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บินสบายๆกบัสายการบินไทยแอรเ์อเชีย ไม่เหนือยเขา้ย่างกุง้บินออกมณัฑะเลย ์ 
 
โปรแกรม 6 วนั 5 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย  
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีพระธาตมุเุตา-พระธาตุอนิทรแ์ขวน     (-/ กลางวนั/เยน็)                                                                                                                           

09.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์สายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  
11.35 น.    ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทียวบนิ FD 255  ** บริการอาหารรอ้นและเครืองดืมบนเครอืง ** 
หมายเหตุ ในกรณีตอ้งการล็อกทนีังไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการล็อกทนีังไปกลบั 200 บาท/ท่าน (ตวัเครอืงบินของคณะเป็นตวักรุป๊แบบ 

Random ไม่สามารถล็อกทนีังได ้ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบิน ในกรณีล็อกทนีัง กรุณาแจง้เจา้หน้าท ีณ วนัทําการจอง

ทวัรค์่ะ 

12.20 น.       เดนิทางถงึ สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถนิทเีมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง) จากนนั นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี 
หรือ เมืองพะโค (Bago) ซงึในอดตีเป็นเมอืงหลวงทเีก่าแก่ทสุีดของเมอืงมอญโบราณทยีงิใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่

ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. 
จากนนั นาํท่านเขา้ชมพระธาตุทตีงัอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสงิศกัดสิทิธิ

ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมเุตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นาํท่าน

นมสัการ ยอดเจดยีห์กัซงึชาวมอญและชาวพมา่เชอืกนัว่าเป็นจดุทศีกัดสิทิธมิาก ซงึเจดียนี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์เป็นศิลปะทผีสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง  377 

ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มจีุดอธิษฐานทีศกัดิสิทธอิยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ทีตกลงมาเมอืปี พ.ศ. 2473 ดว้ย

นาํหนกัทมีหาศาล ตกลงมายงัพนืลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป 
 เป็นทรีาํลอืถงึความศกัด-ิสทิธโ์ดยแท ้และสถานทแีห่งนียงัเป็นสถานทที ี
พระเจา้หงสาลนิดาํ ใชเ้ป็นทเีจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ 
เพอืทดสอบความกลา้หาญก่อนขนึครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ  
จุดอธิษฐานอนัศกัดิสทิธิ และสามารถนําธูปไปคาํกบัยอดของเจดียอ์งคท์หีกัลงมาเพอืเป็น 
สริิมงคล ซึงเปรียบเหมือนดงัคาํจุนชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยงิขึนไป 

จากนัน นาํท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ทขีา้มผ่านชมแม่นําสะโตง สถานทสีาํคญั 
ทางประวตัิศาสตร ์ซงึในอดีตขณะท ี 2 สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซงึนาํทพั

โดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัทรีิมฝงัแม่นาํ

สะโตง ในขณะ ทฝ่ีายไทยไดข้า้มแมน่าํไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดม้กีารปะทะกนัทรีิมฝงัแม่นาํ

สะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสยีชีวติบนคอชา้ง กองทพั

ของพมา่เหน็ขวญัเสยี จงึถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนทใีชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระ

แสงปืนตน้ขา้มแม่นาํสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเครืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนันี จากนนันาํท่าน

เดินทางสู่ พระธาตุอินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิมปูนแคม้ป์ เพอืทาํการเปลยีนเป็นรถทอ้งถนิ เป็น

รถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวทเีราจะสามารถขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้  
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ใชเ้วลาเดินทางสกัพกั เพอืเดนิทางสู่ยอดเขา นําท่านเขา้สูพ่กัท ีKYAITHOO,MOUTAIN  

TOP,YOYOLAE HOTEL เชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั หลงัจากนนั นาํชม  
เจดียไ์จท้โียหรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)  
แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดบันาํทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 
5.5 เมตร ตงัอยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทตีงัอยู่บนยอดเขาอย่างหมนิเหม ่แต่ชาวพมา่มกัยนืกรานว่าไม่ม ี
ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดสิทิธทิบีรรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมทาํใหห้นิกอ้นนีทรงตวัอยู่ 
ไดอ้ย่างสมดุลเรอืยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนีให ้
ถอืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนนี

ครบ3 ครงั ผูน้นัจะมแีต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทงัขอสงิใดก็จะไดส้มดงัปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่น

ทองคําไปเพอืปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรีสามรถอธิฐาน และฝาก

สุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

คาํ           บริการอาหารคาํ  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนนัท่านสามารถขนึไปนมสัการหรอืนงัสมาธิทพีระเจดยีไ์ดต้ลอดทงัคืน แต่ 
ประตูเหลก็ทเีปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรียมเสอืกนัหนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะ

รองนงัเนืองจากบรเิวณพนืทนีนัมคีวามเยน็มาก 
หมายเหต ุ: ยกเวน้โรงแรมทพีกั Golden Rock Hotel จะขึนอนิแขวนไดแ้ค่ครงัเดียวค่ะ 

วนัทสีอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลยีว-พระราชวงับุเรงนอง-ย่างกุง้-เจดียโ์บตาทาวน-์เจดียช์เวดากอง               

