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บนิตรงเชยีงใหม ่ไหวส้า 5 มหาบูชาสถาน  
ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตุอนิทรแ์ขวน พุกาม มณัฑะเลย ์มงิกุน 

(น ัง่เครือ่งภายใน) 
5วนั 4คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 เริม่ตน้เพยีง 30,888.- 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

   กําหนดการเดนิทาง 

 

วนัที่ 08 - 12 พ.ค. 62 30,888.- 

วนัที่ 03 - 07 ม.ิย. 62 31,888.- 

วนัที่ 13 - 17 ก.ค. 62 (วนัอาสาฬหบูชา, วนัเขา้พรรษา) 32,888.- 

วนัที่ 08 - 12 ส.ค. 62 (วนัแม)่ 32,888.- 

 สกัการะพระธาตอินทรแ์ขวน ชมววิแบบพาโนรามา (1 ใน 5 สิ่งศกัดิส์ิทธิข์องพมา่) 

 สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 สิ่งศกัดิส์ิทธิข์องพมา่) 

 สกัการะเจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 สิ่งศกัดิส์ิทธิข์องพมา่) 

 สกัการะเจดยีช์เวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศกัดิส์ิทธิข์องพมา่) 

 รว่มพธิศีกัดิส์ิทธิ ์ล้างพระพกัตรพ์ระมหามยัมุน ี(1 ใน 5 สิ่งศกัดิส์ิทธิข์องพมา่)  

 สกัการะพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว 

 ขอพรธุระกจิคา้ขายใหเ้จรญิรุง่เรอืง พระสุรยินั-จนัทรา  

 ขอพรเทพทนัใจและเทพกระซบิ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์

 ชมความงดงามของพระต าหนกัไมส้กัทอง แหง่เดยีวในพมา่ ทีพ่ระต าหนกัชเวนนัดอว ์

 ล่องเรอืขา้มแมน่ า้อิรวด ีชมมหาเจดยีย์กัษ ์มงิกุน 

 พเิศษสุดถงึขดีสุด!! น ัง่รถมา้ชมโบราณเมอืงพุกาม 

 น ัง่กระเชา้ สู่ พระธาตอินทรแ์ขวน ยอดเขาไจกท์โีย ชมววิแบบพาโนรามา 

 รบัเทพทนัใจ ทา่นละ 1 องค ์, รบัผา้เช็ดพระพกัตร ์พระมหามยัมุน ีทา่นละ 1 ผนื 

 พกัโรงแรมด ี4 ดาว , อาหารด ี
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โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1 เชยีงใหม่ - ย่างกุง้ - หงสาวด ี- พระราชวงับเุรงนอง - พระธาตอุนิทรแ์ขวน   
10.00 น. พรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้1 เคาน์เตอร์สาย

การบนิบางกอกแอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอํานวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการ
เดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

12.05 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG723 

(มบีรกิารอาหารและนํา้ดืม่บนเครือ่ง) 

12.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวด ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท ี 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

บา่ย เดนิทางถงึ เมอืงหงสาด ีนําทุกท่านชม พระราชวงับุเรงนอง 

สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็นศูนย์กลางทางการ

ปกครองและใชอ้อกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้

นันทบุเรง ซึง่พระราชวังเดมินัน้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตัว

ประกัน มีการคน้พบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่ในดิน 

รัฐบาลพม่าจงึไดท้ําการขุดคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิ 

 นําท่านออกเดนิทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจก้ ์โถ่) โดย

รถบรรทุก 6 ลอ้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง ระหว่าง

ทางท่านจะเห็นแม่น้ําสะโตง ซึง่เป็นแม่น้ําท ีม่คีวามสัมพันธก์ับ

พระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยิงพระแสงปืนขา้มแม่น้ํา

ท ีก่วา้งใหญ่นีไ้ปตอ้งแม่ทัพพม่าจนไดรั้บชัยชนะ ถ ึงคิมปูน

แคม้ป์ หยุดพักเปลีย่นรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้ขึน้บนภูเขาไจก้ ์

โถ่  

 
 

  เสน้ทางการเดนิทาง 

 โปรแกรมเดนิทาง เช้า เที่ยง ค่ํา โรงแรมทีพ่กั 

1 
เชยีงใหม่ - ย่างกุง้ - หงสาวด ี- พระราชวังบุเรงนอง - น่ังกระเชา้ขา
ขึน้ 1 ขา - พระธาตุอนิทรแ์ขวน   
(PG723 : 11.40-12.35)    

 
 

  
KYAIK HTO HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า 

2 
อนิทรแ์ขวน - เจดยี์ชเวมอวด์อว ์- เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนชเวตา
เลยีว  - ย่างกุง้ - เจดยี์โบตะทาวน์ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - 
พระสุรยัิน จันทรา 

      
BEST WESTERN  

GREEN HILL 
หรอื เทยีบเท่า 

3 
ย่างกุง้ - พุกาม - น่ังรถมา้ชมเมอืงเก่า - จุดชมววิ - วัดอนันดา - วัด
ตโิลมนิโล - วัดสัพพัญํู - วหิารมนูหะ - วัดกุบยางก ี- เจดีย์ชเวสิ
กอง - วหิารธรรมยังยี  

      
SU TINE SAN HOTEL

หรอืเทยีบเท่า   

4 
พุกาม - มัณฑะเลย์ - สะพานไมอู้เบ็ง - โรงทอผา้ลุนตยา - วัดกุ
โสดอ - เขามัณฑะเลย์ฮลิล ์

