
 

 

รหัสทัวร BID1902668 
ทัวรพมามหศัจรรย...พมา สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5วัน 4คืน (PG) 
ยางกุง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา- พระราชวังบเรงนอง –พระธาตุอินทรแขวน 
- พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไจปุ�น-พระพุทธไสยาสนเจาทัตย-ีเจดียโบตา
ทาวน-เทพทันใจ – มหาเจดียชเวดากอง -พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนัน
ดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญู-วหิารธรรมยันจี-จุดชม
วิวทุงทะเลเจดีย-โชวพื้นเมืองเชิดหุน - มัณฑะเลย-พระราชวังมัณฑะเลย-
พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมูบานมิงกุน-ลองแมน้ําอิระ
วดี-ระฆังมิงกุน - รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัด
มหากันดายงค-สะพานไมอูเบ็ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
วันแรก  กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวด-ี พระธาตุมุเตา- พระราชวังบเรงนอง -พระธาตุ

อินทรแขวน  ä (/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                           
05.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ประตู 

2 เคานเตอร สายการบินบางกอกแอรเวย BANGKOK AIRWAYS (PG) โดย
มีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

08.50 น.    ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน PG 701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.40 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง 

กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เป นที่ เรียบ รอยแล ว (เวลาท องถิ่ นที่
เมียนม าร  ช ากวาประเทศไทยครึ่ ง
ช่ัวโมง) จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมือง
หงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งใน
อดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมือง
มอญโบราณที่ยิ่งใหญ และ อายุมากกวา 



 

 

400 ป อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากน้ัน นําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมือง
และเปน 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ 
พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore)  ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา 
นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สทิธิ์
มาก ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคน้ี
เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน 
พระเจดียสูง  377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่
ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจาย
ออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงน้ียังเปนสถานที่ที่
พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ
ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย  
ทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับ
ยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิต
ใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป  

เที่ยง          ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญ
ทานละ 1 ตัว ** 
บาย  ทานชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังกผึ้ง (KanbawzaThardi Palace)  

ซึ่ ง เ พิ่ ง เ ริ่ ม ขุ ด ค น แ ล ะ
บูรณปฏิสังขรณเม่ือป พ.ศ.2533 
จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลือ
อ ยู  ทํ า ใ ห สั น นิ ษ ฐ า น ได ว า
โบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับ
ของ พระเจาบุ เรงนอง ทานผูที่
ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบ
ทิศ และเปนที่ประทับของ พระ
นางสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปน



 

 

เชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา ปจจุบันพระราชวังแหงน้ีไดเหลือ
เพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตรและถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ 
ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร 

จากน้ัน นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพาน
เหล็กที่ขามผานชมแมนํ้าสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ซึ่งในอดีตขณะที่ 
2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่ง
นําทัพโดย สุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกติดตาม
กองทัพไทยมา กองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝم�งแมน้ําสะโตง ในขณะ ที่ฝ�าย
ไทยไดขามแมน้ําไปแลว พระองคไดคอยป�องกันมิใหขาศึกขามตามมาได  ไดมีการ
ปะทะกันที่ริมฝم�งแมน้ําสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาว
เกาคืบยิงถูกสุรกรรมา แมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็น
ขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชาง
น้ีไดนามปรากฏตอมาวา "พระแสงปนตนขามแมน้ําสะโตง"นับเปนพระแสง 
อัษฎาวุธ อันเปนเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันน้ี  

 
จากน้ัน   นําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง 

คิ้มปูนแคมป�ซึ่งเปนจุดสําหรับทําการเปลี่ยนเปนรถบรรทุกหกลอ (เปนรถประจํา
เสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจากคิม
ปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  
พักที่  Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแค
ครั้งเดียวคะ 
เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยจากน้ันชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทร
แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตั้งอยู
บนกอนหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไม
มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําให
หินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิด
ของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระ
เกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทร
แขวนน้ีครบ3 ครั้งผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญพรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่ง
ปรารถนาทุกประการทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระ



 

 

