
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรม 5 วัน 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย  



 

 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวดี- พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทรแขวน    ไ (/กลางวันบนเครื่อง/

เย็น)                                                                                                                            

05.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคานเตอร สายการบินไทยแอร

เอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน  

07.00 น.    ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน FD 251  ** บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

หมายเหตุ :    ตั้งแต เดือนตุลาคม  2561  เปนตนไป จะเปลี่ยนเที่ยวบินขาไปเปน  FD 255 ( 12.10 น.  – 12.55 น. )  

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกท่ีนั่งและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการนั่งแถวหนา

และนั่งติดกันหรือเลือกท่ีนั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีนั่งได ที่

นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   

 * ในกรณีตองการล็อกท่ีนั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เที่ยว 

 * ตองการล็อคที่นั่งแถวหนา Hot Seat  

 แถวที่ 1    คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 

 แถวที่ 2-5  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 

 แถวที ่6-8  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ** 

08.15 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวด ี

หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเปนเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ และ อายุมากกวา 400 ป 

อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากน้ัน นําทานเขาชมพระธาตุท่ีต้ังอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นํา

ทานนมัสการ ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะท่ีผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยาง

กลมกลืน พระเจดียสูง  377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยูตรงบริเวณยอดฉัตร 

ท่ีตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตก

กระจายออกไป เปนท่ีรํ่าลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานท่ีแหงน้ียังเปนสถานท่ีท่ีพระเจาหงสาล้ินดํา ใชเปนท่ี

เจาะพระกรรณ 

(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญกอนข้ึนครองราชย ทานจะได 

นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หัก 

ลงมาเพื่อเปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 



 

 

บาย   นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กท่ี 

ขามผานชมแมน้ําสะโตง สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคน

ไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซ่ึงนําทัพโดย สุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยก

ติดตามกองทัพไทยมา กองหนาของพมาตามมาทันท่ีริมฝงแมนํ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝายไทยไดขามแมนํ้าไปแลว 

พระองคไดคอยปองกันมิใหขาศึกขามตามมาได  ไดมีการปะทะกันท่ีริมฝงแมนํ้าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระ

แสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมา แมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ 

กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปนท่ีใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางน้ีไดนามปรากฏตอมาวา "พระแสงปนตนขามแมนํ้าสะ

โตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวุธ อันเปนเคร่ืองราชูปโภค ยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันน้ี  

จากน้ัน   นําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมปซ่ึงเปนจุดสําหรับทํา

การเปล่ียนเปนรถบรรทุกหกลอ (เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลา

เดินทางจากคิมปูนแคมปถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง พักที ่Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียวคะ 

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยจากน้ันชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo 

Pagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะ 

เปนเจดียองคเล็ก  ๆสูงเพียง5.5 เมตรต้ังอยูบนกอนหินกลม  ๆท่ีต้ังอยูบนยอดเขาอยางหม่ินเหม  

แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภายในพระเจดีย 

องคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของ 

ชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบน 

สรวงสวรรคโดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ3 คร้ังผูน้ันจะมีแตความสุข 

ความเจริญพรอมท้ังขอส่ิงใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทุกประการทานสามารถเตรียมแผนทองคําไป 

เพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวน(เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝาก

สุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได)**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000

จาต/ชุด** 

ค่ํา  ไบริการอาหารค่ํา  ณ หองอาหารในโรงแรมจากน้ันทานสามารถข้ึนไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอด

ท้ังคืนแต 

ประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอ

เบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีน้ันมีความเย็นมาก 

วนัที่สอง พระธาตุอินทรแขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไจปุน-หงสาวดี-ยางกุง-พระพุทธไสยาสนเจาทัตย-ีเจดียโบตา

ทาวน-เทพทันใจ 

                    มหาเจดียชเวดากอง               ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              



 

 

05.00 น.   อรุณสวัสด์ิยามเชา สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารท่ีจะใส

บาตรสามารถซ้ือไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000 จาต ด อ ก ไม ธู ป เที ย น