 (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00 น.       อรุณสวสัดยิามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั สาํหรบัผูท้ตีอ้งการใส่บาตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมนไีม่ไดบ้งัคบันะคะ 

สาํหรบัอาหารทจีะใส่บาตรสามารถซอืไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จาํหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีน 

ประมาณ 300–500 จา๊ต ทาํบญุตามอธัยาศยั  
06.30 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      นาํท่านอาํลาทพีกั ออกเดนิทางกลบั  เปลยีนนงัรถหกลอ้ ถงึคิมปนุแคม้ป์  เปลยีนเป็น 
  รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มนาํท่านเดนิทางสู่กรุงหงสาวด ีนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang 

Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนททีมีพีทุธลกัษณะทสีวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซงึเป็นที

เคารพนบัถอืของชาวพม่าทวัประเทศและเป็นพระนอนทงีดงามทสีุดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถงึแม ้

จะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทียี่างกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลอืมพระบาท ซงึจะเป็นลกัษณะทไีม่

เหมอืนกบัพระนอนของไทย 
จากนนั นาํชม เจดียไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทบั 

นงัโดยรอบทงั 4 ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมั 
พทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคคื์อ พระ 
พทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก) เลา่กนัวา่สรา้งขนึโดยสตรีสพีนีอ้งทมีพีทุธศรทัธาสูง 
ส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานวา่จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้วัชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่ง 
งาน ราํลอืกนัวา่ทาํใหพ้ระพทุธรูปองคน์นัเกดิรอยรา้วขนึทนัท ี

เทยีง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพเิศษ กุง้แม่นําเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 
 
 



 
MMR09_FD_OCT17-MAR18 

บ่าย  นาํท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผึ์ง (Kanbawza Thardi Palace) ซงึเพงิ 
เรมิขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณเ์มอืปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทยีงัหลงเหลอือยู่ ทาํให ้
สนันิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งนีเป็นทปีระทบัของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ไีดร้บัคาํสรร 
เสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทปีระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระ 
นเรศวรมหาราช ครงัตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมอืตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปจัจุบนัพระราชวงัแห่งนีไดเ้หลอืเพียงแต่

ร่องรอยทางประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขนึมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร จากนนั นาํท่าน

เดนิทางกลบัสู่กรุงย่างกุง้ นาํท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพอืบรรจุพระบรมธาตุทพีระสงฆอ์ินเดีย 8 รูป 

ไดน้าํมาเมอื 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ สาํริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสือ

พราหมณอ์นิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ปีระดบัดว้ยกระเบอืงสสีนังดงาม และมมีมุสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดใน

องคพ์ระเจดีย ์จากนนันาํท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดสิทิธขิองชาว 
พมา่และชาวไทย วธิีการสกัการะรูปปนัเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพอืขอสงิใดแลว้สมตามความ 
ปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรือผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัต 
โบโบย ีจะชอบมาก จากนันกใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิ 
บาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใสมื่อของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบั 
มา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จากนันกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบันิวชีของนัตโบโบยี แค่นีท่านกจ็ะสม 
ตามความปราถนาทีขอไวจ้ากนนันาํท่านขา้มฝงัไปอีกฟากหนึงของถนน เพอืสกัการะ เทพกระซิบ  
ซงึมนีามว่า “อะมาดอวเ์มียะ” ตามตาํนานกลา่วว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ทเีกดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษา

ศีล ไมย่อมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนตั ซงึชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึงการขอพรเทพกระซิบตอ้ง

ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํานม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
เยน็ นาํท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องคาํคู่บา้นคู่เมอืงประเทศ

พม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ใีหญ่ทสีุด

ในพม่า สถานทีแหง่นีมี ลานอธิฐาน จดุทบีุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพอื

ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพอืเสริมสรา้งบารมีและสริมงคล นอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระ

ประจาํวนัเกดิประดิษฐานทงัแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนําพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริิ

มงคลแกชี่วิต พระเจดยีน์ไีดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดยี ์
ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทงัหมดนาํหนกัยสีบิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาต ุ
ของพระพทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครอืงอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อนทงัสาม 
พระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จาํนวนมาก และยงัมเีพชร 
ขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสทีศิ ซงึทาํเป็น 
ศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชนัๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชนิทรีวมกนัขนึเป็นส่วนหนงึของ

พทุธเจดยีล์ว้นมตีาํนานและภมูหิลงัความเป็นมาทงัสนิ ชมระฆงัใบใหญ่ทอีงักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแม่นาํ

ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขนึภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้นึมาแขวนไวท้เีดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความ

สามคัคีซงึชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆงัศกัดสิทิธ ิใหต้รีะฆงั 3 ครงัแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้งัตอ้งการจากนนัใหท้่านชม
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แสงของอญัมณีทปีระดบับนยอดฉตัรโด

สม้, สแีดง เป็นตน้ 

วนัทามิ

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ

ธสัสะต ิตติยงั กสัสปงั

อหงั วนัทามิ ตุระโต

*** 

วนัเกดิ อาทิตย ์ จนัทร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสอื 

19.00น.  บริการอาหารคาํณภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์

**นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวทเีขา้ร่วมโปรโมชนั โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรม ซงึจะเป็น 
โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 