      
YI LINK HOTEL  

หรอืเทยีบเท่า   

5 

ร่วมพิธลีา้งพระพักตรพ์ระมหามัยมุน ี- ล่องเรอืแม่น้ําอริวด ี- มงิกุน - 

ระฆังยักษ์มงิกุน - เจดยี์พญาเธยีรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - 

พระตําหนักไมสั้กชเวนันดอว ์- เชยีงใหม่ 

(PG726 : 18.00-19.55) 

     

**หมายเหต ุ: 
- รายการนีไ้ม่รวมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ (รวม 600 บาท/ท่าน/ทรปิ) 

- ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
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 จนถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า นําทุกท่าน น ัง่กระเชา้ ขึน้สู่พระธาตุ

อนิทรแ์ขวนเพื่อใหลู้กคา้ไดช้มทัศนยีภาพความสวยงามจาก

มุมสูงแบบพาโนรามา ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี 

(รวมค่ากระเชา้ขาขึน้แลว้)  

**หมายเหตุ ในกรณีกระเชา้ปิดหรอืสภาวะอากาศ รวมถงึเหตุ
สุดวสัิยต่างๆ ท ีไ่ม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้
ทางบรษัิทฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุกกรณี** 

 ถงึปลายทางของสถาน ีนําทุกท่านเดนิเทา้ประมาณ 10 นาท ี

ไปยังพระธาตุ เชญิชมทัศนยีภาพงดงาม ตืน่ตาตืน่ใจกับ พระ

ธาตุอินทรแ์ขวน (ซึง่อยู่ใกลท้ ีพั่กมากใชเ้วลาเดินเพียง 10 

นาท)ี พระธาตุอนิทรแ์ขวน ตัง้อยู่ท ีเ่มอืงไจโ้ท อําเภอสะเทิม 

เขต รัฐมอญของประ เทศพม่ า  อ ยู่ บนยอดเขา เหนือ

ระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเด่นเป็นกอ้นหินสีทอง

ขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสูงชันอย่างหมิน่เหม่ เหมอืนจะหล่นและทา้ทายแรงดงึดูดของโลกโดยไม่ตก

ลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ท ีช่าวพม่าตอ้งไปสักการะ   และยังเป็นพระธาตุประจําปีจอ ทีค่นเกดิ

ปีนีต้อ้งไปนมัสการสักการะครัง้หนึง่ในชวีติ 

ค่ํา รบัประทานอาหารค่ํา ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 

หลังอาหารเย็นเชญิท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย 

นมัสการ เทพทนัใจพระธาตุอินทรแ์ขวน ซึง่เป็น นักพรตทีม่ ี

ความศักดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึง่ ท่านสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนต์

ไดต้ลอดคนื ถา้จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณ

ระเบยีงทีย่ื่นสู่พระเจดยี์ไจโ้ท  ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว  หรือ

กันลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นท ีน่ั่งมีความ

เย็นมาก พระเจดยี์องคน์ีเ้ปิดตลอดคนื  (แต่ประตูเหล็กทีเ่ปิดสําหรับบุรุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยี์เปิดถงึ

เวลา 22.00น.)พระธาตุอนิทรแ์ขวนนี ้เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 

มาลา คําจันทร ์ท ีแ่ต่งวรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตุอนิทรแ์ขวน” 

ทีพ่กั โรงแรม : KYAIK HTO HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่  

  

วนัที ่2 
อนิทรแ์ขวน - เจดยีช์เวมอวด์อว ์- เจดยีไ์จ๊ปุ่ น - พระนอนชเวตาเลยีว - ย่าง
กุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์- พระมหาเจดยีช์เวดากอง - พระสรุยินั จนัทรา 

เชา้ตรู ่ เชญิท่านสักการะ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตุอนิทรแ์ขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศ

ยามเชา้ท ีส่ดชืน่ ทวิทัศนง์ดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า สักการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภูเขา 

ถ่ายภาพและชมทัศนยีภาพรอบ ๆ  พระธาตุ พิสูจนค์วามมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองคน์ีตั้ง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดย

ไม่ลม้หรอืหล่นลงมาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหม่บนหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจาก

ดา้นล่างขึน้ไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่เหนอืหนา้ผา ราวกับพระอินทร์นําไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็น

อัศจรรย์เจดยี์ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรมทีพ่กั 

 เก็บสัมภาระพรอ้มออกเดนิทางกลับสู่ หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ โดยรถบรรทุก 6 ลอ้ 

 

นําท่านสักการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยี์นีเ้ป็นสัญลักษณ์

แห่งความรุ่งโรจน์แ ห่งหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิส์ทิธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึ่งครั้งก่อนเป็น

สถานทีป่ระกอบพิธศัีกดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ์ ใน

สมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า รวมทั ้ง

พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ใน

หงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยี์องคน์ี ้ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้

ถงึ 4 ครัง้ ทําใหป้ลยีอดของเจดยี์องคน์ีหั้กพังลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมต่ีอเจดยี์องค์นี้ จึง

ไดท้ําการสรา้งเจดยี์ชเวมอดอวข์ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสูงถงึ 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรา้งสูง 

70 ฟุต) นับเป็นเจดยี์ท ีสู่งท ีสุ่ดในพม่า ส่วนปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดตั้ง้ไหวท้ ีมุ่มหนึง่ขององคเ์จดยี์เพื่อให ้
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พุทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดยี์องคปั์จจุบัน  ท่านจะไดน้มัสการ ณ จุดอธิษฐานอัน