เร่ิมตนชุดละ2,000จาต  

06.30 น.      ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      ออกเดินทางกลับ  เปลี่ยนนั่งรถบรรทกุหกลอ ถึงคิมปุนแคมป  เปล่ียนเปนรถโคชปรับอากาศ พรอมนําทาน

เดินทางสูกรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูป

นอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.2524  ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัว

ประเทศและเปนพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจะไมใหญเทาพระ

พุทธไสยาสนเจาทัตจีท่ียางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเปนลักษณะท่ีไม

เหมือนกับพระนอนของไทย 

จากน้ัน นําชม เจดียไจปุน (Kyaik Pun Buddha)  สรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปาง 

ประทับน่ังโดยรอบท้ัง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดม 

สัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระ 

องคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เลากันวาสรางข้ึนโดยสตรีส่ีพ่ีนองท่ีมี 

พุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวช่ัวชีวิต ตอมา 1 ใน  

4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวข้ึนทันที 

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

หลังอาหารนําทานเดินทางกลับสูกรุงยางกุง สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทตัย ี(Kyauk Htatgyi Buddha)  

หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต 

ซ่ึงเปนพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล  

108 ประการ และพระบาทซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทย นําทานชม  

เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8 รูป  

ไดนํามาเม่ือ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขา 

กลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค และพบ 

พระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบ

ภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย จากน้ัน

นํา 

ทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปน

เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราว

ออน กลวย หรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท 

หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย) แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 

ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบย ี



 

 

แคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไวจากน้ันนําทานขามฝงไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสักการะ เทพ

กระซิบ ซ่ึงมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือ 

ส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ 

หามคนอื่น 

ไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม 

และผลไม 

เย็น นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมา

อายุกวาสองพันหารอยกวาป เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญ

ท่ีสุดในพมา สถานที่แหงน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูป

เทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสริมงคล 

นอกจากนี้รอบองคเจดยียังมีพระประจําวันเกดิประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกดิวันไหนก็ให

ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกดิตน จะเปนสิริมงคลแกชีวติ พระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริย

หลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําท้ังหมดนํ้าหนักย่ีสิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะบริขารของ 

พระพุทธเจาองคกอนท้ังสามพระองค บนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตาง  ๆจํานวนมาก และยังมี

เพชร 

ขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคา

ทรง 

ปราสาท ซอนเปนช้ันๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกันข้ึนเปนสวนหน่ึงของ 

พุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาท้ังส้ินชมระฆังใบใหญท่ีอังกฤษพยายาม 

จะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมข้ึนภายหลังชาวพมา  

ชวยกันกูข้ึนมาแขวนไวท่ีเดิมได จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซ่ึงชาวพมาถือวา 

เปนระฆังศักด์ิสิทธ์ิ ใหตีระฆัง 3 คร้ังแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการจากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีท่ี

ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง,สีนํ้าเงิน,สีสม,สีแดง เปน

ตน 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

วันทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรตันะ 

ปฐมัง กกสุันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทตุิยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ

อหัง วันทาม ิตุระโต อหัง วันทาม ิธาตุโย อหัง วันทาม ิสัพพะทา อหัง วันทาม ิสิระสา 



 

 

*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วันเกดิ อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว

สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

19.00น. ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟต อรอยเต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟและซูชิ ขาวปนสารพัดหนาใน

เครือโออิชิ 

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่เขารวมโปรโมช่ัน โดยทางทัวรจะเปนผูจัดลงเลือกพักโรงแรม ซึ่งจะเปน 2 

โรงแรมนี้เทานั้น**  
โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

 

 

 

 
 

 

 

หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ยางกุง-พุกาม-วัดเจดียชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญู-วิหารธรรมยันจี-จุด

ชมวิวทุงทะเลเจดีย-โชวพื้นเมืองเชิดหุน           ไ (เชา/กลางวัน/เย็น)                                                                              