 

 
 
 
 
 

วนัทีสาม ยา่งกุง้-พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง

ชานดอร-์โชวพ์นืเมอืงเชิดหุน่           

05.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม

06.00 น. นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิมงิกาลาดง 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินยองล ูสู่เมอืงประวตัิศาสตรพ์กุาม โดย

08.25 น. เดนิทางถงึเมอืงพกุาม(Bagan)

(Shwezigon Pagoda) ซงึเป็นสถปูดงัเดมิของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีอง

ขนาดใหญ่สรา้งขนึหลงัพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพอืใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาตุ

   จากพระสรีระหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทงัทปีระชมุสวดมนต์

และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชม

(Ananda Temple) ตงัอยู่ทางทศิตะวนัออกของกาํแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มอง

เหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมอืปี 

นีนบัไดว้า่เป็นวหิารทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสเีหลยีมจตัรุสั มมีขุเดจ็

ยนืออกไปทงั 4 ดา้นซงึต่อมาเจดยีแ์ห่งนเีป็นตน้แบบของสถาปตัย

ตน้ของพกุาม และสงิทน่ีาทงึของวหิารแห่งนีก็คือ ทช่ีองหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ให ้

มแีสงสวา่งอย่างน่าอศัจรรย ์จากนนัพาท่านชม 

สรา้งเมอืปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัรยิแ์ห่งมอญ เพอืสงัสมบุญไวส้าํหรบัชาติหนา้ จงึไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมา

แสงของอญัมณีทปีระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไป

คําไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั

สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั 

กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา

ตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็

องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี

สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว

ภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต ์อร่อยเต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปนัสารพดัหนา้ในเครือโออชิิ

ทเีขา้ร่วมโปรโมชนั โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรม ซงึจะเป็น 
SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรอื BEST WESTERN HOTEL 

วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสญัพญั ู

โชวพ์นืเมอืงเชิดหุน่            (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                              

แบบกลอ่งจากทางโรงแรม 
มงิกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

สู่เมอืงประวตัิศาสตรพ์กุาม โดยสายการบิน Air Mandalay

Bagan) นาํท่านนาํท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง  
ซงึเป็นสถปูดงัเดมิของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีอง 

สรา้งขนึหลงัพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพอืใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาตุ

จากพระสรีระหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทงัทปีระชมุสวดมนต์

และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชม วดัอนันดา  
ตงัอยู่ทางทศิตะวนัออกของกาํแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มอง 

เหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมอืปี 1091 ซงึวหิารแห่ง 
นีนบัไดว้า่เป็นวหิารทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสเีหลยีมจตัรุสั มมีขุเดจ็

ดา้นซงึต่อมาเจดยีแ์ห่งนเีป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุค 
ตน้ของพกุาม และสงิทน่ีาทงึของวหิารแห่งนีก็คือ ทช่ีองหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ให ้

มแีสงสวา่งอย่างน่าอศัจรรย ์จากนนัพาท่านชม วดัมนุหา(Manuha Temple) ตงัอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา 

ระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพอืสงัสมบุญไวส้าํหรบัชาติหนา้ จงึไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมา

ยจดุชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไป เช่น สเีหลอืง, สนีาํเงนิ, สี

สตัตงั สะรตันะ 
 ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ
อหงั วนัทาม ิสริะสา 

อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 
พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์
หนูหางยาว หนูหางสนั พญานาค 

อร่อยเต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปนัสารพดัหนา้ในเครือโออชิิ 
ทเีขา้ร่วมโปรโมชนั โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรม ซงึจะเป็น 2 โรงแรมนีเท่านนั**  

BEST WESTERN HOTEL ระดบั 4 ดาว 

วดัสญัพญั ู-วิหารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เว

                                                                              

Air Mandalay เทียวบินที 6T 401 

 
สรา้งขนึหลงัพระเจา้อโนรธาขนึครองราชย ์เพอืใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาตุ 

จากพระสรีระหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทงัทปีระชมุสวดมนต ์

นีนบัไดว้า่เป็นวหิารทมีขีนาดใหญ่ทสีุดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสเีหลยีมจตัรุสั มมีขุเดจ็ 
 

ตน้ของพกุาม และสงิทน่ีาทงึของวหิารแห่งนีก็คือ ทช่ีองหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ให ้

ตงัอยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยินกะบา 

ระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพอืสงัสมบุญไวส้าํหรบัชาติหนา้ จงึไดน้าํอญัมณีบางส่วนไปขายมา
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สรา้งวดันี โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มีพระนอนหนึงองค ์กบั พระพุทธรูปอีกสามองคน์งัเบยีดเสยีดอยู่ภายใน 

สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคนี์เป็นอย่างด ี

เทียง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านแวะชมสงิของขนึชอืของพกุามก็คือ เครอืงเขิน (Lacquer Ware) ซงึยอมรบักนั 

วา่มชีอืเสยีงทสีุดในพม่า เช่น ถว้ยนาํ จานรอง โถใส่ของตงัแต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ หบีใส ่
ของต่างๆ สงิทกีาํลงัเป็นทนีิยมก็คือ โถใส่ของทาํจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาด 
เบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ จากนนัพาท่านเทยีว วดักบุยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดย

พระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สงิทโีดดเด่นคือ ภาพจติกรรมฝาผนงัทงีดงามทสีุดในพกุาม ทยีงัคงเหลอือยู่ จากนนัเขา้

ชม วดัติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขนึเมอืปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรส

ในพระเจา้นรปติสทิธู ซงึเกิดกบันางหา้มผูห้นึง และไดเ้สยีงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 

เมตร เท่ากนัทงั 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ทงั 4 ทศิ ทงัสองชนั มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลาย

ปูนปนั อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมนิโล เมอืปี พ.ศ.1761 ซงึไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากทงั

ภายในและภายนอก นมสัการ เจดียส์พัพญั ู ซงึเป็นเจดยีท์สูีงทสีุดในเมอืงพกุาม  
ชมวิหารธรรมยนัจ ี(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก็์ 
เชอืวา่เป็นวดัทใีหญ่ทสีุดในเมอืงพกุาม สรา้งขนึเพอืลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกวา่ 
ผลกรรมจากการกระทาํปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหนา้ ตงัโดดเด่น 
ยงิใหญ่ตระหง่านดงัตาํนานทโีหดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา จากนนันาํท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทติยล์บัขอบฟ้า ณ 

เจดียช์เวซานดอว ์(Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเหน็ทุ่งทะเจดยีใ์นมมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์ห่งน ี 
คํา   บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุน่กระบอก  ท่านจะไดช้ม 

การเชดิหุ่นทดูีเหมอืนมชีีวติจรงิ พรอ้มลมิรสอาหารพนืเมอืง 
**นําท่านเขา้สูท่ีพกัโรงแรมหรูระดบั 4 ดาว**โรงแรมระดบั 4 ดาว SU TIEN SAN HOTEL 4 STARหรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทสี ี พกุาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออ-ูชมสวนเกษตรลอยนํา-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดห่วง          

       (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.30 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่สนามบินนองอพูกุาม  อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.50 น.  เหริฟ้าทางสู่สนามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เทยีวบนิท ีYJ892 

09.00 น  เดนิทางถงึเดินทางถงึสนามบินเฮโฮ HEHO นาํท่านเดนิทางต่อสู่เมืองตองย ี 

เมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน (Shan State) นงัรถจากสนามบนิไปราว 1 ชวัโมงครงึ  

เพอืไปชมทะเลสาบอนิเล  (Inle Lake) มพีนืท ี158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบันาํทะเล  
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878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 

ไปทงัทางทศิตะวนัตกและตะวนัออก มนีาํไหลจากทะเลสาบไปลงแมน่าํสาละวิน รอบทะเลสาบมชุีนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 

แห่ง นาํท่านลงเรอืเพอืเดนิทางสู่ 

ทวิทศันท์สีวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ

ทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรอืดว้ยเทา้ขา้งเดียว

อนิตา นาํท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า

กนั ใหท่้านเลอืกซอืของทรีะลกึกลบับา้น

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล

นาํท่านเทยีวชม วดัพองดออ ูสรา้งในศตวรรษท ี

ตามหมูบ่า้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซงึจะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 

จนถงึปจัจบุนั พระพทุธรูปมขีนาดสูงกว่าเดิมถงึ 

เข็ม เพอืเป็นสริมิงคล จากนนันาํท่านชม 

บวัมาทอเป็นเสอืผา้, ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 

เดนิทางกลบัทพีกั พกัผ่อนกบับรรยากาศของ ทะเลสาบอนิเลย์

หมู่บา้นผลิตบุหรพีนืเมือง และ แปลง

มาย เช่น พริก, ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจาํนวนมากพอทจีะเลยีงคนพมา่ทงัประเทศได ้หลงั

จากนนันาํท่านไป วดัแมวลอดห่วง Nga

มากเป็นวดัทไีดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 

เวลาสมควรเขา้สู่ทพีกั 

คาํ  บริการอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม

  พกัท ีSKY LAKE INLE  RESORT  

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีหา้   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์อมรปรุะ-สะพานไมอู้เบ็ง

                   (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                              

06.30 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

09.40 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ 

10.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบินมณัฑะเลย ์

  นาํท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมอืง อมรปรุะ

  ซงึอยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์งึเป็นราชธานีเพยีง 

  ทจีะยา้ยมายอยู่ทเีมอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ

  สะพานไมส้กัทยีาวทสีุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ

เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากลาํธารหลายสายทไีหลมาจากเทือกเขาทีทอดขนาน

ไปทงัทางทศิตะวนัตกและตะวนัออก มนีาํไหลจากทะเลสาบไปลงแมน่าํสาละวิน รอบทะเลสาบมชุีนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 

นาํท่านลงเรอืเพอืเดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิเล ลงเรือยนต(์ลําละ 5-6 ท่าน) มีเสอืชูชีพบริการท่านเพอืความปลอดภยั

ทวิทศันท์สีวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ ระหว่าง 

การพายเรอืดว้ยเทา้ขา้งเดียวทงัชายและหญงิอนัเป็นเอกลกัษณข์องชาว 

ตลาดเหยาม่า) ซงึเป็นตลาดนดัทหีมนุเวยีนกนัไปโดยไมซ่าํ 

กนั ใหท่้านเลอืกซอืของทรีะลกึกลบับา้น 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล  

สรา้งในศตวรรษท ี12 อดตี พระพทุธรูป 5 องคนี์ (พระบวัเข็ม)

ซงึจะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 15 วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. 

