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ออกในนามกลาง “Club Myanmar” 
โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี 

มณัฑะเลย ์ราชธานีแห่งสดุทา้ยของพม่า 

ชเวนนัดอว์ ผลงานระบือนาม งดงามงานไมส้ลกับนัลอืโลก 

วดักุโสดอ พระไตรปิฎกเล่มใหญ่ท่ีสดุในโลก 

 อูเบ็ง สะพานไมส้กัยาวท่ีสดุในโลก 

เจดียพ์ญาเธียรดาน สมญานาม ทชัมาฮาลแห่งลุ่มอริวดี 

พุกาม ทะเลเจดียแ์ห่งสวรรค์ 

เจดียช์เวสกิกอง มหาบูชาสถานแห่งพกุาม 

ย่างกุง้ อดีตเหมืองหลวงเก่า ราชธานีอนัรุ่งเรือง 

เจดียช์เวดากอง เจดียค์ู่บา้นคู่เมือง ศนูยร์วมจติใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจ าปีมะเมีย 

พระธาตุอนิทรแ์ขวน กอ้นหินมหศัจรรย ์เชื่อว่าพระอนิทรม์าแขวนไห 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

       วนัที ่1 
กรงุเทพฯ-มณัฑะเลย-์พระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว-์วดักโุสดอ-เขามณัฑะเลย ์
08.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเซยี (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

10.50 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมณัฑะเลย ์ประเทศพม่า โดยสายบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD 244 

(10.50-12.15) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.35 ชัว่โมง) 

12.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมืองมณัฑะเลย ์หลังผ่านพิธตีรวจคนเขา้เมืองแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ที่
ประเทศพมา่ ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านชมพระราชวงัมณัฑะเลย ์พระราชวังทีส่ว่นใหญ่สรา้งดว้ยไมส้กัสวยงามแห่ง

หนึง่ของเอเชยี ในสมัยสงครามโลกครัง้ทีส่อง เครือ่งบนิฝ่ายพันธมติรโดยกองทัพอังกฤษ ได ้

ทิง้ระเบดิมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลยข์องพม่า ดว้ยเหตุผลว่าเป็นแหล่งซอ่งสมุกอง

ก าลังของกองทัพญี่ปุ่ น พระราชวังจึงถูกไฟไหมเ้ผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืแต่ป้อม

ปราการและคนู ้ารอบพระราชวัง ทีย่ังเป็นของดัง้เดมิ ปัจจุบันพระราชวังทีเ่ห็นอยูรั่ฐบาลพมา่ได ้

จ าลองพระราชวังเก่าขึน้มา จากนั้นน าท่านชมพระต าหนกัไมส้กัชเวนนัดอว ์พระต าหนักนี้

สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลัง งดงามตามศลิปะพมา่แท ้ๆ  วจิติรการตาดว้ยลวดลายแกะสลักอันออ่น

ชอ้ย ทั ้งหลังคาบานประตูหนา้ต่าง โดยเนน้ประวัตเิกี่ยวกับพุทธประวัตแิละ ทศชาตขิอง

พระพุทธเจา้ สรา้งโดยพระเจา้มนิดง แต่ภายหลังพระองคส์ ิน้พระชนมพ์ระเจา้ธบีอ พระโอรสก็

ทรงยกพระต าหนักนี้ถวายเป็นวัด ซึง่เป็นต าหนักเดยีวทีร่อดพน้จากการทิง้ระเบดิจากกองทัพ

อังกฤษ จากนัน้น าทา่นชมวดักุโสดอ เป็นวัดทีพ่ระเจา้มนิดง สรา้งขึน้เพือ่เป็นอนุสรณ์แหง่การ

สงัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่4 และพระองคท์รงใหจ้ารกึพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ ์

ลงบนหนิอ่อน 729 แผ่น ถือเป็นพระไตรปิฎกเล่มใหญ่ที่สดุในโลก และถอืเป็นครัง้แรกใน

ประวัตศิาสตรท์ีม่กีารบันทกึพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาล ีและไดน้ ามาประดษิฐานในมณฑป อยู่

รอบพระเจดยีม์หาโลกมารชนิ สงู 30 เมตร ซึง่จ าลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดยีช์เวสกิอง

แหง่เมอืงพกุาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ขามณัฑะเลย ์ตัง้อยูท่างตะวันออกเฉียงเหนือของ

พระราชวัง มคีวามสงู 240 เมตร เป็นจุดชมววิทีส่วยงามทีส่ดุของเมอืงมัณฑะเลย ์อยู่บนยอด

