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สกัการะมหา 5 มหาบูชาสถาน สิง่ศกัด์ิสทิธิ์ แห่งพม่า 
 

เอก็ซซ์อติก ฮอลเิดย ์  ขอ เสนอโปรแกรมน ำเที่ยวประเทศพม่ำ   เยอืนอำรยธรรมเก่ำแก่ และ วฒันธรรมที่

เป็นเอกลกัษณ ์ชมพระธำตุมุเตำ พระนอนชเวตำเลยีง โบตำทำวน ์พระตำหวำน เจดียช์เวชิกอง วดักอบยำงก ีสะพำน

ไมอู้เป็ง พระรำชวงัมณัฑเลย ์วหิำรชเวนนัดอร ์ และ โชวหุ่์นกระบอกพุกำม 

                    โปรแกรมทวัรพ์เิศษ  
           สกัการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
 สกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
 สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิคู่บา้นคู่เมอืง มหาเจดียช์เวดากอง 
 สกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว ์เมอืงหงสาวด ี
 สกัการะ มหาเจดียช์เวสกิอง  เมอืงพกุาม 
 ร่วมพธิีศกัด์ิสทิธิ์ลา้งพระพกัตร ์พระมหามยัมนีุ  

                อาหารพเิศษ 
 กุง้แม่น า้เผา 
 อาหารพื้นเมอืงพม่า 
 น า้ดื่มทกุวนั วนัละ 2 ขวด 
 รวมรถข้ึนพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

ทวัรพ์มา่ : รหสั RGN138  
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวดี – เจดียช์เวมอดอว ์– พระราชวงับเุรงนอง 
                พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว - พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 

09.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาเตอร ์N 
สายการบนิเมียรม์าร ์แอรเ์วย ์ เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

10.40 น.  ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเที่ยวบนิที่  8M336  
                       (บรกิารอาหารว่างและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)  
11.25 น.         เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

 (เวลาทอ้งถิน่ที่เมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) 
เที่ยง                   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็น
เมอืงหลวงที่เก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณทีย่ิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่าง

กุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. ถึงเมืองหงสาวดี  หลงั

อาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตทุีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 

มหา  บูชาสถานสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชื่อ

กนัว่าเป็นจดุทีศ่กัดิ์สทิธ์ิมาก ซึง่เจดยีน้ี์ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งค์

น้ีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง  377 

ฟตุ สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธิษฐานที่ศกัดิ์สทิธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ที่ตกลงมา

เมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนกัที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่

แตกกระจายออกไป เป็นทีร่  า่ลอืถงึความศกัดิ์-สทิธโ์ดยแท ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หง

สาลิ้นด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้น

ครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสทิธิ์ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดีย์

องคท์ี่หกัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึ่งเปรยีบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิ่งข้ึนไป 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึ่งเพิ่ง

เริ่มขดุคน้และบูรณปฏิสงัขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัที่ยงัหลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐาน

ไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่ไดร้บัค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิ

ทิศ และเป็นที่ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร ัง้ตอ้งตกเป็น

เชลยศึก เมื่อตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปจัจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอย

ทางประวตัศิาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร 
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นมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูป

นอนที่ที่มพีุทธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  

ซึง่เป็นที่เคารพนบัถอืของชาวพม่าท ัว่ประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงาม

ทีสุ่ดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่า

พระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีที่ย่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง

เหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะทีไ่ม่เหมอืนกบัพระนอนของไทย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐั

มอญ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ที่ขา้มผ่านชมแม่น ้ าสะโตง สถานที่ส  าคญัทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งใน

อดตีขณะที ่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไลต่ามซึง่น าทพัโดย สุรกรรมา

เป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัที่ริมฝัง่แม่น า้สะ

โตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น า้ไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดม้กีารปะทะกนัที่ริม

ฝัง่แม่น า้สะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสยีชีวิต

บนคอชา้ง กองทพัของพม่าเหน็ขวญัเสยี จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ี

ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเครื่องราชูปโภค ยงั

ปรากฏอยู่จนถงึทุกวนัน้ี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิ้

มปูนแคม้ป์ เพื่อท าการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิ่น เป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถ

ขึ้นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางสกัพกั ก็ถงึจดุหยุดรถ เปลี่ยนนัง่รถ เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา น าท่านเขา้สู่

พกัที่ KYAITHOO,MOUTAIN TOP, YOE YOE LAY HOTEL เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหลงัจากนัน้ 

น าชม เจดียไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่

สูงจากระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ที่ต ัง้อยู่

บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานว่าไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิ์สทิธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระ

เจดียอ์งคย์่อมท าใหห้ินกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา 

พระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ด

ไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครัง้ ผูน้ ัน้จะมแีต่ความสุขความเจริญ พรอ้มท ัง้ขอสิ่งใดก็จะไดส้มดัง่

ปรารถนาทกุประการ  

ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน

สุภาพสตร ีสามารถอธิษฐาน และฝากสุภาพบรุุษเขา้ไปปิดทองแทนได)้ 

ค า่             บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรอืนัง่สมาธิทีพ่ระเจดยีไ์ด ้

ตลอดทัง้คืน แต่ประตูเหลก็ที่เปิดส าหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรยีม เสื้อกนัหนาว หรอื

กนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นทีน่ ัน้มคีวามเยน็มาก 

วนัที่สอง   พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวดี-เจดียไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้-วดัพระหนิออ่น-ชา้งเผือก- 
                  พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัจ–ีเจดียโ์บตาทาวน-์พระเทพทนัใจ-เจดียช์เวดากอง 

06.30 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      น าท่านอ าลาที่พกั ออกเดินทางกลบั  ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มน าท่าน

เดนิทางสู่กรุงหงสาวด ีสมัผสัวถิชีวีติชาวเมอืงหงสาวด ีอกีคร ัง้หน่ึง  
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จากนัน้น าชม เจดียไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทบันัง่

โดยรอบท ัง้ 4 ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผินพระ

พกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศ

ตะวนัตก) เล่ากนัว่าสรา้งขึ้นโดยสตรีสี่พี่นอ้งที่มีพุทธศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัย์สาบานว่าจะรกัษา

พรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลอืกนัว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ ัน้เกิดรอย

รา้วขึ้นทนัท ี  

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

น าท่านชม วดัพระหินอ่อน (Marble Buddha) ซึ่งเป็นวดัที่มีพระพุทธรูปหยกขาว (White 

jade Buddha) สรา้งจากหนิหยกกอ้นใหญ่น ามาจากเมอืงมณัฑะเลยม์พีระประวตัิและมรีอยพระ

พุทธบาทจ าลอง น าท่านชมความน่ารกัแสนรูข้อง ชา้งเผือก ที่มีลกัษณะท ัง้ 9 ประการตรงตามต ารา

โบราณ ซึ่งหาชมไดย้ากในปจัจุบนั น าท่านเดินทางกลบัสู่ย่างกุง้ สกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี 

(Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 

55 ฟตุ สูง 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระที่มคีวามพระทีม่คีวามสวยที่สุดมขีนตาที่งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 

108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกต่างกบัศิลปะของไทย   
สกัการะ เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอ์ินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเมื่อ 

2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาล ีและ

ตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่ประดบัดว้ยกระเบื้องสีสนังดงาม และมีมุม

ส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์จากนัน้น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์

ของชาวพมา่และชาวไทย วธีิการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ให ้

เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นกใ็ห ้

เอาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มือ

ของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จากนั้นกเ็อาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ี

ของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว ้จากนัน้   น าท่านขา้มฝัง่ไปอีก

ฟากหน่ึงของถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านาน

กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่

ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ 

ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพ

องคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนัน้ น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) 

เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัที่ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียง

ต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ที่จ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมหีลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ที่มศิีลปะผสมระหว่างมอญกบั

พมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื้อผา้ส าเรจ็รูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื้อสิ้นคา้หรอือญั

มณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกคร ัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงให ้

ศลุกากรตรวจ)   