จนถงึปจัจบุนั พระพทุธรูปมขีนาดสูงกว่าเดิมถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพทุธรูปทศีกัดิสทิธิคู่ทะเลสาบอินเลย ์ใหน้าํท่

เพอืเป็นสริมิงคล จากนนันาํท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซงึเป็นหมูบ่า้นทนีาํเสน้ใย 

ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กว่าปี จากนนันาํท่าน 

เดนิทางกลบัทพีกั พกัผ่อนกบับรรยากาศของ ทะเลสาบอนิเลย ์ หลงัจากนนัเดนิทางไป 

แปลงสวนผกัลอยนํา (Floating Garden) ทปีลูกผกัมาก 

มะเขอืเทศ ในจาํนวนมากพอทจีะเลยีงคนพมา่ทงัประเทศได ้หลงั 

Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสาํนกัสงฆท์รีวบรวมพระพทุธรูปสาํคญั ๆ ไวเ้ป็นจาํนวน

มากเป็นวดัทไีดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค

บริการอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรือเทียบเท่า) 

สะพานไมอู้เบ็ง-มิงกนุ-หมู่บา้นมิงกนุ-ลอ่งแม่นําอริะวด-ีวดักสุนิารา

                                                                              

บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบิน Air Bagan เทยีวบนิท ี

 ประเทศพมา่ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้

อมรปรุะ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะ 
ซงึอยู่ทางตอนใตข้องเมอืงมณัฑะเลยซ์งึเป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหนงึของพม่าก่อน

ทจีะยา้ยมายอยู่ทเีมอืงมณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben)  
ทยีาวทสีุดในโลก เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซงึมอีายุกวา่ 200

เกิดจากลาํธารหลายสายทไีหลมาจากเทือกเขาทีทอดขนาน

ไปทงัทางทศิตะวนัตกและตะวนัออก มนีาํไหลจากทะเลสาบไปลงแมน่าํสาละวิน รอบทะเลสาบมชุีนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200 

มีเสอืชูชีพบริการท่านเพอืความปลอดภยั ชมววิ

 

 

 

) ชาวบา้นจะ อญัเชิญขนึเรือแลว้แห่ไป

. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระ

เท่า ถอืเป็นพระพทุธรูปทศีกัดิสทิธิคู่ทะเลสาบอินเลย ์ใหน้าํท่านนมสัการ พระบวั

 

เป็นสาํนกัสงฆท์รีวบรวมพระพทุธรูปสาํคญั ๆ ไวเ้ป็นจาํนวน

ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง ได ้

วดักสุนิารา-เขามณัฑะเลย ์    
                                                                               

เทยีวบนิท ีW9-011 

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 

ปี แห่งหนงึของพม่าก่อน 

200ปี  
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  สะพานอูเบง็ สรา้งจากไมส้กัทรีอืถอนจากพระราชวงัเก่ากรุงองัวะ โดยพระเจา้ปดุงใหข้นุนางชอือูเบง็คมุงานก่อสรา้ง

สะพานแห่งนเีลยตงัชอืตามผูคุ้มทอดขา้มทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ีซงึมเีจดยีท์สีรา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่ง

พกุาม ภายในมจีติรกรรมฝาผนงัทเีป็นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาทถีกูกวาดตอ้นตอนเสยีกรุงใหม้าอยู่ในอาณาบรเิวณแถบ

นีนนัเอง  

เทียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนนั  นาํท่านสู่ เมืองมิงกนุ โดยการล่องเรือไปตามแมน่าํอริะวดสู่ีมงิกุน จากท่าเรือใกลเ้จดีย ์
  ชเวไจยตั เขตเมอืงอมรปุระ ทวนนาํไปหมู่บา้นมิงกนุ ซงึเป็นส่วนหนึงของอมรปุระ แต่ 
  อยู่บนเกาะกลางลาํนาํอิรวดแีละไปไดด้ว้ยเสน้ทางเรอืเท่านนัทว่ามอีนุสรณส์ถานทแีสดง 
  ความยงิใหญ่ของพระเจา้ปดุง ระหว่างทางจะไดเ้หน็หมูบ่า้นอิรวดีทมีลีกัษณะเป็น “กงึ 
  บา้นกงึแพ” เนืองจากระดบันาํอิรวดใีนแต่ละฤดูกาลจะมคีวามแตกต่างกนัมาก โดย 
  เฉพาะฤดูนาํหลาก ระดบันาํจะขนึสูงกว่าฤดูแลว้กว่า 10 เมตร ชาวพมา่จงึนิยมสรา้งบา้น 
  กงึแพ คือถา้นาํขนึสูงกร่็วมแรงกนัยกบา้นขนึทดีอนครนันาํลงมากกย็กบา้นมาตงัใกลน้าํเพอืความสะดวกสบายในการใชแ้มน่าํใน

