ�นและยากขึ�น ดว้ยการทาํ
สงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พร้อมกบัเกณฑ์
แรงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสร้างเจดียมิ์งกนุ
หรือเจดียจ์กัรพรรดิเพื�อประดิษฐานพระทนัต
ธาตุที�ไดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้ิ�ง
ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์นสมยัพกุาม และใหญ่
โตโอฬารยิ�งกวา่พระปฐมเจดียใ์นสยาม ซึ� งใน
เวลานั�นถือเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในสุวรรณภูมิ ส่ง
ผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจาํนวน 
��,��� คนหลบหนีการขดขี�แรงงานไปอยูใ่นเขต
เบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติขององักฤษแลว้
ทาํการซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกองทพัพม่าอยูเ่นืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็น
ฉนวนให้เกิดสงครามองักฤษ-พม่าอนัเป็นสาเหตุหนึ�งที�ทาํใหพ้ม่าเสียเมืองในที�สุดอยา่งไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียมิ์
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งกนุดาํเนินไปไดเ้พียง � ปี พระเจา้ปดุงเสดจ็สวรรคต ภายหลงัทรงพา่ยแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดียอ์นัยิ�ง
ใหญ่ในพระราชหฤทยัของพระองคจึ์งปรากฏเพียงแค่ฐานทวา่ใหญ่โตมหึมาดั�งภูเขาอิฐที�มีความมั�นคงถึง �� เมตร 
ซึ� งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียที์�ใหญ่ที�สุดและสูงที�สุดในโลก เพราะสูงถึง ��� เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรง
กลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผน่ดินไหวในปี ระฆงัมิงกนุไม่ไกลจากฐานเจดียมิ์งกนุคือระฆงัมิงกนุพระเจา้ปดุงโป
รดฯใหส้ร้างโดย

สาํเร็จ เพื�อทิศทวายแด่มหาเจดียมิ์งกนุ จึงตอ้งมีขนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษที์�มีเส้นรอบวงถึง �� เมตร สูง 
�.�� เมตร นํ�าหนกั �� ตนั เล่าขานกนัวา่ พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหมี้ใครสร้างระฆงัเลียนแบบจึงรับสั�งให้
ประหารชีวิตนายช่างทนัทีที�สร้างเสร็จ ปัจจุบนัถือเป็นระฆงัยกัษที์�มีขนาดเลก็กวา่ระฆงัแห่งหนึ�งแห่งพระราชวงัเค
รมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวา่ระฆงัเครมลินแตกร้าวไปแลว้ชาวพม่าจึงภาคภูมิใจวา่ระฆงัมิงกนุเป็นระฆงั
ยกัษที์�ยงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทั�งนี� เคยมีการทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนี�  โดยใหเ้ดก็ตวัเลก็ๆไปยนืรวม
กนัอยูใ่ตร้ะฆงัไดถึ้ง ��� คน เจดย์ีชินพวิมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเ่หนือระฆงัมิงกนุไม่ไกล ไดชื้�อวา่เป็น
เจดียที์�สวยสง่ามากแห่งหนึ�งสร้างขึ�นในปี พ.ศ.���� โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพื�อเป็น
อนุสรณ์แห่งความรักที�พระองคม์ีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ� งถึงแก่พิราลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดรั้บสมญานามวา่ 
“ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอริวด”ี เจดียอ์งคนี์� เป็นพทุธศิลป์ที�สร้างขึ�นดว้ยภูมิจกัรวาลคือมีองคเ์จดียส์ถิตอยูต่รงกลางณยอด
เขาพระสุเมรุอนัเชื�อกนัวา่เป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมุทรตามหลกัไตรภูมิ
หลงัจากนั�นเดินทางกลบัมายงัมณัฑะเลย์

คํ�า ä บริการอาหารคํ�าเมนูพเิศษ  กุ้งแม่นํ�าเผา
*นําท่านเข้าสู่ที�พกั โรงแรมระดบั � ดาว ** โรงแรมระดบั � ดาว HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

ส

 วนัที�ห้า   ร่วมพธีิล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วดัมหากนัดายงค์-สะพานไม้อูเบ็ง-กรุงเทพฯ 
ä (เช้า/กลางวนับนเครื�อง