น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon 

Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพนั

หา้รอ้ยกว่าปี เพื่อเสริมบารมีในสถานที่ที่ เปรียบเสมือน ไดก้ ับจิต
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วญิญาณของชาวย่างกุง้ และ ชาวพม่า สถานทีแ่ห่งน้ีม ีลานอธิฐาน จดุที่บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 

รอบพระเจดียม์ปีระดิษฐกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย ์พระเจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดย

กษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยี่สบิสามตนัภายในประดิษฐาน

เสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนท ัง้

สามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่

ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ ซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคา

ทรงปราสาท ซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดีย ์

ลว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้น ชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดั

ตกแม่น า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมได  ้จึง

ถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธ์ิ ใหต้รีะฆงั 3 คร ัง้แลว้อธิษฐาน

ขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการ 

19.00 น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                           พกัที่ IBIT HOTEL เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 

วนัที่สาม ยา่งกุง้-พกุาม-วดัเจดียช์เวสกิอง-วดัอนันดา-วดัมนุหา-วดักบุยางก-ีวดัติโลมินโล-  
                 วดัสญัพญูัญู – วิหารธรรมยนัจ ี– เจดียช์เวชานดอร ์- โชวพ์ื้นเมืองเชิดหุน่ 

05.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่งจากทางโรงแรม 
06.00 น.     น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมงกาลาดง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ 

07.00 น.     ออกเดนิทางไปสนามบนิยองลู สู่เมอืงประวตัศิาสตรพ์กุาม  โดยสายการบนิ Air Yangon  
เทีย่วบนิที ่YH917 

08.20 น.     เดินทางถึงเมืองพุกาม (Bagan) น าท่านชม พระเจดียช์เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) ซึ่ง
เป็นสถูปด ัง้เดิมของพม่าโดยแท ้มีลกัษณะเป็นสีทองขนาดใหญ่ สรา้งขึ้นหลงัพระเจา้อโนรธาขึ้น

ครองราชย ์เพือ่ใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาต ุจากพระสรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใช ้

เป็นท ัง้ที่ประชุมสวดมนต ์และศูนยก์ลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม  ชม วดัอนันดา 
(Ananda Temple) ต ัง้อยู่ทางทศิตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดั

สขีาว มองเห็นไดช้ดัเจน สรา้งเสร็จเมื่อปี 1091 ซึ่งวหิารแห่งน้ีนบัไดว้่า

เป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจตัุรสั มี

มุขเด็จยื่นออกไปท ัง้ 4 ดา้น  ซึ่งต่อมาเจดีย ์แห่งน้ี เป็นตน้แบบของ

สถาปตัยกรรมพม่าในยุคตน้ของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวหิารแห่งน้ีก็

คือ ที่ช่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ 

ใหม้แีสงสว่างอย่างน่าอศัจรรย ์จากนัน้พาท่านชม วดัมนุหา (Manuha Temple) ตัง้อยู่ทางตอนใต ้

ของหมู่บา้นมยินกะบา สรา้งเมื่อปี 1059 โดยพระเจา้มนูหะกษตัริยแ์ห่งมอญ เพื่อส ัง่สมบุญไวส้  าหรบั

ชาติหนา้ จงึไดน้ าอญัมณีบางส่วนไปขายมาสรา้งวดัน้ี โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหน่ึงองค ์

กบั พระพทุธรูปอกีสามองคน์ ัง่เบยีดเสยีดอยู่ภายใน สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลย

พระองคน้ี์เป็นอย่างดี 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บ่าย น าท่านแวะชมสิง่ของขึ้นชื่อของพกุามก็คือ เครือ่งเขิน (Lacquer Ware) ซึง่ยอมรบักนัว่ามชีื่อเสยีง

ที่สุดในพม่า เช่น ถว้ยน า้ จานรอง โถใส่ของต ัง้แต่ขนาดเลก็ถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่ก าลงัเป็นที่

นิยมก็คือ โถใส่ของท าจากขนหางมา้สานกบัโครงไมไ้ผ่ มขีนาดเบาบางและบบีใหยุ้บ แลว้กบัไปคืนรูปได ้

ดงัเดมิ จากนัน้พาท่านเที่ยว วดักบุยางก ี(Gubyaukkyi Tempel) สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้