ศักดิส์ทิธิแ์ละสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดยี์องคท์ ีหั่กลงมาเพื่อเป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมือนด่ัง

ค้ําจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ่งขึน้ไป  

 

นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว เป็นทีเ่คารพ

นับถอืของชาวพม่า มคีวามยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึน้

โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืงอํานาจ 

มพุีทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาทต่าง

จากพระพุทธไสยาสนข์องไทยทีน่ ิยมวางพระบาทเสมอกัน 

ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้ก่อนพระพุธรูป

องคน์ีถู้กปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษ

สรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าไดรั้บเอกราชก็มกีาร

บูรณปฏสัิงขรณ์ใหม่ โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปทีส่วยงามในปัจจุบัน   อกีทัง้ยัง

สามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม  ผา้ปักพื้นเมอืง ผา้พิมพ์เป็นรูปต่างๆ   

 

จากนัน้นําท่านชม เจดยีไ์จ๊ปุ่น ซึง่มอีายุมากกว่า 500 ปี เป็น

พระพุธรูปปางมารวชัิยขนาดใหญ่ มลัีกษณะเป็นพระพุทธรูป

ปางประทับ น่ังโดย รอบทั ้ง  4  ท ิศ  ท ี่ม ีความงดงาม เป็น

เอกลักษณ์ของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม 

(ทิศเหนือ) , พระโกนาคม (ทิศใต)้ , พระกกุสันโธ (ทิศ

ตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทศิตะวันตก)สรา้งโดยสีส่าว

พี่นอ้งทีอุ่ทศิตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษ

เพศ ซึง่มพีระพุทธรูปองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลายและไดม้กีารบูรณะใหม่ทําใหพ้ระพุทธรูปองคน์ีม้ลัีกษณะ

สวยงามแตกต่างไปจากองคอ์ ืน่ๆ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมนํ่า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

 จากนัน้เดนิทางกลับสู่ เมอืงยา่งกุง้ 

 

นําท่านนมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า 

เจดยี์นายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดีย์โบตะทาวน์นี้และ

ทรงนําพระธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนทีจ่ะนําไปบรรจุท ี่เจดีย์ชเวดา

กองและเจดีย์สําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเขา้ไปในเจดีย์สามารถ

มองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ย่างใกลช้ดิ   

 สักการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหาร

ดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวชัิยทีม่ลัีกษณะงดงามยิ่ง

นัก ตามประวัตว่ิาเคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ 

ครัง้เมือ่พม่าตกเป็นอาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูก

เคลือ่นยา้ยไปยังพิพิธภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ทําใหร้อดพน้

จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมา

ในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ีถู้กจัดแสดงทีพ่ิพิธภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์   

 จากนัน้นําทุกท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาว

พม่ารวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เชื่อว่าเมื่อ

อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ  

 สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามตํานานกล่าวว่า 

นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง

แรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไป

กลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การ

บูชานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหูเบาๆ และ 
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จากนัน้นําท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหา

เจดยี์คู่บา้นคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยี์ทองคําทีง่ดงาม ตั้งเด่นเป็น

สง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดับดว้ย

เพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคัมอกี 2,317 เม็ด  มหา

เจดยี์ชเวดากองมทีองคําโอบหุม้อยู่น้ําหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม 

โดยช่างชาวพม่าจะใชท้องคําแทต้ีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว ้

รอบ ว่ากันว่าทองคําทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยี์แห่งนีม้ากมายมหาศาลกว่าทองคําที่

เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยี์รายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มี

ซุม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยี์ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหา

เจดยี์ไดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี และยัง

เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า  

คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 

ธสัสะต ิ ตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะต ิอหงั วนัทาม ิ

ตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

วันเกดิ อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตวส์ัญลักษณ ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

 

ก่อนถงึจุดอธษิฐาน ขอพรพระมหาเจดยี์ชเวดากอง นําทุกท่าน

เขา้สักการะ พระสุรยินั จนัทรา เป็นศาลเล็กๆ ลักษณะโดด

เด่นทีจ่ั่วหลังคามรูีปนกยูงและกระต่าย ชาวพม่ามากราบไหว ้

ขอพรเกีย่วกับธุระกจิคา้ขายใหเ้จรญิรุ่งเรอืง แมก้ระทั่งรายการ

ดังรายการหนึง่ในเมอืงไทยเคยมากราบไหวข้อพร ยังยืนยัน

ดว้ยตนเองเลยว่า พระสุรยัิน-จันทรา มคีวามศักดิส์ทิธิจ์รงิ เป็น

อกีสถานที ่ท ีต่อ้งไม่พลาด 

ค่ํา  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่3 

ย่างกุง้ - พกุาม - น ัง่รถมา้ชมเมอืงเกา่ - จุดชมววิ - วดัอนนัดา - วดัตโิลมนิ
โล - วดัสพัพญัญ ู- วหิารมนูหะ - วดักุบยางก ี- เจดยี ์ชเวสกิอง - วหิาร
ธรรมยงัย ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่อง 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงพุกาม โดยสายการบนิ........ เท ีย่วบนิที.่....... 

