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กาํหนดวันเดนิทาง : มีนาคม – พฤษภาคม 2563 
**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิWนและคนขับรถ ชาํระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 

 

วันแรกของการเดนิทาง     
กรุงเทพฯ – มัณฑเลย์ - พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก) - สะพานไม้อูเบง็ – วัดกุโสดอ - วัดมหามัยมุนี  
พระราชวังมัณฑเลย์ – วหิารไม้ทองคาํชเวนันดอร์ – วัดเขามัณฑเลย์                                            (เยน็) 

10.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั hน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F   
  สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที>ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
12.15 น.  ออกเดินทางสูมั่ณฑเลย์ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที>ยวบินที> PG – 709 
  (บริการอาหารและเครืWองดืWมบนเครืWอง) (1) 
13.40 น.    เดินทางถงึสนามบินมัณฑเลย์ ประเทศพม่า หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
    (เวลาท้องถิWนทีWพม่า ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาท)ี  
  มัณฑเลย์ ตั Vงอยูภ่าคกลางของประเทศ ริมฝั>งแมนํ่ Vาอิรวดี เป็นเมืองหลวงสดุท้ายที>มีกษัตริย์ปกครอง ก่อนที>

องักฤษจะเข้ามาเปลี>ยนแปลงระบบพร้อมทั Vงย้ายเมืองหลวงจากมณัฑเลย์ไปอยูที่>ยา่งกุ้งแทน  
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  พระเวรสนาเจดีย์ (เจดีย์หยก) ถกูสร้างขึ Vนจากหยกทั Vงหมดหนึ>งในพลอยเนื Vอออ่นของประเทศพมา่ ตั Vง
ตระหงา่นอยูบ่นเนินเขาที> Hsin Ywa หมูบ้่าน Myinhmu ในเมืองอมรปรุะ “เวสนา” หมายความวา่ถกูสร้างขึ Vน
สําหรับชาวพมา่และทกุชนชาติทั>วโลกผู้ ที>บชูาและสกัการะ ชื>อนั Vนหมายความวา่การให้ความสงบ ความ
คืบหน้า ความเจริญ ความโชคดี ความรุ่งโรจน์ชื>อเสียง ความมั>งคั>ง แคล้วคลาดปลอดภยัจากภยนัอนัตราย 

  ทั Vงหลายและการสมปรารถนา  
  สะพานไม้อูเบง็ เป็นสะพานไม้สกัที>ยาวที>สดุในโลก ตั Vงอยูท่างตอนใต้ของเมืองอมรปรุะ ประเทศพมา่ สะพาน

ไม้อเูบง็นั Vนมีความยาว 1.2 กิโลเมตร ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน มุง่ตรง ไปยงัเจดีย์เจ๊าตอว์กยี สร้างขึ Vน
เมื>อราวปี ค. ศ. 1850 นอกจากนจะเป็นสะพานไม้ที>ยาวที>สดุในโลกแล้ว ยงัเก่าแก่ที>สดุในโลกอีกเช่นกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วัดโกโสดอ สถานที>เก็บพระไตรปิฎกฉบบัสงัคายนาครั Vงที> 5  ซึ>งถือเป็นการสงัคายนาครั Vงแรกในรอบ 2,000 ปี

ในสมยัของพระเจ้ามินดง  โดยได้จารึกเป็นอกัษรพมา่ที>ถอดความมาจากภาษาบาลีไว้บนแผน่หินขนาดใหญ่ 
729 แผน่  แตล่ะแผน่จะอยูใ่นครอบมณฑปซึ>งตั Vงอยูโ่ดยรอบวดั บรรยากาศของบริเวณวดัร่มรื>นด้วยต้นพิกลุ
มากมายเรียงรายกนัอยูโ่ดยรอบ ในจํานวนนี Vจะมีอยูต้่นหนึ>งที>อายเุก่าแก่ที>สดุกวา่ 250 ปีขนาดลําต้นใหญ่
ประมาณ 10 คนโอบ กิ>งก้านสาขาก็ยื>นสยายร่มเงา จนต้องมีเสาคํ Vาไว้เป็นระยะๆ หากเดินเข้าไปจนสดุด้านใน
จะได้พบเจดีย์ที>จําลองแบบมาจากเจดีย์ชเวชิกองในพกุามและยงัมีแบบจําลองผงัของวดัให้ชมด้วย 
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 วัดมหามัยมุนี เป็นหนึ>งในห้าสถานที>ศกัดิvสทิธิvสงูสดุของประเทศพมา่ ภายในวดัเป็นที>ประดิษฐานของพระ 
  มหามยัมนีุ ที>ถือเป็นพระพทุธรูปสําคญัคูบ้่านคูเ่มือง โดยจดุที>น่าสนใจและเป็นเอกลกัษณ์ของวดัแหง่นี V คือพิธี

ล้างพระพกัตร์พระมหามยัมนีุ ที>มีการประกอบพิธีโดยเจ้าอาวาสในชว่ง 05.00 น. ของทกุวนั   
  พระราชวังมัณฑเลย์ เป็นพระราชวงัสดุท้ายแหง่ระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชย์ของพมา่ ก่อนที>จะถกูทําลาย

โดยทหารองักฤษ ในยคุสงครามโลกครั Vงที>สอง โดยตวัพระราชวงัที>เห็นในปัจจบุนัเกิดจากการบรูณะขึ Vนมาใหม ่
จนกลายเป็นหนึ>งในสถานที>ทอ่งเที>ยวที>มีชื>อเสียงของเมืองมณัฑะเลย์  รูปแบบในการก่อสร้างเป็นพระราชวงัที>
สร้างด้วยไม้สกัทั Vงหลงั ได้ชื>อวา่มีความงดงามมากที>สดุแหง่หนึ>งในทวีปเอเชีย มีคนํู Vารอบพระราชวงัและประตทีู>
ยิ>งใหญ่ และเป็น พระราชวงัที>สดุท้ายของพระเจ้าธีบอ กษัตริย์องค์สดุท้ายแหง่ราชวงศ์คองบอง  