05.00 น.        รับประทานอาหารเชา แบบกลองจากทางโรงแรม 

06.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโดยสายภายในประเทศ 

07.00 น. ออกเดินทางสูสนามบินยองลู สูเมืองประวัติศาสตรพุกาม โดย สายการบิน  

Air Mandalay เที่ยวบินที่ 6T 401 

08.25 น. เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) นําทานนําทานชม พระเจดียชเวสิกอง  

(Shwezigon Pagoda) ซ่ึงเปนสถูปด้ังเดิมของพมาโดยแท มีลักษณะเปนสีทองขนาดใหญ สรางข้ึนหลัง 

พระเจาอโนรธาข้ึนครองราชย เพ่ือใชบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายสวน มีลักษณะเปนสีทอง

ขนาดใหญ 



 

 

 ใชเปนท้ังท่ีประชุมสวดมนต และศูนยกลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda 

Temple) ต้ังอยูทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เปนวัดสีขาว มองเห็นไดชัดเจน สรางเสร็จเม่ือป 1091 ซ่ึงวิหาร

แหงน้ีนับไดวาเปนวิหารท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพุกาม มีรูปรางเปนส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีมุขเด็จ 

ย่ืนออกไปท้ัง 4 ดานซ่ึงตอมาเจดียแหงน้ีเปนตนแบบของสถาปตยกรรมพมาในยุคตน 

ของพุกาม และส่ิงท่ีนาท่ึงของวิหารแหงน้ีก็คือ ท่ีชองหลังคาเจาะเปนชองเล็ก  ๆใหแสง 

สวางสองลงมาตององคพระ ใหมีแสงสวางอยางนาอัศจรรย จากน้ันพาทานชม  

วัดมนุหา(Manuha Temple) ต้ังอยูทางตอนใตของหมูบานมยินกะบา สรางเม่ือป  

1059 โดยพระเจามนูหะกษัตริยแหงมอญ เพ่ือส่ังสมบุญไวสําหรับชาติหนา จึงไดนําอัญมณีบางสวนไปขายมา

สรางวัดน้ี โครงสรางวิหารคอนขางแคบ มีพระนอนหน่ึงองค กับ พระพุทธรูปอีกสามองคน่ังเบียดเสียดอยู

ภายใน สะทอนถึงความคับแคนพระทัยของกษัตริยเชลยพระองคน้ีเปนอยางดี 

เที่ยง  ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย นําทานแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอม 

รับกันวามีช่ือเสียงท่ีสุดในพมา เชน ถวยนํ้า จานรอง โถใสของต้ังแตขนาดเล็กถึง 

ใหญ หีบใสของตาง  ๆส่ิงท่ีกําลังเปนท่ีนิยมก็คือ โถใสของทําจากขนหางมาสานกับ 

โครงไมไผ มีขนาดเบาบางและบีบใหยุบ แลวกับไปคืนรูปไดดังเดิม จากน้ันพาทานเท่ียว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi 

Tempel) สรางโดยพระโอรสของพระเจาจันสิทธะ ส่ิงท่ีโดดเดนคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกาม ท่ี

ยังคงเหลืออยู จากน้ันเขาชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สรางข้ึนเม่ือป  

1211 โดยพระบัญชาของพระเจานันตาว-มยา เปนพระโอรสในพระเจานรปติสิทธู  

ซ่ึงเกิดกับนางหามผูหน่ึง และไดเส่ียงทางเลือกใหเปนราชทายาทเปนวัดสูง 46 เมตร  

ยาว 43 เมตร เทากันท้ัง 4ดานมีพระพุทธรูปประดิษฐฐานอยูท้ัง 4 ทิศ ท้ังสองช้ัน  

มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเกาแกกับลวดลายปูนปน อันประณีตสวยงาม สรางโดยพระติโลมินโล เม่ือป พ.ศ.