เขาสามารถมองเห็นทัศนียภาพเกอืบทัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าอันสวยงามบนยอด

เขามัณฑเลย ์

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืงมณัฑะเลย ์

   พกัที ่Yadanapon Dynasty Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัที ่2 
มณัฑะเลย-์พธิลีา้งหนา้พระมหามยัมนุ-ีสะกายฮลิ-สะพานไมอ้เูบ็ง-มงิกนุ 

เจดยีพ์ญาเธยีรดาน 
03.45 น. พรอ้มกัน ณ ล็อบบีโ้รงแรม เพือ่น าทา่นไปนมัสการพระมหามยัมุน ีอันเป็นสิง่ศักดิส์ทิธิส์งูสดุ 

1 ใน 5 แห่งของพม่าตามต านานเล่าว่า พระเจา้จันทสรุยิะ กษัตรยิข์องชาวยะไข่แห่งเมือง
ธัญญวด ี(ปัจจุบันอยูใ่นรัฐยะไข่ ทางดา้นตะวันตกของพมา่ตดิกับบังคลาเทศ) โปรดฯใหส้รา้ง
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พระมหามัยมุนี ซ ึง่แปลว่า “มหาปราชญ์” ขึน้ในปี พ.ศ.689 หรอืเกอืบสองพันปีมาแลว้ เหตุ

เพราะพระพุทธเจา้เสด็จมาเขา้พระสบุนิประทานพรแก่พระเจา้จันทสรุยิะ ใหส้รา้งพระพทุธรูป
องคน์ี้ข ึน้เพือ่เชดิชพูทุธศาสนาใหรุ้ง่เรอืงแตเ่นื่องจากว่ามขีนาดใหญ่จงึตอ้งหล่อแยกเป็นชิน้
แลว้จงึน ามาประสานกันไดส้นิทจนไมเ่ห็นรอยตอ่เป็นทีน่่าอัศจรรย์ เชือ่กันว่าเป็นดว้ยพรของ

พระศาสดาประทานไว ้ความงดงามและความศักดิส์ทิธิข์องพระมหามนุีเลือ่งลอืไปไกล จงึเป็น
ที่หมายปองของกษัตรยิ์พม่านับตัง้แต่สมัยพระเจา้อโนรธาแห่งอาณาจักรพุกาม  บุเรงนอง

มหาราชแห่งหงสาวด ีและอลองพญามหาราชแหง่รัตนปุระอังวะลว้นเพยีรพยายามยกทัพไป
ชะลอพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานเพื่อเป็นศิรมิงคลแห่งดินแดนพม่าทุกยุคทุกสมัย 
จนกระทั่งสมัยพระเจา้ปดุง ก็สามารถน ามาไวท้ี่กรุงมัณฑะเลย์ วัดมหามัยมุนีมีธรรมเนียม

ปฏบิัตเิชน่เดยีวกับปูชนียสถานทกุแห่งในพม่าคอืไมอ่นุญาตใหส้ภุาพสตรเีขา้ใกลอ้งคพ์ระได ้
เท่าสุภาพบุรุษ ซึง่สามารถขึน้ไปปิดทองที่องค์พระไดเ้ลย โดยก าหนดเขตใหส้ตรกีราบ
สักการะไดใ้กลส้ดุราว 10 เมตร แต่สามารถซือ้แผ่นทองฝากผูช้ายไปปิดทองแทนได ้ดว้ย

เหตุแห่งความศรัทธาว่าเป็นพระพุทธรปูทีม่ชีวีติ จงึเป็นที่มาของธรรมเนียมที่ลา้งพระพักตร์
พระมหามัยมุนีทุกวันราวตสีีค่รึง่ ดังนั้นการไดร้่วมพธิลีา้งพระพักตรถ์อืเป็นสริมิงคล หลังจาก
นัน้เดนิทางกลับโรงแรมทีพั่ก  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่เมอืงสะกาย สรา้งโดยชาวไทใหญ่เคยเป็นเมืองหลวงของพม่า

ในช่วงสัน้ๆ เป็นเมอืงทีโ่ดดเด่นดา้นพุทธศาสนา น าท่านสูส่ะกายฮลิ เพือ่ชมววิทวิทัศน์อีก

มมุนงึของเมอืงมัณฑะเลย ์สามารถมองเห็นแมน่ ้าอริวดรีวมถงึวัดและเจดยีต์า่งๆ ไดจ้ากจุดนี้

จากนัน้น าท่านชมวดัซุนอูปนยาซนิ เป็นวัดทีม่วีวิสวยงามทีส่ดุเพราะอยู่บนจุดสงูสดุของเขา