 นําทุกท่านชมภาพจติรกรรมฝาผนังที่โดเด่น เก่าแก่และ

งดงามทีสุ่ดในพุกาม ณ วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรส

ของพระเจา้จันสทิธะ  

 

 สักการะ เจดยีช์เวสิกอง ชเวสกิอง มคีวามหมายว่า “เจดยี์

ทองแห่งชัยชนะ” สรา้งโดย พระเจา้อโนรธา มหาราชองค์

แรก ผูร้วบรวมชนชาตพิม่าเป็นปึกแผ่น ทรงส่งราชสาส์นไป

ขอพระไตรปิฎก 30 คัมภรีจ์ากเมืองสะเทิมของพวกมอญ 

แต่พระเจา้มอญพระนามว่ามนุหาไม่ทรงยินยอม เป็นเหตุให ้

พระเจา้อโนรธา ยกกองทัพไปรบตีชนะเมืองมอญ ทรง

อัญเชญิพระไตรปิฎกมายังเมอืงพุกาม และไดก้วาดตอ้นชาวบา้นรวมทัง้กษัตรยิ์มอญใหม้าเป็นเชลยศกึที่

พุกาม เจดยี์ชเวสกิองสรา้งแลว้เสร็จในรัชสมัยของพระเจา้จันสทิธา เมือ่ปี พ.ศ. 1656 ลักษณะของเจดยี์ 
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เป็นเจดยี์ทรงระฆังคว่ําแบบมอญ ประดับลายงดงามดว้ยเฟ่ืองอุบะและแถบคาดรอบองค์ระฆังที่เรียกว่า 

“รัดอก” แซมลวดลายประดับทัง้ขอบล่างและขอบบน องคเ์จดยี์หุม้ดว้ยแผ่นทอง  

 

นําท่านชม วหิารธรรมยงัย ีสรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และ

พระองคก์็เชือ่ว่าเป็นวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมืองพุกาม สรา้ง

ขึน้เพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจากการกระทํา

ปิตุฆาตจะตดิตามพระองค์ไปในชาติภพหนา้ ตั ้งโดดเด่น

ยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตํานานทีโ่หดรา้ยไดเ้ล่าต่อกันมา   

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําทุกท่านชม วหิารมนูหะ หรอืวหิารพระอึดอัด สรา้งขึ้น

โดยพระเจา้มนุหา กษัตรยิ์ของชาวมอญ เมือ่พระองคต์กเป็น

เชลยของพระเจา้อโนรธา เมื่อครั้งท ี่เขา้ตีเม ืองสุธรรมวด ี

หรอืเมอืงสะเทมิ แลว้กวาดตอ้นผูค้นมาทีพุ่กาม พระเจา้มนุ

หาและพระอัครมเหสถีูกคุมขังไวท้ ี ่มยินกาบา ทางใตข้อง

พุกามและ ณ ทีนั่น้ ในปี พ.ศ. 1602 พระเจา้อโนรธาทรงมี

พระราชานุญาตใิหพ้ระเจา้มนุหา สรา้งวัดมนุหาขึน้เพื่อทรงใชเ้ป็นทีบํ่าเพ็ญพระราชกุศล กษัตริย์มอญ

ทรงระบายความรูส้กึอดึอัดคับแคน้ใจในพระราชหฤทัยของพระองค ์ในระหว่างทีท่รงถูกคุมขังดว้ยการให ้

สรา้งพระพุทธรูปปางมารวชัิย ขนาดใหญ่โตมากจนคับวหิาร ขนาบขา้งดว้ยพุทธสาวก และถูกเรียกขาน

ว่า "พระอดึอัด" มาจนถงึทุกวันนี ้ 

 ชมวดัสพัพญัญู เป็นเจดยี์ท ีม่คีวามสูงทีสุ่ดในเมืองพุกาม

ความสูงทัง้สิน้ประมาณ 61 เมตร สรา้งขึน้ตามศลิปะแบบปา

ละของอิน เดีย  ก่อสรา้งขึ้นในช่วงปี พ. ศ.1687 โดย 

กษัตรยิ์อลองสติธู ซึง่เป็นทั ้งวิหารและเจดีย์ ถือเป็นเจตี

วหิารสองชัน้แห่งแรกในศลิปะพุกาม โดยปรากฏกการซอ้น

กันของเรอืนธาตุชั้นล่างกับชั้นบน ชั้นล่างเป็นแกนกลาง

ขนาดใหญ่รับน้ําหนักเจตยีวหิารในผังแบบครรถคฤหะ-มณฑปดา้นบน เจดยี์วหิารสองชัน้นีจ้ะไดรั้บความ

นยิมต่อมาในศลิปะพุกามตอนปลาย โดยเจดยี์สําคัญทีใ่ชเ้จดยี์สัพพัญํูเป็นตน้แบบ ไดแ้ก่เจดยี์สูลามณี

และเจดยี์ตโิลมนิโล 

 ถงึเมอืงพุกาม ดนิแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่ม ีอายุกว่า 

2,000 ปี ของกษัตรยิ์อนรุิทมหาราช  แห่งอาณาจักรพุกาม 

สัมผัสแหล่งโบราณสถานและประวัตศิาสตร์ของอาณาจักร

พุกาม นําทา่นน ั่งรถม้า สัมผัสแหล่งโบราณสถานและ

ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรพุกาม  เมือ งทะเลเจดีย์ท ี่

สวยงาม และหมู่บา้นเก่าแก่ของเมอืงพุกามทียั่งคงวถิชีวีติท ี่

เรยีบง่าย   นําทุกทา่นชมพระอาทติยอ์สัดง ณ จุดชมววิ 

ค่ํา รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม : YI LINK HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่4 
พกุาม - มณัฑะเลย ์- สะพานไมอ้เูบ็ง - โรงทอผ้าลุนตยา - วดักุโสดอ - 
เขามณัฑะเลยฮ์ลิล ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ เมอืงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิ........ เท ีย่วบนิที.่....... 
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 เดนิทางถงึ เมอืงมณัฑะเลย ์จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่