1761 ซ่ึงไดรับการยกยองวามีความสวยงามมากท้ังภายในและภายนอก นมัสการ เจดียสัพพัญู ซ่ึงเปนเจดีย

ท่ีสูงท่ีสุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สรางโดยพระเจานะระตู และพระองคก็เช่ือวาเปนวัด

ท่ีใหญท่ีสุดในเมืองพุกาม สรางข้ึนเพ่ือลางบาปดวยทรงปริวิตกวาผลกรรมจากการกระทําปตุฆาตจะติดตาม

พระองคไปในชาติภพ 

หนา ต้ังโดดเดนย่ิงใหญตระหงานดังตํานานท่ีโหดรายไดเลาตอกันมา จากน้ัน  

นําทานเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตยลับขอบฟา ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย  

ค่ํา  ไ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พรอมชมโชวเชิดหุนกระบอก  ทานจะไดชม 

การเชิดหุนท่ีดูเหมือนมีชีวิตจริง พรอมล้ิมรสอาหารพ้ืนเมือง 

*นําทานเขาสูที่พักโรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเทา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่ พุกาม-มัณฑะเลย-พระราชวังมัณฑะเลย-พระราชวังไมสักชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมูบานมิงกุน-ลอง

แมนํ้าอิระวด-ีระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย                           ไ (เชา/กลางวนั/เย็น)                                                                              

06.30 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

08.05 น.     ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สูเมืองมัณฑะเลย  โดยสายการบิน Air Mandalay    เทีย่วบินที่ 6T401 

08.35 น.     เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย ประเทศพมา ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบ 

  รอยแลว จากนั้น นําทานชมพระราชวังมณัฑะเลย (Mandalay Palace) พระราชวัง 

ท่ีสวนใหญกอสรางดวยไมสักท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหน่ึงของเอเชีย ในสมัยสงครามมหา 

เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร้ังท่ี 2 วันท่ี 20 มีนาคม 2488เคร่ืองบินฝายสัมพันธ 

มิตรโดยกองทัพอังกฤษไดท้ิงระเบิดจํานวนมากมายถลมพระราชวังมัณฑะเลยของพมา 

ดวยเหตุผลวาพระราชวังน้ีเปนแหลงซองสุมกําลังของกองทัพญ่ีปุนพระราชวังมัณฑะเลยซ่ึงเปนพระราชวังไมสัก

ก็ถูกไฟไหมเผาราบเปนหนากลองหลงเหลือก็แตปอมปราการและคูน้ํารอบพระราชวังท่ียังเปนของด่ังเดิมอยูปจ

จุปนพระราชวังท่ีเห็นอยูเปนพระราชวังท่ีรัฐบาลพมาไดจําลองรูปแบบของพระราชวังของเกาข้ึนมา 

จากนั้น นําทานไป พระราชวังไมสักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังท่ีสราง 

ดวยไมสักท้ังหลัง งดงามตามแบบศิลปะพมาแท  ๆวิจิตรตระการดวยลวดลายแกะ 

สลักประณีตออนชอย ท้ังหลังคา บานประตูและหนาตาง โดยเนนรายละเอียดเก่ียว 

กับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจา สรางโดยพระเจามินดงในป พ.ศ. 2400  

ซ่ึงเปนปท่ีพระองคยายราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ีเมืองมัณฑะเลยเพ่ือเปนตําหนักยามแปรพระราชฐาน แต

หลังจากท่ีพระองคส้ินพระชนม พระเจาธีบอ หรือ สีปอ พระโอรสก็ทรงยกวังน้ีถวายเปนวัด ถือไดวาเปนงาน

ฝมือท่ีประณีตของชางหลวงชาวมัณฑะเลยอยางแทจริง  นําทานชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วัดกุโสดอเปน

วัดท่ีพระเจามินดงทรงโปรดฯใหมีการจัดสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังท่ี 5 ของโลกข้ึนโดยทรงใหจารึก

พระไตรปฎกจํานวน 84,000 พระธรรมขันธลงบนแผนหินออน 729 แผน รวม1,428 หนา และไดสรางมณฑป

สีขาวครอบแผนจารึกหินออนเหลาน้ี 

ไว (1 แผนตอ 1 มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียมหาโลกมารชิน ท่ีจําลองแบบมาจากเจดียชเวสิกองแหงเมือง

พุกามหนังสือกินเนสบุคไดบันทึกไววา “หนังสือท่ีใหญท่ีสุดในโลก 



 

 

เที่ยง          ไ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานสู เมืองมิงกุน โดยการลองเรือไปตามแมนํ้าอิระวดีสูมิงกุน จากทาเรือใกลเจดีย 

  ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนนํ้าไปหมูบานมิงกุน ซ้ึงเปนสวนหน่ึงของอมรปุระ แต 

  อยูบนเกาะกลางลํานํ้าอิรวดีและไปไดดวยเสนทางเรือเทาน้ันทวามีอนุสรณสถานท่ีแสดง 

  ความย่ิงใหญของพระเจาปดุง ระหวางทางจะไดเห็นหมูบานอิรวดีท่ีมีลักษณะเปน “ก่ึง 

  บานก่ึงแพ” เน่ืองจากระดับนํ้าอิรวดีในแตละฤดูกาลจะมีความแตกตางกันมาก โดย 

  เฉพาะฤดูนํ้าหลาก ระดับนํ้าจะข้ึนสูงกวาฤดูแลวกวา 10 เมตร ชาวพมาจึงนิยมสรางบาน 

  ก่ึงแพ คือถานํ้าข้ึนสูงก็รวมแรงกันยกบานข้ึนท่ีดอนคร้ันนํ้าลงมากก็ยกบานมาต้ังใกลนํ้าเพ่ือความสะดวกสบายในการ

ใชแมนํ้าในชีวิตประจําวัน นําทานชม เจดียมิงกุน รองรอยแหงความทะเยอทะยานของพระเจาปดุง ดวยภายหลังทรง

เคล่ือนทัพไปตียะไข แลวสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานท่ีมัณฑะเลยเปนผลสําเร็จ จึงทรงฮึกเหิมท่ีจะ

กระทําการใหญข้ึนและยากข้ึน ดวยการทําสงครามแผขยายไปรอบดาน พรอมกับเกณฑแรงงานขาทาสจํานวนมาก

กอสรางเจดียมิงกุนหรือเจดียจักรพรรดิเพ่ือ 

  ประดิษฐานพระทันตธาตุท่ีไดจากพระเจากรุงจีนโดยทรงมุงหวังใหย่ิงใหญเทียบเทามหาเจดียในสมัยพุกาม และใหญโต

โอฬารย่ิง 

  กวาพระปฐมเจดียในสยาม ซ่ึงในเวลาน้ันถือเปนเจดียท่ีสูงท่ีสุดในสุวรรณภูมิ สงผลใหขาทาสชาว 

  ยะไขหรืออาระกันจํานวน 50,000 คนหลบหนีการขดข่ีแรงงานไปอยูในเขตเบงกอล เปนดินแดนใน 

  อาณัติของอังกฤษแลวทําการซองสุมกําลังเปนกองโจรลอบโจมตีกองทัพพมาอยูเนือง โๆดยพมากลาว 

  หาวาอังกฤษหนุนหลังกลายเปนฉนวนใหเกิดสงครามอังกฤษ-พมาอันเปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหพมาเสีย 

  เมืองในท่ีสุดอยางไรก็ตาม งานกอสรางเจดียมิงกุนดําเนินไปไดเพียง7 ป พระเจาปดุงเสด็จสวรรคต  

  ภายหลังทรงพายแพไทยในสงครามเกาทัพ มหาเจดียอันย่ิงใหญในพระราชหฤทัยของพระองคจึง 

  ปรากฏเพียงแคฐานทวาใหญโตมหึมาด่ังภูเขาอิฐท่ีมีความม่ันคงถึง50 เมตร ซ่ึงหากสรางเสร็จตาม 

  แผนจะเปนเจดียท่ีใหญท่ีสุดและสูงท่ีสุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร สวนรอยแตกราวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ

แผนดินไหวในป ระฆังมิงกุนไมไกลจากฐานเจดียมิงกุนคือระฆังมิงกุนพระเจาปดุงโปรดฯใหสรางโดยสําเร็จ เพ่ือทิศ

ทวายแดมหาเจดียมิงกุน จึงตองมีขนาดใหญคูควรกัน คือเปนระฆังยักษท่ีมีเสนรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร นํ้าหนัก

87ตัน เลาขานกันวา พระเจาปดุงทรงไมตองการใหมีใครสรางระฆังเลียนแบบจึงรับส่ังใหประหารชีวิตนายชางทันทีท่ี

