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แกรนดพ์ม่า เจาะลกึเมืองน่าเที่ยว 6 วนั  

ย่างกุง้ อนิแขวน พกุาม  มณัฑะเลย ์อนิเล 

รว่มพธิีศกัด์ิสทิธิ์ลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ  

 
 
 
 
 
 

จุดเด่นของโปรแกรม 

  ร่วมพธิศีกัดิ์สทิธิ์ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมณีุ สิง่ศกัดิ์สทิธิ์สูงสดุ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 

 ชม สะพานไมอ้เูบง็ สะพานไมส้กัที่ยาวที่สดุโลก ชม พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง   
  ชมความงดงาม พระราชวงัมณัฑะเลย ์ชม เจดียช์เวสกิอง เมืองพกุาม   
  เที่ยวเมือง สกายน ์สกัการะเจดียเ์กา๊มูดอว ์นัง่รถมา้ชมเมืององัวะ หรอื ล่องแม่น ้ าอริะวด ี
 ล่องทะเลสาบอนิเล สมัผสัวถิชีีวติของชาวอนิตา สกัการะพระบวัเข็ม 

  ชมโชวห์ุน่เชิด พกุาม  ชม สกายนฮ์ลิล ์

  เมนูพเิศษ สกุี้ชาบูชิบฟุเฟ่ตโ์ออชิิ อิม่อร่อยอย่างจุใจ 

  แถมฟร!ี!ชุดเสรมิบารมี (เสื้อยดืมิงกาลาบา+ผา้เช็ดพระพกัตร+์สมดุสวดมนต+์น ้าดื่ม+ผา้เยน็ไม่จ ากดั) 
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รบัชดุเสรมิบารมีท่านละ 1 ชดุ(เสื้อยดืมิงกาลาบา+ผา้เช็ดพระพกัตร+์ชดุสวดมนต)์ 
 

บนิสบายๆกบัสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์ ไม่เหน่ือยเขา้ย่างกุง้บนิออกมณัฑะเลย ์ 

 
วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวด-ีพระราชวงับุเรงนอง-พระธาตุมเุตา-พระธาตุอนิทรแ์ขวน   (-/กลางวนั/เย็น)                                                                                                                            

06.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิช ัน้ 4  ประตู 4 เคานเ์ตอร ์ F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน  

09.15 น.    ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ PG 701  ** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

10.05 น.       เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดี 

หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณทีย่ิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่

ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากนัน้ น าท่านเขา้ชมพระธาตทุีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศกัดิ์สทิธิ์

ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ น าท่าน

นมสัการ ยอดเจดยีห์กัซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกนัว่าเป็นจดุทีศ่กัดิ์สทิธิ์มาก ซึ่งเจดยีน้ี์ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน้ี์เป็นศิลปะทีผ่สมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีสู์ง  377 

ฟตุ สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟุต มจีุดอธิษฐานที่ศกัดิ์สทิธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ย

น า้หนกัทีม่หาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป 

 เป็นทีร่  า่ลอืถงึความศกัดิ์-สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นสถานทีท่ี่ 

พระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ 

เพือ่ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ  

จุดอธษิฐานอนัศกัดิ์สทิธิ์ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพือ่เป็น 

สริมิงคล ซึ่งเปรยีบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ่งขึ้นไป 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผ์ึ้ ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึ่งเพิง่ 

เริ่มขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลงเหลอือยู่ ท  าให ้

สนันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นทีป่ระทบัของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดร้บัค าสรร 

เสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเดจ็พระ 

นเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปจัจบุนั 

พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวตัิศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดย

อา้งองิจากพงศาวดาร  
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บ่าย   น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ทีข่า้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง สถานทีส่  าคญั 

ทางประวตัศิาสตร ์ซึ่งในอดตีขณะที่ 2 สมเดจ็พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทพั

โดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัที่ริมฝัง่แม่น า้

สะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น า้ไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดม้กีารปะทะกนัที่ริมฝัง่แม่น า้

สะโตง  สมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสยีชีวติบนคอชา้ง กองทพั

