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NT411
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ หงสาวด ีอนิทรแ์ขวน 5 วัน 4 คนื (PG) [ปีใหม]่
ทัวรพ์ม่า , 5 วัน 4 คนื ,

KYAIKHTO HOTEL  , SUMMIT PARKVIEW HOTEL  , HOTEL YI LINK MANDALAY  , Golden Rock Hotel  ,
SU TIEN SAN HOTEL

ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระธาตุมเุตา - พระราชวงับุเรงนอง - พระธาตุอนิทรแ์ขวน - พระนอนชเวตาเลยีว - เจดยีไ์จ๊ปุ่ น
พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี- เจดยีโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ - มหาเจดยีช์เวดากอง - พกุาม - วดัเจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา
วดัมนุหา - วดักุบยางก ี- วดัตโิลมนิโล - วดัสญัพญั  ู- วหิารธรรมยนัจ ี- จุดชมววิทุง่ทะเลเจดยี ์- โชวพ์นืเมอืงเชดิหุน่

มณัฑะเลย ์- พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง - วดักุโสดอร ์- มงิกุน - หมูบ่า้นมงิกุน - ลอ่งแมน่้าํอริะวดี
รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ - อมรปุระ - วดัมหากนัดายงค ์- สะพานไมอู้เบ็ง - ระฆงัมงิกุน  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- พระธาตมุุเตา - พระราชวงับุเรงนอง - พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

05.00 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ อาคาร 1 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์BANGKOK
AIRWAYS (PG) โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

08.50 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิ PG 701



09.40 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถนิทเีมยีนม่าร์
ชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง) 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ีหรือ เมอืงพะโค (Bago) ซงึในอดตีเป็นเมอืงหลวงทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงมอญโบราณทยีงิใหญ่ และ
อายุมากกวา่ 400 ปี อยู่หา่งจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชวัโมง

จากนันนําทา่นเขา้ชมพระธาตทุตัีงอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา บชูาสถานสงิศักดสิทิธขิองพม่า
เจดยีช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตมุุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ นําทา่นนมัสการ
ยอดเจดยีหั์กซงึชาวมอญและชาวพม่าเชอืกันวา่เป็นจดุทศัีกดสิทิธมิาก ซงึเจดยีนี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ
เจดยีอ์งคนี์เป็นศลิปะทผีสมผสานระหวา่งศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู 377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51
ฟตุ มจีดุอธษิฐานทศัีกดสิทิธอิยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทตีกลงมาเมอืปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าํหนักทมีหาศาล ตกลงมายังพนืลา่งแตย่อดฉัตร
กลับยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทรี่ําลอืถงึความศักด-ิสทิธโ์ดยแท ้และสถานทแีหง่นียังเป็นสถานททีพีระเจา้หงสาลนิดํา
ใชเ้ป็นทเีจาะพระกรรณ(ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพอืทดสอบความกลา้หาญกอ่นขนึครองราชย ์ทา่นจะไดน้มัสการ ณ
จดุอธษิฐานอันศักดสิทิธ ิและสามารถนําธปูไปค ้าํกับยอดของเจดยีอ์งคท์หัีกลงมาเพอืเป็นสริมิงคล
ซงึเปรียบเหมอืนดังค ้าํจนุชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรืองยงิขนึไป

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กุง้แมน่้าํเผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั

บา่ย
นําทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์งึ (KanbawzaThardi Palace) ซงึเพงิเรมิขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมอืปี พ.ศ.2533
จากซากปรักหักพังทยัีงหลงเหลอือยู่ ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเป็นทปีระทับของ พระเจา้บเุรงนอง ทา่นผูท้ไีดรั้บคําสรรเสรญิวา่เป็น
ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทปีระทับของ พระนางสพุรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครังตอ้งตกเป็นเชลยศกึ
เมอืตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้กพ่ม่า
ปัจจบัุนพระราชวังแหง่นีไดเ้หลอืเพยีงแตร่่องรอยทางประวัตศิาสตรแ์ละถูกสรา้งจําลองพระราชวังและตําหนักตา่งๆ
ขนึมาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร

จากนันนําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับสะพานเหล็กทขีา้มผา่นชมแม่น ้าํสะโตง
สถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตร ์ซงึในอดตีขณะท ี2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไลต่ามซงึนําทัพโดย
สรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมา กองหนา้ของพม่าตามมาทันทรีมิฝังแม่น ้าํสะโตง ในขณะ
ทฝ่ีายไทยไดข้า้มแม่น ้าํไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกันทรีมิฝังแม่น ้าํสะโตง
สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสรุกรรมา แม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสยี
จงึถอยทัพ กลับกรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทใีชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนีไดน้ามปรากฏตอ่มาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าํสะโตง"
นับเป็นพระแสง อัษฎาวธุ อันเป็นเครืองราชปูโภค ยังปรากฏอยู่จนถงึทกุวันนี 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง ก็จะถงึ คมิปูนแคม้ป์
ซงึเป็นจดุสําหรับทําการเปลยีนเป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวทจีะสามารถขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้
ใชเ้วลาเดนิทางจากคมิปนูแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชวัโมง

ทพีกั
Kyaikhto / Mountain Top / Yoyolae / Golden Rock Hotel หรือเทยีบเทา่
หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขนึอนิแขวนไดแ้คค่รงัเดยีว

จากนันชม เจดยีไ์จท้โีย หรือ พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหนิทอง อยู่สงูจากระดับน ้าํทะเล 1,200
เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็ก  ๆสงูเพยีง5.5 เมตรตังอยู่บนกอ้นหนิกลม  ๆทตัีงอยู่บนยอดเขาอย่างหมนิเหม่ แตช่าวพม่ามักยืนกรานวา่ไม่มทีางตก
เพราะพระเกศาธาตศัุกดสิทิธทิบีรรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมทําใหห้นิกอ้นนีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเรือยไป
ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจําปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ
แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชอืวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีครบ 3 ครัง
ผูนั้นจะมแีตค่วามสขุความเจรญิพรอ้มทังขอสงิใดก็จะไดส้มดังปรารถนาทกุประการทา่นสามารถเตรียมแผน่ทองคําไปเพอืปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน
(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสภุาพบรุุษ สว่นสภุาพสตรี สามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 
**สําหรบัจดุไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมบีรกิารแผน่ทองคําเปลวราคาเรมิตน้ 2,000 จา๊ต/ชุด**

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม



จากนันทา่นสามารถขนึไปนมัสการหรือนังสมาธทิพีระเจดยีไ์ดต้ลอดทังคนื แตป่ระตเูหล็กทเีปิดสําหรับสภุาพบรุุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.
ควรเตรียมเสอืกันหนาวหรือกันลมหรือผา้หม่ผา้พันคอเบาะรองนังเนืองจากบรเิวณพนืทนัีนมคีวามเย็นมาก

วนัท ี2
พระธาตอุนิทรแ์ขวน - พระนอนชเวตาเลยีว - เจดยีไ์จปุ๊่ น - หงสาวด ี- ยา่งกุง้ - พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี- เจดยีโ์บตาทาวน ์-
เทพทนัใจ - มหาเจดยีช์เวดากอง

05.00 น.
สําหรับผูท้ตีอ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมนีไม่ไดบั้งคับ สําหรับอาหารทจีะใสบ่าตรสามารถซอืได ้
โดยจะมรีา้นคา้จําหน่ายราคาอาหารเรมิตน้ชดุละ 3,000 - 10,000 จ๊าต ดอกไมธ้ปูเทยีนเรมิตน้ชดุละ 2,000 จ๊าต