ชวีติประจาํวนั นาํท่านชม เจดียมิ์งกนุ ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจา้ปดุง ดว้ยภายหลงัทรงเคลอืนทพัไปตยีะไข ่

แลว้สามารถชะลอพระมหามยัมนีุมาประดษิฐานทมีณัฑะเลยเ์ป็นผลสาํเร็จ จึงทรงฮกึเหมิทจีะกระทาํการใหญ่ขนึและยากขนึ 

ดว้ยการทาํสงครามแผ่ขยายไปรอบดา้น พรอ้มกบัเกณฑแ์รงงานขา้ทาสจาํนวนมากก่อสรา้งเจดยีม์งิกนุหรือเจดยีจ์กัรพรรดิเพอื 
  ประดิษฐานพระทนัตธาตทุไีดจ้ากพระเจา้กรุงจีนโดยทรงมุ่งหวงัใหย้งิใหญ่เทยีบเท่ามหาเจดียใ์นสมยั 
  พกุาม และใหญ่โตโอฬารยงิ กว่าพระปฐมเจดยีใ์นสยาม ซงึในเวลานนัถอืเป็นเจดียท์สูีงทสุีดใน 
  สุวรรณภมู ิส่งผลใหข้า้ทาสชาวยะไข่หรืออาระกนัจาํนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขแีรงงานไปอยู ่
  ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณตัิขององักฤษแลว้ทาํการซ่องสุมกาํลงัเป็นกองโจรลอบโจมตีกอง 
  ทพัพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากลา่วหาว่าองักฤษหนุนหลงักลายเป็นฉนวนใหเ้กดิสงครามองักฤษ-พมา่ 
  อนัเป็นสาเหตหุนึงททีาํใหพ้มา่เสียเมอืงในทสุีดอย่างไรก็ตาม งานก่อสรา้งเจดียม์งิกุนดาํเนินไปได ้
  เพยีง7 ปี พระเจา้ปดุงเสดจ็สวรรคตภายหลงัทรงพ่ายแพไ้ทยในสงครามเกา้ทพั มหาเจดยีอ์นัยงิใหญ่ 
  ในพระราชหฤทยัของพระองคจ์งึปรากฏเพยีงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหมึาดงัภเูขาอฐิทมีคีวามมนัคงถงึ 
  50 เมตร ซงึหากสรา้งเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท์ใีหญ่ทสุีดและสูงทสุีดในโลก เพราะสูงถงึ 152 เมตร ส่วนรอยแตกรา้วตรง

กลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดนิไหวในปี ระฆงัมิงกนุไมไ่กลจากฐานเจดียม์งิกนุคือระฆงัมงิกุนพระเจา้ปดุงโปรดฯใหส้รา้ง

โดยสาํเรจ็ เพอืทศิทวายแด่มหาเจดยีม์งิกนุ จึงตอ้งมขีนาดใหญ่คู่ควรกนั คือเป็นระฆงัยกัษท์มีเีสน้รอบวงถงึ 10เมตร สูง 3.70 

เมตร นาํหนกั87ตนั เลา่ขานกนัว่า พระเจา้ปดุงทรงไม่ตอ้งการใหม้ใีครสรา้งระฆงัเลยีนแบบจงึรบัสงัใหป้ระหารชวีิตนายช่างทนัที

ทสีรา้งเสร็จ ปจัจุบนัถอืเป็นระฆงัยกัษท์มีขีนาดเลก็กว่าระฆงัแห่งหนึงแห่งพระราชวงัเครมลนิในกรุงมอสโกเพยีงใบเดียวทว่า

ระฆงัเครมลนิแตกรา้วไปแลว้ชาวพมา่จึงภาคภมูใิจว่าระฆงัมงิกุนเป็นระฆงัยกัษท์ยีงัคงส่งเสียงกอ้งกงัวานทงันีเคยมกีารทดสอบ

ความกวา้งใหญ่ของระฆงัใบนี โดยใหเ้ดก็ตวัเลก็ๆไปยนืรวมกนัอยู่ใตร้ะฆงัไดถ้งึ100 คน เจดียชิ์นพวิมิน (เมียะเตง็ดาน)  
  ประดิษฐานอยู่เหนือระฆงัมงิกนุไม่ไกล ไดช้อืว่าเป็นเจดยีท์สีวยสง่ามากแห่งหนึงสรา้งขนึในปี  
  พ.ศ.2359โดยพระเจา้บากะยดีอว ์พระราชนดัดาในพระเจา้ปดุง เพอืเป็นอนุสรณ์แห่งความรกัท ี
  พระองคม์ต่ีอพระมหาเทวชิีนพวิมนิ ซงึถงึแก่พริาลยัก่อนเวลาอนัควร จึงไดร้บัสมญานามว่า  
  “ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอริวดี” เจดยีอ์งคนี์เป็นพทุธศิลป์ทสีรา้งขนึดว้ยภมูจิกัรวาลคือมอีงคเ์จดีย ์
  สถติอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนัเชอืกนัวา่เป็นศูนยก์ลางและโลกและจกัรวาลลอ้ม 
  รอบดว้ยขนุเขาและมหาสมทุรตามหลกัไตรภมูหิลงัจากนนัเดนิทางกลบัมายงัมณัฑะเลย ์
เยน็   นาํท่านแวะวดักสุนิารา ซงึมอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสนน์าํท่าน 
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เดนิทางสู่เขา Mandalay Hill ตงัอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลูก 
นีสูง 240 เมตร ซงึเป็นจุดชมววิทวิทศันท์สีวยงามทสุีดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซงึอยู่บน 
ยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบทงัเมอืง ชมพระอาทติย ์
ลบัฟ้าอนัสวยงามบนยอดเขามณัฑะเลย ์ 