04.00 น.     นาํท่านนมสัการ พระมหามัยมุนี อนัเป็นสิ�งศักดิ�สิทธิ�
สูงสุด � ใน � แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพทุธ
รูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครื�องกษตัริยที์�ไดรั้บการ
ขนานนามวา่ “พระพุทธรูปทองคาํเนื�อนิ�ม” ที�พระเจา้
กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ�นที�เมืองธรรมวดี เมื�อปี พ.ศ. ���
สูง �� ฟุต � นิ�ว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา � นิ�ว ทรง
เครื�องประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง � ฟุต
ในปี พ.ศ. ���� พระเจา้ปดุงไดส้ร้างวดัมหามุนี หรือ
วดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื�อประดิษฐาน
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พระมหามยัมุนี และในปี พ.ศ.���� สมยัพระเจา้ สีปอ ก่อน     จะเสียเมืองพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึง
ทาํใหท้องคาํเปลวที�ปิดพระละลายเกบ็เนื�อทองไดน้ํ�าหนกัถึง ��� บาท ต่อมาในปี พ.ศ.���� ชาวพม่าไดเ้รี�ยไรเงินเพื�อ
บูรณะวดัขึ�นใหม่มีขนาดใหญ่กวา่เดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนบัไดว้า่เป็นวดัที�สร้างใหม่ที�สุดแต่
ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ที�สุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์งัมีโบราณวตัถุที�นาํไปจากกรุงศรีอยธุยาเมื�อ
ครั� งกรุงแตกครั� งที� � พร้อมทั�ง เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักสิุนารา ซึ� งมีอายหุลายร้อยปี ประดิษฐานพระพทุธ
ไสยาสน์ สวยงามมากจากนั�นกลบัโรงแรม

07.00 น.       ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมือง อมรปุระ 
(Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ�งอยูท่าง
ตอนใตข้องเมืองมณัฑะเลยซึ์� งเป็นราชธานี
เพียง �� ปี แห่งหนึ�งของพม่าก่อนที�จะยา้ย
มายอยูที่�เมืองมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.���� ชม 
สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้กัที�ยาว
ที�สุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถึง �,��� 
ตน้ซึ� งมีอายกุวา่ ��� ปี สะพานอูเบ็ง สร้างจาก
ไมส้กัที�รื� อถอนจากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ
โดยพระเจา้ปดุงใหข้นุนางชื�ออูเบ็งคุมงาน
ก่อสร้างสะพานแห่งนี� เลยตั�งชื�อตามผูคุ้มทอด
ขา้มทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดัจอกตอจี ซึ� งมีเจดียที์�สร้างตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนงั
ทีเป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยธุยาที�ถูกกวาดตอ้นตอนเสียกรุงใหม้าอยูใ่นอาณาบริเวณแถบนี�นั�นเอง 

จากนั�น นําท่านชมการตักบาตรพระสงฆ์ �,��� รูป ณ วดัมหากนัดายงค์ ซึ� งเป็นวดัใหญ่ที�สุดของพม่าที�เมืองอมรปุระ ซึ� งใน
ช่วงเพลจะมีภิกษุสงฆน์บัร้อยรูปเดินเรียงแถวดว้ยอาการสาํรวม ในทุกๆวนัเวลา ��.�� น.จะมีนกัท่องเที�ยวจาํนวนมาก
มาร่วมชื�นชมการจดัเตรียมตกับาตร ถวายภตัตาหารเพลใหแ้ก่พระสงฆ ์และเณรที�มาศึกษาพระธรรมวินยัที�วดัมหา
กนัดายน ในเมืองมณัฑะเลย ์ที�นี�มีพระสงฆ ์และเณรจาํวดัอยูเ่กือบ �,��� รูป

ไดเ้วลาสมควร นาํทุกท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินมณัฑะเลย์
14.05 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที�ยวบินที� PG710

** มีบริการอาหารร้อนและเครื�องดื�มบนเครื�อง **
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ

**ในกรณทีี�ไฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินเนื�องจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวสัิยทางธรรมชาติ
ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ�ปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที�เกดิจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั�งนี�จะคาํนึงถึง

ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคญั**

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

                                                                           อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว  

มหัศจรรย์ พม่า � มหาบูชาสถาน นมัสการสิ�งศักดิ�สิทธิ�สูงสุดของพม่า � วนั � คืน
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เริ�มเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง พกัเดี�ยว

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

อตัราค่าบริการรวม
ü ตั�วเครื�องบินชั�นทัศนาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี�ยนแปลงตั�ว
ü ตั�วเครื�องบินภายในประเทศ � ขา เส้นทาง ย่างกุ้ง-พุกาม-มัณฑะเลย์
ü ที�พกัโรงแรมตามรายการ � คืน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ�มเงินพกัห้องเดี�ยว)
ü อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื�อหรือเปลี�ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
ü ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุ 
ü ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที�ท่องเที�ยวตามรายการระบุ
ü ค่าไกด์ท้องถิ�นและหัวหน้าทัวร์นําเที�ยวตามรายการ
ü ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน �,���,��� บาท (เป็นไปเงื�อนไขตามกรมธรรม์) 

เงื�อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี�ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดนิ
ทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดนิทาง

ü ภาษีนํ�ามันและภาษตีั�วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ�มหากสายการบินปรับขึ�นก่อนวันเดนิทาง)
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ü ค่าระวางนํ�าหนักกระเป๋าไม่เกิน �� กก.ต่อ � ใบ
อตัราค่าบริการไม่รวม

´ ภาษีหัก ณ ที�จ่าย �% และภาษีมูลค่าเพิ�ม �% 
´ ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
´ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มพเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที�ไม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ
´ ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที�กรมแรงงานทั�งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

´ ค่าทิปไกด์ท้องถิ�น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ �,��� บาท/ทริป/ลูกทัวร์ � ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
´ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ�าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ�นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ)

** ขณะนี�รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึ�ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ �� วนั ซึ�งจะมีผลบังคบัใช้ตั�งแต่
วนัที� �� สิงหาคม ���� ทั�งนี� หากมีการเปลี�ยนแปลงจะต้องกลบัมายื�นวซ่ีาปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ�มอกี
ท่านละ �,��� บาท **

เงื�อนไขการสํารองที�นั�งและการยกเลกิทัวร์
1.  กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า   ก่อนการเดนิทาง พร้อมชําระมัดจํา �,��� บาทส่วนที�เหลือชําระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า �� วนั มิ
ฉะนั�นถือ
ว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง �� วนั)
2.กรณียกเลกิ 
2.1 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง �� วนั บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั�งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขัต
ฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื�อนไขใดๆทั�งสิ�น

2.2 ยกเลกิการเดนิทาง ��-�� วนั ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ ��%และริบเงินมัดจําทั�งหมด
2.3 ยกเลกิภายใน �� วนั ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�การคืนเงินค่าทัวร์ทั�งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น

3.   กรณเีจ็บป่วย   จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ�งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื�อนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั�งนี�ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถยกเลกิหรือเลื�อนการเดนิทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณเีจ็บป่วย
กะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง � วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั�งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจํานวนที�บริษัทฯ
กาํหนดไว้(�� ท่านขึ�นไป)เนื�องจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่า
เสียหายต่างๆที�เกดิจากการยกเลกิของท่าน
5.คณะผู้เดนิทางจํานวน �� ท่านขึ�นไปจึงออกเดนิทางในกรณทีี�มีผู้เดนิทางไม่ถึง �� ท่านขอสงวนสิทธิ�เลื�อนวนัเดนิทางหรือยกเลกิการ
เดนิทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า �� วนัก่อนการเดินทาง
6.กรณีที�ท่านต้องออกตั�วภายใน เช่น (ตั�วเครื�องบิน,ตั�วรถทัวร์,ตั�วรถไฟ) กรุณาสอบถามที�เจ้าหน้าที�ทุกครั�งก่อนทําการออกตั�ว 
เนื�องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี�ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆใน
กรณถ้ีาท่านออกตั�วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี�ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื�อนไขดงักล่าว
7.กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มนํ�าเงิน)เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ
กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น
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รายละเอยีดเพิ�มเติม
Ø บริษัทฯมีสิทธิ�ในการเปลี�ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
Ø เที�ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็น

สําคญั
Ø หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า � เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดนิทางเพื�อท่องเที�ยว

เท่านั�น (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า � เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดนิทางได้ )

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรมแรงงาน
ทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซึ�งลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณีที�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ�งไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที�ยว(ซึ�งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื�อนไขนี�ในกรณทีี�เกดิเหตุสุดวสัิย ซึ�งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทัวร์)

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื�อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากเกดิสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที�เกดิจากความประมาท
ของนักท่องเที�ยวเองหรือในกรณีที�กระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

Ø กรณีที�การตรวจคนเข้าเมืองทั�งที�กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที�ระบุไว้ในรายการเดนิ
ทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั�งสิ�น

Ø ตั�วเครื�องบินเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณทีี�ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื�อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี�ยน
ชื�อได้

Ø เมื�อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงต่างๆที�ได้ระบุไว้ข้างต้นนี�แล้วทั�งหมด

Ø กรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที�ต้องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที�ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั�งหมด

Ø ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่านโดน
ปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตดัขากรรไกรที�ทําให้ใบหน้าเปลี�ยนไป ดงันั�น ท่านต้องทําพาสปอร์ตเล่ม
ใหม่ก่อนทําการจองทัวร์ 

Ø กรณมีี “คดคีวาม” ที�ไม่อนุญาติให้ท่านเดนิทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดนิทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ�งเป็นสิ�งที�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น

Ø กรณี “หญิงตั�งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ที�ชัดเจน สิ�งนี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น

Ø กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ (เล่มนํ�าเงิน) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั�งสิ�น
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** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื�อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื�อประโยชน์ของท่านเอง**