สะกาย สักการะพระพุทธรูปประจ าวัด น าท่านชมสะพานไมอู้เบ็ง (U-Ben) สะพานไมท้ี่ยาว

ทีส่ดุในโลกโดยขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ชือ่ว่าเสาอู เสาของสะพานใชไ้มส้ักถงึ 1,208 ตน้ซึง่มี

อายกุวา่ 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบตองตามนั (Toungthamon)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านล่องเรอืไปยังมงิกุน หมู่บา้นเล็กๆทีต่ัง้บรเิวณลุ่มแมน่ ้าอริวด ีทางตะวันตกเฉียงเหนือ

คนละฝ่ังกับแม่น ้ ามัณฑเลย ์น าท่านชมเจดยีม์งิกุน ซึง่สมัยพระเจา้ปดุงรับสั่งใหส้รา้งขึน้

ตอ้งการใหใ้หญ่ทีส่ดุ สงูทีส่ดุในสามโลก แตย่ังสรา้งไมท่ันเสร็จพระเจา้ปดงุก็ส ิน้พระชนมก์อ่น

ก็เลยสรา้งเสร็จเพยีงแคฐ่านเจดยีซ์ ึง่มคีวามสงูถงึ 50 เมตร ถา้สรา้งเสร็จจะสงูถงึ 150 เมตร 

น าชมระฆงัยกัษ ์เป็นระฆังขนาดใหญ่ทีม่สีภาพสมบรูณ์ทีส่ดุในโลก มนี ้าหนักถงึ 90 ตัน สงู 4 

เมตร ปากระฆังกวา้ง 5 เมตร จากนัน้ชมเจดยีส์ขีาวบรสิทุธิ ์ทีส่รา้งบนฐาน 7 ชัน้รปูเกลยีวคลืน่

งดงามเจดยีพ์ญาเธยีรดาน เจดยีท์ีม่คีวามงดงามนี้เปรยีบเสมอืนเจดยีจ์ฬุามณี ทีต่ัง้อยูเ่หนือ

เขา พระสเุมรุ เจดียน์ี้ถูกสรา้งใหเ้ป็นสักขพียานรักของราชนิกูลกรุงอังวะ โดยพระเจา้บากะ

ยดีอว ์เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานแหง่ความรักทีม่ตีอ่พระมเหสชีนิพวิเม ซึง่ไดรั้บสมญานามวา่ ทัช

มาฮาลแหง่ลุม่อริวด ีจากนัน้น าทา่นลอ่งเรอืชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าในลุม่น ้าอริวดี 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

   พกัที ่Yadanapon Dynasty Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 

มณัฑะเลย-์พุกาม-ทุง่ทะเลยเ์จดยี ์4000 องค-์วดักบุยางก-ีการแสดงหุน่กระบอก  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ แบบกลอ่ง 
06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิมัณฑะเลย ์
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07.55 น.  ออกเดนิทางไปสนามบนิพกุาม โดยสายการบนิ Air Yangon เทีย่วบนิที ่YH 910 

08.25 น. เดนิทางถงึเมอืงพุกาม จากนั้นเดนิทางต่อไปยังทุง่ทะเลยเ์จดยี ์4000 องค ์(เมอืงโบราณ
แห่งทะเลเจดีย)์ เมืองพุกามเป็นเมืองเก่าแก่ตัง้แต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่ตดิ

อันดับเมอืงทีม่แีหลง่ทอ่งเทีย่วทางดา้นประวัตศิาสตรท์ีส่วยงามมากแหง่หนึง่ของประเทศพมา่ 
โดยเฉพาะความยิง่ใหญ่ของเจดยีจ์ านวนมากกวา่ 5,000 องค ์จนไดรั้บสมญาวา่เป็นเมอืงแห่ง
เจดยีส์ีพั่นองค ์ซึง่เป็นลักษณะทีบ่่งบอกถงึความรุ่งเรอืงของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได ้

เป็นอย่างดีคนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ว่าเป็นอู่อารยิธรรมของประเทศ เจดยีช์เวสิ

กอง ซึง่เป็นสถูปของพม่าโดยแท ้มลีักษณะเป็นสทีอง ขนาดใหญ่ ทีเ่ชือ่วา่ภายในพระทันต
ธาตุ ของพระพุทธเจา้ต่อ จากนั้นน าท่านชมวดัอนนัดา ซึง่วหิารแหง่นี้นับไดว้า่เป็นวหิารทีม่ี

