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พิเศษ !! ชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก &พรอ้มกุง้แม่น ้ำ 

และ รบัของท่ีระลึกเทพทนัใจ ท่ำนละ ๑ องศ ์เพ่ือเป็นศิริมงคลในกำร

ท่องเท่ียว!!  

ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี   15-20 / 22-27 มีนำคม 2561 
                                           05-10 / 19-24 / 26เมษำยน -01 พฤษภำคม 2561 
                                           10-15 / 24-29 พฤษภำคม 2561 
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เช้ำ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตู 5 
เคาน์เตอร ์K สายการบนิ เมียนมารเ์นชนัแนลแอรไ์ลน์  

10.40  น.        เหนิฟ้าสู ่กรงุย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินเมียนมารเ์นชนัแนลแอรไ์ลน์UB020 

11.10  น.        ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรงุย่างกุ้ง(เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  นมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย ได้สร้าง
เจดยีโ์บตะทาวน์น้ีและทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากอง
และเจดยีส์ าคญัอื่นๆ เมื่อเดนิเขา้ไปในเจดยี์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชดิ  
นอกจากน้ียงัมสีิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพทุธรปูทองค า ประดษิฐานใน
วหิารด้านขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัที่มลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตามประวตัิว่าเคย
ประดิษฐานอยู่ในพระราชวงัมณัฑะเลย์ ครัง้เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 
2428 ถูกเคลื่อนยา้ยไปยงัพพิธิภณัฑก์ลัป์กตัตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่าย
พนัธมิตรที่ถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์น้ีถูกจดัแสดงที่
พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพ
ทนัใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชื่อว่าเมื่ออธษิฐานสิง่ใดแลว้
จะสมปรารถนาทนัใจ จากนัน้น าท่าน สกัการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านาน
กล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้  รกัษาศลี ไม่
ยอมกินเน้ือสตัว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต  ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานาน
แลว้  การบชูานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหเูบาๆ และบชูาดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจดั
ไวเ้ป็นชุดแลว้ นอกจากน้ียงันิยมบูชาดว้ยน ้านม และขา้วตอก รวมทัง้ดอกไม้  ซึ่งมกัจะเป็น
ดอกมหาหงส์ ที่คนพม่านิยมใชบู้ชาพระกนัทัว่ไป  จากนัน้น าท่านเลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงที่
ตลาด “สก๊อตมารเ์กต็” ซึ่งสรา้งเมื่อครัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ  ให้
ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลกั  
พระพุทธรปูไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครื่องเงนิ ไขมุ่ก และหยกพม่า น า
ท่านกราบนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเว ดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองค า
คู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้ารอ้ยกว่าปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะ
เกงิ ชื่อเดมิของเมอืงยา่งกุง้มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในพม่าสถานทีแ่ห่งน้ีมลีานอธฐิานจุดทีบุ่เรง

วนัท่ีแรก กรงุเทพฯ - ย่างกุ้ง - เจดียโ์บตะทาวน์ (เทพทนัใจ) - เทพกระซิบ                                                  

ช้อปป้ิงตลาดสกอ๊ต -พระมหาเจดียช์เวดากอง     
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นองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีนไปไหวเ้พื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เว
ดากองณลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองค์เจดีย์ยงัมีพระ
ประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนั
เกดิตนจะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติพระเจดยีน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาล
องคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตนั ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐับรขิารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทัง้สาม
พระองค์ บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาด
ใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดเจดยี ์ท่านจะไดช้มความงามของวหิารสี่ทศิซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบ
ดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกนัขึน้เป็น
ส่วนหน่ึงของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทัง้สิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่
องักฤษพยายามจะยดืเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุ้งเสียก่อน องักฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่
สามารถน าขึ้นจากแม่น ้ าได้ภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิม จึงถือเป็น
สญัลกัษณ์แห่งความสามคัคซีึ่งชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆงัศกัดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั3ครัง้แลว้อธษิฐาน
ขออะไรกจ็ะไดด้ัง่สมความปรารถนา จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉตัร
โดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้หน็แสงสตี่างกนัออกไป เช่น สเีหลอืง , สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง 
เป็นตน้ 

 

 

 

วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 
ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทติุยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ อหงั 
วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่ีแปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหาสัน้ พญานาค 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                           น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม TAW WIN HOTEL YANGON หรือระดบัเทียบเท่า 
 

 
วนัท่ีสอง    ย่างกุ้ง-พกุาม - ตลาดยองย ู– เจดียช์เวชิกอง – วดัอนันดา - เจดียส์พัพญัญ ู-