  วหิารไม้ทองคาํชเวนันดอร์ เป็นอาคารไม้สีดํา อดีตเป็นสีทองทั Vงหลงั คําวา่ “ชเวนันดอว์” แปลวา่ วหิารไม้
สีทอง  เดิมเป็นพระตําหนกัของพระเจ้ามินดง สร้างในปี 2400 อยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย์ และพระองค์
สวรรคตที>พระตําหนกัหลงันี Vในปี 2421 พระเจ้าสีป่อ (ติบอ)  พระราชโอรส ได้สั>งให้รื Vอนําไปถวายวดัที>อยูภ่าย 
นอกพระราชวงัในปี 2423  สร้างด้วยไม้เนื Vอแข็งสีดําทั Vงหลงั แกะสลกัสวยงามบนไม้สกัทองประดบัตามจดุ
ตา่งๆ สวยงามแปลกตาประณีตมาก ความสําคญัคือ วิหารหลงันี Vเป็นโบราณสถานลํ Vาคา่ที>คงเหลืออยูเ่พียงหลงั
เดียว เพราะเกิดไฟไหม้ทําลายไปหมดในช่วงสงครามโลกครั Vงที> 2 ภายในวิหารมีพระประธานปางมารวิชยั 
ประดิษฐานอยูบ่นบษุบกตรงตําแหน่งเดิมของพระราชบลัลงัก์เดิม เพดานหลงัคาภายในวิหาร ยงัคงเห็นสีทอง
ที>เกิดจากการปิดทองคําเปลวลงบนไม้ที>ได้สลกัลวดลายอยา่งวิจิตรบรรจงร่องไม้เป็นสีชาด (สีแดง) เสาภายใน
วิหารมากมายหลายต้นเป็นไม้สกัต้นเดียวสงูราว 10 เมตร สวยงามลํ Vาคา่มาก ช่างไม้สลกัเรื>องราวพทุธชาดก
ประดบัไว้หลายเรื>อง โดยเฉพาะทศชาติ (สบิชาติสดุท้าย) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  วัดเขามัณฑเลย์ ถกูสร้างขึ Vนพร้อมๆ กบัในช่วงที>มีการสร้างเมืองมณัฑะเลย์ขึ Vนมาในสมยัของพระเจ้ามินดง 

พื Vนที>ด้านบนมีปชูนียสถานสําคญัๆ เช่นวิหารบรรจพุระบรมสารีริกธาต ุซึ>งเป็นพระบรมธาตทีุ>ขดุพบที>แคว้น
คนัธารราษฎร์ ในประเทศอินเดีย และวิหาร “ซตูองพญา” ซึ>งมีรูปทรงคล้ายมณฑปครอบพระมหามยัมนีุ 
ภายใต้วิหารประดิษฐานพระพทุธรูปทั Vงสี>ทิศ คือ พระกกสุนัโธ พระโกนาคมน์ พระกสัสป และพระสมณโคดม 
รอบวิหารมีระเบียงสําหรับชมทศันียภาพเมืองมณัฑะเลย์และสามารถมองเห็นแมนํ่ Vาอิระวดี พระราชวงั 
มณัฑะเลย์ และวดักโุสดอว์  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (2)  
  นําทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรม ROYAL PALACE HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 
 
 



 

Meng 3 : Grand Myanmar มัณฑเลย์-พุกาม-อนิเล-ย่างกุ้ง-อนิทร์แขวน : 6 วัน (PG) : Mar-May 63 

วันทีWสองของการเดนิทาง  
พธีิล้างหน้าพระมัยมุนี – มัณฑเลย์ - พุกาม (บนิภายใน) - วัดอนันดา - วหิารธรรมยันจ ี- เจดีย์ชเวสิกอง  
วัดตโิลมนิโล – วัดหนุหา - ทะเลเจดีย์                                                               (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

04.30 น. พธีิล้างหน้าพระมัยมุนี ความเชื>อของชาวเมียนมา  เชื>อกนัวา่พระมหามยัมนีุ เป็นพระพทุธรูปมีชีวิต เพราะ
พระพทุธเจ้าได้ประทาน “ลมหายใจศกัดิvสทิธิv”เข้าไปในพระวรกายของพระพทุธรูปองค์นี V ซึ>งความเชื>อนี Vเอง ที>
เป็นต้นกําเนิดของ “พิธีล้างพระพกัตร์”พระมหามยัมนีุ ที>เจ้าอาวาส ทกุรูป จะต้องทําหน้าที>จดัพิธีล้างหน้าและ
แปรงฟัน ให้พระพทุธรูปในช่วงเช้าตรู่ของทกุวนั เพราะถือวา่“พระมหามยัมนีุ” นั Vน เป็นพระพทุธรูปมีชีวิต มีลม
หายใจ และนบัเป็นพิธีแหง่ความศรัทธาปฏิบติัสืบตอ่กนัมาเป็นเวลานบัพนัปีแล้วโดยช่วงเวลาราวตี 3 ถงึตี 4 
ของทกุวนั จะมีชาวเมียนมา และชาวพทุธชาติอื>นๆ รวมถงึนกัทอ่งเที>ยวตา่งศาสนา  พากนัหลั>งไหลมาร่วมและ
ชมพิธีอนัศกัดิvสทิธิvนี Vเป็นจํานวนมาก ซึ>งทางวดัจะอนญุาตให้ผู้ชายขึ Vนไปปิดทององค์พระได้ สว่นผู้หญิง นั Vนห้าม 
แตจ่ะให้กราบไหว้บชูาที>ด้านลา่ง และมีเขตห้ามผู้หญิงลํ Vาเข้าไป หากผู้หญิงอยากปิดทององค์พระมหามยัมนีุ 
สามารถฝากผู้ชายขึ Vนไปปิดแทนได้ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีWพกั (3)  
  ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินมณัฑเลย์ เพื>อเดินทางสูเ่มืองอินเล (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)  
00.00 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองพุกาม โดยสายการบิน.......... เที>ยวบินที> ........ 
00.00 น.    เดินทางถงึสนามบนิเมืองพุกาม  
 พุกาม ดินแดนแหง่เจดีย์ ถกูสถาปนาโดยพรเจ้าอะโนรธา ตั Vงอยูริ่มแมนํ่ Vาอิรวดี กลา่วกนัวา่จํานวนเจดีย์ที>

แท้จริงนั Vนมีจํานวนมากกวา่ 10,000 องค์ เป็นเอกลกัษณ์บง่บอกถงึความเจริญรุ่งเรืองของพระพทุธศาสนาใน
พมา่เมื>อครั Vงอดีต 