จนัสทิธะ สิง่ที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนงัที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงัคงเหลอือยู่ จากนัน้เขา้ชม 

วดัตโิลมินโล (Htilominlo Temple) สรา้งขึ้นเมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา 

เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปติสิทธู ซึ่งเกิดกบันางหา้มผูห้น่ึง และไดเ้สี่ยงทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท 

เป็นวดัสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนัท ัง้ 4ดา้นมพีระพทุธรูปประดิษฐฐ์านอยู่ท ัง้ 4 ทศิ ท ัง้สองช ัน้ 

มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลายปูนปัน้ อนัประณีตสวยงาม สรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมือ่ปี 

พ.ศ.1761 ซึง่ไดร้บัการยกย่องว่ามคีวามสวยงามมากท ัง้ภายในและภายนอก  
นม ัส ก าร  เจดี ย ์ส ัพ พ ัญ ญู  ซึ่ ง เป็ น เจ ดี ย ์ที่ สู งที่ สุ ด ใน เมื อ งพุ ก าม  ชม วิห ารธรรม ยัน จ ี
(Dhammayangyt) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็นวดัที่ใหญ่ที่สุดในเมือง

พกุาม สรา้งขึ้นเพือ่ลา้งบาป ดว้ยทรงปริวติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตฆุาตจะตดิตามพระองคไ์ปใน

ชาติภพหนา้ ต ัง้โดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหงา่นดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ลา่ต่อกนัมา จากนัน้น าท่านเดนิทางชม

และเก็บภาพพระอาทิตย์ลบัขอบฟ้า ณ เจดียช์เวซานดอว  ์(Shwesandaw Pagoda) ท่าน

สามารถมองเหน็ทุ่งทะเจดยีใ์นมมุ 360 องศา ไดจ้ากเจดยีแ์ห่งน้ี  

ค า่       บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พรอ้มชมโชวเ์ชิดหุ่นกระบอก  
                    ท่านจะไดช้มการเชดิหุ่นทีดู่เหมอืนมชีวีติจรงิ พรอ้มลิ้มรสอาหารพื้นเมอืง 
               พกัที่ RAZAGYO HOTEL//ARTHAWHA HOTEL ณ เมืองพกุาม (หรอืเทยีบเท่าระดบั 3ดาว)  

 

วนัที่สี่ พกุาม–มณัฑะเลย–์พระราชวงัมณัฑะเลย-์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง–วดักโุสดอ- 

เขามณัฑะเลย ์ 

06.30 น.      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าท่านออกเดนิทางไปยงัสนามบนิ เมอืงพกุาม 

08.35 น.     บนิลดัฟ้าสู่เมอืงมณัฑะเลย ์โดยสายการบนิ Air Yangon เทีย่วบนิที ่YH918 

09.05 น.     เดินทางถึงเมืองมณัฑะเลย ์ออกเดินทาง จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัมณัฑะเลย  ์(Mandalay 

Palace) พระราชวงัที่ส่วนใหญ่ก่อสรา้งดว้ยไมส้กัที่สวยงามที่สุดแห่งหน่ึงของเอเชีย  ในสมยัสงคราม
มหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกคร ัง้ที่ 2 วนัที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่องบินฝ่ายสมัพนัธมิตรโดย
กองทพัองักฤษ ไดท้ิ้ งระเบิดจ านวนมากมายถล่มพระราชวงัมณัฑะเลย์ของพม่า  ดว้ยเหตุผลว่า
พระราชวงัน้ีเป็นแหล่งซ่องสุมก าลงัของกองทพัญี่ปุ่ น พระราชวงัมณัฑะเลยซ์ึง่เป็นพระราชวงัไมส้กัก็ถูก
ไฟไหม ้เผาราบเป็นหนา้กลอง หลงเหลอืก็แต่ป้อมปราการและคูน า้รอบพระราชวงั ที่ยงัเป็นของด ัง่เดิม
อยู่ ปจัจุปนั พระราชวงัที่เห็นอยู่เป็นพระราชวงัที่รฐับาลพม่าไดจ้ าลองรูปแบบของพระราชวงัของเก่า
ขึ้นมา 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนัน้พาท่านไป พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วงัที่สรา้งดว้ยไม ้