เครื่องเขิน - เจดียช์เวสนัดอ-เจดียบ์ูพญา      

  

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
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เช้ำ รบัประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม 

05.20 น.        คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิเมงกาลาดอน กรงุย่างกุ้ง เพ่ือท าการเชค็อิน 

06.35 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุพกุาม ประเทศพม่า โดย สายการบินเมียนมารเ์นชนัแนลแอรไ์ลน์ UB455 

07.45 น.  น าท่านเดนิทางสู่เมอืง พกุาม ไดช้ื่อว่าเป็นเมอืงแห่งทะเลเจดยี ์หรอื ดนิแดนแห่งเจดยีส์ี่พนั
องค์ เพราะในสมยัรุ่งเรอืงเคยมีเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบนัเหลอืแค่เพยีง 2,217 
องค ์เจดยีแ์ห่งแรกของพุกามคอื เจดยีช์เวซโีกน สรา้งโดยพระเจา้อโนรธามงัช่อ ปฐมกษตัรยิ์
แห่งอาณาจกัรพุกาม น าท่านแวะชม ตลาดยองยู เป็นตลาดใหญ่ของเมอืงที่ขายสนิค้าทุก
ชนิด  ทัง้เครื่องอุปโภค บรโิภค  ขา้วปลาอาหาร ผกัสด  เสือ้ผา้  ของทีร่ะลกึพืน้เมอืง  เหมาะ
ส าหรบั เดนิชมและเลอืกซื้อของฝาก  โดยเฉพาะเครื่องเขนิที่พุกาม ถอืว่าเป็นหน่ึง  เพราะ
ฝีมอืประณีต และ ออกแบบมาสวย มาแลว้ไม่ควรพลาดซือ้กลบัไป    จากนัน้น าทา่นชมความ
งดงาม เจดียช์เวชิกอง เป็นอกีหน่ึงสถานทีท่่องเทีย่วไฮไลทใ์นดนิแดนแห่งทะเลเจดยี ์ เมอืง
พุกามแห่งน้ี เราขอน าเสนอความสวยงามของเจดยีท์ี่มปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานอีกหน่ึง
เจดยี ์  เรยีกไดว้่าเป็น 1 ใน 5 ของมหาเจดยีท์ีช่าวพม่าใหค้วามเคารพศรทัธาเป็นอยา่งมาก  
เจดยี์แห่งน้ีได้ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจา้อโนรธามหาราชพระองค์แรก ผูร้วบรวมชนชาติพม่า
เป็นปึกแผน่ไดเ้ป็นครัง้แรกในอาณาจกัรพกุามเมื่อ 900 ปีเศษมาแลว้ แต่เจดยีแ์บบศลิปะพม่า
ของแทแ้ห่งน้ีนัน้ไดถู้กสรา้งเสรจ็ในสมยัของกษตัรยิจ์นัสติธา(King Kyanzittha)นัน่เองความ
งามและความยิง่ใหญ่ ส่วนองค์เจดีย์นัน้ เป็นสทีองเหลอืงอร่ามทรงระฆงัคว ่า สูงประมาณ 
160 เมตร ภายในนัน้มหีอผนีัต ซึ่งเป็นวหิารยาวที่ตัง้รูปผหีลวงที่ชาวพม่าเคารพนับถือ ใน
อดีตนัน่เอง เจดีย์แห่งน้ีมีความส าคัญของชาวพม่ามาก นัน่ก็เพราะชาวพม่า ใช้เป็น
สญัลกัษณ์แสดงตนเป็นพุทธมามกะตัง้แต่โบราณกาล สิง่ที่น่าสนใจส าหรบัการเขา้ชมเจดยี์
แหง่น้ี กค็อื ภาพประวตัพิทุธชาดกของ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ วดัอนันดา หรือ อนันดากู่พยา แห่งน้ีตัง้อยูท่างตะวนัออกของก าแพงเมอืง 