   วัดอนันดา หรือ อานันทะ  หมายถงึ ปัญหาที>ไมส่ิ Vนสดุของพระพทุธเจ้า เป็นเจดีย์ที>ยอมรับกนัวา่งดงามที>สดุ 
   ในพกุาม เป็นการออกแบบที>สมดลุลงตวัมากที>สดุ มีพื Vนที>ใช้สอยมาก มีเทคนิคการก่ออิฐที>ถ่ายนํ Vาหนกัให้ตวั 
   อาคารได้ดีเยี>ยม สิ>งที>น่าสนใจอีกสิ>งหนึ>งคือ บานประตไูม้ขนาดยกัษ์ทั Vง 4 บานหน้าพระพทุธรูปยืนสงูประมาณ  
   7 เมตร แกะสลกัอยา่งสวยงาม เป็นบานประตทีู>พระเจ้าบเุรงนอง (ผู้ชนะสบิทิศ) สร้างถวายอนนัดาเจดีย์ครั Vงที> 
   ยกทพัมายงัภาคเหนือของพมา่เมื>อ 400 ปี เศษมาแล้ว สิ>งที>น่าชมคือ รูปแกะสลกัสงิโตที>ประดบัอยูส่ว่นบนของ 
   บานประต ูมีความงดงาม ประณีตมาก อนนัดาเจดีย์เป็นผลงานชิ Vนเอกและชิ Vนสดุท้ายของพระเจ้ากยนัสติถา  
   เพราะพระองค์ได้สั>งให้ประหารชีวิตช่างฝีมือหมดเพื>อมิให้ไปสร้างที>ใดที>มีความงดงามเชน่นี Vได้อีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   วหิารธรรมยันจี หรือ ธรรมเจดีย์ แปลวา่ “แสงสวา่งแหง่ธรรม” อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองเก่า  
   ตั Vงตระหงา่นอยูก่ลางทุง่เจดีย์ ถือวา่เป็นวดัที>มีทศันียภาพสงา่งาม จนอาจจะขม่โบราณสถานที>เรียงรายอยู ่
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   รอบๆ ชาวพกุามถือวา่เป็นวิหารที>สงา่งามและใหญ่ที>สดุของพกุาม 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เจดีย์ชเวสิกอง ลกัษณะของเจดีย์เป็นทรงระฆงัควํ>าแบบมอญ ประดบัด้วยช่ออบุะได้อยา่งสวยงามมีแถบ 
   คาดรอบองค์ระฆงัที>เรียกวา่ รัดอก แซมลวดลายประดบัอยา่งสวยงามทั Vงขอบลา่ง และขอบบน องค์เจดีย์หุ้ม 
   ด้วยแผน่ทอง รอบระเบียงมีภาพแผน่เคลือบปนูเลา่เรื>องราวในนิทาน ชาดกเพื>อเป็นคติธรรมสอนใจ จดุที> 
   น่าสนใจที>เป็นไฮไลท์ของทวัร์พมา่ คือ บริเวณลานหน้าบนัไดทางขึ Vนสูเ่จดีย์ทิศตะวนัออก มีบอ่เลก็ๆ เส้นผา่ 
   ศนูย์กลางประมาณ 3 นิ Vว ลกึ 2 นิ Vว ใสนํ่ Vาไว้เพื>อมองลงไปจะเห็นยอดแจดีย์ที>สะท้อนลงมายงัผิวนํ Vาอยา่ง 
   มหศัจรรย์ จดุนี Vจงึกลายเป็นจดุขอพรที>ชาวพมา่มกัจะมานั>งคกุเขา่ขอพรเป็นประจํา เมื>อรู้อยา่งนี Vคณะทวัร์พมา่ 
   ไมร่อช้าตา่งพากนัมานั>งคกุเขา่ขอพรและเข้าคิวเพื>อถ่ายรูปยอดเจดีย์ในบอ่นํ Vา 
   วัดตโิลมินโล วิหารแหง่นี Vได้ชื>อวา่เป็นวิหารองค์สดุท้ายที>มีการสร้างในแบบสถาปัตยกรรมพกุาม ด้วย

สถาปัตยกรรมที>ได้รับการยกยอ่งวา่สวยงามทั Vงภายนอกและภายในโดยเฉพาะเจดีย์เลก็ๆที>อยูร่อบวดั และลาย
ปนูปั Vนบริเวณฐาน รวมถงึกําแพงด้านนอก ทางเดินรอบวดักว้างขวาง 
วัดมนุหา สร้างขึ Vนโดยพระเจ้ามนหุา กษัตริย์ของชาวมอญ เมื>อพระองค์ตกเป็นเชลยของพระเจ้าอโนรธา เมื>อ
ครั Vงที>เข้าตีเมืองสธุรรมวดี หรือเมืองสะเทิม แล้วกวาดต้อนผู้คนมาที>พกุาม พระเจ้ามนหุาและพระอคัรมเหสีถกู
คมุขงัไว้ที> มยินกาบา ทางใต้ของพกุามและ ณ ที>นั Vน ในปี พ.ศ. 1602 พระเจ้าอโนรธาทรงมีพระราชานญุาติให้
พระเจ้ามนหุา สร้างวดัมนหุาขึ Vนเพื>อทรงใช้เป็นที>บําเพ็ญพระราชกศุล กษัตริย์มอญทรงระบายความรู้สกึอดึอดั
คบัแค้นใจในพระราชหฤทยัของพระองค์ ในระหวา่งที>ทรงถกูคมุขงัด้วยการให้สร้างพระพทุธรูปปางมารวิชยั 
ขนาดใหญ่โตมากจนคบัวิหาร ขนาบข้างด้วยพทุธสาวก และถกูเรียกขานวา่ "พระอดึอดั" มาจนถงึทกุวนันี V 
นอกจากนั Vนทางด้านหลงัยงัมีพระพทุธรูปปางปรินิพพานขนาดใหญ่โตมากเช่นกนั ทวา่มีพระโอษฐ์ที>ยิ Vม จงึ
ตีความวา่ พระเจ้ามนหุาอาจจะมีพระประสงค์ที>สื>อความหมายวา่ มีเพียงความตายเทา่นั Vนที>ทําให้ดวง
วิญญาณของพระองค์มีอิสรภาพ 

 ทะเลเจดีย์  ดินแดนแหง่ทะเลเจดีย์ มีที>มาจากความรุ่งเรืองของอาณาจกัรพกุามในสมยัพทุธศตวรรษที> 16  
  ซึ>งกษัตริย์พระองค์ตา่งๆในช่วงเวลานั Vนมีความศรัทธาในพทุธศาสนาเป็นอยา่งมาก ทําให้มีการสร้างเจดีย์