ของพม่าเหน็ขวญัเสยี จงึถอยทพั กลบักรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระ

แสงปืนตน้ขา้มแม่น า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเครื่องราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิ้มปนูแคม้ป์ เพือ่ท  า 

การเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิ่น เป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดยีวทีเ่ราจะสามารถ 

ขึ้นพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสกัพกั เพือ่เดนิทางสู่ยอดเขา น าท่านเขา้สูพ่กัที่ 

KYAITHOO,MOUTAIN TOP,YOYOLAE HOTEL เชิญทกุท่านพกัผ่อนตาม 

อธัยาศยั หลงัจากนัน้ น าชม เจดียไ์จท้โียหรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda  

(Golden Rock) แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยี ์

องคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตร ต ัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม่ แต่ชาว 

พม่ามกัยนืกรานว่าไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิ์สทิธิ์ทีบ่รรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย่์อม 

ท าใหห้นิกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจ าปีเกิดของชาวลา้น 

นาพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้ือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้า

นมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีครบ3 ครัง้ ผูน้ ัน้จะมแีต่ความสุขความเจริญ พรอ้มท ัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มด ัง่ปรารถนาทกุประการ 

ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี

สามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

ค า่           บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดท ัง้คนื แต่ 

ประตูเหลก็ทีเ่ปิดส  าหรบัสุภาพบรุุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรยีมเสื้อกนัหนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะ

รองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นทีน่ ัน้มคีวามเยน็มาก 

วนัที่สอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-พระนอนชเวตาเลยีว-หงสาวดี-ย่างกุง้-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัยี-เจดียโ์บตาทาวน์-เจดียช์เวดากอง               

 (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00 น.       อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน กจิกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 

ส าหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีน 

ประมาณ 300–500 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั  

06.30 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      น าท่านอ าลาที่พกั ออกเดนิทางกลบั  เปลี่ยนนัง่รถหกลอ้ ถงึคิมปุนแคม้ป์  เปลีย่นเป็น 

  รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มน าท่านเดนิทางสู่กรุงหงสาวด ีนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang 

Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนที่ที่มพีทุธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซึ่งเป็นที่
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เคารพนบัถอืของชาวพม่าท ัว่ประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถงึแม ้

จะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีี่ย่างกุง้ แต่กง็ามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึ่งจะเป็นลกัษณะที่ไม่

เหมอืนกบัพระนอนของไทย 

จากนัน้ น าชม เจดียไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปาง 

ประทบันัง่โดยรอบท ัง้ 4 ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดม 

สมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองค ์

คือ พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก) เล่ากนัว่าสรา้งขึ้นโดยสตรสีี่พีน่อ้งที่มพีทุธศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัย์

สาบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลอืกนัว่าท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ ัน้เกิดรอย

รา้วขึ้นทนัท ี

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงย่างกุง้ สกัการะ พระพทุธไสยาสน์

เจาทตัยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรอื พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนที่มคีวามยาว 55 ฟตุ สูง 16 

ฟตุ ซึ่งเป็นพระที่มคีวามพระที่มคีวามสวยที่สุดมขีนตาที่งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้น

กนัซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของไทยน าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 

8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระ

เกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ ส  าริด 700 องค ์และจารึกดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอื

พราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบื้องสสีนังดงาม และมมีมุส  าหรบัฝึกสมาธหิลายจดุใน

องคพ์ระเจดยี ์จากนัน้น าท่านขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาว 

พม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความ 

ปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นตั 

โบโบย ีจะชอบมาก จากนั้นกใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรอืจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิ 

บาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใสม่ือของนตัโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบั 

มา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จากนั้นกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบย ีแค่น้ีท่านกจ็ะสม 

ตามความปราถนาที่ขอไวจ้ากนัน้น าท่านขา้มฝัง่ไปอกีฟากหน่ึงของถนน เพือ่สกัการะ เทพกระซิบ  

ซึ่งมนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษา

ศีล ไม่ยอมกินเนื้อสตัวจ์นเมื่อสิ้นชีวติไปกลายเป็นนตั ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้ง

ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศ

พม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชื่อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ี่ใหญ่ที่สุด

ในพม่า สถานที่แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อ

ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระ

ประจ าวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกดิ 
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วนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชีวิต พระเจดยีน์ี้ ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริย ์

หลายรชักาลองคเ์จดยีห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยีส่บิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของ

พระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองค์ บนยอดประดบัดว้ยเพชร

พลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของ

วหิารสี่ทศิ ซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุก 

ชิ้นที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้น  

ชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแม่น า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษ 

กูเ้ท่าไหร่กไ็ม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์ 

แห่งความสามคัคีซึ่งชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ ใหต้ีระฆงั 3 คร ัง้แลว้อธิษฐาน 

ขออะไรกจ็ะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนัน้ใหท่้านชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสี

ต่างกนัออกไป เช่น สเีหลอืง, สนี า้เงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

วนัเกดิ อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

   น าท่านเขา้สู่ที่พกั  Reno Hotel or Mellenium Hotel หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว+ 

วนัที่สาม ย่างกุง้-พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนนัดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-วดัสญัพญัญู-วิหารธรรมยนัจ-ีเจดียช์เว

ชานดอร-์โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุ่น            (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

05.00 น.        รบัประทานอาหารเชา้ แบบกล่องจากทางโรงแรม 

06.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมงิกาลาดง อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบินยองลู สู่เมอืงประวตัิศาสตรพ์กุาม โดยสายการบิน Air Mandalay เที่ยวบินที่ 6T 401 

08.25 น. เดนิทางถงึเมอืงพกุาม(Bagan) น าท่านน าท่านชม พระเจดียช์เวสกิอง  

(Shwezigon Pagoda) ซึ่งเป็นสถปูด ัง้เดมิของพม่าโดยแท ้มลีกัษณะเป็นสทีอง 

ขนาดใหญ่สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้นครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจุพระบรมสารรีกิธาตุ 

   จากพระสรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นท ัง้ที่ประชมุสวดมนต ์
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และศูนยก์ลางของพระพทุธศาสนานิกายเถรวาทในพกุาม ชม วดัอนันดา (Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทิศตะวนัออก

ของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสรจ็เมือ่ปี 1091 ซึ่งวหิารแห่ง 

นี้นบัไดว่้าเป็นวหิารที่มขีนาดใหญ่ที่สุดในพกุาม มรูีปร่างเป็นสี่เหลีย่มจตัุรสั มมีขุเดจ็ 

ยืน่ออกไปท ัง้ 4 ดา้นซึ่งต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้ เป็นตน้แบบของสถาปตัยกรรมพม่าในยุค 

ตน้ของพกุาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวหิารแห่งนี้กค็ือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ  

ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนัน้พาท่าน 

ชม วดัมนุหา(Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใตข้องหมู่บา้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริย ์

แห่งมอญ เพือ่ส ัง่สมบุญไวส้  าหรบัชาติหนา้ จงึไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดันี้  โครงสรา้งวิหารค่อนขา้งแคบ มี

พระนอนหนึ่งองค ์กบั พระพทุธรูปอกีสามองคน์ ัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัริยเ์ชลย

พระองคน์ี้ เป็นอย่างด ี

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพกุามกค็ือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรบักนั 

ว่ามชีื่อเสยีงที่สุดในพม่า เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใส่ของตัง้แต่ขนาดเลก็ถงึใหญ่ หบีใส่ 

ของต่างๆ สิ่งที่ก าลงัเป็นที่นิยมกค็ือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาด 

เบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปไดด้งัเดมิ จากนัน้พาท่านเที่ยว วดักุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดย

พระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัที่งดงามที่สุดในพกุาม ที่ยงัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้

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

ในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ่งเกิดกบันางหา้มผูห้นึ่ง และไดเ้สี่ยงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 

เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดษิฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทิศ ท ัง้สองช ัน้ มภีาพจิตรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลาย

ปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระติโลมนิโล เมื่อปี พ.ศ.1761 ซึ่งไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากท ัง้