ตัวเมอืง ชม สะพานไมอู้เบ็ง สะพานไมสั้กที่ยาวที่สุดใน

โลก เสาของสะพานใชไ้มสั้กถ ึง 1,208 ตน้ ซึ่งมีอายุกว่า 

200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั สะพานสรา้งจากไม ้

สักทีเ่หลอืจากการรือ้พระราชวังเก่ากรุงอังวะ เมื่อครั้งยา้ย

เมอืงหลวงจากอังวะ มายังอมรปุระ ชือ่อูเบ็งนั ้นเป็นชื่อของ

ขุนนางทีม่นีามว่า “อูเบยีน” ซึง่พระเจา้ปดุงโปรดฯใหม้าทําหนา้ทีเ่ป็นแม่กองงานสรา้ง สะพานถูกใชเ้ป็น

ทางผ่านสําคัญสําหรับคนในทอ้งถ ิน่และเป็นสถานทีท่่องเท ีย่ว ช่วงเดอืนกรกฎาคมและสงิหาคมเป็นช่วง

ทีน้ํ่าในทะเลสาบมรีะดับสูงสุด 

 นําทุกท่านชมโรงทอผา้ถุงลุนตยา เป็นสินคา้ขายดีประจํา

เมอืง ซึง่สมัยก่อนตอนทีเ่มอืงมัณฑะเลย์ เป็นราชธานผีา้ถุง

ลุนตยา เป็นผา้ถุงท ีผู่สู้งศักดิเ์ท่านัน้ท ีส่ามารถใส่ได ้และใช ้

สวมใส่เฉพาะคนในราชสํานักเท่านัน้ ช่างทอก็เป็นช่างที่ส ืบ

ทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น โรงทอผา้ส่วนใหญ่ประกอบกิจการ

ขนาดเล็ก ดูแลกันภายในครอบครัว ผา้โสร่งหรอืผา้ถุง ท ีท่อ

จากฝ้าย ราคาผืนละ 300-1,500 บาท หรือประมาณ 9,000-46,000 จ๊าต ส่วนผา้ทอดว้ยไหม

ระดับพรเีมยีมนัน้ บางผนืราคาเรอืนหมืน่บาทก็ม ี ครอบครัวไหนที่ม ีฐานะมักนิยมซื้อไปใส่ในวันงาน

ประเพณีสําคัญทางศาสนา 

 นําท่านชม วดักุโสดอ  พระเจา้มินดงโปรดใหจั้ดการ

สังคายนาพระไตรปิฎกขึน้ ณ เมอืงมัณฑะเลย์  ครั้งท ี่ 5 มี

แผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขันธ ์

หลังจากนัน้โปรดใหส้ลักพระไตรปิฎกลงบนแผ่นหินแลว้

สรา้งเจดยี์ทรงปราสาทสําหรับประดษิฐานแผ่นจารึกแต่ละ

แผ่น วัดกุโสดอจึงถ ือเป็นหนังสือเล่มใหญ่ที่สุดในโลก 

ลักษณะทางศลิปกรรม วัดกุโสดอ ประกอบดว้ยเจดยี์ประธานซึง่จําลองแบบมาจากเจดยี์ชเวสิกองเมือง

พุกาม แวดลอ้มไปดว้ยเจดยี์ทรงปราสาทขนาดเล็กซึง่ประดษิฐานแผ่นจารกึพระไตรปิฎก เจดยี์เหล่านี้ม ี

การแบ่งกลุ่มตามหมวดของพระไตรปิฎกตัง้แต่พระวนัิย พระสูตรและพระอภธิรรม 

 

เดนิทางถงึมัณฑะเลย์ นําทุกท่านชมววิของเมอืงมัณฑะเลย ์ 

ณ เขามณัฑะเลยฮ์ิลล์ ตัง้อยู่ทาง ตะวันออกเฉียงเหนือ

ของพระราชวัง เขาลูกนี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็นจุดชมวิว

ทวิทัศนท์ ีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงมัณฑะเลย์ ซึง่อยู่บนยอด

เขา สามารถมองเห็นทัศนยีภาพของเมอืงมัณฑะเลย์เก ือบ

ทัง้เมอืง ทุกท่านจะไดช้มพระอาทติย์อัสดงอันงดงาม อีก

แห่งหนึง่ของพม่า 

ค่ํา รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั โรงแรม : SU TINE SAN HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัที ่5 
รว่มพธิลีา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนุ ี- ลอ่งเรอืแม่นํ้าอริวด ี- มงิกนุ - ระฆงั
ยกัษม์งิกนุ - เจดยีพ์ญาเธยีรดาน - พระราชวงัมณัฑะเลย ์- พระตําหนกัไม้
สกัชเวนนัดอว ์- เชยีงใหม่ 

เชา้ตรู ่ นําท่านร่วมพิธกีรรมอันศักดิส์ทิธิใ์นพิธกีรรมลา้ง พระพกัตร์

พระมหามยัมุน ีซึง่ถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรูปทองคําขนาด  

ใ หญ่ ทรง เค รื่อ ง ก ษัต ริย์ ท ี่ไ ด ้รับก าร ขนา นนา ม ว่ า 

“พระพุทธรูปทองคําเนือ้นิม่” พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึน้ท ี่