ขึ Vนมาเป็นจํานวนมากกวา่ 10,000 องค์ จนไมว่า่จะมองไปทางใดก็เห็นแตย่อดแหลมของเจดีย์ทกุพื Vนที> 
ภายหลงัจากการลม่สลายของอาณาจกัรพกุาม เจดีย์บางสว่นก็ได้ทรุดโทรมและพงัทลายลงมาตามกาลเวลา 
จนในปัจจบุนัมีจํานวนเจดีย์เหลืออยูป่ระมาณ 4,000 องค์ แตก็่ยงัคงสมัผสัได้ถงึร่องรอยความรุ่งเรืองในอดีตได้
อยา่งชดัเจน รวมถงึเจดีย์องค์สําคญัตา่งๆก็ได้รับการดแูลบรูณะอยา่งดี ตั Vงอยูที่>เมืองพกุาม ประเทศพมา่ 
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เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (5)  
  นําทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรม BAGAN ROYAL PALACE HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 
 

วันทีWสามของการเดนิทาง  
พุกาม - อนิเล (นัW งเครืWองภายใน) - วัดชเวยันเป - ล่องทะเลสาบอนิเล - วัดแมวกระโดด - แปลงผักลอยนํ hา 
วัดพองดออู – ศูนย์ผ้าทอใยบวั                                                                          (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีWพกั (6)  
 ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินยา่งกุ้ง เพื>อเดินทางสูเ่มืองอินเล (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)  
00.00 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองแฮโฮ โดยสายการบิน.......... เที>ยวบินที> ........ 
00.00 น.    เดินทางถงึสนามบินเมืองอนิเล  
  วัดชเวยันเป : ตามตํานานกลา่ววา่ เมื>อร้อยกวา่ปีก่อนในเมืองยองชเว เจ้าฟา้ไทใหญ่และเจ้าหญิงได้แขง่กนั

สร้างเจดีย์ เจ้าหญิงชนะเพราะโกงด้วยการสร้างโครงไม้ใผ ่จากนั Vนใช้เสื>อหญ้าคลมุแล้วฉาบด้วยปนูขาว 
ภายหลงัเจ้าฟา้รู้วา่ถกู หลอกก็กริ Vวยิ>งนกัเมื>อคิดได้จงึสร้างเจดีย์หายโกรธ ขึ Vนที>วดัชเวยนัเปแหง่นี V วดัแหง่นี Vเป็น
สถานที>ศกึษาธรรมของเณร สว่นใหญ่แถบนั Vน หลายๆคนมาถ่านภาพพระเณรริมหน้าตา่ง ทีี>สําคญัในการมาวดั
นี Vอยา่ลืมชมลายฉลไุม้สะบดัไหวบน หลงัคากฎิุที>งามราวกบัมีชีวิตและชมเจดีย์วิหารทางด้านขวา ซึ>งผนงัแดง
ถกูเจาะช่องเป็นแนวเพื>อประดิษฐานพระ พทุธรูปประดบัประดาด้วยภาพลายเส้นของเจดีย์และผู้คน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (7)  
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  แปลงผักลอยนํ hา : หมูบ้่านผลติบหุรี>พื Vนเมืองและสวนลอยนํ Vา ที>ปลกูผกัมากมายเช่นพริก,ผกักาด,มะเขือเทศ
ใน จํานวนมากพอที>จะเลี Vยงคนพมา่ทั Vงประเทศได้ 

  วัดแมวกระโดด : ที>รวบรวมพระพทุธรูปสําคญัๆไว้เป็นจํานวนมากเป็นวดัที>ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณ 
สถานประกอบด้วยเสาไม้สกัถงึ 654 ต้นสร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมยัพระเจ้ามินดงและชมแมวกระโดดลอด
บว่ง ซึ>งได้รับการฝึกมาอยา่งดีจากพระวดันี Vเพื>อโชว์ให้นกัทอ่งเที>ยวได้ชม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วัดพองดออู : เป็นวดัศกัดิvสทิธิvและเก่าแก่เป็นที>เคารพของชาวอินคามากที>สดุ เป็นที>ประดิษฐานของ 
  พระพองดออ ูหรือพระบวัเข็มทั Vงห้าองค์ ตํานานเลา่วา่พระบวัเข็มทั Vงห้านั Vนสลกัจากไม้จนัทร์หอมที>พระเจ้า 
  อลองสทิธไูด้รับจาก นางยกัษ์ษิณีตนหนึ>ง ครั Vนพระองค์เสดจ็ผา่นมาที>ทะเลสาบอินเลแล้วได้ชว่ยลกูของนาง

ยกัษ์จากการตกนํ Vา หลงัจากนั Vน พระองค์ให้ช่างแกะสลกัไม้จนัทร์หอมเป็นพระพทุธรูปองค์เลก็ห้าองค์ แล้ว
สร้างวดัเพื>อประดิษฐาน ตอ่มาวดัแหง่นี Vได้ โรยร้างไปจนชาวอินทาได้อพยพเข้ามาจงึได้ช่วยกนับรูณะวดัแหง่นี V 
แตส่ามารถงมพระพทุธรูปขึ Vนมาได้เพียงสี>องค์ เมื>อสร้างบษุบกเพื>อประดิษฐานพระพทุธรูปได้แสดงปาฏิหาริย์ 

  กลบัมามีห้าองค์ดงัเดิม  
 ศูนย์ผ้าทอใยบัว : เป็นศนูย์กลางแหลง่ผลติสนิค้า, เสื Vอผ้า, กระเป๋า ที>ทําจากใยบวั 
เยน็        รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (8) 
  นําทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรม MYNMAR TRESURE HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 
 

วันทีWสีWของการเดนิทาง  
อนิเล - ย่างกุ้ง (นัW งเครืWองภายใน) - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา – วัดไจ๊ป๋อรอ – พระธาตุอนิทร์แขวน  
                              (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีWพกั (9)  
 ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดินทางสูส่นามบินเฮโฮ เพื>อเดินทางสูเ่มืองยา่งกุ้ง (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)  
00.00 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน.......... เที>ยวบินที> ........ 
00.00 น.    เดินทางถงึสนามบินเมืองย่างกุ้ง  
  หงสาวดี ตั Vงอยูท่างฝั>งตะวนัออกของแมนํ่ Vาพะโค เป็นเมืองหลวงของชาวมอญมาก่อน ในอดีตซึ>งสญัลกัษณ์

