
#14331 ทัวรพมา ยางกุง พุกาม มัณฑะเลย 5 วัน 4 คืน พระ
ธาตุอินทรแขวน ทะเลเจดีย มหาเจดียชเวสิกอง บิน PG
ทัวรพมา ยางกุง พุกาม มัณฑะเลย พระธาตุมุเตา พระราชวังบเรงนอง พระธาตุ
อินทรแขวน พระนอนชเวตาเลียว เจดียไจปุน พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี เจดียโบตา
ทาวน เทพทันใจ มหาเจดียชเวดากอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมิ
นโล วัดสัญพัญู



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร (พระ
ธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - ไจโท - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน   

Kyaikhto ,
Mountain
Top ,
Yoyolae ,
Golden
Rock Hotel
หรือเทียบเทา

2 ตักบาตรพระสงฆ - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจป ุน - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี -
เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ) - เจดียชเวดากอง   

Summit
Parkview
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานเนียงอู - พุกาม - เจดียชเวสิกอง - วัดอนันดา -
วัดมนุหา - เคร่ืองเขิน - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - เจดียสัพพัญู - วิหารธรรมยังยี -
ทะเลเจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา

  
Su Tien
San Hotel
หรือเทียบเทา

4 ทาอากาศยานเนียงอู - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พระราชวังมัณฑะเลย - พระราชวังไมสัก
ชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) - วัดกุโสดอ - มิงกุน - หมูบานมิงกุน - ลองเรือแมน้ําอิ
รวดี - มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน) - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)

  

Hotel Yi
Link
Mandalay
หรือเทียบเทา

5 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง - ทะเลสาบคองตามัน -
ตักบาตรพระสงฆ - วัดมหากันดายงค - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 ฿21,900 ฿21,500 ฿20,900 ฿5,000

10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย.
63

฿23,900 ฿23,500 ฿22,900 ฿5,000

12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย.
63

฿23,900 ฿23,500 ฿22,900 ฿5,000

30 เม.ย. 63 - 4 พ.ค. 63 ฿22,900 ฿22,500 ฿21,900 ฿5,000

28 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 ฿21,900 ฿21,500 ฿20,900 ฿5,000

25 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 ฿21,900 ฿21,500 ฿20,900 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาว
ดี - เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง
- ไจโท - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

05.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคานเตอร สายการบินบาง
กอกแอรเวย BANGKOK AIRWAYS (PG) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

08.50 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยเท่ียวบิน PG 701

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณ
ท่ีย่ิงใหญ

นําทานเขาชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่ง
ศักดิส์ิทธิข์องพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทาน
นมัสการ ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคท่ี
หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว **

นําทานชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังกผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําให
สันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจาบุเรงนอง ปัจจุบันพระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง
ประวัติศาสตรและถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร

นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ

นําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมป ซ่ึงเป็นจุดสําหรับทําการ
เปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกลอ (เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจากคิมปูน
แคมปถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง

พักท่ี Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel

หมายเหตุ: ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียว

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยจากนั้นชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)
ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ ตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปิด
ทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิด
แทนได) **สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000จาต/ชุด**

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารในโรงแรม

จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอดท้ังคืนแตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึง
เวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเย็นมาก

 เชา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

หงสาวดี

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น
ทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเจดียท่ีมีความสําคัญย่ิงในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก นักทองเท่ียว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของ
เจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น
ไป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

พระราชวังบุเรงนอง

ไจโท

 บาย

เป็นพระราชวังท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนหงสาวดี ซ่ึงพระเจาบุ
เรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้นเพ่ือเป็นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยาก็เคยประทับท่ีน่ีในระหวางท่ีพระองคทรงเป็นองคประกัน พระเจาบุเรงนอง
จึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหย่ิงใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง 20 ประตู พ้ืนท่ี
ภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพงเมือง
พระราชวังบุเรงนองแหงน้ี

เป็นเมืองเกาท่ีมีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง ท่ีเป็นท้ัง ทุงนา ปาเขา สัมผัสความ
เป็นธรรมชาติทําใหอากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆ



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ตักบาตรพระสงฆ - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจปุน -
พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบ
โบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) - พระมหาเจดียชเวดากอง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียว

คิมปูนแคมป

พระธาตุอินทรแขวน

เป็นจุดพักรถท่ีเป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ตองเปล่ียนถายจากรถ
บัสทองเท่ียวมาเป็นรถ 6 ลอประจําทางท่ีว่ิงขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูท่ีจะขึ้นไปนมัสการ
พระธาตุอินทรแขวนท่ีอยูบนยอดเขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ตองมาขึ้นรถท่ีน่ี
กันทุกคน

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนับ
เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ท่ีคนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึง
ในชีวิต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับ สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตร
สามารถซ้ือไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000 จาต ดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ 2,000 จาต

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

07.30 น. ออกเดินทางกลับ เปล่ียนน่ังรถบรรทุกหกลอ ถึงคิมปุนแคมป เปล่ียนเป็นรถโคชปรับอากาศ พรอมนําทานเดิน
ทางสูกรุงหงสาวดี

นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ี
สวยงามในแบบของมอญ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมาองคพระ ซ่ึงเป็นท่ี
เคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมาองคพระ มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง 4
ทิศ

นําชม เจดียไจป ุน (Kyaik Pun Buddha) มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง 4 ทิศ ประกอบดวย องคสมเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ
(ทิศตะวันตก)

บาย

้



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว **

หลังอาหารนําทานเดินทางกลับสูกรุงยางกุง สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือพระนอน
ตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108
ประการ

นําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8 รูป เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของ
ฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด
700 องค

นําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย

จากนั้นนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา “อะมาดอวเมีย๊ะ”

นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ
กวาสองพันหารอยกวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง สถานท่ีแหงน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ
ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิรมงคล
นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจํา
วันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟต อรอยเต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟและซูชิ ขาวป้ันสารพัดหนาในเครือโออิชิ

พักท่ี Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทาโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว

ตักบาตรพระสงฆ

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว

เจดียไจปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ีวัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหง
น้ีไดหรือบริจาคปัจจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอั์นดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็นพระพุทธไสยาสน ท่ีมีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เป็นเจดียท่ีมีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศนั้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาท้ังสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

 บาย



วันท่ี 3 ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานเนียงอู - พุกาม - เจ
ดียชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - เคร่ืองเขิน - วัดกุบยา
งกี - วัดติโลมินโล - เจดียสัพพัญู - วิหารธรรมยังยี - ทะเล
เจดีย - เชิดหุนกระบอกของพมา

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

เจดียชเวดากอง

สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี
ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เป็นเจดียท่ีกอสรางขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีจะนําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียแหงน้ี กอน
องคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยท่ีใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนังใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็นเทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ี
ตั้งใจไว

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อนั้น เวลาท่ีจะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

เจดียน้ีตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดีย
ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร ชาบูชิบุฟเฟต

 Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทา



 กิจกรรม เชา

05.00 น. รับประทานอาหารเชา แบบกลองจากทางโรงแรม

06.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโดยสายภายในประเทศ

07.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินยองลู สูเมืองประวัติศาสตรพุกาม โดย สายการบิน Air Mandalay เท่ียวบินท่ี ……

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan)

นําทานนําทานชม พระเจดียชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเป็นสถูปด้ังเดิมของพมาโดยแท มีลักษณะเป็นสีทอง
ขนาดใหญ สรางขึ้นหลังพระเจาอโนรธาขึ้นครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเป็นสี
ทองขนาดใหญใชเป็นท้ังท่ีประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม

ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เป็นวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน ซ่ึงวิหารแหง
น้ีนับไดวาเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม มีรูปรางเป็นสี่เหล่ียมจัตุรัส มีมุขเด็จย่ืนออกไปท้ัง 4 ดานซ่ึงตอมาเจดียแหงน้ี
เป็นตนแบบของสถาปัตยกรรมพมาในยุคตนของพุกาม