เป็นวดัสขีาวจะมองเห็นได้ทนัททีี่เขา้หมู่บ้านมาจากทางทศิเหนือถือเป็นงานสถาปัตยกรรม
แบบมอญที่งดงามมากอีกแห่ง สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1091 โครงสร้างของวดัอนันดานัน้มี
ระเบยีงทางเดนิที่ไม่ซบัซ้อน มซุี้มประตูใหญ่สี่ซุ้มขนาดเท่ากนัทุกด้านเปิดจากแนวกึ่งกลาง
ก าแพงไปสู่หอ้งคูหากลางวหิาร ดา้นบนก่อเป็นแกนทบึสี่เหลีย่มขึน้ไปรบักบัส่วนยอด ที่แกน
ทบึแต่ละดา้นท ารวงเขา้ไปเป็นซุม้พระขนาดใหญ่ ผนงัแต่ละดา้นยาว 35 เมตร โครงสรา้งวหิาร
มผีงัเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสั ในซุม้มพีระพุทธรูปยนืประจ าหลกัสูง 9.5 เมตร ประดษิฐานอยูท่ ัง้สี่
ซุ้ม แทนองค์พระอดตีพุทธเจา้ทัง้สี่นัน่เอง วดัอนันดาแห่งน้ีไดถู้กสรา้งขึน้เพื่อเป็นสญัลกัษณ์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD
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แทนภูเขา นันทมูล (Nandamula) บนเทือกเขาหิมาลยั อนัเน่ืองมาจากการจาริกแสวงบุญ
มายงัดนิแดนพุกามของพระอรหนัต์ 8 รูป เจดยีอ์นันดาน้ียงัไดร้บัการยกยอ่งว่าเป็นเพชรเมด็
งามแห่งสถาปัตยข์องพุกามอกีดว้ย  เพราะถอืว่าเป็นสุดยอดพุทธศลิป์สกุลพุกาม   ตวัวหิาร
ทรงสี่เหลี่ยมจตุัรสัที่ใหญ่โตสง่างาม  มมีุขเด็จยื่นออกไปทัง้สี่ด้าน  หากดูตามผงัลกัษณะจะ
เหมือนกับไม้กางเขนแบบกรีก  ภาย ในวิหารมีพระพุทธรูปยืนที่แกะสลักด้วยไม้สัก  
ประดษิฐานอยู่ทัง้สี่ทิศ  ผลงานฝีมอืของช่างพม่าชัน้สูงที่ท าช่องให้แสงส่องสว่างเฉพาะองค์
พระพุทธรูปซึ่งพระพกัตร์ของพระองค์นัน้มรีอยยิ้มเป่ียมเมตตา ดว้ยความสวยงามของเจดยี์
อนันดาที่หาที่เปรยีบไม่ได้ เมื่อสรา้งเสร็จ  พระเจ้าญาณสทิธาเกรงว่าจะมใีครสร้างซ ้า จงึมี
รบัสัง่ใหป้ระหารชวีตินายชา่งทัง้หมด  ตามพธิกีรรมของพวกพราหมณ์นัน่เอง น าทา่นสู ่เจดีย์
สพัพญัญ ู (Thatpyinnyu) เป็นที่เก็บรกัษาพระไตรปิฎก จงึมชีื่อ เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า เจดยี์
แหง่ความรอบรู ้เจดยีแ์หง่น้ีสงูทีสุ่ดในพุกาม สูงถงึ 61 เมตร ถอืเป็นแม่แบบของสถาปัตยกรรม
แบบพม่า สร้างขึ้นตามศิลปะแบบปาละของอนิเดีย โดยกษตัรยิ์อลองสติู (King Alongsithu) 
รปูทรงคลา้ยอานันทเจดยี ์แต่แผนผงัไม่ไดเ้ป็นรูปกากบาทดา้นเท่า วหิารสพัพญัญูมทีัง้หมด 5 
ชัน้ เจดยี ์2 ชัน้แรกเคยเป็นที่พ านักของพระสงฆ์ ชัน้ 3 เป็นที่ประดษิฐานพระพุทธรูป ชัน้ 4 
เป็นหอพระไตรปิฎก ส่วนยอดสถูปเป็นที่บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ แต่เดิมเคยเป็นจุดที่ให้
นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมทะเลเจดีย์ที่สวยที่สุดแห่งหน่ึง แต่ภายหลงัเกิดรอยร้าว จึงไม่ให้
นักท่องเที่ยวขึ้นไปด้านบนอีก เน่ืองจากวหิารแห่งน้ีเป็นวหิารที่สูง จงึไม่แปลกเลยที่จะเห็น
วหิารแห่งน้ีปรากฎอยู่ในโปสการ์ดที่มวีางจ าหน่ายอยู่ตามรา้นคา้ น าท่านชม เคร่ืองเขิน น ำ
ท่ำนแวะชมส่ิงของข้ึนช่ือของพุกำมกคื็อ เคร่ืองเขิน (Lacquer Ware) ซ่ึงยอมรับกนัว่ำมีช่ือเสียง
ท่ีสุดในพม่ำ เช่น ถว้ยน ้ ำ จำนรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนำดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่ำงๆ ส่ิงท่ีก ำลงั
เป็นท่ีนิยมกคื็อ โถใส่ของท ำจำกขนหำงมำ้สำนกบัโครงไมไ้ผ่ มีขนำดเบำบำงและบีบให้ยบุ แลว้
กบัไปคืนรูปไดด้งัเดิม จำกนั้นน ำท่ำนชม เจดียช์เวสนัดอ หรือ เจดียเ์ชวซัง่ดอพยา เป็นเจดยี์
สูง สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามหาราช เชื่อว่าภายในบรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า และ
เน่ืองจากมีความสูง และมีชานเป็นระเบียงถึง 5 ชัน้ จากบริเวณนั ้น สามารถมองเห็น
ทศันียภาพของพุกามไดอ้ยา่งชดัเจน จงึมผีูม้าชมพระอาทติยต์กยามเยน็กนัเนืองแน่น ไดเ้วลา
สมควรน าท่านชม พระอาทิตยต์กดิน ณ  เจดีย์น ้าเต้า ชื่อน้ีเป็นเพียงฉายาของเจดีย์ทรง
แปลกตาในเมอืงพุกาม  ที่มชีื่อว่า  “เจดยีบ์ูพญา”  เป็นเจดยี์ที่ตัง้อยู่ในเมอืงพุกาม อยู่รมิฝัง่
แม่น ้าอริวด ีกลายเป็นหลกัหมายของนักเดนิเรอืจากอดตีถงึปัจจุบนั ว่ากนัว่าถ้าเหน็บูพญาก็
หมายความว่าถึงเมืองพุกามแล้วลกัษณะเจดีย์ที่ จะเป็นรูปทรงคล้ายน ้าเต้า จึงได้ฉายาว่า 
เจดยีน์ ้าเตา้ ซึง่เป็นรปูทรงเจดยีท์ีไ่ดร้บัความนิยมในสมยัก่อนตัง้อาณาจกัรพกุาม “ตามต านาน
เลา่ขานมาวา่ เจดยีแ์ห่งน้ีไดส้รา้งตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่8 ในสมยัอาณาจกัรศรเีกษตร โดยพระ
เจ้าพิวซอว์ธี แต่บ้างก็ว่าน่าจะสร้างในพุทธศตวรรษที่ 16 อีกทัง้รูปร่างของเจดีย์น่าจะเป็น
เจตนา หมายถงึ ลกัษณะของพระบรมสารรีกิธาตุที่ประดษิฐานอยู่ขา้งใน ” ส่วนเจดยีท์ีเ่หน็กนั
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อยู่ในปัจจุบนันัน้เป็นพระเจดยีท์ี่สรา้งขึน้ใหม่ในปี พ.ศ. 2518 เพราะพระเจดยี์องค์เก่านัน้ได้
พงัทลายลงมาอนัเน่ืองมาจากแผน่ดนิไหว 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารพร้อมชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  