ของเมืองนี Vคือ หงส์คู ่ตํานานเลา่วา่เมื>อครั Vงที>พระพทุธเจ้าเสดจ็มาบริเวณหงสาวดีเมื>อก่อนยงัเป็นเพียงเกาะ
เลก็ๆ ในอา่วเมาตะมะ เลก็มากจนหงส์สามารถยืนได้เพียงตวัเดียว ทําให้หงส์ตวัเมียต้องยืนอยูบ่นหลงัตวัผู้  พอ 

  เห็นเช่นนั Vนจงึทํานายวา่พื Vนที>บริเวณนี Vจะเป็นเมืองที>เจริญรุ่งเรืองมากที>สดุ  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (10)  
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   พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์) ตั Vงตระหงา่นโดดเดน่อยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี Vถือวา่มี 
   ความโดดเดน่ในหลายๆด้าน ไมว่า่จะเป็นเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้า  
   และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิ>งศกัดิvสทิธิvสําคญัสงูสดุของชาวพมา่ เป็นเจดีย์ที>สงูที>สดุในพมา่ สว่น 
   ปลียอดที>พงัลงมาก็ได้ตั Vงไหว้ที>มมุหนึ>งขององค์เจดีย์เพื>อให้พทุธศาสนิกชนได้กราบไหว้บชูาควบคูไ่ปกบัเจดีย์
  องค์ปัจจบุนั 
  วัดไจ๊ป๋อรอ  เป็นพระพทุธรูปที>มีอายมุากกวา่ 2,000 ปี โดยมีเรื>องเลา่กนัวา่เป็นพระพทุธรูปที>ลอยนํ Vามาติด 
  อยูใ่กล้ๆ วดั จากนั Vนชาวพมา่ได้เอาพระพทุธรูปมาประดิษฐานไว้ที>วดัแล้วปิดทององค์พระทั Vงองค์ ตอ่มาใน

ตําแหน่งที>หางคิ Vวได้มีจดุๆเหมือนไฝเกิดขึ Vน จะปิดทองกี>ครั Vงก็ยงัเกิดเป็นจดุดําๆอยูต่ลอด ทางวดัจงึไมไ่ด้ปิด
ทองตรงที>ตําแหน่งไฝอีกเลยจงึเรียกพระองค์นี Vกนัวา่ พระไฝเลื>อน 

  พระธาตุอนิทร์แขวน (นั>งกระเช้าขึ Vน-ลง) ตั Vงอยูที่>เมืองไจ้ก์โถ่ อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ บน
ยอดเขา Paung Laung เหนือระดบันํ Vาทะเล 3,615 ฟตุ ลกัษณะเดน่ของพระธาตอิุนทร์แขวนคือ มีลกัษณะเป็น
ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตั Vงอยูบ่นหน้าผาสงูชนัอยา่งหมิ>นเหม ่เหมือนจะหลน่และท้าทายแรงดงึดดูของโลกโดย
ไมต่กลงมาอยา่งเหลือเชื>อ พระธาตุอนิทร์แขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสิWงศักดิ�สิทธิ�ทีWชาวพม่า
ต้องไปสักการะ และตามความเชืWอล้านนาเชืWอว่าเป็นพระธาตุประจาํปีเกดิปีจอ (ปีหมา) ทีWคนเกดิปีนี h
ต้องไปนมัสการสักครัhงหนึWงในชีวติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีWพกั (11)  
  นําทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรม KYAIKHTO HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่  
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วันทีWห้าของการเดนิทาง  
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี - พระพุทธไสยาสชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์ชเวดากอง 
               (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีWพกั (12)  
  เชิญทา่นสกัการะพระธาตุอนิทร์แขวน หรือทา่นจะเลือกทําบญุด้วยการถวายระฆงัเพื>อเป็นสริิมงคลกบัตวั

ทา่นเอง ได้เวลาอนัสมควรเดินทางกลบัสูเ่มืองหงสาวดี โดยรถโค้ช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   พระพุทธไสยาสชเวตาเลียว เป็นหนึ>งในสถานศกัดิvสทิธิvของเมืองหงสาวดี เนื>องจากมีความอลงัการและ 
   มีความสวยงามเป็นอยา่งมาก โดยมีความยาวถงึ 181 ฟตุ สงู 50 ฟตุ เลยทีเดียว ทั Vงยงัมีความเชื>อมากมาย 
   เกี>ยวกบัพทุธศาสนา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (13)  
  พระพุทธรูปไจ๊ปุ่น บรูณะเมื>อ พ.ศ.2019 มีพระพทุธรูปปางประทบันั>งรอบทั Vง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเดจ็

พระสมณโคดมสมัมาสมพทุธเจ้า (ทิศเหนือ) กบัพระพทุธเจ้าใน อดีต 3 พระองค์คือ 1.พระพทุธเจ้าโกนาคมโน  
  (ทิศใต้) 2.พระพทุธเจ้ากกสุนัโธ (ทิศตะวนัออก) 3.พระพทุธเจ้ามหากสัสะปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดย 4 สาว 
  พี>น้อง ที>อทิุศตนให้กบัพระพทุธศาสนาสร้างพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมข้่องแวะกบับรุุษเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เจดีย์ชเวดากอง : พระมหาเจดีย์คูบ้่านคูเ่มืองพมา่ เป็นโบราณสถานของโลกซึ>งมีอายมุากกวา่ 2,500 ปี พระ

มหาเจดีย์ แหง่นี Vตั Vงอยูบ่นยอดเขาสงู 100 เมตร ภายในประดิษฐานพระเกศธาตขุองพระพทุธเจ้า ด้านนอกนั Vน
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หุ้มแผน่ทองเอาไว้ มากกวา่ 8,600 แผน่ บนยอดสดุของเจดีย์ประดบัด้วยเพชร, พลอย, ทบัทิม, บษุราคมัและ
ไพลนิ อีกกวา่ 8,000 เม็ด ซึ>งไมส่ามารถประเมินคา่ได้ ให้ทา่นนมสัการ ณ จดุ อธิฐานศกัดิvสทิธิvพร้อมใบไม้ที>มี
ความหมายถงึ “ชัยชนะและความสาํเร็จ” ในบริเวณรอบเจดีย์ จะมีพระประจําวนัเกิดตั Vงอยู่ โดยแตล่ะวนัจะมี
รูปปั Vนเป็นสญัลกัษณ์ แตไ่มต้่องกลวัวา่จะอา่นไมอ่อกเพราะมีเขียนชื>อวนักํากบัไว้ทั Vงภาษาพมา่และ
ภาษาองักฤษ ดงันี V 