พาทานชม วัดมนุหา(Manuha Temple) โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพ่ือสั่งสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนํา
อัญมณีบางสวนไปขายมาสรางวัดน้ี

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกันวามีชื่อเสียงท่ีสุดในพมา

จากนั้นพาทานเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ สิ่งท่ีโดดเดนคือ ภาพจิต
กรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ียังคงเหลืออยู

จากนั้นเขาชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) เป็นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เทากันท้ัง 4ดานมีพระพุทธรูป
ประดิษฐฐานอยูท้ัง 4 ทิศ ท้ังสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนป้ัน อันประณีตสวยงาม

นมัสการ เจดียสัพพัญู ซ่ึงเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระ
ตู และพระองคก็เชื่อวาเป็นวัดท่ีใหญท่ีสุดในเมืองพุกามตั้งโดดเดนย่ิงใหญตระหงาน

จากนั้น นําทานเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟา ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก ทานจะไดชมการเชิดหุนท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง พรอมล้ิมรสอาหารพ้ืนเมือง

พักท่ี Su Tien San Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

ทาอากาศยานเนียงอู

 เชา  รับประทานอาหารเชา บนรถโดยสาร แบบกลอง

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น
ทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

สนามบินประจําเมืองพุกาม ปัจจุบันตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย เป็นเขตพาณิชยกรรมและ
เศรษฐกิจ



พุกาม

เจดียชเวสิกอง

วัดอนันดา

วัดมนุหา

เป็นเมืองเกาแกตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษท่ี 16 เป็นเมืองท่ีติดอันดับเมืองท่ีมีแหลงทอง
เท่ียวทางดานประวัติศาสตรท่ีสวยงามมากแหงหน่ึงของประเทศพมา โดยเฉพาะความย่ิง
ใหญของเจดียจํานวนมากกวา 5,000 องค จนไดรับสมญานามวาเป็นเมืองแหงเจดียสี่พัน
องค ซ่ึงเป็นลักษณะท่ีบงบอกถึงความรุงเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพมาไดเป็นอยาง
ดี คนท่ัวไปจึงขนานนามเมืองพุกามน้ีวาเป็นอูแหงอารยธรรมของประเทศ

เป็นองคเจดียสีทองอรามทรงระฆังคว่ํา สูง 160 เมตร ภายในมีหอผีนัต ซ่ึงเป็นวิหารยาวท่ี
ตั้งรูปผีหลวงท่ีชาวพมาเคารพนับถือ ในอดีตนั้นเจดียแหงน้ีมีความสําคัญของชาวพมามาก
เพราะใชเป็นสัญลักษณการแสดงตนเป็นพุทธมามกะมาตั้งแตโบราณ สิ่งท่ีนาสนใจ
สําหรับการเขาชมเจดียน้ีคือภาพประวัติพุทธชาดกของพระพุทธเจาท่ีปรากฏบริเวณผนัง

ท่ีน่ีไดรับการยกยองวาเป็นศาสนสถานขนาดใหญท่ีงดงามมากท่ีสุดในพุกาม และไดรับ
ยกยองวาเป็น “เพชรน้ําเอกของพุทธศิลปสกุลชางพุกาม” ท่ีไดชื่อวางดงามท่ีสุดเพราะวัด
แหงน้ีเต็มไปดวยเชิงชั้นทางศิลปะครบทุกแขนง โดยเป็นวิหารท่ีมีอิทธิพลของอินเดียอยู
มาก

เป็นวัดในพุทธศาสนาท่ีสรางขึ้นในยาน Myinkaba ใกลๆ กับเมืองพุกาม โดยเชลยมอญ
กษัตริยมานูฮาในปี 1067 ตามคําจารึกของกษัตริยมานูฮา ท่ีน่ีมีลักษณะเป็นอาคารรูป
สี่เหล่ียมผืนผาสองชั้น อาคารประกอบดวยพระพุทธรูปน่ังสามองคและพระพุทธรูปเขาสู
นิพพาน วัด Manuha เป็นหน่ึงในวัดท่ีเกาแกท่ีสุดในพุกาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เครื่องเขิน