สกัท ัง้หลงั งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท ้ๆ   วจิิตรตระการดว้ยลวดลายแกะสลกัประณีตอ่อนชอ้ย ท ัง้
หลงัคา บานประตูและหน ้า ต่ าง  โดยเน ้นรายละเอียดเกี่ ยวก ับพุทธประวตัิและทศชาติของ
พระพทุธเจา้  สรา้งโดยพระเจา้มนิดงในปี พ.ศ. 2400 ซึง่เป็นปีที่พระองคย์า้ยราชธานีจากอมรปรุะมาอยู่
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ทีเ่มอืงมณัฑะเลยเ์พือ่เป็นต าหนกัยามแปรพระราชฐาน แต่หลงัจากที่พระองคส์ิ้นพระชนม ์ พระเจา้ธีบอ 
หรือ สป่ีอ พระโอรสก็ทรงยกวงัน้ีถวายเป็นวดั  ถอืไดว้่าเป็นงานฝีมอืที่ประณีตของช่างหลวงชาวมณัฑะ
เลยอ์ย่างแทจ้รงิ  น าท่านชม วดักโุสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึง่คร ัง้หน่ึงเคยเป็นสถานที่ท  าการ 
สงัคายนาพระไตรปิฎกคร ัง้ที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกท ัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์และ

หนงัสอืกินเนสบุค๊ไดบ้นัทกึไวว้่า “หนงัสอืทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก” 
เยน็ น าท่านเดินทางสู่ เขา ภูเขามัณฑเลย์ (Mandalay Hill) ตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของ

พระราชวงั เขาลูกน้ีสูง 240 เมตร ซึง่เป็นจุดชมววิทวิทศันท์ี่สวยงามที่สุดของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่อยู่บน

ยอดเขา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงมณัฑะเลยเ์กือบท ัง้เมอืง ชมพระอาทติยล์บัฟ้าอนัสวยงาม
บนยอดเขามณัฑะเลย ์

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 พกัที่ SHWE PHYU HOTEL// GREAT WALL HOTEL  ระดบั 3 ดาว (หรอืเทยีบเท่า) 

 

วนัที่หา้          พธิีลา้งพระพกัตรพ์ระมหามยัมนีุ – มณัฑะเลย ์–เมืองอมรปรุะ-สะพานไมอ้เูบง็ 
                 ทะเลสาบคองตามนั - กรุงเทพฯ   
04.00 น. จากนัน้น าท่านไปนมสัการ พระมหามยัมุนี อนัเป็นสิ่งศกัด์ิสิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็น

ตน้แบบพระพุทธรูปทองค าขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษตัริยท์ี่

ไดร้บัการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือน่ิม” ที่พระ
เจา้กรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมอืงธรรมวดี เมือ่ปี พ.ศ. 689 สูง 
12 ฟุ ต  7 น้ิ ว  หุ ้ม ด ้วยท อ งค า เป ล วหน า 2 น้ิ ว  ท รง
เครื่องประดบัทองปางมารวิชยั หนา้ตกักวา้ง  9 ฟุต ในปี 
พ.ศ. 2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนีุ หรือวดัยะไข่ (วดัอาระกนั หรือวดัพยาจี) เพื่อประดิษฐาน
พระมหามยัมนีุ และในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้ สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพม่าใหอ้งักฤษไดเ้กิดไฟไหม ้
วดัทองค า จึงท าใหท้องค าเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเน้ือทองไดน้ า้หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี 
พ.ศ.2426 ชาวพม่าไดเ้รี่ยไรเงนิเพือ่บูรณะวดัขึ้นใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่าง
ชาวอติาลจีึงนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหม่ทีสุ่ดแต่ประดิษฐานพระพทุธรูปเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพม่า โดยรอบ 