คาํ  บริการอาหารคาํเมนูพเิศษ  กุง้แม่นําเผา 

*นําท่านเขา้สูท่ีพกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาว **โรงแรมระดบั 4 ดาวHAZEL MANDALAY HOTEL 4 STAR 

 
 
 
 
 

 
 
วนัทหีก   ร่วมพธีิลา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง-วดักโุสดอ-สกายน์    
                    เจดียเ์กา๊มดูอว-์มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                             

04.00 น.      นาํท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสงิศกัดิสทิธิสูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถอืเป็นตน้แบบ 
พระพทุธรูปทองคาํขนาดใหญ่ทรงเครืองกษตัริยท์ไีดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองคําเนือนิม” ทพีระเจา้กรุง

ยะไขท่รงหลอ่ขนึทเีมอืงธรรมวด ีเมอืปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 นิว หุม้ดว้ยทองคาํเปลวหนา 2 นิว ทรงเครืองประดบั

ทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือ

วดัพยาจ)ี เพอืประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษ

ไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองคาํ จึงทาํใหท้องคาํเปลวทีปิดพระละลายเก็บเนือทองไดน้าํหนกัถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.

2426 ชาวพมา่ไดเ้รยีไรเงนิเพอืบูรณะวดัขนึใหมม่ขีนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัไดว่้า

เป็นวดัทสีรา้งใหม่ทสุีดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทสุีดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดียย์งัมโีบราณวตัถุที

นาํไปจากกรุงศรอียุธยาเมอืครงักรุงแตกครงัท ี1 พรอ้มทงั เชิญทุกท่านร่วมทาํบุญบูรณวดักุสนิารา ซงึมอีายุหลายรอ้ย

ปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมากจากนนักลบัโรงแรม 
07.00 น.         บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
จากนนั  นาํท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัทสี่วนใหญ่ก่อ 

สรา้งดว้ยไมส้กัทสีวยงามทสีุดแห่งหนงึของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบูรพา  
หรือสงครามโลกครงัท ี2 วนัท ี20 มนีาคม 2488เครอืงบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกอง 
ทพัองักฤษไดท้งิระเบดิจาํนวนมากมายถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหต ุ
ผลวา่พระราชวงันเีป็นแหลง่ซ่องสุมกาํลงัของกองทพัญปีุ่ นพระราชวงัมณัฑะเลยซ์งึเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผา

ราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูนาํรอบพระราชวงัทยีงัเป็นของดงัเดมิอยู่ปจัจปุนัพระราชวงัทเีหน็อยู่

เป็นพระราชวงัทรีฐับาลพม่าไดจ้าํลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่าขนึมา 
จากนนั นาํท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัทสีรา้ง 

ดว้ยไมส้กัทงัหลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ  วจิติรตระการดว้ยลวดลายแกะ 
สลกัประณีตอ่อนชอ้ย ทงัหลงัคา บานประตูและหนา้ต่าง โดยเนน้รายละเอยีดเกยีว 
กบัพทุธประวตัแิละทศชาตขิองพระพทุธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400  
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ซงึเป็นปีทพีระองคย์า้ยราชธานจีากอมรปุระมาอยู่ทเีมอืงมณัฑะเลยเ์พอืเป็นตาํหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที

พระองคส์นิพระชนม ์พระเจา้ธีบอ หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงันถีวายเป็นวดั ถอืไดว้า่เป็นงานฝีมอืทปีระณีตของช่าง

หลวงชาวมณัฑะเลยอ์ย่างแทจ้ริง  นําท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) วดักุโสดอเป็นวดัทพีระเจา้มนิดง

ทรงโปรดฯใหม้กีารจดัสงัคายนาพระไตรปิฎกครงัท ี5 ของโลกขนึโดยทรงใหจ้ารกึพระไตรปิฎกจาํนวน 84,000 พระ

ธรรมขนัธล์งบนแผ่นหนิอ่อน 729 แผ่น รวม1,428 หนา้ และไดส้รา้งมณฑปสขีาวครอบแผ่นจารึกหนิอ่อนเหลา่น ี
ไว ้(1 แผ่นต่อ 1 มณฑป) เรยีงรายรอบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ ทจีาํลองแบบมาจากเจดยีช์เวสกิองแห่งเมอืงพกุาม

หนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว่้า “หนงัสอืทใีหญ่ทสีดุในโลก 
เทียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนนั เดนิทางสู ่เมืองสกายน์   ศูนยก์ลางแห่งพระพทุธศาสนาทสีาํคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกายน ์ลุม่แมน่าํอริะวด ี 