วัดกุบยางกี

 บาย

เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกันวามีชื่อเสียงท่ีสุดในพมา เชน ถวยน้ํา จาน
รอง โถใสของตั้งแตขนาดเล็กถึงใหญ หีบใสของตางๆ สิ่งท่ีกําลังเป็นท่ีนิยมก็คือ โถใส
ของทําจากขนหางมาสานกับโครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปได
ดังเดิม

วัดน้ีสรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ ท่ีน่ีมีความโดดเดนดวยภาพจิตกรรมฝาผนังท่ี
งดงามท่ีสุดในพุกาม และยังคงหลงเหลืออยู เน่ืองจากรัฐบาลแหงสหภาพเมียนมาร ไม
อนุญาตใหนํากลองบันทึกภาพเขาไปภายในวิหารหรือพระเจดีย ดวยเกรงวาแสงจากแฟลช
จะทําลายภาพภายในใหเสียหาย ดังนั้น จึงไมสามารถบันทึกภาพจิตรกรรมท่ีเขากวากันวา
สวยงาม และทรงคุณคาทางศิลปะได



วันท่ี 4 ทาอากาศยานเนียงอู - ทาอากาศยานมัณฑะเลย - พระราชวัง
มัณฑะเลย - พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว) -
วัดกุโสดอ - มิงกุน - หมูบานมิงกุน - ลองเรือแมน้ําอิรวดี -

วัดติโลมินโล

เจดียสัพพัญู

วิหารธรรมยังยี

ทะเลเจดีย

ไดรับการยกยองวาเป็นวัดท่ีสวยงามท้ังภายนอกและภายใน เป็นวัดท่ีสรางแบบกออิฐ
ถือปูน ภายในวิหารมีชองบันได เดินขึ้นสูระเบียงชั้นบนได และวิหารแหงน้ีไดชื่อวาเป็น
วิหารองคสุดทายท่ีมีการสรางในแบบสถาปัตยกรรมพุกาม ภายในมีชองแสงท่ีเมื่อสอง
กระทบพระพุทธรูปแลวงดงามมากมาย ตัวพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในนั้นมีความ
แตกตาง เพราะชวงนั้นเริ่มไดรับอิทธิพลมาจากจีนครับ

เจดียท่ีมีความสูงท่ีสุดในเมืองพุกาม โดยมีความสูงอยูท่ี ประมาณ 61 เมตร ดวยศิลปะ
แบบปาละของอินเดีย ถือเป็นแมแบบของสถาปัตยกรรมพมากันเลยครับ ตั้งอยูใจกลาง
เมือง ถัดจาก วัดอนันดา

เป็นวิหารขนาดใหญอันเกาแกท่ีมีชื่อท่ีหน่ึงของพุกาม วิหารแหงน้ีสรางโดยพระเจานรถู
ระหวางการกอสราง พระเจานรถูจะเสด็จมาตรวจงานทุกวัน จะทรงถือเข็มเลมหน่ึง ถา
ตรวจไปพบวาบริเวณใดท่ีมีการกออิฐแลวเป็นโพรงหรือรูขนาดใหเข็มสอดเขาไปได
พระองคจะสั่งใหจับชางท่ีกออิฐน่ังไฟตัดมือเป็นการลงโทษ วิหารธรรมยางยีเป็นเจดียวิหาร
ท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม แตสรางไมเสร็จ มีประตูทางเขาออกท้ัง 4 ทิศ ทําใหตัดกัน
คลายกับไมกางเขนแบบกรีก

ชมวิวทะเลเจดียเมืองพุกามในมุมมอง 360 องศา เหมาะแกการชมวิวพระอาทิตยตกดิน
ยามเย็น หรือวิวพระอาทิตยขึ้นยามเชาตรู ซ่ึงจะเห็นวิวของเจดียนับพันองคไกลสุดลูกหูลูก
สวยงามราวกับภาพวาดตัดกับแสงสีสมยามพระอาทิตยกําลังขึ้นหรือลับขอบฟา