ภายในและภายนอก นมสัการ เจดีย์สพัพญัญู ซึ่งเป็นเจดียท์ี่ สูงที่ สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจ ี

(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์็เชื่อว่าเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเมอืงพกุาม สรา้งขึ้นเพื่อลา้ง

บาป ดว้ยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่

ตระหงา่นดงัต านานที่โหดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา จากนัน้น าท่านเดนิทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยล์บัขอบฟ้า ณ เจดียช์เว

ซานดอว ์(Shwesandaw Pagoda) ท่านสามารถมองเหน็ทุ่งทะเจดยีใ์น 

มมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์ห่งนี้   

ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  ท่านจะไดช้ม 

การเชดิหุ่นที่ดูเหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 

 พกัที่ BAGAN THANDE HOTEL (หรอืเทียบเท่าระดบั 3 ดาว )  

วนัที่สี่ พกุาม-เฮโฮ- รฐัฉาน-ทะเลสาบอนิเล-วดัพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน ้า-หมู่บา้นทอผา้อนิปอ-วดัแมวลอดหว่ง          

       (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               



 
MMR09_PG_OCT-DEC16 

05.30 น.         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินองอพูกุาม  อาคารผูโ้ดยสายภายในประเทศ 

07.50 น.  เหริฟ้าทางสู่สนามบนิเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่YJ892 

09.00 น  เดนิทางถงึเดนิทางถงึสนามบินเฮโฮ HEHO น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองตองย ี 

เมอืงหลวงเก่าของรฐัฉาน (Shan State) นัง่รถจากสนามบนิไปราว 1 ชัว่โมงครึ่ง  

เพือ่ไปชมทะเลสาบอนิเล  (Inle Lake) มพีื้นท ี158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล  

878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใตป้ระมาณ 32 กม. กวา้ง 5 กม. เกิดจากล าธารหลายสายทีไ่หลมาจากเทอืกเขาที่ทอดขนาน

ไปท ัง้ทางทศิตะวนัตกและตะวนัออก มนี า้ไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น า้สาละวนิ รอบทะเลสาบมชีุนชนชาวอนิตาอยู่มากกว่า 200 

แห่ง น าท่านลงเรือเพือ่เดนิทางสู่ ทะเลสาบอนิเล ลงเรอืยนต(์ล าละ 5-6 ท่าน) มีเสื้อชูชีพบริการท่านเพื่อความปลอดภยั ชมววิ

ทวิทศันท์ีส่วยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบา้น การสรา้งบา้นบนทะเลสาบ ระหว่าง 

ทาง ท่านจะไดพ้บการพายเรอืดว้ยเทา้ขา้งเดียวท ัง้ชายและหญงิอนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาว 

อนิตา น าท่านชม ตลาด 5 วนั(ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็นตลาดนดัทีห่มนุเวยีนกนัไปโดยไม่ซ า้ 

กนั ใหท้่านเลอืกซื้อของทีร่ะลกึกลบับา้น 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กลางทะเลสาบอนิเล   

น าท่านเทีย่วชม วดัพองดออ ูสรา้งในศตวรรษที ่12 อดตี พระพทุธรูป 5 องคน้ี์ (พระบวัเข็ม) ชาวบา้นจะ อญัเชิญขึ้นเรือแลว้แห่ไป

ตามหมู่บา้นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลงัจากเทศกาลออกพรรษา 15 วนั) มขีนาด 5 ซ.ม. แต่ปจัจบุนัชาวบา้นเอาทองมาปิดพระ

จนถงึปจัจบุนั พระพทุธรูปมขีนาดสูงกว่าเดมิถงึ 6 เท่า ถอืเป็นพระพทุธรูปทีศ่กัดิ์สทิธิ์คู่ทะเลสาบอนิเลย ์ใหน้ าท่านนมสัการ พระบวั

เข็ม เพือ่เป็นสริิมงคล จากนัน้น าท่านชม หมู่บา้นทอผา้อนิปอขอม ซึ่งเป็นหมู่บา้นทีน่ าเสน้ใย 