       วันอาทติย์ – สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Vนครุฑ  วันจันทร์ – สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Vนเสือ  
       วันอังคาร – สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Vนสงิห์  วันพุธกลางวัน  – สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Vนช้างมีงา  
       วันพุธกลางคืน - สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Vนช้างไมมี่งา   
       วันพฤหสับดี - สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Vนหนใูหญ่หางสั Vน (คล้ายอ้น) 
       วันศุกร์ – สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Vนหนหูางยาว  วันเสาร์ - สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Vนพญานาค 
 ดอกไม้ที>นํามาถวายไหว้พระเจดีย์ สว่นใหญ่ที>นํามาถวายจะเป็นดอกมหาหงส์ และใบหว้า โดยดอกมหาหงส์

จะมีกลิ>นหอม และใบหว้าจะใช้ในการอธิษฐานขอให้สําเร็จ 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (14)  
  นําทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรม TAW WIN GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 
 

วันทีWหกของการเดนิทาง  
พระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทนัใจ-เทพกระซบิ) - เจดีย์กาบาเอ - ตลาดสกอ็ต  
วัดพระเขี hยวแก้ว – วัดพระหนิอ่อน - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ             (เช้า/กลางวัน/ - ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีWพัก (15)  
  พระนอนตาหวาน : พระพทุธไสยาสน์แหง่เมือง ยา่งกุ้ง มีความยาวกวา่ 70 เมตร เป็นพระนอนที>ใหญ่ที>สดุ

และมีความงดงามที>สดุในประเทศพมา่ ทั Vงพระพกัตร์และขนตาที>งดงาม ดวงตาของทา่นเป็นแก้วสั>งผลติมา
จากประเทศญี>ปุ่ น โดยเฉพาะรวมไปถงึพระจีวรที>มีความพริ Vวไหวสมจริง ปลายสดุพระบาทของพระนอนองค์นี V
มีลวดลายลกัษณะพิเศษ คือ ที>บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ>งอนัล้วนเป็นมิ>งมงคลสงูสดุ 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เจดีย์โบตาทาวน์ : แปลวา่เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย หนึ>งในสถานที>ทอ่งเที>ยวยอดนิยมของพมา่ เพื>อขอพร 
  เทพทนัใจและเทพกระซิบ ตามตํานานเลา่ขานวา่เมื>อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรง 



 

Meng 3 : Grand Myanmar มัณฑเลย์-พุกาม-อนิเล-ย่างกุ้ง-อนิทร์แขวน : 6 วัน (PG) : Mar-May 63 

 
  บญัชาให้นายทหารระดบัแมท่พัตั Vงแถวถวายสกัการะแดพ่ระเกศาธาต ุที>อญัเชิญมาทางเรือและมาขึ Vนฝั>งเมือง

ตะเกิงหรือดากอง จงึสร้างเจดีย์โบตาทาวน์ไว้เป็นที>ระลกึในบริเวณนี V พร้อมทั Vงแบง่พระพทุธเกศา 1 เส้น มา
บรรจไุว้ จงึเป็นหนึ>งในมหาบชูาสถานของชาวมอญและพมา่เรื>อยมา ตอ่มาเจดีย์โบตาทาวน์องค์เดิมได้ถกู
ผลกระทบจากสงครามโลกครั Vงที> 2 ทําให้พงัทลายลงมา ในระหวา่งการบรูณะได้ค้นพบผอบทรงสถปูบรรจพุระ
เกศธาตแุละพระบรมสารีริกธาต ุตอ่มาจงึได้สร้างเจดีย์องค์ใหม ่แล้วนําพระเกศาธาตมุาบรรจใุนมณฑปครอบ
แก้วใสประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทําชอ่งทางให้พทุธศาสนิกชนเดินเข้าไปดแูละสกัการะบชูาได้อยา่ง
ใกล้ชิด 

  เทพทนัใจ หรือนัตโบโบยี อยูที่>ศาลาริมนํ Vาด้านข้างของเจดีย์โบตาทาวน์ ชาวพมา่มีความเชื>อกนัวา่  
   ไมว่า่จะสร้างเจดีย์ใดๆ ที>ไหนก็ตาม จะต้องมีเทพคอยคุ้มครองดแูลเจดีย์ ซึ>งเจดีย์แหง่นี Vก็มีเทพทนัใจ 
   คอยคุ้มครอง เชื>อกนัวา่จะทําให้สมปรารถนารวดเร็วทนัใจ สมกบัคําวา่ เทพทนัใจ นั>นเอง 
  เทพกระซบิ หรือเมี�ยะนานหน่วย อยูฝั่>งตรงข้ามกบัเจดีย์ ตามตํานานกลา่วไว้วา่เทพกระซิบเป็นธิดา 
   ของพญานาคที>มีความศรัทธาตอ่พระพทุธศาสนาเป็นอยา่งมากเชื>อวา่ถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะ 
   สมหวงัอีกด้วย 
  เจดีย์กาบาเอ : เจดีย์ทรงกลมที>มีความสงูและเส้นผา่นศนูย์กลางเทา่กนั (34 เมตร) สร้างปี พ.ศ.2493-2495 

ในสมยันายกฯ อนู ุ(นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื>อใช้เป็นสถานที>ในการชําระพระไตรปิฎกครั Vงที> 6 
ในช่วง พ.ศ.2497-2499 ปัจจบุนัเป็นที>ประดิษฐานของพระพทุธเจ้า พระธาตขุองพระโมคคลัลา (พระอคัรสาวก
เบื Vองซ้าย) และพระสารีบตุร (พระอคัรสาวกเบื Vองขวา) โดยนําพระธาตมุาจากประเทศอินเดีย อยูใ่นห้องจําลอง
เหมือนถํ Vาสตัตบรรณคหูาเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดีย มีความเชื>อวา่ “หากทา่นไใดได้ทําพิธีมงคลบชูารับพระ
ธาตทุั Vงสาม ทั Vงชีวิตทา่นนั Vนจะหมดเคราะห์ตดักรรมและมีโชคดีตลอดไป” ภายในเจดีย์มีพระมหามนีุจําลอง 
(องค์จริงประดิษฐานที>มณัฑะเลย์) พระพทุธรูปทรงเครื>องกษัตริย์ซึ>งสร้างเสร็จปี พ.ศ.2496 นอกจากนี Vภายใน
บริเวณใกล้ๆ กนัมีต้นโพธิv ที>พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติvพระบรมราชินีนาถ 
เสดจ็มาปลกูไว้ 2 ต้น ปีพ.ศ.250 