ธาตุอินทรแขวน(เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิ
ฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได)**สําหรับจดุไหวพระธาตุดานบนจะ
มีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000จาต/ชุด** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า äบริการอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรมจากน้ันทานสามารถขึ้นไป
นมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับ
สุภาพบุรุษ จะเปดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผา
หมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีน้ันมีความเย็นมาก 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไจปุ�น-หงสาวด-ียางกุง-
พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี-เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ - มหาเจดียชเวดา
กอง                    ä (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเชา สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ี
ไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย
ราคาอาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000 จาต ดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ 
2,000 จาต  

06.30 น.      ä บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

07.30 น.      ออกเดินทางกลับ  เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกลอ ถึงคิมปุนแคมป�  เปลี่ยนเปนรถ
โคชปรบัอากาศ พรอมนําทานเดินทางสูกรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสนช
เวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ท่ีมี
พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.2524  ซึ่งเปนที่เคารพนับถือ
ของชาวพมาท่ัวประเทศและเปนพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมาองคพระยาว 55 
เมตร สูง 16 เมตร ถงึแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งาม
กวาโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอน
ของไทย 

จากน้ัน นํ า ช ม  เจ ดี ย ไ จ ปุ� น  (Kyaik Pun 
Buddha)  ส ร า ง ใน ป   14 7 6  มี
พระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง 
4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องค
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธ
เจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ 
พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) 
เลากันวาสรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่นองที่มี
พุ ทธศรัทธาสู งส งและต างให สัตย
สาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต 
ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่า
ลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ันเกิด
รอยราวขึ้นทันท ี
เที่ยง          ä บริการอาหาร
กลางวัน ณ ภัตตาคาร  **เมนูพิเศษ 
กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว ** 
หลังอาหารนําทานเดินทางกลับสูกรุงยางกุง สักการะ  พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี 
(Kyauk Htatgyi Buddha) หรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอน
ที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขน
ตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตาง
กับศิลปะของไทย นําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุ
พระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 
เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระ



 

 

เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 
องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบ
ภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝก
สมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  

จากน้ัน นําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและ
ชาวไทย วิธีการสักการะรูปปم�นเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใด
แลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอา
ดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราว
ออน กลวย หรือผลไมอื่ นๆมา
สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก 
จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา 
บาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนําให
เอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคน
ไทย) แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบ
ยีสั ก  2  ใบ  ไห ว ข อพ รแล วดึ ก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว 
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับ
นิ้วช้ีของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะ
สมตามความปราถนาที่ ข อ ไว
จากน้ันนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึง
ของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ 
ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเม๊ียะ” ตาม
ตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรง
กลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพ
กราบไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคน
อื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกัน การบูชาเทพ
กระซบิ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

เย็น นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 
พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป เจดียทอง
แหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา 
สถานที่แหงนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถ



 

 

นําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระ
ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไป
สรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริ 
มงคลแกชีวิต พระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองค

เจดียหอหุมดวยแผนทองคํา 
ทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
จํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองค 
บนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆ จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาด
ใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทําเปน
ศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท ซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรม
ทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความ
เปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายาง
กุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิม
ได จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ ์ใหตี
ระฆัง 3 ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการจากน้ันใหทานชมแสงของอัญ
มณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน 
สีเหลือง,สีน้ําเงิน,สีสม,สีแดง เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ 
การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา 
ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ ตรุะโต อหัง วนัทามิ ธาตโุย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทา
มิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 
วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ

กลางคืน 
พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนู
หาง
สั้น 

พญานาค 

19.00น. ä บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ�ต อรอยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุก้ี
หมอไฟและซูชิ ขาวปم�นสารพัดหนาในเครือโออิช ิ

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว  โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT 
PARKVIEW HOTEL 4 STAR 
 

 
 
 
 

 
วันที่สาม ยางกุง-พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโล

มินโล-วัดสัญพัญู-วิหารธรรมยันจ-ีจุดชมวิวทุงทะเลเจดีย-โชวพ้ืนเมืองเชิด
หุน                ä (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                         

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา แบบกลองจากทางโรงแรม 
06.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโดยสายภายในประเทศ 
07.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินยองลู สูเมืองประวัตศิาสตรพุกาม โดย สายการบิน Air 

Mandalay เที่ยวบินที่ …… 



 