บวัมาทอเป็นเสื้อผา้, ผา้พนัคอ ฯลฯ ชม วดัแมวกระโดด มอีายุ 200 กว่าปี จากนัน้น าท่าน 

เดนิทางกลบัทีพ่กั พกัผ่อนกบับรรยากาศของ ทะเลสาบอนิเลย  ์ หลงัจากนัน้เดนิทางไป 

หมู่บา้นผลติบหุรี่พื้นเมือง และ แปลงสวนผกัลอยน ้า (Floating Garden) ทีป่ลูกผกัมาก 

มาย เช่น พริก, ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจ านวนมากพอทีจ่ะเลี้ยงคนพม่าท ัง้ประเทศได ้หลงั 

จากนัน้น าท่านไป วดัแมวลอดห่วง Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นส  านกัสงฆท์ี่รวบรวมพระพุทธรูปส าคญั ๆ ไวเ้ป็นจ านวน

มากเป็นวดัทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง ได ้

เวลาสมควรเขา้สู่ทีพ่กั 

ค า่  บรกิารอาหารค่า ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

  พกัที่ PARAMOUNT INLE  RESORT  ณ ทะเลสาบอนิเล (หรอืเทยีบเท่า) 

วนัที่หา้   เฮโฮ-มณัฑะเลย-์อมรปุระ-สะพานไมอ้เูบ็ง-สกายน์-องัวะ     (เชา้/กลางวนั/เย็น)                                                                               

06.30 น.         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

09.40 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิเฮโฮ สู่เมอืงมณัฑะเลย ์ โดยสายการบนิ Air Bagan เที่ยวบนิที่ W9-011 

10.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 
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น าท่านเดนิทางไปยงัเมืององัวะ น าเทีย่วชมเมืององัวะอย่างเพลดิเพลนิ ดว้ยรถมา้ ซึ่งองัวะเป็นราชธานีโบราณอกีแห่งหนึ่งของ

พม่า ชมประตูเมอืงทางทศิเหนือทีเ่รียกว่า คาวเซตัน่คา เป็นประตูทีป่จัจบุนัมคีวาม 

สมบูรณ์ทีสุ่ด และใชเ้ป็นประตูส  าหรบัท  าพธิสีระผมในเทศกาล  ติ่นจ่าน(สงกราณต)์ 

ของชาวพม่า ชม  Watch Tower (Nan Myint) หอคอยเมืององัวะ เป็นส่วนหน่ึงของ 

พระราชวงั เพือ่ใช ้สงัเกตการณข์า้ศึก สรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1822 หลงัจากทีเ่กิดแผ่นดนิ 

ไหวในปี ค.ศ.1838  หอแห่งน้ีเกิดการเอยีงตวั แต่ไดร้บัการบูรณะเป็นโครงสรา้งเดมิ  

น้ีเป็นหน่ึงในรูปแบบสถาปตัยกรรมพม่าในช่วงตน้ศตวรรษที ่19 ชม Maha Aungmye Bonzan วดัมหาอ่องเหม่ บอนซาน 

สรา้งโดยพระนางเมนุมเหสใีนพระเจา้บาจด่ีอ  จากนัน้ชม Barayar Monastery  สรา้งโดย พระเจา้บายดีอ ปี ค.ศ.1834  ไม ้

สกัทีม่ขีนาดใหญ่ สวยงามไดซุ้ม้ประตู บานประตูหรือหลงัคา ซึ่งอาคารแห่งนี้มเีสาไมส้กัรองรบัน า้หนกัอยู่ถงึ 267 ตน้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร   

จากนัน้  เดนิทางสู่เมืองสกายน์ น าท่านผ่านชมภเูขาสกายน ์ศูนยก์ลางแห่งพระพทุธ 

ศาสนาทีส่  าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกายน ์ลุ่มแม่น า้อริะวด ีเจดยีจ์  านวน 

มากมายทีต่ ัง้เรียงรายอยู่บนภเูขา และริมฝัง่แม่น า้ ประมานพทุธศตวรรษที ่19 มเีจา้เชื้อ 