ๆ ระเบยีงเจดียย์งัมโีบราณวตัถทุีน่ าไปจากกรุงศรอียุธยาเมือ่คร ัง้กรุงแตกคร ัง้ที ่1 พรอ้มท ัง้ร่วมพธิีการ
อนัส าคญัลา้งพระพกัตรถ์อืเป็นการสกัการะเพือ่ความเป็นสริิมงคล หลงัจากนัน้ เชิญทุกท่านร่วมท าบุญ
บูรณวดักุสนิารา ซึง่มอีายุหลายรอ้ยปี ประดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์ปางปรนิิพพาน สวยงามมาก  

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิมณัฑะเลย ์
เชา้  น าท่านเดนิทางเขา้สู่ตวัเมืองอมรปรุะ (Amrapura)  เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะซึง่อยู่ทางตอนใตข้องเมอืง

มณัฑะเลยซ์ึง่เป็นราชธานีเพยีง 76 ปี แห่งหน่ึงของพม่าก่อนทีจ่ะยา้ยมายอยู่ทีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี 

พ.ศ.2400 จากนัน้น าท่านผ่านชมภูเขาสกายศูนยก์ลางแห่งพระพทุธศาสนาทีส่  าคญั ท่านจะไดช้ม
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ทศันียภาพของเมอืงสกาย ลุม่แม่น า้อริะวด ี เจดยีจ์  านวนมากมายทีต่ ัง้เรยีงรายอยู่บนภูเขา และรมิฝัง่

แม่น า้ ชม สะพานไมอ้เูบง็(U-Ben) สะพานไมท้ีย่าวทีสุ่ดในโลกโดยขา้ราชการช ัน้ผูใ้หญ่ชื่อว่าเสาอู 
เสาของสะพานใชไ้มส้กัถงึ1,208 ตน้ซึง่มอีายุกว่า 200 ปีทอดขา้ม ทะเลสาบคองตามนั 

(Toungthamon) ไปสู่วดัจอกตอจ ีซึง่มเีจดยีท์ีส่รา้งตามแบบวดัอนนัดาแห่งพกุาม 
  น าท่านเดนิทางเดนิสู่ สนามบนินานาชาต ิมณัฑเลย ์ 

10.15  น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิสายการบนิเมียรม์าร ์แอรเ์วย ์ เที่ยวบนิที่ 8M337 
  (มีบรกิารอาหารและเครือ่งด่ืมบนเครือ่งตลอดการเดินทาง) 
12.50  น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

  ขอบพระคุณทกุท่านที่ใชบ้รกิาร  
(กรุป๊ออกเดินทางไดต้ ัง้แต่  15 ท่านข้ึนไป ) 

 
.…………………………กรณีคณะออกเดนิทางได…้…………………… 
1.    คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดนิทาง      (ไมม่หีวัหนา้ทวัร)์ 

2.    คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านขึ้นไป ออกเดนิทาง  (มหีวัหนา้ทวัร)์      

3.    คณะจองไมถ่งึจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไมอ่อกเดนิทาง  
 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

28 ม.ค. 60 1 ก.พ. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

31 ม.ค. 60 4 ก.พ. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

11 ก.พ. 60 15 ก.พ. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

18 ก.พ. 60 22 ก.พ. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

25 ก.พ. 60 1 มี.ค. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

4 มี.ค. 60 8 มี.ค. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

11 มี.ค. 60 15 มี.ค. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

18 มี.ค. 60 22 มี.ค. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

25 มี.ค. 60 29 มี.ค. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

1 เม.ย. 60 5 เม.ย. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

11 เม.ย. 60 15 เม.ย. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

15 เม.ย. 60 19 เม.ย. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

22 เม.ย. 60 26 เม.ย. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

29 เม.ย. 60 3 พ.ค. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 
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2 พ.ค. 60 6 พ.ค. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

9 พ.ค. 60 13 พ.ค. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

27 พ.ค. 60 31 พ.ค. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

3 มิ.ย. 60 7 มิ.ย. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

24 มิ.ย. 60 28 มิ.ย. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

1 ก.ค. 60 5 ก.ค. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

8 ก.ค. 60 12 ก.ค. 60 27,900 26,900 25,900 5,500 

29 ก.ค. 60 2 ส.ค. 60 26,900 25,900 24,900 5,500 

 

.…………………………อตัรานีร้วม………………………………… 
ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบักรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ (ต ัว๋กรุป๊) ค่าต ัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ (ต ัว๋กรุป๊) 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีร่ะบไุวใ้นรายการ  ค่าทีพ่กัตามที่ระบใุนรายการ 4 คืน 

ค่าภาษีสนามบนิไทยและพม่า    

ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ              ค่าน า้หนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกนิ 30 กก.                     

 มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                               รวมรถขึ้นพระธาตอุนิทรแ์ขวน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ประกนัอบุตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้น้ีย่อมอยู่  
    ในขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ  
 
.…………………………อตัรานีไ้มร่วม………………………………… 
 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศพม่าใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ ประสงคจ์ะพาํนกัระยะสั้นใน
ประเทศพม่าไม่เกิน 14 วนั) **ถา้กรณีท่ีทางรัฐบาลประกาศใหก้ลบัมาใชว้ซ่ีา ผูเ้ดินทางจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการทาํวซ่ีาเพ่ิม ท่านละ 
1,000 บาท** 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางทีน่ า้หนกัเกิน 30 กก.   

 ค่าใชจ่้ายอื่น ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  

  ภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%  

 ค่าทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ ประมาณ 600 บาท ต่อลูกคา้ 1 ท่าน  

.…………………………เงือ่นไขการใหบ้ริการ……………………………… 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย1เดอืน พรอ้มช าระมดัจ า ท่านละ 10,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 15 วนั 
2. การยกเลกิ  2.1 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป คืนเงนิท ัง้หมด 

2.2 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 – 29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
2.3 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 – 14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร ์
2.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท ัง้หมด  

3.เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวนัทีท่ี่ระบบุนหนา้ต ัว๋เท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆท ัง้สิ้น กรณี

ยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการเดินทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิท ัง้หมดหรอืบางส่วนใหก้บัท่าน 
4.ยกเลกิการเดินทาง ในวนัเดนิทาง ไม่มีการคนืเงนิท ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ในกรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมี

ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยี

ค่าใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ าต ัว๋ท่านละ 5,000 บาท  และค่าใชจ่้ายอื่นๆ 
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5.เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ์ ไมอ่าจ

เรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคืนไดไ้มว่่ากรณีใด ๆ 
6.กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่บริษทัฯ ระบใุนรายการ

เดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนค่าบรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 
 
.………………………….…หมายเหต…ุ………...…………………… 
     1.บรษิทัฯ มสีทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

     2.บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
       ของทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ่้ายเพิม่เติมทีเ่กดิขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสูญหาย, ความลา่ชา้ 
       หรอืจากอบุตัเิหตุต่างๆ 

     3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิ้นสุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิ์และจะไม่รบัผดิชอบค่าบริการที่ท่านได ้ 
       ช าระไวแ้ลว้ไมว่่ากรณีใดๆ ท ัง้สิ้น 

     4.บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร 
       เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

     5.รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้  ารองทีน่ ัง่บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั 
       ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

     6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบนิปรบัสูงขึ้น บรษิทัฯ สงวนสทิธิ์ทีจ่ะปรบัราคาตัว๋เครื่องบนิตาม 
       สถานการณ์ดงักลา่ว 

     7.กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบนิ 
       บรษิทัฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืน 
       เงนิใหส้  าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 

     8.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม 
       โดยผูม้อี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 
     9.หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานที่ที่ระบใุนโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และ ความผดิพลาดจากทางสาย 
       การบนิ จะไมม่กีารคืนเงนิใดๆทัง้สิ้น แต่ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานที่อื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิ์การจดัหาน้ี 
       โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    10.ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบริษทั ฯ ก่อนทกุคร ัง้ มเิช่นนัน้ทางบรษิทัฯ 

     จะไมร่บัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิ้น 

 

……………………เอกสารที่ใชใ้นการเขา้ประเทศพมา่………………………. 
หนงัสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายุใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 

 
เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลับ 

เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-7698141 ถึง 43 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 
ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท หมายเลขบัญช ี
 สาขาย่อย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะป ิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล์ บางกะป ิ บริษัท เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-2-22986-8 
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