สรางเสร็จ ปจจุบันถือเปนระฆังยักษท่ีมีขนาดเล็กกวาระฆังแหงหน่ึงแหงพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียว

ทวาระฆังเครมลินแตกราวไปแลวชาวพมาจึงภาคภูมิใจวาระฆังมิงกุนเปนระฆังยักษท่ียังคงสงเสียงกองกังวานท้ังน้ีเคยมี

การทดสอบความกวางใหญของระฆังใบน้ี โดยใหเด็กตัวเล็ก ไๆปยืนรวมกันอยูใตระฆังไดถึง100 คน เจดียชินพิวมิน 

(เมียะเต็งดาน)  

  ประดิษฐานอยูเหนือระฆังมิงกุนไมไกล ไดช่ือวาเปนเจดียท่ีสวยสงามากแหงหน่ึงสรางข้ึนในป  

  พ.ศ.2359โดยพระเจาบากะยีดอว พระราชนัดดาในพระเจาปดุง เพ่ือเปนอนุสรณแหงความรักท่ี 

  พระองคมีตอพระมหาเทวีชินพิวมิน ซ่ึงถึงแกพิราลัยกอนเวลาอันควร จึงไดรับสมญานามวา  

  “ทัชมาฮาลแหงลุมอิรวดี” เจดียองคน้ีเปนพุทธศิลปท่ีสรางข้ึนดวยภูมิจักรวาลคือมีองคเจดีย 



 

 

  สถิตอยูตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอันเช่ือกันวาเปนศูนยกลางและโลกและจักรวาลลอมรอบดวยขุนเขาและ

มหาสมุทรตามหลักไตรภูมิหลังจากน้ันเดินทางกลับมายังมัณฑะเลย 

เย็น   นําทานแวะวัดกุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอยป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนนําทาน 

เดินทางสูเขา Mandalay Hill ต้ังอยูทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูก 

น้ีสูง 240 เมตร ซ่ึงเปนจุดชมวิวทิวทัศนท่ีสวยงามท่ีสุดของเมืองมัณฑะเลย ซ่ึงอยูบน 

ยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลยเกือบท้ังเมือง ชมพระอาทิตย 

ลับฟาอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย  

ค่ํา ไ บริการอาหารค่ําเมนูพิเศษ  กุงแมน้ําเผา 

*นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเทา 
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วนัที่หา   รวมพิธีลางหนาพระพักตรพระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไมอูเบ็ง-กรุงเทพฯ  ไ (เชา/กลางวันบน

เครื่อง)                                                                                                                                                        

04.00 น.      นําทานนมัสการ พระมหามยัมุนี อันเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แหงของพมา ถือเปนตนแบบ 

พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญทรงเครื่องกษัตริยท่ีไดรับการขนานนามวา “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม” ท่ี

พระเจากรุงยะไขทรงหลอข้ึนท่ีเมืองธรรมวดี เม่ือป พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุมดวยทองคําเปลวหนา 2 

น้ิว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หนาตักกวาง 9 ฟุต ในป พ.ศ. 2327 พระเจาปดุงไดสรางวัดมหามุนี 

หรือวัดยะไข (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพ่ือประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในป พ.ศ.2422 สมัยพระเจา สี

ปอ กอน     จะเสียเมืองพมาใหอังกฤษไดเกิดไฟไหมวัดทองคํา จึงทําใหทองคําเปลวท่ีปดพระละลายเก็บเน้ือ

ทองไดน้ําหนักถึง 700 บาท ตอมาในป พ.ศ.2426 ชาวพมาไดเรี่ยไรเงินเพ่ือบูรณะวัดข้ึนใหมมีขนาดใหญ

กวาเดิมโดยสายการออกแบบของชางชาวอิตาลีจึงนับไดวาเปนวัดท่ีสรางใหมท่ีสุดแตประดิษฐานพระพุทธรูป