สายไทยใหญ่เมอืงสกายน ์นาม สอยุน รวบรวมผูค้นแลว้ต ัง้ตนเป็นกษตัยิอ์ยู่ทีเ่มอืง 

สกายน ์ หรือสะแกง ทีต่ ัง้ปจัจบุนัอยู่ใหลเ้นินเขาบนฝัง่ตะวนัตกของแม่น า้อริวด ี ห่างจากมณัฑะเลยไ์ปทางทศิใตป้ระมาณ 10 

กิโลเมตร สกายนเ์ป็นราชธานีไดเ้พยีง 59 ปี ภายหลงัเกิดการชิงอ านาจกนั สุดทา้ยพระเจา้โดะมนิพญา ไดร้บัชยัชนะจงึยา้นเมอืง

หลวงใหม่มาต ัง้ทีป่ากแม่น า้มดิแง ตรงทีบ่รรจบกบัแม่น า้อริวด ี จนเป็นทีต่ ัง้ของเมอืงองัวะในเวลาต่อมา จากนัน้ชมเจดยีก์

วงมดูอร ์หรือวดัเจดียน์มนาง สรา้งโดยพระเจา้ตา้หลู ่ เมือ่ปี ค.ศ.1636 เพือ่ใชเ้ป็นทีป่ระดษิฐานพระเขี้ยวแกว้หรือพระทนัตธาตุ

ทีไ่ดม้าจากลงักา เจดยีน้ี์เป็นเจดยีท์รงโอคว า่แบบสงิหล หรือเจดยีท์รงลงักา มตี านานเล่าว่าองคร์ะฆงัทรงกลมผ่าครึ่งซกีน้ี ได ้

ตน้แบบมาจากถนั พระชายาคนโปรดของพระเจา้ตา้หลู่ องคเ์จดยีม์คีวามสูง 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้274 เมตร และใชอ้ฐิใน

การก่อสรา้งมากถงึ 10,126,552 กอ้น แลว้ชม Umin Thonse` Pagoda or 30 Caves Pagoda เจดียอ์มูินทงแส ่ภายในมี

พระพทุธรูป 45 องคป์ระดษิฐานเรียงกนัเป็นครึ่งวงกล จากนัน้ขึ้นเขาสกายน ์ เป็นภเูขาขนาดกลาง มจีดุชมววิทีคุ่ณสามารถ

มองเหน็เจดยีต่์างๆ ทีว่างตวัอยู่ตามไหล่เขา เพือ่จะไดท้  าความรูจ้กักบัเมอืงสกายนใ์หม้ากขึ้น เพราะไม่ว่าจะมองจากมมุไหนของ

ดา้นบน สิง่ทีเ่หน็ไดค้อื กลุ่มเจดยีต่์างๆ ทีก่ระจายตวัอยู่โดยรอบ มองเรื่อยไปจนสุด ถงึแม่น า้อริะวด ีแม่น า้สายหลกัของเมอืงน้ี 

ทีย่งัคงท าหนา้ที ่เลี้ยงผูค้นริมล  าน า้ไดอ้ย่างด ีต ัง้แต่อดตีถงึปจัจบุนั เชิญถ่ายภาพไว ้

เป็นทีร่ะลกึ ตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัมณัฑะเลยน์ าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวั 

เมอืง อมรปรุะ (Amrapura) เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึ่งอยู่ทางตอนใตข้องเมอืง 

มณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนทีจ่ะยา้ยมายอยู่ทีเ่มอืง 

มณัฑะเลยใ์นปี พ.ศ.2400 จากนัน้น าท่านผ่านชมภเูขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพทุธ 

ศาสนาทีส่  าคญั ท่านจะไดช้มทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุ่มแม่น า้อริะวดเีจดยีจ์  านวนมากมายทีต่ ัง้เรียงรายอยู่บนภเูขา และริมฝัง่

แม่น า้ ชม สะพานไมอ้เูบง็ (U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ

1,208 ตน้ซึ่งมอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั ไปสู่วดัจอกตอจ ีซึ่งมเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 
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19.00 น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารชาบูชิ บฟุเฟ่ต ์อร่อยเตม็อิม่กบัชาชูชิ สกุี้หมอ้ไฟและซูชิ  