เชิดหุนกระบอกของพมา คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Su Tien San Hotel หรือเทียบเทา

การแสดงหุนสายพมาโอกาสท่ีแสดงท้ังคืนแบบสมัยกอนนอยมาก สวนใหญมักจะนํามา
แสดงในงานอีเวนทตางๆ หรือโอกาสในงานพิเศษ การแสดงละครหุนเป็นสื่อทาง
วัฒนธรรมท่ีสรางสรรคขึ้นมาเพ่ือเสนอความงดงามทางศิลปะและความบันเทิง การแสดง
ละครหุนไดรับการพัฒนาจนถูกใชเป็นสัญลักษณของสื่อในหลากหลายวาระ ไมวาจะ
เป็นการสื่อสารทางการเมือง ดังจะเห็นไดจากการแสดงละครหุนของหลายๆ ประเทศ
อยางเชนท่ีพมาจะนิยมใชหุนสายเพ่ือสื่อสารหรือทวงติงการตัดสินใจของผูบริหารประเทศ
รวมถึงเชื้อพระวงศในราชสํานัก หรือจะใชหุนเป็นสื่อใหขอมูลกับเด็ก ชวยโนมนาวจิตใจ
เด็กๆ ได



มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน) - ระฆังมิงกุน - เจดียชินพิวมิน(เมียะ
เต็งดาน)

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

08.05 น. ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สูเมืองมัณฑะเลย โดยสายการบิน Air Mandalay เท่ียวบินท่ี ..........

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว

จากนั้นนําทานชมพระราชวังมัณฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวังท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหง
หน่ึงของเอเชีย อยูปัจจุปันพระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาขึ้นมา

นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังท่ีสรางดวยไมสักท้ังหลัง งดงามตามแบบศิลปะ
พมาแทๆ วิจิตรตระการดวยลวดลายแกะสลักประณีตออนชอย ท้ังหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเกี่ยวกับ
พุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา

นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วัดกุโสดอเป็นวัดท่ีพระเจามินดงทรงโปรดฯใหมีการจัดสังคายนาพระไตรปิฎก
ครั้งท่ี 5 ของโลกขึ้นโดยทรงใหจารึกพระไตรปิฎกจํานวน 84,000 พระธรรมขันธลงบนแผนหินออน 729 แผน

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมน้ําอิระวดีสูมิงกุน เขตเมืองอมรปุระทวนน้ําไปหมูบานมิงกุน ซ้ึงเป็นสวน
หน่ึงของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือเทานั้น

นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลังทรงเคล่ือนทัพไปตียะไข แลวสามารถ
ชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานท่ีมัณฑะเลยเป็นผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะกระทําการใหญขึ้นและยากขึ้น

ระฆังมิงกุนไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพ่ือทิศทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึง
ตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเป็นระฆังยักษ

เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเป็นเจดียท่ีสวยสงามากแหงหน่ึง โดยพระเจา
บากะยีดอวพระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอน
เวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี”

ค่ํา

บริการอาหารค่ําเมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา

พักท่ี Hotel Yi Link Mandalay หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานเนียงอู

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สนามบินประจําเมืองพุกาม ปัจจุบันตั้งอยูในเขตมัณฑะเลย เป็นเขตพาณิชยกรรมและ
เศรษฐกิจ

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดใน
ประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต



พระราชวังมัณฑะเลย

พระราชวังไมสักชเวนานดอว (เจดียชเวนานดอว)

วัดกุโสดอ

เป็นคอมเพล็กซของพระราชวังท่ีกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ใน
สมัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดโดนระเบิดจากเครื่องบินฝายพันธมิตรกองทัพอังกฤษ ปัจจุ
ปันพระราชวังท่ีเห็นอยูเป็นพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกา
ขึ้นมา แตท่ีเหมือนวังเกาก็แคเพียงโครงสรางกับ ชื่อเทานั้น