เมอืงธรรมวด ีเมือ่ปี พ.ศ. 689 ต่อมาในปี พ .ศ.2426 ชาว

พม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบูรณะวัดขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดิม

โดยสายการออกแบบของช่างชาวอติาลจีงึนับไดว่้าเป็นวัดทีส่รา้งใหม่ท ีสุ่ดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูป

เก่าแก่ท ีสุ่ดในเมอืงพม่าโดยรอบๆระเบยีงเจดยี์ยังมโีบราณวัตถุท ีนํ่าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่ครัง้กรุงแตก

ครัง้ท ี ่1 
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*รับผา้เช็ดพระพักตร ์ในพิธลีา้งพระ ท่านละ 1 ผนื 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู่ ท่าเรอืรมิแม่น้ําอริวด ีนําทุกทา่นล่องเรอืขา้ม

ฟาก สู่ ราชธานเีก่าของพระเจา้ปดุง เมอืงมงิกุน  

 จากนัน้ ชมมหาเจดยีย์กัษ์ มงิกุน  ถงึท่าเรอืน่ังรถชมซาก

เจดยี์ขนาดใหญ่ ร่องรอยแห่งความทะเยอทยานของพระ

เจา้ปดุง ท ีใ่ชแ้รงงานทาส และนักโทษนับพันคนในการ

ก่อสรา้ง โดยตัง้พระทัยว่าจะสรา้งใหสู้งใหญ่กว่าพระปฐม

เจดยี์แห่งสยาม  และใหพ้ระองคส์ามารถทอดพระเนตร ได ้

จาก เมืองอั งวะที่อ ยู่ ฝ่ังตรงข า้มแม่ น้ํ าอิรวดี แ ต่ด ว้ย

งบประมาณทีบ่านปลาย ประกอบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน จําทําใหก้ารก่อสรา้งล่าชา้ และในที่สุด

พระองคก์็เสด็จสวรรคตเสยีก่อน ในปี พ.ศ. 2363 หลังพ่ายแพไ้ทยในสงคราม 9 ทัพ เจดีย์องค์นี้ จึง

สรา้งไดแ้ค่ฐาน หลังจากนัน้องคเ์จดยี์ก็ถูกทิง้รา้งเรือ่ยมา แต่เพียงฐานก็นับว่าใหญ่โตมาก หากสรา้งเสร็จ

จะมขีนาดใหญ่และสูงทีสุ่ดในโลก 

 นําทุกท่านชม ระฆงัยกัษ์มงิกุน สรา้งเมือ่ พ.ศ.2351 โดย

พระเจา้ปดุง สรา้งถวายแด่เจดยี์มงิกุน มน้ํีาหนัก 90 ตัน สูง 4 

เมตร ปากระฆังกวา้ง 5 เมตร ในอดีตระฆังองค์นี้ใหญ่เป็น

อันดับ 2 รองจากระฆังแห่งพระราชวังแครมลิน ในกรุงมอส

โคว ประเทศรัสเซยี แต่ระฆังเครมลนิแตกไปแลว้  

 หลังจากนัน้ชมเจดยี์สขีาวบรสุิทธิ ์ท ีส่รา้งบนฐาน 7 ชั้น รูป

เกลยีวคลืน่งดงาม เจดยีพ์ญาเธียรดาน สรา้งขึ้นเมืองปี 

พ.ศ. 2329 เพื่อใหเ้ปรยีบเสมอืนเจดยี์จุฬามณี ท ีตั่ง้อยู่เหนอื

เขาพระสุเมรุ ตามความเชือ่ในไตรภูมิพุทธศาสนาที่ว่า คือ

แกนกลางจักรวาล ซึง่ถูกลอ้มรอบดว้ยสัตตบรพัินธ ์และมหา

นทสีทีันดรทัง้ 7 ชัน้ พระเจดยี์แห่งนียั้งถูกสรา้งใหเ้ป็นสักขี

พยานรักของราชนกิุลอังวะ โดยพระเจา้บากะยีดอว ์เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักทีม่ต่ีอพระมเหสี

ชนิพิวเม ท ีส่ ิน้พระชนมไ์ปก่อนทีพ่ระเจา้บากะยีดอวจ์ะขึน้ครองราชย์ แมจ้ะไม่ใช่หนิอ่อนเหมือนทัชมา

ฮาล แต่ก็ไดรั้บสมญานามว่า ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอริวด ี

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้นําท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังที่ส่วน

ใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมสั้กทีส่วยงาม  ท ีสุ่ดแห่งหนึง่ของเอเชีย 

ในสมัยสงครามมหาเอเชยีบูรพา หรือสงครามโลกครั้งท ี่ 2 

วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรโดย

กองทัพ อั งกฤ ษ  ไดท้ ิ้งระ เบิด จํานวนมากมายถ ล่ม

พระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ดว้ยเหตุผลว่าพระราชวังนีเ้ป็น

แหล่งซ่องสุมกําลังของกองทัพญีปุ่่น พระราชวังมัณฑะเลย์ซึง่เป็นพระราชวังไมสั้กก็ถูกไฟไหม ้เผาราบ

เป็นหนา้กลอง หลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวัง ท ี่ยังเป็นของด่ังเดิมอยู่  ปัจจุบัน

พระราชวังทีเ่ห็นอยู่เป็นพระราชวังทีรั่ฐบาลพม่าไดจํ้าลองรูปแบบของ พระราชวังของเก่าขึน้มา 