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (16)  
 ตลาดสก๊อต : เป็นตลาดใหญ่ที>สดุของพมา่ รวบรวมความหลากหลายของสนิค้า อาทิ อญัมณี, งานไม้สกั, ไม้

หอมแกะสลกั, งาช้างแกะสลกัและผ้าตา่งๆ สง่ตรงจากเกาหลีและญี>ปุ่ น, ภาพเขียนสีนํ Vาและสีนํ Vามนัอนังดงาม  
  อิสระให้ทา่น ได้เลือกชมตามอธัยาศยั 
 วัดพระเขี hยวแก้วจุฬามณี : มีเจดีย์ที>สวยเดน่ ในสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งผกุามและยคุสมยั

อื>นๆ เข้าด้วยกนั รูปทรงแปดเหลื>ยมอนัแปลกตาของเจดีย์ทรงปราสาทประดบัปนูปั Vนสวยงาม ที>ปลายยอด
เจดีย์ประดบัทองคําแท้อร่ามตา ภายในวิหารดโูอโ่ถงโดยตรงการวิหารมีบษุบกสีทองแกะสลกัลวดลายอยา่ง
วิจิตร มีพระเขี Vยวแก้วจําลองประดิษฐานอยู ่ณ บษุบก 
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  วัดพระหนิอ่อน : แสดงถงึความเจริญรุ่งเรืองของประเทศพมา่ในยคุใหม ่เป็นที>ประดิษฐานพระพทุธรูปสีขาวที>
สร้างจากหินหยกสีขาว ซึ>งขดุพบที>รัฐยะไขล่กัษณะเป็นมนัวาว สงู �� ฟตุ กว้าง �� ฟตุ หนกัถงึ ��� ตนั ที>พระ
หตัถ์ด้านขวาบรรจพุระบรมสารีริกธาตทีุ>ได้อญัเชิญมาจากประเทศสงิคโปร์และศรีลงักา ทําให้มีความเชื>อวา่
หากได้มีโอกาสสกัการบชูาแล้วจะทําให้เกิดสริิมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี Vยงัมีพระพทุธบาทสีขาวที>ทําจากหินที>
เหลือจากการสร้างองค์พระพทุธรูปประดิษฐานอยูด้่านหลงัองค์พระด้วย 

  ได้เวลาอันสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบินยา่งกุ้ง 
18.20 น.      ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที>ยวบินที> PG – 704 
  (บริการอาหารและเครืWองดืWมบนเครืWอง) (17) 
20.20 น.  เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิvภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
 

อัตราค่าบริการ : Meng 3 

Grand Myanmar 
มัณฑเลย์ – พุกาม - อนิเล - ย่างกุ้ง - อนิทร์แขวน 

6 วัน / 5 คืน (PG) 
Period ผู้ใหญ่ � – � ทา่น เด็ก ตํ>ากวา่ �� ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ � ทา่น 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ตํ>ากวา่ �� ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ � ทา่น 

(ไมมี่เตียงเสริม) 

พกัเดี>ยว 

5 – 10 Mar 63 34,900.- 33,900.- 32,900.- 7,500.- 
19 – 24 Mar 63 34,900.- 33,900.- 32,900.- 7,500.- 
2 – 7 Apr 63 36,900.- 35,900.- 34,900.- 8,500.- 
16 – 21 Apr 63 37,900.- 36,900.- 35,900.- 8,500.- 
30 Apr – 5 May 63 36,900.- 35,900.- 34,900.- 7,500.- 
14 – 19 May 63 34,900.- 33,900.- 32,900.- 7,500.- 
28 May – 2 Jun 63 34,900.- 33,900.- 32,900.- 7,500.- 

 
***เงืWอนไขสาํหรับการจองทวัร์*** 

1. **ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิWนและคนขับรถ ชาํระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ �0 ทา่น ขึ Vนไป ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย, มีไกด์ท้องถิ>น 
    คอยดแูล ณ พมา่) 
3. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ �� ทา่น ขึ Vนไป ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 
4. ตั�วเครื>องบินเป็นราคาโปรโมชั>นของสายการบิน ต้องทําการจองพร้อมหน้าพาสและเมื>อที>นั>งคอนเฟิร์ม ต้องทําการจ่ายเงิน 
    คา่ทวัร์เตม็จํานวนทนัที และเมื>อออกตั�วเครื>องบินแล้ว ไมส่ามารถเปลี>ยนแปลงหรือยกเลกิการเดินทางได้ 

 
อัตราค่าบริการรวม 
*คา่ตั�วเครื>องบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-มณัฑเลย์//ยา่งกุ้ง-กรุงเทพฯ) ชั Vนทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่อ่ต้องเสียคา่เปลี>ยนแปลง  
  หรือต้องซื Vอตั�วเดี>ยวทั Vงนี Vขึ Vนอยูก่บัเงื>อนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทกุแหง่ 
*คา่ตั�วเครื>องบินภายในประเทศพมา่ (มณัฑเลย์-พกุาม//พกุาม-อินเล//อินเล-ยา่งกุ้ง) 
*คา่ที>พกัตามที>ระบใุนรายการระบ ุพกัห้องละ � ทา่น (กรุณาระบลุกัษณะห้องที>ทา่นต้องการ เพื>อความสะดวกสบายของ 
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  ตวัทา่นเอง: Twin = ห้อง � เตียง : Double = ห้อง � เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี>ยว : Triple = ห้อง � เตียง :  
  หากไมมี่การระบทุางบริษัทฯ ขออนญุาติจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัทา่น 
*คา่อาหารและเครื>องดื>มตามที>ระบใุนรายการ (หากทา่นไมท่านอาหารมื Vอใดมื Vอหนึ>ง ไมส่ามารถคืนเงินได้) 
*คา่เข้าชมสถานที>ทอ่งเที>ยวตา่งๆ ตามที>ระบใุนรายการ 
*คา่นํ Vาหนกักระเป๋าเดินทางทา่นละ ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
*คา่มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
*คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทางทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั Vงนี Vยอ่มอยูใ่น 
  ข้อจํากดัที>มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิWนและคนขับรถ ชาํระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
*คา่ทําหนงัสือเดินทางไทยและคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ 
*คา่อาหารและเครื>องดื>มที>ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
*คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที>มีนํ Vาหนกัเกิน 20 กิโลกรัม 
*คา่ใช้จ่ายอื>นๆ ที>มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์, คา่มินิบาร์ ฯลฯ 
*คา่ภาษีมลูคา่เพิ>ม 7% และภาษีหกั ณ ที>จ่าย �% คิดจากยอดบริการ  
 