06.30 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

07.30 น.
ออกเดนิทางกลับ โดยเปลยีนนังรถบรรทกุหกลอ้ ถงึคมิปนุแคม้ป์ เปลยีนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ นําทา่นเดนิทางสู ่กรุงหงสาวด ี

นําทา่นนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha)
กราบนมัสการพระพทุธรูปนอนททีมีพีทุธลักษณะทสีวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524
ซงึเป็นทเีคารพนับถอืของชาวพม่าทัวประเทศและเป็นพระนอนทงีดงามทสีดุของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร
ถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เทา่พระพทุธไสยาสนเ์จา้ทัตจทียี่างกุง้ แตก็่งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลอืมพระบาท
ซงึจะเป็นลักษณะทไีม่เหมอืนกับพระนอนของไทย

จากนันนําชม เจดยีไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทับนังโดยรอบทัง 4 ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย
องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพทุธเจา้มหากัสสปะ
(ทศิตะวันตก) เลา่กันวา่สรา้งขนึโดยสตรีสพีนีอ้งทมีพีทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้วัชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4
สาวหนีไปแตง่งาน ร่ําลอืกันวา่ทําใหพ้ระพทุธรูปองคนั์นเกดิรอยรา้วขนึทันที

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ กุง้แมน่้าํเผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั

บา่ย
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงยา่งกุง้ 

สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพทุธรูปนอนทมีคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16
ฟตุซงึเป็นพระทมีคีวามพระทมีคีวามสวยทสีดุมขีนตาทงีดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ
และพระบาทซอ้นกันซงึแตกตา่งกับศลิปะของไทย 

นําทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพอืบรรจพุระบรมธาตทุพีระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมอื 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486
เจดยีแ์หง่นีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรูปทอง
เงนิ สํารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า
ภายในเจดยีท์ปีระดับดว้ยกระเบอืงสสีนังดงาม และมมีุมสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์จากนัน 

นําทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดสิทิธขิองชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เพอืขอสงิใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก
จากนันก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรือจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยีสกั 2
ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนวิชขีองนัตโบโบยี
แคนี่ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทขีอไว ้

จากนันนําทา่นขา้มฝังไปอกีฟากหนงึของถนน เพอืสกัการะ เทพกระซบิ ซงึมนีามวา่ “อะมาดอวเ์มยีะ” ตามตํานานกลา่ววา่
นางเป็นธดิาของพญานาค ทเีกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนัต
ซงึชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ ซงึการขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบา  ๆหา้มคนอนืไดย้นิ
ชาวพม่านยิมขอพรจากเทพองคนี์กันมากเชน่กัน การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้าํนม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

ค่าํ
นําทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ (ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้) แหง่ลุม่น ้าํอริะวดี



เจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ
สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมอืกวา่ 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่เป็นน ้าํหนักถงึ 1100 กโิลกรัม
ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าํคา่ กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ
ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พทุธศาสนกิชนไดจํ้านวนมาก
บรเิวณทางขนึทังสทีศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครืองไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทังหลัง
ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย์
จะนํามาซงึบญุกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภัยทังมวล บา้งนังทําสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประคํา
และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี์
จากนันใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทปีระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าํเงนิ, สสีม้, สแีดง
เป็นตน้ 
(สถานทสํีาคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จดุทบีเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้
เพอืขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล
นอกจากนีรอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าํพระประจําวันเกดิตน
จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ)

คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วันทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลัมเม สตัตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกสุนัธัง สวุรรณะ ตันตัง ธาตโุย ธัสสะต ิทตุยัิง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตโุย
ธัสสะต ิตตยัิง กัสสปัง พทุธจวีะรัง ธาตโุย ธัสสะต ิจตกุัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ
อหัง วันทาม ิตรุะโต อหัง วันทาม ิธาตโุย อหัง วันทาม ิสพัพะทา อหัง วันทาม ิสริะสา 
***อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

วันเกดิ อาทติย์จันทร์อังคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์
สตัวส์ญัลักษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาวหนูหางสนัพญานาค

19.00 น.
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร ชาบูชบิุฟเฟ่ต ์อรอ่ยเต็มอมิกบัชาชูช ิสกุหีมอ้ไฟและซูช ิขา้วปนัสารพดัหนา้ในเครอืโออชิิ

ทพีกั
SUMMIT PARKVIEW HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ยา่งกุง้ - พกุาม - วดัเจดยีช์เวสกิอง - วดัอนนัดา - วดัมนุหา - วดักุบยางก ี- วดัตโิลมนิโล - วดัสญัพญั  ู- วหิารธรรมยนัจ ี-
จดุชมววิทุง่ทะเลเจดยี ์- โชวพ์นืเมอืงเชดิหุน่

05.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ แบบ BOX SET

06.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมงิกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ

07.00 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิยองล ูสู ่เมอืงประวตัศิาสตรพ์กุาม โดย สายการบนิ Air Mandalay เทยีวบนิท ี……

08.25 น.
เดนิทางถงึ เมอืงพกุาม (Bagan) 

นําทา่นชม พระเจดยีช์เวสกิอง (Shwezigon Pagoda) ซงึเป็นสถูปดังเดมิของพม่าโดยแท ้มลัีกษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่
สรา้งขนึหลังพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพอืใชบ้รรจพุระบรมสารีรกิธาต ุจากพระสรีระหลายสว่น
มลัีกษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ใชเ้ป็นทังทปีระชมุสวดมนต ์และศนูยก์ลางของพระพทุธศาสนานกิายเถรวาทในพกุาม 

ชม วดัอนนัดา (Ananda Temple)  ตังอยู่ทางทศิตะวันออกของกําแพงเมอืง เป็นวัดสขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมอืปี 1091
ซงึวหิารแหง่นีนับไดว้า่เป็นวหิารทมีขีนาดใหญ่ทสีดุในพกุาม มรีูปร่างเป็นสเีหลยีมจัตรัุส มมีุขเด็จยืนออกไปทัง 4
ดา้นซงึตอ่มาเจดยีแ์หง่นีเป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคตน้ของพกุาม และสงิทน่ีาทงึของวหิารแหง่นีก็คอื ทชีอ่งหลังคาเจาะเป็นชอ่งเล็กๆ
ใหแ้สงสวา่งสอ่งลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสวา่งอย่างน่าอัศจรรย ์

นําทา่นชม วดัมนุหา (Manuha Temple)  ตังอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมอืปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษัตรยิแ์หง่มอญ



เพอืสงัสมบญุไวสํ้าหรับชาตหินา้ จงึไดนํ้าอัญมณีบางสว่นไปขายมาสรา้งวัดนี โครงสรา้งวหิารคอ่นขา้งแคบ มพีระนอนหนงึองค ์กับ
พระพทุธรูปอกีสามองคนั์งเบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคับแคน้พระทัยของกษัตรยิเ์ชลยพระองคนี์เป็นอย่างดี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นแวะชมสงิของขนึชอืของพกุามก็คอื เครอืงเขนิ (Lacquer Ware) ซงึยอมรับกันวา่มชีอืเสยีงทสีดุในพม่า เชน่ ถว้ยน ้าํ จานรอง
โถใสข่องตังแตข่นาดเล็กถงึใหญ่ หบีใสข่องตา่ง  ๆสงิทกํีาลังเป็นทนียิมก็คอื โถใสข่องทําจากขนหางมา้สานกับโครงไมไ้ผ่
มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กับไปคนืรูปไดดั้งเดมิ 

จากนันพาทา่นเทยีว วดักุบยางก ี(Gubyaukkyi Tempel)  สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สงิทโีดดเดน่คอื
ภาพจติกรรมฝาผนังทงีดงามทสีดุในพกุาม ทยัีงคงเหลอือยู่ 