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในพกุาม มรีปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจัตรัุส มมีขุยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น ซึง่ตอ่มาเจดยี์
แหง่นี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยุคตน้ของพกุาม จากนั้นพาทา่นชม วดัมนุหะ ที่
สรา้งโดยพระเจา้มนูกษัตรยิแ์หง่มอญ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นชม วดักุบยางก ีสรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จันสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเดน่คอืภาพ

จิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุดในพุกามที่ยังคงเหลืออยู่ น าท่านชม เจดียต์โิลมนิโล ที่

สันนิษฐานว่าน่าจะเพีย้นมาจากค าว่า “ ตโิลกมงคล ” จากนั้นน าท่านชม ชเวกุจ ีแปลว่าถ ้า

ทองทีย่ ิง่ใหญ่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีอ่ยู่ในชว่งต่อของศลิปะพุกามยุคแรกและยุคหลัง 

จากนั้นน าทา่น นมสัการ เจดยีส์พัพญัญู ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในเมอืงพุกามมคีวามสงูถงึ 

6 เมตร ชม วหิารธรรมยนัจ ีทีต่ัง้โดดเดน่ยิง่ใหญ่ตระหง่านดังต านานทีโ่หดรา้ยตอ้งตามไป

ฟัง  น าทา่นแวะชมสิง่ของขึน้ชือ่ของพกุามก็คอื เครือ่งเขนิ ซึง่ยอมรับกันวา่มชีือ่เสยีงทีส่ดุใน

พมา่ เชน่ ถว้ยน ้า จานรอง โถใสข่องตัง้แตข่นาดเล็กถงึใหญ่ หลังจากนัน้เดนิทางไปชม พระ

อาทติยย์ามอสัดงทีส่วยงามทีสุ่ดบน วหิารชเวชานดอร ์จากจุดนี้จะมองเห็นทัศนียภาพ

ของทอ้งทุง่เจดยีนั์บพันๆ องค ์แหง่เมอืงพกุาม สดุลกูหลูกูตา ตืน่ตาประทับใจกับแสงสะทอ้น

ยามเย็น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร ชมการแสดงหุน่กระบอกประจ าเมอืงพกุาม   
   พกัที ่Bagan Umbra Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่4 

พกุาม-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีพระราชวงับุเรงนอง-วดัพระไฝเลือ่นไจท้ป์อล-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
07.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิพกุาม 

08.35 น.  ออกเดนิทางไปสนามบนิยา่งกุง้ โดยสายการบนิ Air Mandalay เทีย่วบนิที ่6T401 

09.05 น. เดนิทางถงึเมอืงยา่งกุง้ จากนั้นน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ีซ ึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงที่

เก่าแก่ทีส่ดุของมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี น าท่านชม พระราชวงับุเรง

นอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2109 เพือ่ใชเ้ป็นศูนยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี 

พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบเุรง พระราชวังบเุรงนองไดถ้กูท าลายดว้ยฝีมอืของพวกยะไข่

กับตองอู ทิง้ใหพ้ระราชวังแห่งนี้รกรา้งลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษ ซึง่พระราชวังเดมินั้นเคย

เป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาวแ์ละถกูจับเป็นตัวประกัน

อกีดว้ย ซึง่ในปี พ.ศ. 2533 มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถ่กูฝังอยูใ่นดนิ รัฐบาลพมา่จงึได ้

ท าการขดุคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม่เพือ่เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว โดยถอดแบบ
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จากของเดิม จากนั้นน าท่านเขา้ชม วดัพระไฝเลื่อนไจ้ท ์ปอลอ  (kyaikpawlaw) เป็น

พระพุทธรปูทีม่อีายุมากกวา่ 2,000 ปี โดยมเีรือ่งเลา่กันว่าเป็นพระพทุธรูปทีล่อยน ้ามาตดิอยู่

ใกล ้ๆ วัด จากนั้นชาวพมา่ไดเ้อาพระพทุธรปูมาประดษิฐานไวท้ีวั่ดแลว้ปิดทององคพ์ระทัง้องค์ 

ตอ่มาในต าแหน่งทีห่างคิว้ไดม้จีุดๆเหมอืนไฝเกดิขึน้ จะปิดทองกีค่รัง้ก็ยังเกดิเป็นจุดด าๆอยู่

ตลอด ทางวัดจงึไมไ่ดปิ้ดทองตรงทีต่ าแหน่งไฝอกีเลย จงึเรยีกพระองคน์ี้กันวา่พระไฝเลือ่น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนู กุง้แมน่ ้าหงสาวด,ีสลัดกุง้มังกร 