                         ทา่นจะไดช้มการเชดิหุน่ทีด่เูหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิม้รสอาหารพืน้เมอืง 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม BAGAN STAR HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

 

 

เช้ำ รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืง มณัฑะเลย ์โดยรถบสัปรบัอากาศ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง 
  มณัฑะเลย ์(MANDALAY) อดตีเมอืงหลวงราชธานีสุดท้ายพม่าอยู่รมิฝัง่แม่น ้าอริะวดสีรา้ง

โดยกษัตรยิ์มินดงในปี พ.ศ. 2400 หลงัจากที่พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของจกัรวรรดิองักฤษปี 
พ.ศ. 2428 ท าให้เมอืงแห่งน้ีลดความส าคญัลงไปแต่ทว่าปัจจุบนัเมอืงมณัฑะเลย์ได้รบัการ
ปรบัปรุงจนกลายเป็นเมอืงศูนยก์ลางที่ส าคญัเมอืงหน่ึงทางตอนเหนือของประเทศพม่าโดยมี
ขนาดประชากรมากเป็นอนัดบั2ของประเทศและมคีวามส าคญัทัง้ในแงข่องศลิปะ วฒันธรรม 
เศรษฐกจิ และการทอ่งเทีย่วก่อน  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้น าทา่นสู่  เมืองอมรปรุะอยูท่างตอนใตข้องเมอืงมณัฑะเลยอ์อกไป 12 กโิลเมตร พระ
เจา้โบ่ต่อพญาทรงสรา้งเมอืงน้ีขึน้ในปี 1782 ใกลก้บัเมอืงมณัฑะเลย ์ซึ่งเป็นราชธานีทีม่อีายุ
น้อยที่สุดเพยีง 76 ปี น าท่านเดนิทางสู่ สะพานอูเบง็ เป็น
สะพานไม้สกัยาวที่สุดในโลก อยู่เมืองอมรปุระ ทอดข้าม
ทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใตข้องเมอืง มุ่งตรงไปสู่เจดยี์
เจ๊าต่อจ ีอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบ พระเจา้ปุดงโปรดให้
ขุนนางนามว่า "อูเบง็" เป็นแม่ทพันายกองงานสรา้งสะพาน
น้ี โดยใชไ้มส้กัที่รื้อจากพระราชวงัเก่าแห่งกรุงองัวะจ านวน1 ,208ต้นสรา้งไวเ้มื่อ200กว่าปีที่
แลว้ มคีวามยาวถงึ2กม เชื่อมระหวา่ง2หมู่บา้นบนทะเลสาบตองทามนั หน้าแลง้เหน็ชาวบา้น
ท าไร่ข้าวโพด เลี้ยงเป็ดน ้า ใต้สะพานรอบๆทะเลสาบ ถ้าไม่เดนิขา้มสะพานไปอกีฝัง่มเีรอื
รบัจา้งพาขา้มและดวูวิรอบทะเลสาบได ้ น าทา่นชมวธิกีารท า ทองค าเปลว ทีม่คีวามโออ่า่ใน
การใช้ทองค าแทรกไปกับประติมากรรม ทั ้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกขัน้ตอนของการตี
ทองค าเปลว และมรีา้นคา้ทีจ่ าหน่ายผลติภณัฑพ์ืน้เมอืงของทีน่ี่ ภายในรา้นยงัมมีุมใหซ้ือ้ของ
ทีร่ะลกึจากงานหตัถกรรมอกีดว้ย 

 

วนัท่ีสาม    พกุาม-มณัฑะเลย-์ เมืองอมรปรุะ -สะพานไม้อเูบง็ -การตีทองค าเปลว 

      

 

 

 



GRAND   MYANMAR 6D5N BY UB ON MAR-MAY 18 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
                     น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม MANDALAY YADANARBON HOTEL  

                          หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่เมอืง สกายน์(Sagaing) ตัง้อยูบ่นฝัง่ขวาของแม่น ้าอริวด ีตรงขา้มกบัเมอืง

องัวะ เมอืงสกายน์มวีดัทางพุทธศาสนาทีส่ าคญัหลายแห่ง เมอืงสรา้งขึน้ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษ
ที่ 14 เพื่อเป็นเมอืงหลวงของอาณาจกัรของชาวไทยใหญ่ (ค.ศ. 1315–1364) เคยเป็นเมอืง
หลวงของพม่าระหว่างปี ค.ศ. 1760 ถงึ 1763 ปกครองโดยพระเจา้มงัลอก  น าท่านชมววิ ณ  
ขึ้นเขาสกายน์ เป็นภูเขาขนาดกลาง มจีุดชมววิที่คุณสามารถมองเหน็เจดยีต์่างๆ ที่วางตวั
อยู่ตามไหล่เขา เพื่อจะไดท้ าความรูจ้กักบัเมอืงสกายน์ใหม้ากขึน้ เพราะไม่ว่าจะมองจากมุม
ไหนของดา้นบน สิง่ทีเ่หน็ไดค้อื กลุ่มเจดยีต์่างๆ ทีก่ระจายตวัอยูโ่ดยรอบ มองเรื่อยไปจนสุด 
ถึงแม่น ้าอิระวดี แม่น ้าสายหลกัของเมืองน้ี ที่ยงัคงท าหน้าที่ เลี้ยงผู้คนรมิล าน ้าได้อย่างด ี
ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก น าท่าน ชมเจดีย์ กวงมูดอร์ หรือวดั
เจดีย์นมนาง สรา้งโดยพระเจ้าต้าหลู่ เมื่อปี ค.ศ.1636 เพื่อใช้เป็นที่ประดษิฐานพระเขี้ยว
แกว้หรอืพระทนัตธาตุทีไ่ดม้าจากลงักา เจดยีน้ี์เป็นเจดยีท์รงโอคว ่าแบบสงิหล หรอืเจดยีท์รง
ลงักา มตี านานเลา่วา่องคร์ะฆงัทรงกลมผา่ครึง่ซกีน้ี ไดต้น้แบบมาจากถนั พระชายาคนโปรด
ของพระเจา้ตา้หลู่ องคเ์จดยีม์คีวามสูง 46 เมตร เสน้รอบวงวดัได ้274 เมตร และใชอ้ฐิในการ
ก่อสร้างมากถึง 10,126,552 ก้อน น าท่านชม เจดีย์อูมินทงแส่ ภายในมีพระพุทธรูป 45 
องคป์ระดษิฐานเรยีงกนัเป็นครึง่วงกล    