จากนันเขา้ชม วดัตโิลมนิโล (Htilominlo Temple) สรา้งขนึเมอืปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจา้นันตา่ว-มยา
เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธ ูซงึเกดิกับนางหา้มผูห้นงึ และไดเ้สยีงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาทเป็นวัดสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทา่กันทัง
4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ทัง 4 ทศิ ทังสองชนั มภีาพจติรกรรมฝาผนังอันเกา่แกก่ับลวดลายปนูปัน อันประณีตสวยงาม
สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมอืปี พ.ศ.1761 ซงึไดรั้บการยกย่องวา่มคีวามสวยงามมากทังภายในและภายนอก 

นําทา่นนมัสการ เจดยีส์พัพญั  ูซงึเป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในเมอืงพกุาม

ชม วหิารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู ่และพระองคก็์เชอืวา่เป็นวัดทใีหญ่ทสีดุในเมอืงพกุาม
สรา้งขนึเพอืลา้งบาปดว้ยทรงปรวิติกวา่ผลกรรมจากการกระทําปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้
ตังโดดเดน่ยงิใหญ่ตระหงา่นดังตํานานทโีหดรา้ยไดเ้ลา่ตอ่กันมา 

จากนันนําทา่นเดนิทางชมและเก็บภาพพระอาทติยลั์บขอบฟ้า ณ จดุชมววิทะเลเจดยี์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร พรอ้ม ชมโชวเ์ชดิหุน่กระบอก ทา่นจะไดช้มการเชดิหุน่ทดีเูหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลมิรสอาหารพนืเมอืง

ทพีกั
SU TIEN SAN HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
พกุาม - มณัฑะเลย ์- พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง - วดักุโสดอร ์- มงิกุน - หมูบ่า้นมงิกุน - ลอ่งแมน่้าํอริะวดี
- ระฆงัมงิกุน

06.30 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

08.05 น.
ออกเดนิทางไป สนามบนิพกุาม สู ่เมอืงมณัฑะเลย ์โดย สายการบนิ Air Mandalay เทยีวบนิท ี..........

08.35 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพมา่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

จากนันนําทา่นชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวังทสีว่นใหญ่กอ่สรา้งดว้ยไมส้กัทสีวยงามทสีดุแหง่หนงึของเอเชยี
ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบรูพา หรือสงครามโลกครังท ี2 วันท ี20 มนีาคม 2488
เครืองบนิฝ่ายสมัพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษไดท้งิระเบดิจํานวนมากมายถลม่พระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลวา่พระราชวังนีเป็นแหลง่ซอ่งสมุกําลังของกองทัพญปีุ่ นพระราชวังมัณฑะเลยซ์งึเป็นพระราชวังไมส้กัก็ถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แตป้่อมปราการและคนํูารอบพระราชวังทยัีงเป็นของดังเดมิอยู่ปัจจปัุนพระราชวังทเีห็นอยู่เป็นพระราชวังทรัีฐบาลพม่าไดจํ้าลองรูปแบบของพระราชวังของเกา่ขนึมา

นําทา่นชม พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังทสีรา้งดว้ยไมส้กัทังหลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ
วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะสลักประณีตอ่อนชอ้ย ทังหลังคา บานประตแูละหนา้ตา่ง
โดยเนน้รายละเอยีดเกยีวกับพทุธประวัตแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400
ซงึเป็นปีทพีระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่ทเีมอืงมัณฑะเลยเ์พอืเป็นตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตห่ลังจากทพีระองคส์นิพระชนม์
พระเจา้ธบีอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวังนีถวายเป็นวัด ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทปีระณีตของชา่งหลวงชาวมัณฑะเลยอ์ย่างแทจ้รงิ  

นําทา่นชม วดักุโสดอร ์(Kuthodaw Pagoda) วัดกโุสดอเป็นวัดทพีระเจา้มนิดงทรงโปรดฯใหม้กีารจัดสงัคายนาพระไตรปิฎกครังท ี5



ของโลกขนึโดยทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฎกจํานวน 84,000 พระธรรมขันธล์งบนแผน่หนิอ่อน 729 แผน่ รวม1,428 หนา้
และไดส้รา้งมณฑปสขีาวครอบแผน่จารกึหนิอ่อนเหลา่นีไว ้(1 แผน่ตอ่ 1 มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ
ทจํีาลองแบบมาจากเจดยีช์เวสกิองแหง่เมอืงพกุามหนังสอืกนิเนสบุค๊ไดบั้นทกึไวว้า่ "หนังสอืทใีหญ่ทสีดุในโลก"

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นสู ่เมอืงมงิกุน โดยการลอ่งเรือไปตามแม่น ้าํอริะวด ีสู ่มงิกนุ จากทา่เรือใกลเ้จดยีช์เวไจยัต เขตเมอืงอมรปรุะทวนน ้าํไป หมูบ่า้นมงิกุน
ซงึเป็นสว่นหนงึของอมรปรุะ
แตอ่ยู่บนเกาะกลางลําน ้าํอริวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรือเทา่นันทวา่มอีนุสรณ์สถานทแีสดงความยงิใหญ่ของพระเจา้ปดงุ
ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นหมู่บา้นอริวดทีมีลัีกษณะเป็น “กงึบา้นกงึแพ” เนืองจากร ะดับน ้าํอริวดใีนแตล่ะฤดกูาลจะมคีวามแตกตา่งกันมาก
โดยเฉพาะฤดนู ้าํหลาก ระดับน ้าํจะขนึสงูกวา่ฤดแูลว้กวา่ 10 เมตร ชาวพม่าจงึนยิมสรา้งบา้นกงึแพ คอืถา้น ้าํขนึสงูก็ร่วมแรงกันยกบา้นขนึทดีอน
ครันน ้าํลงมากก็ยกบา้นมาตังใกลน้ ้าํ เพอืความสะดวกสบายในการใชแ้ม่น ้าํในชวีติประจําวัน

นําทา่นชม เจดยีม์งิกุน ร่องรอยแหง่ความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดงุ ดว้ยภายหลังทรงเคลอืนทัพไปตยีะไข่
แลว้สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดษิฐานทมัีณฑะเลย ์เป็นผลสําเร็จ จงึทรงฮกึเหมิทจีะกระทําการใหญ่ขนึและยากขนึ
ดว้ยการทําสงครามแผข่ยายไปรอบดา้น พรอ้มกับเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจํานวนมากกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุหรือเจดยีจั์กรพรรดิ
เพอืประดษิฐานพระทันตธาตทุไีดจ้ากพระเจา้กรุงจนีโดยทรงมุ่งหวังใหย้งิใหญ่เทยีบเทา่มหาเจดยีใ์นสมัยพกุาม
และใหญ่โตโอฬารยงิกวา่พระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซงึในเวลานันถอืเป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในสวุรรณภมู ิสง่ผลใหข้า้ทาสชาวยะไขห่รืออาระกันจํานวน
50,000 คนหลบหนีการขดขแีรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอลเป็นดนิแดนในอาณัตขิองอังกฤษ แลว้ทําการซอ่งสมุกําลังเป็นกองโจร
ลอบโจมตกีองทัพพม่าอยู่เนือง  ๆโดยพม่ากลา่วหาวา่อังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามอังกฤษ-พม่า
อันเป็นสาเหตหุนงึททํีาใหพ้ม่าเสยีเมอืงในทสีดุ อย่างไรก็ตามงานกอ่สรา้งเจดยีม์งิกนุดําเนนิไปไดเ้พยีง 7 ปี พระเจา้ปดงุเสด็จสวรรคต
ภายหลังทรงพา่ยแพไ้ทยในสงครามเกา้ทัพ มหาเจดยีอั์นยงิใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแคฐ่าน
ทวา่ใหญ่โตมหมึาดังภเูขาอฐิทมีคีวามมันคงถงึ 50 เมตร ซงึหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุและสงูทสีดุในโลก เพราะสงูถงึ 152
เมตร