ขา้วปัน้สารพดัหนา้ในเครอืโออชิิ 

  น าท่านเขา้สูพ่กัที่ Shwe Phyu Hotel ณ เมืองมณัฑะเลย ์หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดา 

วนัที่หก   ร่วมพธิลีา้งหนา้พระพกัตรพ์ระมหามยัมณีุ-พระราชวงัมณัฑะเลย-์มณัฑะเลย-์กรุงเทพฯ  (เชา้/-/-)                                                                                                                                                         

04.00 น.      น าท่านนมสัการ พระมหามยัมนีุ อนัเป็นสิง่ศกัดิ์สทิธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็นตน้แบบพระพทุธรูปทองค าขนาดใหญ่

ทรงเครื่องกษตัริยท์ี่ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระเจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมอืงธรรมวด ีเมื่อปี 

พ.ศ. 689 สูง 12 ฟตุ 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบัทองปางมารวชิยั หนา้ตกักวา้ง 9 ฟตุ ในปี พ.ศ.  

2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมนีุ และใน

ปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อน     จะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหมว้ดัทองค า จงึท  าใหท้องค าเปลวที่ปิด

พระละลายเก็บเนื้อทองไดน้ า้หนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาด

ใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลจีึงนบัไดว้่าเป็นวดัที่สรา้งใหม่ที่สุดแต่ประดษิฐานพระพทุธรูป

เก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมื่อครัง้กรุงแตกครั้งที่ 1 

พรอ้มท ัง้ เชิญทุกท่านร่วมท าบุญบูรณวดักุสนิารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์สวยงามมาก

จากนัน้กลบัโรงแรม 

07.00 น.         บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์(Mandalay Palace) พระราชวงัทีส่่วนใหญ่ก่อสรา้ง 

ดว้ยไมส้กัทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมยัสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือ สงคราม 

โลกครัง้ที ่2 วนัที ่20 มนีาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษ 

ไดท้ิ้งระเบดิจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลยข์องพม่าดว้ยเหตผุลว่าพระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพั

ญี่ปุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึ่งเป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถกูไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลองหลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบ

พระราชวงัทีย่งัเป็นของด ัง่เดมิอยู่ปจัจปุนัพระราชวงัทีเ่หน็อยู่เป็นพระราชวงัทีร่ฐับาลพม่าไดจ้  าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่า

ขึ้นมา 

14.15 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่ PG 710 

** บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง **  

16.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

................................................................................... ..................................... 
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อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

 

วนัเดินทาง ราคา แกรนดพ์ม่า เจาะลกึเมืองน่าเที่ยว บนิ PG 6 วนั 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดนิทาง กรุป๊ ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

5 ต.ค.59 10 ต.ค.59 25 36,900 36,500 35,900 6,500 

20 ต.ค.59 25 ต.ค.59 25 39,900 39,500 38,900 6,500 

10 พ.ย.59 15 พ.ย.59 25 36,900 36,500 35,900 6,500 

24 พ.ย.59 29 พ.ย.59 25 36,900 36,500 35,900 6,500 

1 ธ.ค.59 6 ธ.ค.59 25 36,900 36,500 35,900 6,500 

8 ธ.ค.59 13 ธ.ค.59 25 36,900 36,500 35,900 6,500 

22 ธ.ค.59 27 ธ.ค.59 25 37,900 37,500 36,900 6,500 

29 ธ.ค.59 3 ธ.ค.59 25 38,900 38,500 37,900 6,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเสน้ทาง ย่างกุง้-พกุาม-เฮโฮ-มณัฑะเลย ์

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบ ุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ

- ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ามนัและภาษีต ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

- ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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- ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัิภยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น , คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 150 บาท/วนั/คน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธพิ านกัในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวีซ่าปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลือช าระทนัทกี่อนการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงนิทกุกรณี 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไป 

        ดว้ยถา้ผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้นไปจะมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย โดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

- บรษิทัฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
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บรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใชจ้่าย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองท ัง้ที่กรงุเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ์ที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** ก่อนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องท่านเอง ** 

 