 นําท่านชม พระตําหนกัไมส้กัชเวนนัดอว์ พระตําหนักนี้

สรา้งดว้ยไมสั้กทัง้หลัง งดงามตามแบบศลิปะพม่าแท ้ๆ  วจิติร

ตระการดว้ยลวดลายแกะ สลักประณีตอ่อนชอ้ย ทัง้หลังคา,

บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ

ประวัต ิและทศชาตขิองพระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดง

ในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีท ีพ่ระองคย์า้ยราชธานจีากอมรปุระมาอยู่ท ีเ่มอืงมัณฑะเลยเ์พื่อ เป็นพระตําหนัก
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ยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากทีพ่ระองคส์ิน้พระชนม ์พระเจา้ธบีอ หรอื สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกพระ

ตําหนักนีถ้วายเป็นวัด ถอืไดว่้าเป็นงานฝีมอืทีป่ระณีตของช่างหลวงชาว มัณฑะเลย์อย่างแทจ้รงิ  

 สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ ทา่อากาศยานมณัฑะเลย ์

18.00 น. ออกเดนิทางกลบัเชยีงใหม ่โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG726 

(บรกิารอาหาร พรอ้มเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

19.55 น. คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชยีงใหม ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม :  ไหวส้า 5 มหาบชูาสถาน  
   ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตุอนิทรแ์ขวน พุกาม มณัฑะเลย ์ 
   มงิกนุ (น ัง่เคร ือ่งภายใน) 
   5วนั 4คนื โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 

อตัราคา่บรกิาร                                                                                      
 

กําหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญพ่กั 

หอ้งละ 2-3 
ทา่น ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมต ัว๋ 
ทา่นละ 

08 - 12 พ.ค. 62 30,888.- 30,888.- 30,888.- 5,500.- 25,088.- 

03 - 07 ม.ิย. 62 31,888.- 31,888.- 31,888.- 5,500.- 26,088.- 

13 - 17 ก.ค. 62  32,888.- 32,888.- 32,888.- 5,500.- 26,488.- 

08 - 12 ส.ค. 62  32,888.- 32,888.- 32,888.- 5,500.- 26,788.- 

**ราคาสําหรบัเด็กทารก (อายุไมเ่กนิ 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจา้หนา้ที*่* 

(เด็กทารกตอ้งเอาสูตบิตัรตวัจรงิพรอ้มพาสปอรต์ตวัจรงิไปแสดงตวัเทา่น ัน้ ณ วนัเดนิทาง) 
 

***โปรแกรมทวัรน์ีไ้ม่มรีาคาเด็ก *** 
 

หมายเหตุ : สําหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร :  
 

1. บริษัทฯสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตใหเ้ด ินทางออก

หรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีท่าง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได ้

เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าชา้หรือยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บริษัทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่วโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและรายละเอยีดของ

การเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวสิัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้โดยทาง

บริษัทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร่้วมเดนิทางเป็นสําคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณทีีค่ณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบริษัทฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้อย่าง

นอ้ย7 วันก่อนการเดนิทาง  

6. เม ือ่ท่านทําการซือ้โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยมติอ้งแจง้ลว่งหนา้ทัง้นีข้ ึน้อยู่
กบัภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลีย่น โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ

ความปลอดภยัของผู้รว่มเดนิทางเป็นส าคญั** 
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7. ในกรณทีีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มฉิะนัน้ทางบริษัทฯ จะไม่ขอ

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

8. บริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับพระสงฆเ์ดนิทางท่องเทีย่วเพยีงลําพังโดยไม่มฆีราวาสตดิตามไปดว้ย 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม : 
 

1. ค่าตั๋วเครื่องบนิชัน้นักท่องเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณมีคีวามประสงคอ์ยู่ต่อจะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวัน, จํานวนคนและมคี่าใชจ่้ายตามทีท่างสายการบินกําหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

3. ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดนิทางท่านละไม่เกนิ 20 กก. 

4. ค่าอาหารบนเครื่อง ทัง้ไปและกลับ 

5. ค่ารถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีชํ่านาญเสน้ทาง 

6. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรือเทยีบเท่า  

7. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

8. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

9. ค่ารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวน  

10. รวมค่ากระเชา้ข ึน้พระธาตุอนิทร์แขวน 

11. ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

12. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

13. ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่า   รักษาพยาบาลกรณเีกดิอุบัตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์  

** กรณีท ีต่อ้งการซือ้ประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้ **  

14. เบีย้ประกันเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

15. เบีย้ประกันเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

16. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

17. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

18. ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุน ้อยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

19. [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน ือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรือเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม : 
 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทเิช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดืม่ทีส่ั่งพเิศษ(มนิบิาร์, นํ้าด ืม่, บุหรี่, เหลา้, เบยีร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท ์ , ค่าซักรีด, 

ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่านํ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่ากําหนด,  ค่ารักษาพยาบาลกรณเีกดิการเจ็บป่วยจาก

โรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมคี่าทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทางเป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมวซี่าเขา้ประเทศพม่าสําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตแิละผูถ้อืเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้ประเทศพม่าม ี

ค่าธรรมเนยีม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวซี่า 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการยื่นวซี่า 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนงัสอื

เดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ ไม่ตอ้งย ืน่วซ่ีา 

4. ค่าหอ้งพักเดีย่วตามอัตราทีร่ะบุไวข้า้งตน้ 

5. ค่านํากลอ้งถ่ายรูป และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 

6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สนิดว้ยตัวท่านเอง 

7. ค่าเด็กหาบกระเป๋าระหว่างนั่งรถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวน 

