
 

 

รหัสทัวร BID1903941 
ทัวรพมา มหศัจรรย...พมา สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 
5 วัน 4 คืน (PG) 
พระธาตุมุเตา   พระราชวังบุเรงนอง   พระธาตุอินทรแขวน 
พระนอนชเวตาเลียว   เจดียไจปุ�น   พระพุทธไสยาสนเจาทัตย ี
เจดียโบตาทาวน   เทพทันใจ   มหาเจดียชเวดากอง 
วัดเจดียชเวสิกอง   วัดอนันดา   วัดมนุหา 
วัดกุบยางกี   วัดติโลมินโล   วัดสญัพัญู   วิหารธรรมยันจ ี

 



 

 

 
วันแรก  กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวด-ี พระธาตุมุเตา- พระราชวังบเุรงนอง – 
 พระธาตุอินทรแขวน  ไ (/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                        

05.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ประตู 
2 เคานเตอร สายการบินบางกอกแอรเวย BANGKOK AIRWAYS (PG) โดย
มีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

08.50 น.    ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน PG 701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.40 น.       ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) นําทาน
เดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่
เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ อยูหางจากเมืองยางกุง 80 กิโลเมตร 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
เที่ยง   ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญ
ทานละ 1 ตัว ** 



 

 

บาย  ชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังกผึ้ง (KanbawzaThardi Palace)  ซึ่งเพ่ิง
เริ ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื ่อป 
พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที ่ยัง
หลงเหลืออยู  ทําใหสันนิษฐานไดวา
โบราณสถานแหงนี้เปนที ่ประทับของ 
พระเจาบุเรงนอง ทานผู ท ี ่ได รับคํา
สรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปน
ที ่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา
และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้ง
ตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรี
อยุธยาใหแกพมา ปจจ ุบันพระราชวังแหงนี ้ได เหลือเพียงแตร องรอยทาง
ประวัติศาสตรและถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดย
อางอิงจากพงศาวดาร   จากนั้นเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั ่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป�ซึ ่งเปนจุดสําหรับทําการเปลี่ยนเปน
รถบรรทุกหกลอ (เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร
แขวนได)ใชเวลาเดินทางจากคิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  
พักที่  Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนไดแค
ครั้งเดียวคะ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คํ่า ไบริการอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรมจากน้ันทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือ
น่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึง
เวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองน่ัง
เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีน้ันมีความเย็นมาก 

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

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

06.30 น.       ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

07.30 น.      ออกเดินทางกลับ  เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกลอ ถงึคมิปูนแคมป�  
เปลี่ยนเปนรถโคชปรบัอากาศ พรอมนําทานเดินทางสูกรุงหงสาวดี นมัสการ พระ
พุทธไสยาสนชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่ท่ีมีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.2524  
ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเปนพระนอนท่ีงดงามที่สุดของ
พมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถงึแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสน
เจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซึ่งจะเปน
ลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน นําชม เจดียไจปุ�น (Kyaik Pun Buddha)  สรางในป  1476 มีพระพุทธรูปปาง

ประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโค
ดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สาม
พระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เลากันวาสรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่
นองที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต 
ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราว
ขึ้นทันที 

เที่ยง          ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
  **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว ** 



 

 

นําทานเดินทางกลับสู ยางกุ ง สักการะ  พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk 
Htatgyi Buddha) หรือพระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความ
ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเปน
พระที่มีความพระที่มีความสวย
ที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาท
มีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับ
ศิลปะของไทย  
นําทานชม เจดียโบตาทาวน  
สถานที่ทองเท่ียวยอดนิยม เปน
ท ี ่ประดิษฐานขององค  เทพ
ทันใจ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00น. ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบฟุเฟ�ต อรอยเต็มอิ่มกับชาชูช ิสุกี้

หมอไฟและซูช ิในเครือโออิช ิ
**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 

STAR 
วันที่สาม ยางกุง-พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี- 
 วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญู-วิหารธรรมยันจ-ีจุดชมวิวทุงทะเลเจดีย- 
 โชวพ้ืนเมืองเชิดหุน      ไ (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) เมืองแหงทะเลเจดียพุกาม ประเทศเมียนมา 

ไดรับการขึ้นทะเบียนและประกาศเปนมรดกโลกแหงใหม ในการประชุมคัดเลือก
แหลงมรดกโลกครั้งที่ 43 ณ กรุงบากู ประเทศอาเซอรไบจาน  
ซึ่งตั้งอยูในเขตแองกระทะกลางดินทราย ลงมาทางตอนใตของมัณฑะเลยจะพบวา
เมืองที่อยูทามกลางความแหงแลงแหงนี้มีความนามหัศจรรยเปนอยางมาก เพราะ
นอกจากจะเปนที่ตั ้งของทองทุงแหงวิหาร เจดียที ่มีมากกวา 4,000 แหงแลว 



 

 