ท่ีน่ีสรางสมัยพระเจามิงดง เป็นพระตําหนักท่ีสรางจากไมสักแกะสลักดวยลวดลายพมา
ปิดดวยแผนทองท้ังหลัง ตอมาภายหลังพระเจาธีบอขึ้นครองราชยจึงทรงยกตําหนักถวาย
เป็นวัดใหพระสงฆไดมาศึกษาธรรมะ แมตอนน้ีภายนอกพระตําหนักจะไมปรากฏความ
แวววับของแผนทองแลว แตหากลองถายภาพดวยแสงแฟลชภายในพระตําหนัก ภาพท่ี
ออกมาชางงดงามอรามตาย่ิงนัก

เป็นอนุสรณแหงการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 4 ซ่ึงพระเจามินดงทรงใหจารึกพระ
ไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ลงบนหินออน 729 แผน ถือเป็นพระไตรปิฎกเลมใหญ
ท่ีสุดในโลก และถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตรท่ีมีการบันทึกพระไตรปิฎกเป็นภาษา
บาลี ตัวเจดียหลักในวัดมีความสูง 30 เมตร ซ่ึงจําลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดียชเวสิ
กองแหงเมืองพุกาม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มิงกุน

หมูบานมิงกุน

ลองเรือแมนํ้าอิรวดี

 บาย

มิงกุนอยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 11 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นพ้ืนท่ีทางโบราณสถานท่ีสําคัญอีกแหงของพมา

หมูบานมิงกุน เป็นสวนหน่ึงของอมรปุระ แตอยูบนเกาะกลางลําน้ําอิรวดีและไปไดดวย
เสนทางเรือเทานั้นทวามีอนุสรณสถานท่ีแสดงความย่ิงใหญของพระเจาปดุง ระหวางทาง
จะไดเห็นหมูบานอิรวดีท่ีมีลักษณะเป็น “กึ่งบานกึ่งแพ” เน่ืองจากระดับน้ําอิรวดีในแตละ
ฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ําหลาก ระดับน้ําจะขึ้นสูงกวาฤดูแลวกวา
10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบานกึ่งแพ คือถาน้ําขึ้นสูงก็รวมแรงกันยกบานขึ้นท่ีดอน
ครั้นน้ําลงมากก็ยกบานมาตั้งใกลน้ําเพ่ือความสะดวกสบายในการใชแมน้ําในชีวิตประจํา
วัน

ลองเรือแมน้ําอิระวดี แมน้ําท่ีชาวพมาเรียกวา “เอยาวดี” แปลวา “มหานที” นั้น ท้ังเป็นอู
ขาวอูน้ําหลอเล้ียงชีวิตและอูอารยธรรมหลอเล้ียงนับพันปี มีตนกําเนิดมาจากขุนเขาในรัฐ
กะฉ่ิน ทางตอนเหนือสุดของพมาไหลผานใจกลางพมาไปออกทะเลอันดามัน ท่ีเขตอิรวดี
ใกลกรุงยางกุง



วันท่ี 5 พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี - อมรปุระ - สะพานไมอูเบ็ง -
ทะเลสาบคองตามัน - ตักบาตรพระสงฆ - วัดมหากันดายงค -
ทาอากาศยานมัณฑะเลย - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

มหาเจดียยักษ (เจดียมิงกุน)

ระฆังมิงกุน

เจดียชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน)

การกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง 7 ปี พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพาย
แพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียจึงปรากฏเพียงแคฐาน ทวาใหญโตมหึมาด่ังภูเขาอิฐท่ีมี
ความมั่นคง ซ่ึงหากสรางเสร็จตามแผนจะเป็นเจดียท่ีใหญท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก สวน
รอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณแผนดินไหวในปี พ.ศ.2381

ระฆังมิงกุนมีเสนรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ําหนัก 87 ตัน เลาขานกันมาวา
พระเจาปดุงไมทรงตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบ จึงรับสั่งใหประหารนายชางทันที
ท่ีสรางเสร็จ ปัจจุบันระฆังใบน้ีถือวาเป็นระฆังยักษท่ีเล็กกวาระฆังแหงพระราชวังเคลมลิน
ในกรุงมอสโคเพียงใบเดียว แตระฆังเคลมลินนั้นแตกราวไปแลว ไมสามารถนํามาใชงาน
ไดอีก ระฆังมิงกุนจึงเป็นระฆังยักษท่ีสามารถสงเสียงกองกังวานไดจริงๆท่ีเหลืออยูในโลก

เจดียชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดชื่อวาเป็นเจดีย
ท่ีสวยสงามากแหงหน่ึงสรางขึ้นในปี พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาใน
พระเจาปดุง เพ่ือเป็นอนุสรณแหงความรักท่ีพระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแก
พิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ีเป็น
พุทธศิลป ท่ีสรางขึ้นดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดียสถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอัน
เชื่อกันวาเป็นศูนยกลางและโลกและจักรวาล ลอมรอบดวยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลัก
ไตรภูมิ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร กุงแมน้ําเผา

 Hotel Yi Link Mandalay หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

04.00 น. นําทานนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิส์ิทธิส์ูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเป็นตนแบบพระพุทธรูป
ทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเน้ือน่ิม”

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปุระ (Amrapura)

ชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมสักท่ียาวท่ีสุดในโลก เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา 200 ปี ทอด
ขามทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ีสรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังทีเป็นศิลปะ
ชาวกรุงศรีอยุธยาท่ีถูกกวาดตอนตอนเสียกรุงใหมาอยูในอาณาบริเวณแถบน้ีน่ันเอง

นําทานชมการตักบาตรพระสงฆ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายงค ซ่ึงเป็นวัดใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในชวงเพล
จะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียงแถวดวยอาการสํารวม ในทุกๆวันเวลา 10.30 น.จะมีนักทองเท่ียวจํานวนมาก มารวมชื่นชม
การจัดเตรียมตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลใหแกพระสงฆ และเณรท่ีมาศึกษาพระธรรมวินัย

ไดเวลาสมควรนําทุกทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย

บาย

่ ่ ่



14.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เท่ียวบินท่ี PG710 ** มีบริการอาหารรอนและเครื่อง
ด่ืมบนเครื่อง **

16.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

พิธีลางพระพักตรพระมหามัยมุนี

อมรปุระ

สะพานไมอูเบ็ง

ทะเลสาบคองตามัน

ตักบาตรพระสงฆ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระมหามัยมุนี ไดชื่อวาเป็นพระพุทธรูปมีชีวิต เพราะชาวพมาเชื่อวาพระพุทธเจาไดมา
ประทานลมหายใจอันศักดิส์ิทธิเ์ขาไปในพระวรกายของพระพุทธรูปองคน้ี พระมหามัยมุนี
จึงเป็นดังตัวแทนของพระพุทธองคท่ีมีชีวิตจิตใจ ใครท่ีมากราบไหวบูชาจะไดรับศรัทธาอัน
สูงล้ํา เป็นพระพุทธรูปหลอทองสําริด ปางมารวิชัยทรงเครื่อง ปัจจุบันประดิษฐานอยูท่ี “วัด
มหามัยมุนี” หรือชื่อแทด้ังเดิมคือ วัดปยกยี หรือวัดยะไข

เมืองท่ีไดรับการขนานนามวาเป็น เมืองแหงผูท่ีเป็นอมตะ และยังเคยเป็นเมืองหลวงเกาท่ี
เคยเจริญรุงเรืองท้ังทางดานพุทธศาสนาและวัฒนธรรมของพมา กอนจะเปล่ียนไปเป็นเมือ
งมัณฑะเลย เป็นเมืองท่ีอยูทางตอนใตของเมืองมัณฑะเลย นับเป็นอีกหน่ึงเมืองของพมา
ท่ียังคงมนตขลังมาจนปัจจุบัน ซ่ึงสามารถสัมผัสไดจากวิถีชีวิตความเป็นอยู รวมไปถึง
อารยธรรมอันเกาแกของเมืองท่ีสามารถพบเห็นไดจากเหลาวัดอารามและเจดียท่ีตั้งเรียง
รายอยูรอบๆตัวเมือง

