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รหสัโปรแกรม : 14978  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 

ย่างกุ้ง...มหาเจดย์ีชเวดากอง / พกุาม...เมืองแห่งทะเลเจดย์ี...เจดย์ีชเวสิกอง 
มัณฑะเลย์...พธีิล้างหน้าพระมหามัยมุนี / อนิเล...ชมวถิีชิวิตชาวอนิตาการพายเรือด้วยเท้า 

ชมโชว์พืน้เมือง และโชว์หุ่นกระบอก 
พเิศษ...เป็ดปักกิ่ง+สลดักุ้งมังกร+กุ้งแม่น ้า+บุฟเฟ่ต์การะเวก 
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วนัแรก กรงุเทพฯ–ย่างกุ้ง 
08.30 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู 7 เคาน์เตอร ์N สายการ

บิน เมียนม่ารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.40 น. ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 8M 336 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
11.25 น. ถงึสนามบินเมง็กาลาดง เมืองย่างกุ้ง(เวลาพมา่ชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืง และด่านศุลกากรเรยีบรอ้ย 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจากนัน้น าทุกท่านชม พระพทุธไสยาสน์เจา๊ทตัจี ซึง่เป็นพระทีม่ตีา

สวยงามทีสุ่ดในประเทศพม่า ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกต่างกบั
ศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟุต ความสงู 16 ฟุต น าท่านชมทศันียภาพ และเกบ็ภาพความ
ประทบัใจของใจกลางเมอืงย่างกุง้น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ สถานทีร่บัพระเกศาธาตุก่อนประดษิฐานที่
พระมหาเจดยีช์เวดากอง ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ ใหค้นสามารถเดนิเขา้ไปภายในได ้
โดยอญัเชญิพระธาตุประดษิฐานไวใ้นผอบทองค า และของมคี่าต่างๆ ทีพุ่ทธศาสนิกชนน ามาถวายมากมาย 
จากนัน้น าท่านขอ โบโบยีนัต หรือเทพทนัใจเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทยจากนัน้น าทุกท่าน
สกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า โบราณสถานศกัดิส์ทิธิข์องโลกอายุ 
2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดยีป์ระดบัดว้ยทองค าแทห้่อหุม้หนกั 23 ตนั เพชร พลอยเมด็ใหญ่ และอญัมณี
ต่างๆ บนยอดพระเจดยี ์ ประดบัดว้ยทบัทมิขนาดเท่าไขไ่ก่ ส่วนบนยอดสุดประดบัดว้ยเพชรทีป่ระเมนิค่า
ไมไ่ด ้ ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตุของพระพุทธเจา้องคปั์จจบุนั และบรโิภคเจดยี ์ (เครือ่งใช)้ ของ
พระพุทธเจา้องคก่์อนทัง้ 3 พระองค ์นมสัการ ณ จดุ อธษิฐานศกัดิส์ทิธิ ์พรอ้มใบไมท้ีม่คีวามหมายถงึ “ชยั
ชนะและความส าเรจ็” 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบบุฟเฟ่ต ์ นานาชนิดให้ท่านได้ล้ิมรสอาหารพื้นเมืองแบบพม่า พร้อมชม
การแสดงนาฏศิลป์ของพม่าอนังดงามชดช้อย ณ ภตัตาคารลอยน ้าการะเวก บนทะเลสาบหลวง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ภตัตาคารนี้สรา้งในปีที ่ 2513 เลยีนแบบเรอืกญัญาหวัเรอืเป็นรปูนกการะเวก สตัวใ์นวรรณคดป่ีาหมิพานต์ 
ท่านสามารถเหน็ววิทวิทศัน์ของพระมหาเจดยีช์เวดากองไดง้ดงามน่าประทบัใจเป็นอยา่งยิง่ 

 พกัท่ี TAW WIN HOTEL / JASMINE PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
วนัท่ีสอง ย่างกุ้ง-พกุาม  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
06.15 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองพกุามโดยสายการบิน Air Baganเท่ียวบินท่ี W9 009 
07.10 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองพกุาม น าท่านท่อง เมืองพกุาม (Bagan) ดนิแดนแห่งเจดยีห์มืน่องคท์ีม่อีายุ

กว่า 2,000ปี ของกษตัรยิอ์นุรุทมหาราชแห่งอาณาจกัรพุกาม น าท่านสมัผสัแหล่งโบราณสถานและ
ประวตัศิาสตรข์องอาณาจกัรพุกาม 