จากนันนําทา่นชม ระฆงัมงิกุน ไม่ไกลจากฐานเจดยีม์งิกนุคอืระฆังมงิกนุ ทพีระเจา้ปดงุโปรดฯใหส้รา้งโดยสําเร็จ
เพอือุทศิทวายแดม่หาเจดยีม์งิกนุ จงึตอ้งมขีนาดใหญ่คูค่วรกัน คอืเป็นระฆังยักษ์ทมีเีสน้รอบวงถงึ 10 เมตร สงู 3.70 เมตร น ้าํหนัก 87 ตัน
เลา่ขานกันวา่ พระเจา้ปดงุทรงไม่ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆังเลยีนแบบ จงึรับสงัใหป้ระหารชวีตินายชา่งทันททีสีรา้งเสร็จ
ปัจจบัุนถอืเป็นระฆังยักษ์ทมีขีนาดเล็กกวา่ระฆังแหง่หนงึแหง่พระราชวังเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดยีวทวา่ระฆังเครมลนิแตกรา้วไปแลว้
ชาวพม่าจงึภาคภมูใิจวา่ระฆังมงิกนุเป็นระฆังยักษ์ทยัีงคงสง่เสยีงกอ้งกังวาน ทังนีเคยมกีารทดสอบความกวา้งใหญ่ของระฆังใบนี
โดยใหเ้ด็กตัวเล็ก  ๆไปยืนรวมกันอยู่ใตร้ะฆังไดถ้งึ 100 คน 

จากนันนําชม เจดยีช์นิพวิมนิ (เมยีะเต็งดาน) ประดษิฐานอยู่เหนือระฆังมงิกนุไม่ไกล ไดช้อืวา่เป็นเจดยีท์สีวยสงา่มากแหง่หนงึ สรา้งขนึในปี
พ.ศ.2359 โดยพระเจา้บากะยีดอว ์พระราชนัดดาในพระเจา้ปดงุ เพอืเป็นอนุสรณ์แหง่ความรักทพีระองคม์ตีอ่พระมหาเทวชีนิพวิมนิ
ซงึถงึแกพ่ริาลัยกอ่นเวลาอันควร จงึไดรั้บสมญานามวา่ "ทัชมาฮาลแหง่ลุม่อริวด"ี
เจดยีอ์งคนี์เป็นพทุธศลิป์ทสีรา้งขนึดว้ยหลักภมูจัิกรวาลคอืมอีงคเ์จดยีส์ถติอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสเุมรุ
อันเชอืกันวา่เป็นศนูยก์ลางและโลกและจักรวาลลอ้มรอบดว้ยขนุเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภมู ิหลังจากนันเดนิทางกลับมายังมัณฑะเลย ์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ เมนูพเิศษ กุง้แมน่้าํเผา

ทพีกั
YI LINK MANDALAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
รว่มพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมุณี - อมรปุระ - วดัมหากนัดายงค ์- สะพานไมอ้เูบ็ง - กรุงเทพฯ

04.00 น.
นําทา่นนมัสการ พระมหามยัมุน ีอันเป็นสงิศักดสิทิธสิงูสดุ 1 ใน 5 แหง่ของพม่า
ถอืเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครืองกษัตรยิท์ไีดรั้บการขนานนามวา่ “พระพทุธรูปทองคําเนอืนมิ”
ทพีระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรมวด ีเมอืปี พ.ศ. 689 สงู 12 ฟตุ 7 นวิ หุม้ดว้ยทองคําเปลวหนา 2 นวิ ทรงเครืองประดับทองปางมารวชิยั
หนา้ตักกวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดงุไดส้รา้งวัดมหามุนี หรือวัดยะไข ่(วัดอาระกัน หรือวัดพยาจ)ี เพอืประดษิฐานพระมหามัยมุนี
และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจา้ สปีอ กอ่นจะเสยีเมอืงพม่าใหอั้งกฤษไดเ้กดิไฟไหมวั้ดทองคํา
จงึทําใหท้องคําเปลวทปิีดพระละลายเก็บเนือทองไดนํ้าหนักถงึ 700 บาท ตอ่มาในปี พ.ศ.2426