เป็นสะพานไมสักท่ียาวท่ีสุดในโลก สรางขึ้นในสมัยพระเจาโบดอพญา สรางขึ้นเพ่ือขาม
ทะเลสาบ Toungthamon ระยะทางกวา 1 กิโลเมตร จุดเดนของสะพานเเหงน้ีนอกจากจะ
เป็นสะพานไมท่ียาวท่ีสุดเเลวนั้น สะพานอูเบ็ง ยังสรางมาจากไมสัก ท่ีรื้อมาจากพระราชวัง
เเหงกรุงอังวะ

อยูทางตอนใตของเมืองอมรปุระ โดยมีสะพานไมสักอูเบ็งทอดยาวเชื่อมโยงระหวางเมือง
อมรปุระกับเกาะแตะเตหยัง

ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ีวัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหง
น้ีไดหรือบริจาคปัจจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ



 หมายเหตุ สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563
ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ 
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการ โดยทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ี
เท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทนคะ

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

วัดมหากันดายงค
เป็นวัดใหญท่ีสุดของพมาท่ีเมืองอมรปุระ ซ่ึงในชวงเพลจะมีภิกษุสงฆนับรอยรูปเดินเรียง
แถวดวยอาการสํารวมเพ่ือรับอาหารพระพุทธมหามุนี หรือรูจักกันในนามพระลางหนา ท่ีมี
ความงดงามตามศิลปกรรมพมา ท่ีมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสําริดปิดทอง ท่ีอย คูบานคู
เมืองมาชานาน เป็นสถานท่ีท่ีสําคัญรองจากพระธาตุเชเวดากองในกรุงยางกุง

ทาอากาศยานมัณฑะเลย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 บาย

เป็นทาอากาศยานหลักท่ีใหบริการเมืองมัณฑะเลย อยูหางจากเมืองมัณฑะเลยไปทางตอน
ใตประมาณ 40 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น 1 ใน 3 ทาอากาศยานนานาชาติของประเทศพมา
สรางแลวเสร็จในปี พ.ศ. 2542 อีกท้ังยังเป็นทาอากาศยานท่ีใหญและทันสมัยท่ีสุดใน
ประเทศ มีทางว่ิง (รันเวย) ซ่ึงถือวามีความยาวท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบิ

นรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การ
ปิดของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

2.อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

3.โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

4.ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

6.รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น
 

- บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ได

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

- กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 

 



การชําระเงิน
•    กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา

30 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)

•    กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีท่ีคาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท 

 

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว

- ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 ขา เสนทาง ยางกุง-พุกาม-มัณฑะเลย

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
 

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

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

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท **

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯ ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได 
และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น  หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปียกน้ํา หามสแตมปตัว
การตูนหรือสแตมปอยางอ่ืนท่ีไมใชสแตมปจากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนั้นพาส
ปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี

หมายเหตุ
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตราน้ีรวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบิน

แลว**

่ ่ ่ ่



**ในกรณีท่ีไฟลทบินภายในประเทศมีการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินเน่ืองจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ ทาง
ผูจัดขอสงวนสิทธิป์รับเปล่ียนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาท่ีเกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ท้ังน้ีจะคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเป็นสําคัญ**

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว(15 ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนํา
ไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

- กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆใน
กรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

*ตั้งแตพีเรียดเดือนมีนาคม 2563 เป็นตนไป กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดิน
ทางไมนอยกวา 30 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ*

สําหรับลูกคาท่ีจองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563 ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุงมังกร/พระ
ราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิดใหบริการโดยทางผูจัดทัวรจะ
เปล่ียนเป็นรานอาหารอ่ืนและสถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีเปิดใหแทนคะ
 

การยกเลิก
ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัต

ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด

ยกเลิกนอยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกนอยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :

ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด เทศกาล,วัน
หยุกนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บเงินคาทัวรท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย : 

กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอ่ืน ๆ : 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ล่ือนวันเดินทาง หรือ
ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น
 

่ ่



กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล 