พุกามยังเปนราชธานีแรกของชนชาติพมา และมีความยิ่งใหญมานานกวา 200 ป 
กอนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลและลมสลายกลายเปนเมืองรางไปในทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ 

เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ ่งยอมรับ
กันวามีชื ่อเสียงที ่สุดในพมา เชน ถวยนํ้า 
จานรอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ 
หีบใสของตาง ๆ สิ่งที่กําลังเปนที่นิยมก็คือ 
โถใสของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ 
มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม 



 

 

 จากน้ัน พาทานเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรางโดยพระโอรสของพระ
เจาจันสิทธะ สิ่งที่โดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยังคง
เหลืออยู  

 น ํ าท  านแวะชม  วัดติ โลมินโล
(Htilominlo Temple) สร างขึ้น
เมื่อป 1211 โดยพระบัญชาของพระ
เจานันตาว-มยา เปนพระโอรสใน
พระเจ  านรปติสิทธ ู  ซ ึ ่ ง เกิดกับ
นางห  ามผ ู  หน ึ ่ ง  และได  เส ี ่ ย ง
ทางเลือกใหเปนรัชทายาท เปนวัด
สูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันทั้ง 4 ดาน มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูทั้ง 4 
ทิศ ทั ้งสองชั ้นมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลาดปูนปم�นอันประณีต
สวยงาม สรางโดยพระติโลมินโล เมื่อป พ.ศ.1761 ซึ่งไดรับการยกยองวามีความ
สวยงามทั้งภายในประภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน นําทานเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟ�า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก  ทานจะไดชมการเชิดหุนที่ดูเหมือนมีชีวิตจริง 
พรอมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง 
*นําทานเขาสูที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สี่ พุกาม-มัณฑะเลย-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง- 
 วัดกุโสด-มิงกุน-หมูบานมิงกุน-ลองแมนํา้อิระวด-ีระฆังมิงกุน  

 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                                                   
06.30 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สูเมืองมัณฑะเลย  โดยสายการบิน Air 

Mandalay  เที่ยวบินที่ .......... 
08.35 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขา

เมืองเปนที่เรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู 
  เมืองมัณฑะเลย โดยรถโคชปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที่
สรางดวยไมสักทั้งหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลาย
แกะสลักประณีตออนชอย ทั้งหลังคา 
บานประต ูและหน าต าง โดยเนน
รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติและ
ทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระ
เจามินดงในป พ.ศ. 2400 ซึ่งเปนปที่
พระองคยายราชธานีจากอมรปุระมา
อยูที่เมืองมัณฑะเลยเพื่อเปนตําหนัก
ยามแปรพระราชฐาน แตหลังจากที่
พระองคสิ้นพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีป�อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเปนวัด 
ถือไดวาเปนงานฝมือท่ีประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง  นําทาน
ชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วัดกุโสดอเปนวัดที ่พระเจามินดงทรง
โปรดฯใหมีการจัดสังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 5 ของโลกขึ้นโดยทรงใหจารึก
พระไตรปฎกจํานวน 84,000 พระธรรมขันธลงบนแผนหินออน 729 แผน รวม
1,428 หนา และไดสรางมณฑปสีขาวครอบแผนจารึกหินออนเหลาน้ีไว (1 แผนตอ 
1 มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียมหาโลกมารชิน ที่จําลองแบบมาจากเจดียชเวสิ
กองแหงเมืองพุกามหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือที่ใหญที่สุดในโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เที่ยง            ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมนํ ้าอิระวดีสู มิงกุน ทวนนํ้าไป

หมูบานมิงกุน นําทานชม เจดียมิงกุน  
  อีกหนึ่งความใหญโตอลังการงานสรางในเมืองมัณฑะเลยประเทศเมียนมาร หรือ 

เจดียจักรพรรดิ ที่ใหญที่สุดและสูงกวาเจดียใดๆในสุวรรณภูมิ  มหาเจดียอัน
ยิ่งใหญปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง50 
เมตร ซึ่งหากสรางเสร็จตามแผนจะเปนเจดียที่ใหญที่สุดและสูงที่สุดในโลก เพราะ
สูงถึง 152 เมตร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ชมระฆังมิงกุน ไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯให

สรางโดยสําเร็จ เพื่อทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือ
เปนระฆังยักษที่มีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร นํ้าหนัก87ตัน เลาขาน
กันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการ
ใหม ีใครสรางระฆังเลียนแบบจึง
รับสั่งใหประหารชีวิตนายชางทันทีที่
สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษ
ที่มีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหนึ่งแหง
พระราชวังเครมลินในกรุงมอสโก
เพียงใบเดียวทวาระฆังเครมลินแตก
ราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวา



 

 

ระฆังมิงกุนเปนระฆังยักษที่ยังคงสงเสียงกองกังวาน 
   เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวา

เปนเจดียที่สวยสงามากแหงหนึ่งสรางขึ้นในป พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว 
พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพื่อเปนอนุสรณแหงความรักที่พระองคมีตอพระ
มหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมา
ฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคนี้เปนพุทธศิลป�ที่สรางขึ้นดวยภูมิจักรวาลคือมีองค
เจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเชื่อกันวาเปนศูนยกลางและโลกและ
จักรวาลลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลักไตรภูมิหลังจากนั้นเดินทาง
กลับมายังมณัฑะเลย 

คํ่า ไ บริการอาหารคํ่าเมนูพิเศษ  กุงแมนํ้าเผา 
*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** HOTEL YI LINK MANDALAY 

หรือเทียบเทา 
 วันที่หา   รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-อมรปุระ-วัดมหากันดายงค-

สะพานไมอูเบ็ง-กรุงเทพฯ  ไ (เชา/กลางวันบนเครื่อง                                                                                                                             

04.00 น.      นมัสการ พระมหามัยมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของ
พมา ถือเปนตนแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยที่ไดรับการ
ขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” เปนพระพุทธรูปคูบานคูเมืองของ
ประเทศพมา คําวา มหามัยมุนี แปลวา "ผูรูอันประเสริฐ ดวยความเชื่อวาพระพุทธ
มหามัยมุนีนี้เปนพระพุทธรูปที่มีชีวิต ดวยเหตุที่ไดรับประทานพร หรือบางตํานานก็
กลาววาไดรับประทานลมหายใจจากพระพุทธเจาจึงมีประเพณีลางพระพักตรถวาย
โดยทุกวันตอนเชาในเวลาประมาณ 04.00 น.จากน้ันกลับโรงแรม 



 

 

 
 
07.00 น.        ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซึ่งอยู

ทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซึ่ง
เปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหน่ึง
ของพมากอนที่จะยายมายอยูที่เมือง
มัณฑะเลย  ในป   พ.ศ .2400 ชม 
สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพาน
ไมสักที ่ยาวที ่ส ุดในโลก เสาของ
สะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซึ ่งมี
อายุกวา 200 ป สะพานอูเบ็ง สราง
จากไมสักที่รื้อถอนจากพระราชวังเกากรุงอังวะ โดยพระเจาปดุงใหขุนนางชื่ออูเบ็ง
คุมงานกอสรางสะพานแหงนี้เลยตั้งชื ่อตามผูคุมทอดขามทะเลสาบคองตามัน 
ไปสูวัดจอกตอจ ีซึ่งมีเจดียที่สรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม ภายในมีจิตรกรรม



 

 

ฝาผนังทีเปนศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถูกกวาดตอนตอนเสียกรุงใหมาอยูในอาณา
บริเวณแถบน้ีน่ันเอง  

จากน้ัน นําทานชมการตักบาตรพระสงฆ 
1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค 
ซึ่งเปนวัดใหญที่สุดของพมาที่เมือง
อมรปุระ ซึ ่งในชวงเพลจะมีภิกษุ
สงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวย
อาการส ํารวม ในท ุกๆวันเวลา 
10.30 น.จะมีนักทองเที่ยวจํานวน
มาก มารวมชื่นชมการจัดเตรยีมตัก
บาตร ถวายภัตตาหารเพลใหแกพระสงฆ และเณรที่มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัด
มหากันดายน ในเมืองมัณฑะเลย ที่น่ีมีพระสงฆ และเณรจําวัดอยูเกือบ 1,400 รูป 

ไดเวลาสมควร นําทุกทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย 
14.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ 
PG710 

** มีบริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเคร่ือง ** 
16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

**ในกรณีที่ไฟลทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเน่ืองจากปญหาทาง
สายการบินหรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ ทางผูจัดขอสงวนสิทธิป์รับเปลี่ยน

โปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะ
คํานึงถงึประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
มหัศจรรย พมา 5 มหาบูชาสถาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพมา 5 วัน 4 คืน 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง 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 
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 28,900 28,500 27,900 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 คนื (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหอง

เดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  



 

 

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

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุ มครองถึงการสูญเสีย
ทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 

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

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลกูทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

 
 
 
 
 



 

 

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

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 

1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลอื
ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 
2.กรณียกเลิก  
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิคามัดจําใหทั้งหมด 
ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัด
จําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 
3. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอน
ลวงหนาเพียง 7 วันทาํการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา
ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึน้ไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอ
สงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบ



 

 

ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง หากทานที่ออกตั๋วภายใน(ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ)
โดยไมแจงทางบริษัทฯ แลวกรุปไมคอนเฟรมเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบทกุกรณี 
เน่ืองจากลูกคาไดยอมรับเงื่อนไขดังกลาวแลว 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถา
ทานออกตัว๋ภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะ
ถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 
7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบ

หากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น  หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปยกนํ้า หาม
สแตมป�ตัวการตูนหรือสแตมป�อยางอื่นที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ 
เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนั้นพาสปอรตของทานจะไมสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี 
 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 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

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

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ
ประโยชนของทานเอง** 

 
 