8. ค่าธรรมเนยีมนํ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

9. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่และทปิพนกังานขบัรถ ส่วนกรุ๊ปวนัเดนิทางอืน่ๆ 600 บาท/ทา่น/ทรปิ  

10. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)  

 

เง ือ่นไขการจอง : 
 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินใหเ้จา้หนา้ที่ที่

ดูแลเสน้ทาง ทีน่ั่งจะยืนยันเม ือ่ไดรั้บ เงนิมัดจําแลว้เท่านัน้ 

2. ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ีเ่ด ินทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน  

3. หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณลีูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท่้านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง  

4. หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึน้ 

5. หากในคณะของท่านมผูีต้อ้งการดูแลพเิศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เน ือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวร์มคีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 
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การชําระค่าทวัรส์่วนท ีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให ้เรียบร้อยก่อนกําหนด

เนือ่งจากทางบรษิทัตอ้งสํารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าท ีพ่กัและต ัว๋เครือ่งบนิมฉิะน ัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั  ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง : 
 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 45 วัน   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 21-44 วัน  เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 20 วันก่อนเดนิทาง  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเด ินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวซี่าให ้ เม ือ่ผลวซี่าผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจําทั้งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและม ีผลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนท ีบ่รษิทัฯกําหนดไว ้ (10ทา่นขึน้ไป) เน ือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอ ื่นทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน

บริษัทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลือ่นการเดินทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคนืได ้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าหอ้ง ค่าธรรมเนยีมวซี่าตามที่

สถานทูตฯ เรียกเก็บ  และค่าใชจ่้ายอ ืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ตามจริง ในกรณทีีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท ีท่า่นไดช้ําระค่าทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ และทางบริษัทฯ มคีวามจําเป็นตอ้งคนืค่าทัวร์หรือมัดจําใหก้ับลูกคา้ (ตามเงือ่นไข 

ขอ้1-ขอ้3) ทัง้น ีท้างบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายจริงที่เกดิข ึน้แลว้ กับท่านเป็นกรณไีป (อาท ิกรณอีอกตั๋วเครื่องบนิไป

แลว้ หรือไดชํ้าระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) โดยใชเ้วลาดําเนนิการในการคนืเงิน 7-14 วัน ทํา

การ นับจากวันทีไ่ดรั้บเรื่อง   

8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้ เน ือ่งจากผูเ้ดนิทางท่านอ ืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซี่า หรือไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงที่เกดิข ึน้แลว้กับท่านเป็นกรณไีป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเม ืองได ้ เน ือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ            
 

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ :                                             
1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเด ินทางไป -กลับพร ้อมกัน หากตอ้งการเคลื่อนวันเด ินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างทีส่ายการบนิ และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ 

ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง และไดด้ําเนนิการ     ออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ 

ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ํารองทีน่ั่งพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวน

สทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซ ึง่มคี่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เก ิดข ึ้นจริง  และ

รอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

4. นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะนั่งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบิน   กําหนด เช่น ตอ้งเป็น

ผูท้ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินม ีปัญหา เช่น  สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านั ้น 

เอกสารการขอวซี่าพม่า (สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตทิีไ่ม่ไดร้บัการยกเวน้) 
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วนัทาํการ 

  หนงัสอืเดนิทาง (Passport)  

- ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง  

- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซ่ีาอย่างนอ้ย 4 หนา้ 

  รูปถ่าย 

- รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด2 น ิว้ จํานวน 3 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถ่ายไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สติก๊เกอรใ์ช ้

ไม่ได)้และกรุณาเขยีนเบอร์ตดิต่อ-อาชพีไวด้า้นหลังรูป 

  ใบตรวจคนเขา้เมอืงขาออกจากประเทศไทย 

- พาสสปอร์ตต่างชาตทิีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทยจะตอ้งมใีบตรวจคนเขา้ออกเมอืงของไทยทีม่ตีราประทับใหแ้นบมาในเล่ม

พาสปอร์ตดว้ย 
 

**ในกรณีท ีม่พีาสปอรต์เล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้งแนบมาเพ ือ่ป้องกนัการสูญหาย หากแนบมาแลว้เกดิการสูญหายทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบในทุกกรณี ** 
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ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระสําหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 
 

 ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และ

สถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเดนิทาง ทั้งน ี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ

รับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรือความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ ,  อันเน ื่องจากอุบัต ิเหตุรวมถ ึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม , 

วนิาศกรรม, อัคคภัีย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมอืง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุด

งาน, ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถ ิน่,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงาน

ทีเ่ก ีย่วขอ้งกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อีํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุ ผล เน ื่องจากเป็นส ิทธิ

พเิศษทางการทูต) ซ ึง่อยู่เหนอืการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเด ินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง

บริษัทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอุบัตเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทฯ ทีรั่บประกันในกรณทีีผู่ร่้วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หน ้าที่ตรวจคน

เขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน ือ่งมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ด ินทาง 

ไม่ปฏบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถ ึงม ีส ิ่งผิดกฎหมาย บริษัท

ฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยม ิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น ีก้ารขอสงวนสทิธดิังกล่าว บริษัท จะยึดถอืและคํานงึถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ี

เกยีรต ิซ ึง่ร่วมเดนิทางเป็นสําคัญ 
 
 