 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) นํา
ทานนําทานชม พระเจดียชเวสิกอง 
(Shwezigon Pagoda)  ซึ่ งเป น
สถูปดั้ ง เดิ มของพม าโดยแท  มี
ลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สราง
ขึ้ น ห ลั ง พ ร ะ เจ า อ โ น ร ธ า ขึ้ น
ครองราชย เพื่อใชบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน 
มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญใช
เปนทั้งที่ประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทใน
พุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพง
เมือง เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน สรางเสร็จเมื่อป 1091 ซ่ึงวิหารแหงน้ีนับได
วาเปนวิหารที่มีขนาดใหญที่สุดในพุกาม มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่น
ออกไปทั้ง 4 ดานซึ่งตอมาเจดียแหงน้ีเปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตน
ของพุกาม และสิ่งที่นาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ ท่ีชองหลังคาเจาะเปนชองเล็กๆ ให
แสงสวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย  

จากน้ัน พ าท าน ช ม  วั ด ม นุ ห า (Manuha 
Temple) ตั้ งอ ยู ท างต อน ใต ขอ ง
หมูบานมยินกะบา สรางเมื่อป 1059 
โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ 
เพ่ือส่ังสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงได
นําอัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดน้ี 
โครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระ
นอนหน่ึงองค กับ พระพุทธรูปอีกสาม
องคน่ังเบียดเสียดอยูภายใน สะทอน
ถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองคนี้เปนอยางดี 

เที่ยง  ä บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกาม

ก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) 
ซึ่งยอมรับกันวามีชื่อเสียงที่สุดในพมา 
เชน ถวยน้ํา จานรอง โถใสของตั้งแต



 

 

ขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ สิ่งที่กําลังเปนที่นิยมก็คือ โถใสของทําจากขน
หางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม 
จากน้ันพาทานเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรางโดยพระโอรส
ของพระเจาจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม 
ที่ยังคงเหลืออยู จากน้ันเขาชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรางขึ้น
เมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานร
ปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางหามผูหน่ึง และไดเสี่ยงทางเลือกใหเปนราชทายาทเปนวัดสูง 
46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันทั้ง 4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูทั้ง 4 ทิศ 
ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปم�น อันประณีตสวยงาม 
สรางโดยพระติโลมินโล เมื่อป พ.ศ.1761 ซึ่งไดรับการยกยองวามีความสวยงาม
มากทั้งภายในและภายนอก นมัสการ เจดียสัพพัญู ซึ่งเปนเจดียที่สูงที่สุดใน
เมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู 
และพระองคก็เชื่อวาเปนวัดที่ใหญที่สุดในเมืองพุกาม สรางขึ้นเพื่อลางบาปดวย
ทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปตุฆาตจะติดตามพระองคไปในชาติภพหนา 
ตั้งโดดเดน 

 
ยิ่งใหญตระหงานดังตํานานที่โหดรายไดเลาตอกันมา จากนั้น นําทานเดินทางชม
และเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟ�า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
คํ่า ä บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก  ทานจะได

ชมการเชิดหุนทีดู่เหมอืนมีชวีิตจริง พรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 
*นําทานเขาสูที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 
 

 
 
 
 
 

 
 
วันที่สี่ พุกาม-มัณฑะเลย-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกุ

โสด-มิงกุน-หมูบานมิงกุน-ลองแมนํ้าอิระวด-ีระฆังมิงกุน    
         ä (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

06.30 น. ä บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สูเมืองมัณฑะเลย  โดยสายการบิน Air 

Mandalay  เทีย่วบินที่ .......... 
08.35 น.     เ ดิ น ท า ง ถึ ง  ส น า ม

บินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แ ล ว  จ า ก นั้ น  นํ า ท า น ช ม
พระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay 
Palace) พ ระราชวั งที่ ส วน ให ญ
กอสรางดวยไมสักที่สวยงามที่สุดแหง
หน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงครามมหา



 

 

เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488เครื่องบินฝ�าย
สัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษไดทิ้งระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะ
เลยของพมาดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญี่ปุ�น
พระราชวังมัณฑะเลยซึ่งเปนพระราชวังไมสักก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลอง
หลงเหลือก็แตป�อมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังที่ยังเปนของดั่งเดิมอยูปจจุปน
พระราชวังที่เห็นอยูเปนพระราชวังที่รัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวัง
ของเกาขึ้นมา 

จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนาน
จ อ ง  ( Golden Palace 
Monastry) วังที่สรางดวยไมสักทั้ง
หลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ 
วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลัก
ประณีตออนชอย ทั้ งหลังคา บาน
ป ร ะ ตู แ ล ะ ห น า ต า ง  โ ด ย เน น
รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและ
ทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระ
เจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูที่
เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แตหลังจากที่พระองค
สิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเปนวัด ถือไดวา
เปนงานฝมือท่ีประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง  นํ า ท า น ช ม 
วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วัดกุโสดอเปนวัดที่พระเจามินดงทรงโปรดฯ
ใหมีการจัดสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่  5 ของโลกขึ้นโดยทรงใหจารึก
พระไตรปฎกจํานวน 84,000 พระธรรมขันธลงบนแผนหินออน 729 แผน รวม
1,428 หนา และไดสรางมณฑปสี
ขาวครอบแผนจารึกหินออนเหลาน้ี
ไว (1 แผนตอ 1 มณฑป) เรียงราย
รอบพระเจดียมหาโลกมารชิน ที่
จําลองแบบมาจากเจดียชเวสิกอง
แหงเมืองพุกามหนังสือกินเนสบุคได
บันทึกไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดใน
โลก 

 



 

 

เที่ยง          ä บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

บาย  นํ าท านสู  เมื อ งมิ งกุ น  โดยการ
ลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน 
จากทาเรือใกลเจดียชเวไจยัต เขต
เมืองอมรปุระทวนน้ําไปหมูบานมิง
กุน ซึ้งเปนสวนหน่ึงของอมรปุระ แต
อยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไป
ไดด วยเสนทางเรือเท า น้ันทวามี
อนุสรณสถานที่แสดงความยิ่งใหญ
ของพระเจาปดุง ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีที่มีลักษณะเปน “กึ่งบานกึ่ง
แพ” เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะ
ฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบาน
กึ่งแพ คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นที่ดอนครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้ง
ใกลน้ําเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจําวัน นําทานชม เจดียมิง
กุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลังทรงเคลื่อนทัพ
ไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลยเปน
ผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทําการใหญขึ้นและยากขึ้น ดวยการทําสงครามแผ
ขยายไปรอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมากกอสรางเจดียมิงกุน
หรือเจดียจักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรง
มุงหวังใหยิ่งใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกาม และใหญโตโอฬารยิ่งกวาพระ
ปฐมเจดียในสยาม ซึ่งในเวลาน้ันถือเปนเจดียที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ สงผลใหขา
ทาสชาวยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยูใน
เขตเบงกอล เปนดินแดนในอาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุมกําลังเปนกองโจร
ลอบโจมตีกองทัพพมาอยูเนืองๆโดยพมากลาวหาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปน
ฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหพมาเสียเมืองในที่สุด
อยางไรก็ตาม งานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง 7 ป พระเจาปดุงเสด็จ
สวรรคต ภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียอันยิ่งใหญในพระ
ราชหฤทัยของพระองคจึงปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มี
ความมั่นคงถึง50 เมตร ซ่ึงหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูง
ที่สุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจาก



 

 

เหตุการณแผนดินไหวในป ระฆังมิงกุนไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุน
พระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดย 

 
  สําเร็จ เพื่อทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเปนระฆัง

ยักษที่มีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก87ตัน เลาขานกันวา พระ
เจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบจึงรับสั่งใหประหารชีวิตนาย
ชางทันทีที่สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหง
พระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลว
ชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเปนระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวานทั้งน้ี
เคยมีการทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี โดยใหเด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกัน
อยูใตระฆังไดถึง100 คน เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือ
ระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเปนเจดียที่สวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึ้นในป พ.ศ.
2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพ่ือเปนอนุสรณแหง
ความรักที่พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึง
ไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวด”ี เจดียองคน้ีเปนพุทธศิลป�ที่สรางขึ้น
ดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวา
เปนศูนยกลางและโลกและจักรวาลลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตร
ภูมิหลังจากน้ันเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย 

คํ่า ä บริการอาหารคํ่าเมนูพิเศษ  กุงแมนํ้าเผา 
*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK 
MANDALAY หรือเทียบเทา 
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 วันที่หา   รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค-
สะพานไมอูเบ็ง-กรุงเทพฯ ä (เชา/กลางวนับนเครื่อง                                                                                                                             