เกาแกท่ีสุดในเมืองพมา โดยรอบ  ๆระเบียงเจดียยังมีโบราณวัตถุท่ี 

นําไปจากกรุงศรีอยุธยาเม่ือคร้ังกรุงแตกคร้ังท่ี 1 พรอมท้ัง เชิญทุกทานรวมทําบุญบูรณวัดกุสินารา ซ่ึงมีอายุหลายรอย

ป ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน สวยงามมากจากน้ันกลับโรงแรม 

07.00 น.        ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

  นําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง อมรปรุะ (Amrapura) เมืองแหงผูเปนอมตะซ่ึงอยูทาง 

  ตอนใตของเมืองมัณฑะเลยซ่ึงเปนราชธานีเพียง 76 ป แหงหน่ึงของพมากอนท่ีจะยาย 



 

 

  มายอยูท่ีเมืองมัณฑะเลยในป พ.ศ.2400 ชม สะพานไมอูเบ็ง (U-Ben) สะพานไมสัก 

  ท่ียาวท่ีสุดในโลก เสาของสะพานใชไมสักถึง1,208 ตนซ่ึงมีอายุกวา 200 ป สะพานอูเบ็ง สรางจากไมสักท่ีร้ือ

ถอนจากพระราชวังเกากรุงอังวะ โดยพระเจาปดุงใหขุนนางช่ืออูเบ็งคุมงานกอสรางสะพานแหงน้ีเลยต้ังช่ือ 

ตามผูคุมทอดขามทะเลสาบคองตามัน ไปสูวัดจอกตอจี ซ่ึงมีเจดียท่ีสรางตามแบบวัดอนันดาแหงพุกาม ภายใน

มีจิตรกรรมฝาผนังทีเปนศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาท่ีถูกกวาดตอนตอนเสียกรุงใหมาอยูในอาณาบริเวณแถบน้ี

น่ันเอง  

ไดเวลาสมควร นําทุกทานเดินทางกลับสูสนามบินมัณฑะเลย 

12.50 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245 

** มบีริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

15.15 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

**ในกรณีที่ไฟลทบินภายในประเทศมีการเปลีย่นแปลงเที่ยวบินเนื่องจากปญหาทางสายการบิน

หรือเหตสุุดวสิัยทางธรรมชาติ ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลา

ที่เกิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ** 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

วันเดินทาง ราคา พมา สักการะ 5 มหาบูชาสถาน บนิ FD 5 วัน 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุป ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

26 ก.ค.61 30 ก.ค.61 25 21,900 21,500 20,900 4,500 

9 ส.ค.61 13 ส.ค.61 25 21,900 21,500 20,900 4,500 

23 ส.ค.61 27 ส.ค.61 25 20,900 20,500 19,900 4,500 

5 ต.ค.61 9 ต.ค.61 25 22,900 22,500 21,900 4,500 

11 ต.ค.61 15 ต.ค.61 25 24,900 24,500 23,900 4,500 

20 ต.ค.61 24 ต.ค.61 25 24,900 24,500 23,900 4,500 

8 พ.ย.61 12 พ.ย.61 25 22,900 22,500 21,900 4,500 

22 พ.ย.61 26 พ.ย.61 25 22,900 22,500 21,900 4,500 

1 ธ.ค.61 5 ธ.ค.61 25 23,900 23,500 22,900 4,500 



 

 

13 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 25 22,900 22,500 21,900 4,500 

20 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 25 23,900 23,500 22,900 4,500 

28 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 25 25,900 25,500 24,900 4,500 

29 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 25 25,900 25,500 24,900 4,500 

30 ธ.ค.61 3 ม.ค.62 25 25,900 25,500 24,900 4,500 

10 ม.ค.62 14 ม.ค.62 25 22,900 22,500 21,900 4,500 

24 ม.ค.62 28 ม.ค.62 25 22,900 22,500 21,900 4,500 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ 2 ขา เสนทาง ยางกุง-พุกาม-มัณฑะเลย 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ  

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

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

ประเทศคะ) 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทา

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวี

ซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน 

มิฉะนั้นถอื 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก  

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ  

     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ

ทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหัน

กอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณ ี

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัท

ฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย

ตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาว 



 

 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทองเที่ยว(ซ่ึงลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมดัจําเพือ่ประโยชนของทานเอง** 
 