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 
บา่ย    จากนัน้น าทา่นสู ้พระราชวงัมณัฑะเลย ์ ซึง่พระราชวงัสว่นใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัทีส่วยงาม 
                    ทีสุ่ดแหง่หน่ึงของเอเชยี ในสมยัสงครามมหาเอเชยีบรูพา หรอื สงครามโลกครัง้ที ่2 วนัที ่20  
                    มนีาคม 2488 เครื่องบนิฝ่ายสมัพนัธมติรโดยกองทพัองักฤษ ไดท้ิง้ระเบดิจ านวนมากมาย 
                    ถลม่พระราชวงัมณัฑะเลยข์องพมา่ ดว้ยเหตุผลวา่พระราชวงัน้ีเป็นแหลง่ซ่องสุมก าลงัของ 
                    กองทพัญีปุ่่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กักถ็ูกไฟไหม ้เหลอืกเ็พยีงแต่ป้อม  
                    ปราการและคนู ้ารอบพระราชวงั ทีย่งัเป็นคงเดมิอยู ่น าทา่นชมความงาม  วดัชเวนันดอร ์  

 วดัน้ีเป็นวดัทีส่รา้งดว้ยไมส้กัทองทัง้หลงั โดยพระเจา้มนิดงไดท้รงใหร้ือ้เอาไมส้กัทองจาก    

วนัท่ีส่ี  มณัฑะเลย ์- ข้ึนเขาสกายน์ -ชมเจดียก์วงมูดอร ์หรือวดัเจดียน์มนาง                             

พระราชวงัมณัฑะเลย ์- วดัชเวนันดอร ์      
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 พระราชวงัเก่ามาก่อสรา้ง และเป็นวดัทีพ่ระเจา้มนิดงทรงเสดจ็มานัง่สมาธ ิปฎบิตัธิรรม ดงันัน้  
วดัน้ีจงึมคีวามสวยงามหลากหลายดว้ยดว้ยสถาปัตยกรรมชา่งแห่งมณัฑะเลย ์มกีารแกะสลกั
ปิดทองอยา่งงดงาม 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
                     น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม MANDALAY YADANARBON HOTEL  

                          หรือระดบัเทียบเท่า 

 

 

 

 
03.30น. น าท่านร่วม ชมพิธีล้างหน้าพระพกัตร์พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิส์ูงสุด 1 ใน 5  

แห่งของพม่า ถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตรยิ์ที่ได้รบัการ 
ขนานนามวา่ “พระพทุธรปูทองค าเน้ือน่ิม”ทีพ่ระเจา้กรุงยะไขท่รงหลอ่ขึน้ทีเ่มอืงธรรมวด ี เมื่อ
ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 น้ิว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 น้ิว ทรงเครื่องประดบัทองปาง มาร 
วชิยั หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามุณี หรอืวดัยะไข่ (วดั
อาระกนั หรอืวดัพยาจ)ี เพือ่ประดษิฐานพระมหามยัมุณี และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้สปีอ 
ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลาย
เกบ็เน้ือทองไดน้ ้าหนักถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบรูณะวดั
ขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็นวดัที่
สรา้งใหมท่ีสุ่ดแต่ประดษิฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพม่า โดยรอบ ๆ ระเบยีงเจดยีย์งั
มโีบราณวตัถุที่น าไปจากกรุงศรอียุธยาเมื่อครัง้กรุงแตกครัง้ที่ 1 พรอ้มทัง้ เชญิทุกท่านร่วม
ท าบุญบูรณะวดักุสนิารา ซึ่งมอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก 
จากนัน้กลบัโรงแรมทีพ่กั 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินมณัฑะเลย ์เพ่ือท าการเชค็อิน 

09.10 น.  เหนิฟ้าสู ่ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินเมียนมารเ์นชนัแนลแอรไ์ลน์ UB104 