ชาวพม่าไดเ้รียไรเงนิเพอืบรูณะวัดขนึใหม่มขีนาดใหญ่กวา่เดมิโดยสายการออกแบบของชา่งชาวอติาลี
จงึนับไดว้า่เป็นวัดทสีรา้งใหม่ทสีดุแตป่ระดษิฐานพระพทุธรูปเกา่แกท่สีดุในเมอืงพม่า
โดยรอบๆระเบยีงเจดยียั์งมโีบราณวัตถุทนํีาไปจากกรุงศรีอยุธยาเมอืครังกรุงแตกครังท ี1 พรอ้มทัง เชญิทกุทา่นร่วมทําบญุบรูณะวัดกสุนิารา
ซงึมอีายุหลายรอ้ยปี

07.00 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตวัเมอืงอมรปุระ (Amrapura) เมอืงแหง่ผูเ้ป็นอมตะซงึอยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมัณฑะเลยซ์งึเป็นราชธานีเพยีง 76 ปี
แหง่หนงึของพม่ากอ่นทจีะยา้ยมายอยู่ทเีมอืงมัณฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 

ชม สะพานไมอ้เูบ็ง (U-Ben) สะพานไมส้กัทยีาวทสีดุในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซงึมอีายุกวา่ 200 ปี สะพานอูเบ็ง
สรา้งจากไมส้กัทรีือถอนจากพระราชวังเกา่กรุงอังวะ
โดยพระเจา้ปดงุใหข้นุนางชอือูเบ็งคมุงานกอ่สรา้งสะพานแหง่นีเลยตังชอืตามผูค้มุทอดขา้มทะเลสาบคองตามัน ไปสูวั่ดจอกตอจี
ซงึมเีจดยีท์สีรา้งตามแบบวัดอนันดาแหง่พกุาม
ภายในมจีติรกรรมฝาผนังทเีป็นศลิปะชาวกรุงศรีอยุธยาทถีูกกวาดตอ้นตอนเสยีกรุงใหม้าอยู่ในอาณาบรเิวณแถบนีนันเอง 

จากนันนําทา่นชม การตกับาตรพระสงฆ ์1,400 รูป ณ วดัมหากนัดายงค ์ซงึเป็นวัดใหญ่ทสีดุของพม่าทเีมอืงอมรปรุะ
ซงึในชว่งเพลจะมภีกิษุสงฆนั์บรอ้ยรูปเดนิเรียงแถวดว้ยอาการสํารวม ในทกุๆวันเวลา 10.30 น.จะมนัีกทอ่งเทยีวจํานวนมาก
มาร่วมชนืชมการจัดเตรียมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลใหแ้กพ่ระสงฆ ์และเณรทมีาศกึษาพระธรรมวนัิยทวัีดมหากันดายน ในเมอืงมัณฑะเลย์
ทนีีมพีระสงฆ ์และเณรจําวัดอยู่เกอืบ 1,400 รูป

ไดเ้วลาอันสมควร นําทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่สนามบนิมณัฑะเลย์

14.05 น..
ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ีPG710 (มบีรกิารอาหารรอ้นและเครืองดมืบนเครือง)

16.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 15:51 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่)

** ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิ
และจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซงึจะมผีลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท  ี11 สงิหาคม 2558 ทงัน ี
หากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพมิอกีทา่นละ 1,000 บาท **

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50% และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณ

• เงอืนไขอนืๆ
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั
บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน



• คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ทา่นขอสงวนสทิธเิลอืนวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทงัสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นนั
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

**กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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