เงืWอนไขการจอง  
�. มดัจําทา่นละ 10,000 บาท พร้อม FAX สลปิการโอนเงินและหน้าหนงัสือเดินทางมาที>บริษัทฯ 
�. สว่นที>เหลือชําระก่อนเดินทางอยา่งน้อย �� - �� วนั 
 
เงืWอนไขยกเลิกการจอง 
เนื>องจากเป็นราคาตั�วเครื>องบินโปรโมชั>น เมื>อจองทวัร์ชําระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลื>อน ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี 
และกรณีที>กองตรวจคนเข้าเมืองทั Vงกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที>ระบไุว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvที>จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั Vงสิ Vน รวมถึง เมื>อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงด
การใช้บริการรายการใดรายการหนึ>ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิv ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทั Vงสิ Vน 
 
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ มีสิทธิvที>จะเปลี>ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี V เมื>อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
�.บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที>เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื>นๆที>อยูน่อกเหนือการควบคมุของ 
   ทางบริษัทฯ หรือคา่ใช้จ่ายเพิ>มเติมที>เกิดขึ Vนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้าหรือ 
   จากอบุติัเหตตุา่งๆ 
�.หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที>ยวจะสิ Vนสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธิvและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที>ทา่นได้ 
   ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั Vงสิ Vน 
�.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเนื>องมาจากมีสิ>งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง 
   ไมถ่กูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื>นๆ 
�.รายการนี Vเป็นเพียงข้อเสนอที>ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั Vงหนึ>ง หลงัจากได้สํารองที>นั>งบนเครื>อง และโรงแรมที>พกัใน 
   ตา่งประเทศเป็นที>เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี Vอาจเปลี>ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
�.ราคานี Vคิดตามราคาตั�วเครื>องบินในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื>องบินปรับสงูขึ Vน บริษัทฯ สงวนสิทธิvที>จะปรับราคาตั�วเครื>องบินตาม 
   สถานการณ์ดงักลา่ว 
�.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานที>เกี>ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี>ยนแปลง การบริการจากสายการบิน,  
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   บริษัทฯ ขนสง่ หรือหน่วยงานที>ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที>จะจดับริการทวัร์อื>นทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงิน 
   ให้สําหรับคา่บริการนั Vนๆ 
¢.มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิvในการให้คําสญัญาใดๆ ทั Vงสิ Vนแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 
   ผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั Vน 
£.หากไมส่ามารถไปเที>ยวในสถานที>ที>ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื>องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง 
   สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั Vงสิ Vน แตท่ั Vงนี Vทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที>ยวสถานที>อื>นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิvการจดัหานี V 
   โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvการเก็บคา่นํ Vามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ>ม หากสายการบินมีการปรับขึ Vนก่อนวนัเดินทาง 
11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิvในการเปลี>ยนเที>ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื>องมาจากสาเหตตุา่งๆ 
12.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Vงสิ Vน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน,  
   การก่อจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ>งของผิดกฎหมาย ซึ>งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
13.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Vงสิ Vน หากเกิดสิ>งของสญูหาย อนัเนื>องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 
   และอบุตัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที>ยวเอง  
14.เมื>อท่านตกลงาชําระเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั Vงหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื>อนไขข้อตกลง 
     ตา่งๆ ทั Vงหมด 
15.รายการนี Vเป็นเพียงข้อเสนอที>ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั Vงหนึ>ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที>พกัในตา่งประเทศ.   
     เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ>งอาจจะปรับเปลี>ยนตามที>ระบใุนโปรแกรม 
16.การจดัการเรื>องห้องพกั เป็นสิทธิvของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที>เข้าพกั โดยมีห้องพกัสําหรับผู้สบูบหุรี>/ปลอดบหุรี>ได้  
     โดยอาจจะขอเปลี>ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ เข้าพกั ทั Vงนี Vขึ Vนอยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถ 
     รับประกนัได้  
17.ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื>องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที>ผู้ เดินทาง 
     ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน 
     รายการทอ่งเที>ยว อนัเนื>องมาจากการกระทําที>สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย, การหลบหนี, เข้าออกเมือง, เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง  
     หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื>นๆ 
18.สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของตา่งประเทศ หรือวนัเสาร์, อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจะทําให้เวลา 
     ในการทอ่งเที>ยวและช้อปปิ Vงแตล่ะสถานที>น้อยลง โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ>งอาจจะขอ 
     ความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครั Vงที>ต้องเร่งรีบ เพื>อให้ได้ท่องเที>ยวตามโปรแกรม  
19.การบริการของรถบสันําเที>ยว ตามกฎหมายของตา่งประเทศ สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั>วโมง ในวนันั Vนๆ มิอาจเพิ>มเวลาได้ โดย 
     มคัคเุทศก์และคนขบัรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั Vงนี Vขึ Vนอยูก่บัสภาพการจราจรวนัที>เดินทางนั Vนๆ เป็นหลกั จงึขอ 
     สงวนสิทธิvในการปรับเปลี>ยนเวลาทอ่งเที>ยวตามสถานที>ในโปรแกรมการเดินทาง  

 
***เนืWองจากสภาวะนํ hามันโลกทีWมีการปรับราคาสูงขึ hน ทาํให้สายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีนํ hามันขึ hนในอนาคต  

ซึWงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าภาษีนํ hามันเพิWมตามความเป็นจริง 