10.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ ย่างกุ้ง   น าท่านเดนิออกเดนิทางสู ่คิมปนูแค้มป์ (เชิงเขาไจ้กโ์ท) โดย
รถบสัปรบัอากาศ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4-5 ชัว่โมง น าทา่นออกเดนิทางสู่  คิมปูนแค้มป์ 
(เชิงเขาไจ้กโ์ท) ระหว่างทางท่านจะเหน็แม่น ้าสะโตง ซึ่งเป็นแม่น ้าทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพระ
นเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยงิพระแสงปืนขา้มแม่น ้าที่กวา้งใหญ่น้ีไปต้องแม่ทพัพม่า 
จนไดร้บัชยัชนะ ถงึคมิปูนแคม้ป์ หยุดพกัเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้ขึน้บนภูเขาไจ้ก์โท 

วนัท่ีห้า       มณัฑะเลย-์ชมพิธีล้างหน้าพระพกัตรพ์ระมหามยัมุนี – ย่างกุ้ง                              

พระธาตอิุนทรแ์ขวน         
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เพือ่เดนิทางสู่โรงแรมที่พกั ระหว่างทางชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง  (นัง่รถบรรทุก
ขึน้ไปจนถงึจุดบนสุดของภเูขาไจก้โ์ททีเ่ป็นทีต่ ัง้ของพระธาตุอนิทรแ์ขวน)  

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  เชญิชมทศันียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกบั “พระธาตุอินทรแ์ขวน” 

(ซึ่งอยูใ่กลท้ีพ่กัมากใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาท)ี พระธาตุอนิทรแ์ขวน 
ตัง้อยู่ที่เมอืงไจโ้ท อ าเภอสะเทมิ เขตรฐัมอญของประเทศพม่า อยู่
บนยอดเขา เหนือระดบัน ้าทะเล 3,615 ฟุต มลีกัษณะเด่นเป็นก้อน
หนิสทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยูบ่นหน้าผาสูงชนัอยา่งหมิน่เหม่ เหมอืนจะ
หล่นและท้าทายแรงดงึดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 
สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ที่ชาวพม่าต้องไปสกัการะ และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีน้ี
ตอ้งไปนมสัการสกัการะครัง้หน่ึงในชวีติ 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
                     น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม KYAIK HTO HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 

 
 

 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.00 น. น าเก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู่ หงสาวดี เพื่อชมความงาม พระเจดียช์เวมอดอร ์

หรือ พระธาตุมุเตา เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ส าคญัที่อยู่ในเมืองพะโค(หงสาวดี)เป็นเจดีย์

โบราณทีก่่อสรา้งมาตัง้แต่สมยัมอญเรอืงอ านาจ และยงัเป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้ในสมยัเดยีวกนักบั

พระเจดยีช์เวดากอง มกีารบูรณะและต่อเตมิอกีหลายครัง้ ภายในเจดยีบ์รรจุพระเขีย้วแก้วไว้

ตัง้แต่สมยัพระเจา้ราชาธิราช และต่อมาในสมยัพระเจา้ธรรมเจดยีไ์ดโ้ปรดใหม้กีารหล่อระฆงั

จารกึไวท้ี่ฐานพระมหาธาตุเจดยีช์เวมอดอ เป็นเจดยี์ที่มคีวามสูงที่สุดในพม่า เชญินมสัการ

ยอดเจดยีห์กั วา่กนัวา่เป็นจุดทีศ่กัดิส์ทิธิม์าก จากนัน้น าท่านชมความงดงามของ พระราชวงั

บเุรงนอง หรอื พระราชวงัหงสาวด ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนองยอดนินรธา หรอื 

ผูช้นะสบิทศิ เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณะปฏสิงัขรณ์ขึน้ใหมจ่ากซากปรกัหกัพงัทีห่ลงเหลอือยู ่ซึ่ง

ยงัไม่เสรจ็สมบูรณ์ แต่ก็มองเหน็ไดถ้งึความกวา้งขวางใหญ่โตของพระราชวงัแห่งน้ี ไม่ว่าจะ

เป็นต าหนักที่บรรทม ท้องพระโรงที่ออกว่าราชการ ว่าเคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จพระ

วนัท่ีหก       พระธาตอิุนทรแ์ขวน – เมืองหงสาวดี – พระมหาธาตเุจดียช์เวมอดอร ์-

พระราชวงับุเรงนอง - พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนย้ิมหวาน )               

เจดียไ์จปุ๊่ น – กรงุเทพฯ 

 

 

 

 

 

http://www.travellifethailand.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99--%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5.html
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นเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ถูกจบัมาเป็นตวัประกนัเมื่อยงัทรงพระเยาว ์ปัจจุบนัรฐับาลพม่าเพิง่