04.00 น.      นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหง
ข อ ง พ ม า  ถื อ เป น ต น แ บ บ
พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ
ทรงเครื่องกษัตริยที่ ได รับการ
ขน านนามว า  “พ ระ พุ ท ธรูป
ทองคําเนื้อนิ่ม” ที่พระเจากรุงยะ
ไขทรงหลอขึ้นที่ เมืองธรรมวดี  
เมื่อป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 
น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 
น้ิว ทรงเครื่องประดับทองปาง
มารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป 
พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยา
จี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สีปอ กอน     
จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวที่ปดพระ
ละลายเก็บเน้ือทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาได
เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหมมีขนาดใหญกวาเดิมโดยสายการออกแบบของชาง
ชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดที่สรางใหมที่สุดแตประดิษฐานพระพุทธรูปเกาแกที่สุด
ในเมืองพมา โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุที่นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือ
ครั้งกรุงแตกครั้งที่ 1 พรอมทั้ง เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุ
หลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 

07.00 น.        ä บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุ

ระ (Amrapura) เมืองแหงผู เปน
อมตะซึ่งอยูทางตอนใตของเมือง
มัณฑะเลยซึ่งเปนราชธานีเพียง 76 
ป แหงหน่ึงของพมากอนที่จะยาย
มายอยูที่เมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.
2400 ชม สะพานไมอู เบ็ง (U-
Ben) สะพานไมสักที่ยาวที่สุดใน
โลก เสาของสะพานใช ไม สักถึ ง



 

 

1,208 ตนซึ่งมีอายุกวา 200 ป สะพานอูเบ็ง สรางจากไมสักที่รื้อถอนจาก
พระราชวังเกากรุงอังวะ โดยพระเจาปดุงใหขุนนางชื่ออูเบ็งคุมงานกอสรางสะพาน
แหงน้ีเลยตั้งชื่อตามผูคุมทอดขามทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจี ซึ่งมีเจดีย
ที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทีเปนศิลปะ
ชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถูกกวาดตอนตอนเสียกรุงใหมาอยูในอาณาบริเวณแถบน้ี
น่ันเอง  

จากน้ัน นําทานชมการตักบาตรพระสงฆ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค ซึ่งเปนวัด
ใหญที่สุดของพมาที่เมืองอมรปุระ ซึ่งในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียง
แถวดวยอาการสํารวม ในทุกๆวันเวลา 10.30 น.จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมาก 
มารวมชื่นชมการจัดเตรียมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลใหแกพระสงฆ และเณร
ที่มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดมหากันดายน ในเมืองมัณฑะเลย ที่น่ีมีพระสงฆ และ
เณรจําวัดอยูเกือบ 1,400 รูป 

ไดเวลาสมควร นําทุกทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย 
14.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ 
PG710 

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเคร่ือง ** 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

**ในกรณีที่ไฟลทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปญหาทาง
สายการบินหรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ ทางผูจัดขอสงวนสิทธิป์รับเปลี่ยน

โปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะ
คํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ** 
..................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
มหัศจรรย พมา 5 มหาบูชาสถาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพมา 5 วัน 4 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เดก็ไมมีเตียง พักเด่ียว 

10 ต.ค.62 14 ต.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 
19 ต.ค.62 23 ต.ค.62 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 
21 พ.ย.62 25 พ.ย.62 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 
05 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 
06 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 
28 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 24+1 30,900 30,500 29,900 5,000 
09 ม.ค.63 13 ม.ค.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 
13 ก.พ.63 17 ก.พ.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 
26 มี.ค.63 30 มี.ค.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 
02 เม.ย.63 06 เม.ย.63 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 
10 เม.ย.63 14 เม.ย.63 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 
12 เม.ย.63 16 เม.ย.63 24+1 23,900 23,500 22,900 5,000 
30 เม.ย.63 04 พ.ค.63 24+1 22,900 22,500 21,900 5,000 
28 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 
25 มิ.ย.63 29 มิ.ย.63 24+1 21,900 21,500 20,900 5,000 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 ขา เสนทาง ยางกุง-พุกาม-มัณฑะเลย 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหอง

เดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง

,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 



 

 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู
ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืนวีซาปกติ
อีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือ
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนั้นถือ 
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก  
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัด
จําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบ
เงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน
คาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอน
ลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอ
สงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถา



 

 

ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 
7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 

 
 