จากนัน้เดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีตอ้งเปลีย่นเป็นรถ

ทอ้งถิน่ เมือ่ถงึหนา้โรงแรมน าทา่นเชค็อนิ เขา้สูท่ีพั่กสมควรแกเ่วลา พรอ้มกัน ณ จุดนัดพบ ล็

อบบีข้องโรงแรม พรอ้มน าท่านเดนิทางต่อไปยังพระธาตุอนิทรแ์ขวน (ประมาณ 5นาท)ี ชม

ทัศนียภาพพรอ้มสมัผัสความเย็น ซึง่จะเย็นขึน้เรือ่ยๆ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 

   พกัที ่Kyaik Hto Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบรเิวณ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอื

กอ้นหนิทอง ซึง่เป็นเจดยีข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นศลิาใหญ่ปิดทอง ทีว่างหมิน่เหม ่

อยูบ่นหนา้ผา ซึง่ถอืวา่เป็นสิง่มหัศจรรย ์โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวน

นี้ครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุ ความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ 

สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ส าหรับท่านทีต่อ้งการน่ังเป็นเวลานาน ทีบ่รเิวณ

ระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ ้ท่านควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรอืกันลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะ

รองน่ังเนื่องจากบรเิวณพืน้ทีม่คีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิด ตลอดคนืแต่ปรตูเูหล็กทีเ่ปิด

ส าหรับสภุาพบรุษุจะเปิดถงึเวลา 22.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่5 

อนิทรแ์ขวน-เจดยีโ์บดาทาวน-์เจดยีช์เวดากอง-ตลาดสกอ๊ต-กรงุเทพฯ 

06.30 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มือ่งย่างกุง้ น าท่านชม เจดยีโ์บดาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุ

พระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามา 2,000 ปีก่อน ในปี พ.ศ. 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูก

ระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุ

อีก 2 องค์ พระพุทธรูปทองเงิน ส ารดิ700 องค์ จารกึดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีป์ระกอบดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม มี

มมุส าหรับฝึกสมาธ ิน าท่านนมัสการ เทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย 

ทีน่ยิมไหวข้อพรและเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคูเ่มอืงพม่า ทีม่อีายุ
กว่า 2,500 ปี เป็นทีป่ระดษิฐานพระเกศาธาตุ 8 เสน้ ของพระพุทธเจา้ องค์พระเจดยี์ สรา้ง

ดว้ยทองค าหนัก 2 ตัน ขนาดเท่าไข่ไกป่ระดับดว้ยเพชร 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิไก่บนยอด
เจดยี ์ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตมิากมายพากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวัน

และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นน าท่านเลือกซือ้สนิคา้ที่ ตลาดสก๊อต ซึง่สรา้งโดย
ชาวสก๊อต สมัยเมือ่ครัง้พม่ายังเป็นอาณานคิมของประเทศอังกฤษ ทา่นจะสามารถซือ้หาของ
ที่ระลกึพื้นเมืองไดม้ากมายในราคาถูก เช่น ไม ้และงาชา้งแกะสลัก พระพุทธรูปไมห้อม

แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่

สนามบนินานาชาต ิมงิกะลาดง เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
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17.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุยา่งกุง้ กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิแอรเ์อเซยี  

เทีย่วบนิที ่FD254 (17.30-19.05) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

19.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

21-25 ต.ค.58 33,900.- 33,900.- 6,000.- 

14-18 พ.ย.58 33,900.- 33,900.- 6,000.- 

01-05 ธ.ค.58 33,900.- 33,900.- 6,000.- 

09-13 ธ.ค.58 33,900.- 33,900.- 6,000.- 

31 ธ.ค.58-04 ม.ค.59 35,900.- 33,900.- 6,000.- 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 

 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 
  

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลงั 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 200 บาท/ทา่น 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
  

หมายเหตุ  

1.กรณีที่จองทัวร ์ตอ้งขอรับ มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดนิทาง และช าระ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15วนักอ่นเดนิทาง 

2.การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

 3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย 

15 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

5.บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี  

6.ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

 7.บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์ี่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่ที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้หรอือบุัตเิหตตุา่ง ๆ 
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 8.ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามัน หรือ

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 
 9.เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ทางบรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 10.โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานทีไ่ดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตฉุุกเฉินตา่งๆ ขึน้อยู่ ณ หนา้งาน
นัน้ๆ 

 11.ภาพที่ใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณา

เท่านัน้ 
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RESERVATON FORM 

Date : 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member 

No. 

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request  

 