เจดยีจ์าํนวนมากมายทตีงัเรียงรายอยู่บนภเูขา และริมฝงัแมน่าํ ประมานพทุธศตวรรษ 

ท ี19 มเีจา้เชอืสายไทยใหญ่เมอืงสกายน ์นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ตงัตนเป็น 

กษตัิยอ์ยู่ทเีมอืงสกายน ์หรือสะแกง ทตีงัปจัจุบนัอยู่ใหลเ้นินเขาบนฝงัตะวนัตกของ 

แมน่าํอริวด ีห่างจากมณัฑะเลยไ์ปทางทศิใตป้ระมาณ 10 กโิลเมตร สกายนเ์ป็นราช 

ธานีไดเ้พยีง 59 ปี ภายหลงัเกิดการชงิอาํนาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดร้บั 

ชยัชนะจงึยา้นเมอืงหลวงใหม่มาตงัทปีากแม่นาํมดิแง ตรงทบีรรจบกบัแมน่าํ 

อริวด ี จนเป็นทตีงัของเมอืงองัวะในเวลาต่อมา จากนนัชมเจดียก์วงมดูอร ์ หรอืวดัเจดียน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่ เมอืปี 

ค.ศ.1636 เพอืใชเ้ป็นทปีระดิษฐานพระเขยีวแกว้หรือพระทนัตธาตทุไีดม้าจากลงักา เจดียนี์เป็นเจดยีท์รงโอควาํแบบสงิหล หรือ

เจดยีท์รงลงักา มตีาํนานเลา่ว่าองคร์ะฆงัทรงกลมผ่าครงึซกีนี ไดต้น้แบบมาจากถนัพระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องค์

เจดยีม์คีวามสูง 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้ 274 เมตร และใชอ้ิฐในการก่อสรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น แลว้ชม Umin 

Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอ์มูินทงแส่ ภายในมพีระพทุธรูป 45 องคป์ระดิษฐานเรียงกนัเป็นครึงวงกล  

ไดเ้วลาสมควร นาํทกุท่านเดินทางกลบัสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์

17.30 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชีย เทยีวบนิที FD 247 

** มีบริการอาหารรอ้นและเครืองดืมบนเครอืง ** 
19.50 น. เดินทางถงึสนามบนิดอนเมอืง กรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

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

หมายเหตุ : สาํหรบัลูกคา้ทเีดินทางช่วงวนัหยดุปีใหม่ กรุณาเช็คราคากอ่นทําการจองทุกครงั เนืองจากทาง

โรงแรมอาจจะมีการจดังานกาลา่ดินเนอรโ์ดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ลูกคา้จะตอ้งเสยีค่าอาหารกาลา่ดินเนอร ์

ประมาณท่านละ 1,000-1,500 บาทต่อท่าน ขึนอยู่กบัโรงแรมทพีกัในแต่ละทแีละแต่ละปี (ทงันีทางผูจ้ดัจะแจง้ให ้

ทราบกอ่นทาํการจองทุกครงัค่ะเพอืผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคญั) 
 
อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 

วนัเดินทาง ราคา แกรนดพ์ม่า เจาะลกึเมืองน่าเทียว บิน FD 6 วนั 
เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

12 ต.ค.60 17 ต.ค.60 25 32,900 32,500 31,900 8,000 
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20 ต.ค.60 25 ต.ค.60 25 32,900 32,500 31,900 8,000 

10 พ.ย.60 15 พ.ย.60 25 31,900 31,500 30,900 8,000 

24 พ.ย.60 29 พ.ย.60 25 32,900 32,500 31,900 8,000 

8 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 25 34,900 34,500 33,900 8,000 

28 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 25 33,900 33,500 32,900 8,000 

12 ม.ค.61 17 ม.ค.61 25 31,900 31,500 30,900 8,000 

9 ก.พ.61 14 ก.พ.61 25 31,900 31,500 30,900 8,000 

1 มี.ค.61 6 มี.ค.61 25 31,900 31,500 30,900 8,000 

อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
- ตวัเครอืงบินภายในประเทศเสน้ทาง ยา่งกุง้-พกุาม-เฮโฮ-มณัฑะเลย ์
- ทพีกัโรงแรมตามรายการ 5 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3% และภาษีมูลค่าเพมิ 7%  
- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 
- ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 900 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
- ** ขณะนีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซงึจะมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี11 สงิหาคม 

2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซ่ีาปกติอกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวีซ่าเพมิอกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีัง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 10,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทนัทกีอ่นการเดินทางไม่น้อย 
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  กว่า15 วนั มิฉะนันถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจําใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยดุนักขตัฤกษ ์ 
    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการเลอืนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลิกหรือเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 
       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธใินการคืนเงนิทุกกรณี 
     4.บริษทัฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนทบีริษทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บริษทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 
     5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทมีีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 
        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึนไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนักอ่นการเดินทาง 

รายละเอยีดเพมิเติม 
- บริษทัฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถูกปฎเิส

ธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บริษัทฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุในรายการท่องเทยีว

(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตสุุดวิสยั ซึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทุกอย่างทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิดอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเอง

หรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบิน 
- กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
- ตวัเครืองบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
- เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัใน

เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
- กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทตีอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง ** 

 