ขดุคน้พบซากของพระราชวงัแหง่น้ีและจะเปิดใหช้มเฉพาะคณะของบุคคลส าคญัเทา่นัน้ 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนัณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวพมา่ มคีวามยาว 
60 เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรอืงอ านาจ 
มพีุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทย
ที่นิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองค์มภีาพวาดที่สวยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระพุธรูป
องค์น้ีถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 
เมื่อองักฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึได้พบพระนอนองค์น้ี จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงั
พม่าได้รบัเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็น
พระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบนั   อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกซื้อของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไม้
จนัทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมือง ผา้พมิพ์เป็นรูปต่างๆ  จากนัน้น าท่านชม เจดียไ์จปุ๊่ น ซึ่งมอีายุ
มากกวา่ 500 ปี เป็นพระพุธรปูปางมารวชิยัขนาดใหญ่ มลีกัษณะเป็นพระพุทธรปูปางประทบั
นัง่โดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่คีวามงดงามเป็นเอกลกัษณ์ของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระ
สมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสนัโธ (ทิศตะวนัออก) และพระ
มหากัสสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้าง
พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ซึ่งมพีระพุทธรูปองค์หน่ึงได้
เกดิพงัทลายและไดม้กีารบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพทุธรปูองคน้ี์มลีกัษณะสวยงามแตกต่างไปจาก
องคอ์ื่นๆ สมควรแก่เวลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุง้ เพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  

17.45น.            บินลดัฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ   โดยสายการบิน UB017 

19.15น.            ถึงสนามบินโดยสวสัดิภาพ อ่ิมบญุพร้อมความประทบัใจ 

******************************************************************************************************* 
 
ก ำหนดกำรเดินทำงวนัท่ี   15-20 / 22-27 มีนำคม 2561 
                                           05-10 / 19-24 / 26เมษำยน -01 พฤษภำคม 2561 
                                           10-15 / 24-29 พฤษภำคม 2561 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 

ผูใ้หญ่ราคาท่านละ 30,900.-  บาท 23,900.-  บาท 
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1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือ ออกนอกประเทศนัน้ๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. คา่ตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั 
2. คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
4. คา่ใชจ้า่ยของมคัคุเทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกใหท้า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิสงูสุดทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000.- บาท 

ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั 
*** เดก็อายุต า่กว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รบัความคุ้มครองประกนัอุบติัเหตุเพียง
คร่ึงเดียว *** 
6. คา่ภาษนี ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่26 กมุภาพนัธ ์2561 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ใน

กรณีทีท่างสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 
 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย, หนงัสอืเดนิทางเลม่สเีหลอืงของคนจนีและ คา่แจง้เขา้ แจง้ออก ส าหรบั

ทา่นทีถ่อืต่างดา้ว 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมั 
4. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และ คา่ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
5. คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 

 
 

เง่ือนไขการช าระเงิน  : กรณุาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือก่อนการเดินทาง 
21 วนัท าการ 
 

 
ส าหรบัท่านท่ีต้องการพกัเด่ียว  

เพ่ิมท่านละ 
5,900.-  บาท 5,900.-  บาท 



GRAND   MYANMAR 6D5N BY UB ON MAR-MAY 18 

การยกเลิก :   กรณุาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์น  
การคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

หมายเหต ุ:   
1.  ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 
การเมอืง โรคระบาด และสายการบนิฯลฯ โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่าน
เป็นส าคญัที่สุด ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศญี่ปุ่ น / การน า
สิง่ของผดิกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง และความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงภยั
ธรรมชาตติ่างๆ และการยกเลกิเที่ยวบนิ ซึ่งทางบรษิทัฯ ไม่อาจคนืเงนิให้ท่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอื
บางส่วน นอกจากน้ีทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบั
อตัราแลกเปลีย่นของเงนิสกุลเยน 
2.  ในกรณีทีเ่กดิภยัพบิตัทิางธรรมชาตติ่างๆ ทางบรษิทัสามารถคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรไ์ดก้ต็่อเมื่อทางสาย
การบนิและโรงแรมทีพ่กัไดท้ าการพจิารณาคนืเงนิสว่นนัน้ใหแ้ลว้เทา่นัน้ 
3. ในกรณีเกดิภยัธรรมชาตใินต่างประเทศระหวา่งการเดนิทาง หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ้นและมเีหตุท าให้
การเดนิทางไมส่ามารถเป็นไปตามก าหนดการได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหรอืไมร่บัผดิชอบต่อ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้นอกเหนือจากรายการทวัร ์จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัวา่จะมกีารรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยจาก
สายการบนิ โรงแรม หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อ  
 
 

 
 
 
 

 