 น าท่านชมพระเจดียช์เวสิกอง (Shwezigon Pagoda) **ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 1ใน 5แห่งของพม่าซึง่เป็นสถูป
ดัง้เดมิของพมา่โดยแท ้สรา้งขึน้หลงัพระเจา้อโนรธาขึน้ครองราชย ์เพื่อใชบ้รรจพุระบรมสารรีกิธาตุ จากพระ
สรรีะหลายส่วน มลีกัษณะเป็นสทีองขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นทัง้ทีป่ระชุมสวดมนต ์ และศูนยก์ลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม น าท่านเขา้ชม วดัอนันดา (Ananda Temple)ตัง้อยูท่างทศิ
ตะวนัออกของก าแพงเมอืง เป็นวดัสขีาว มองเหน็ไดช้ดัเจน สรา้งเสรจ็เมือ่ปี 1091 ซึง่วหิารแห่งนี้นบัไดว้่า
เป็นวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพุกาม มรีปูรา่งเป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสั มมีุขเดจ็ยืน่ออกไปทัง้ 4 ดา้น แผนผงั
เหมอืนไมก้างเขนแบบกรกี ซึง่ต่อมาเจดยีแ์ห่งนี้เป็นตน้แบบของสถาปัตยกรรมพมา่ในยคุตน้ของพุกาม และ
สิง่ทีน่่าทึง่ของวหิารแห่งน้ีกค็อื ทีช่่องหลงัคาเจาะเป็นช่องเลก็ๆ ใหแ้สงสว่างส่องลงมาตอ้งองคพ์ระ ใหม้แีสง
สว่างอยา่งน่าอศัจรรย ์
จากนัน้ชม วดัมนูหะ (Manuha Temple)ตัง้อยูท่างตอนใตข้องหมูบ่า้นมยนิกะบา สรา้งเมือ่ปี 1059 โดย
พระเจา้มนูหะกษตัรยิแ์ห่งมอญ เพือ่สัง่สมบุญไวส้ าหรบัชาตหิน้า จงึไดน้ าอญัมณบีางส่วนไปขายมาสรา้งวดั
นี้โครงสรา้งวหิารค่อนขา้งแคบ มพีระนอนหนึ่งองค ์ กบั พระพุทธรปูอกีสามองคน์ัง่เบยีดเสยีดอยูภ่ายใน 
สะทอ้นถงึความคบัแคน้พระทยัของกษตัรยิเ์ชลยพระองคน์ี้เป็นอย่างดี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
หลงัอาหารชมวดัดมัมะหยัน่จี (Dhammayangyi Temple) สรา้งโดยพระเจา้นะระตู่ และพระองคก์เ็ชื่อว่า
เป็นวดัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืงพุกาม สรา้งขึน้เพื่อลา้งบาป ดว้ยทรงปรวิติกว่าผลกรรมจากการกระท าปิตุฆาตจะ
ตดิตามพระองคไ์ปในชาตภิพหน้า ตัง้โดดเด่นยิง่ใหญ่ตระหง่านดงัต านานทีโ่หดรา้ยไดเ้ล่าต่อกนัมา 
น าท่านเขา้ชม วดักบุยางกี(Gubyaukkyi Temple)สรา้งโดยพระโอรสของพระเจา้จนัสทิธะ สิง่ทีโ่ดดเด่นคอื 
ภาพจติรกรรมฝาผนังทีง่ดงามทีสุ่ดในพุกาม ทีย่งัคงเหลอือยู ่ 

 จากนัน้เขา้ชม วดัติโลมินโล(Htilominlo Temple)อยูห่่างจากตวัเมอืงมาทางทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ 1.5 
กโิลเมตร สรา้งขึน้เมือ่ปี 1211 โดยพระบญัชาของพระเจา้นนัต่าว-มยา เป็นพระโอรสในพระเจา้นรปตสิทิธู 
ซึง่เกดิกบันางหา้มผูห้นึ่ง และไดเ้สีย่งทางเลอืกใหเ้ป็นราชทายาท เป็นวดัสงู 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากนั
ทัง้ 4ดา้นมพีระพุทธรปูประดษิฐฐ์านอยู่ทัง้ 4 ทศิ ทัง้สองชัน้ มภีาพจติรกรรมฝาผนงัอนัเก่าแก่กบัลวดลาย
ปนูปั้น อนัประณตีสวยงามสรา้งโดยพระตโิลมนิโล เมื่อปี พ.ศ.1761ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งว่ามคีวามสวยงาม
มากทัง้ภายในและภายนอกโดยเฉพาะลายปนูปั้นบรเิวณฐานดา้นนอก  
จากนัน้ชมวดัชเวกู่จี (Shwegugyi Temple)เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในพม่า มเีอกลกัษณ์ของสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะ สรา้งเมือ่ปี 1131 โดยพระเจา้อลองสทิธ ู และพระองคก์ไ็ดส้ิน้พระชนทีว่ดันี้ โดนปลงพระชนม์
โดยรชัทายาท แปลว่าถ ้าทองทีย่ ิง่ใหญ่งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีอ่ยูใ่นช่วงต่อของศลิปะพุกามยคุแรกและ
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ยคุหลงัจากนัน้น าท่านนมสัการ เจดียพ์พญัญา ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่งูทีสุ่ดในเมอืงพุกามมคีวามสงูถงึ6 เมตรชม
พระอาทติยย์ามอสัดงทีเ่จดียช์เวสนัดอ (Shwesandaw Pagoda)เช่นเดยีวกบัเจดยีช์เวสกิอง เจดยีแ์ห่งนี้
สรา้งขึน้โดยกษตัรยิท์ีม่อี านาจมากพระองคห์นึ่งแห่งอาณาจกัรพุกาม นอกจากเจดยีแ์ห่งนี้จะเป็นทีบ่รรจขุอง
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้แลว้ กย็งัมรีปูปัน้เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิใ์นศาสนาฮนิดตูัง้อยูบ่รเิวณลานของวหิาร 
จงึมชีื่อเรยีกแบบฮนิดวู่าเจดยีก์าเนซา (Ganesha Pagoda) น าท่านสู่จดุชมทุ่งเจดยีข์องพุกามเมือ่ยาม
อาทติยต์ก จะไดเ้หน็ภาพหมูเ่จดยีส์ุดลกูหลูกูตา  ทีต่อ้งแสงสแีดงอ่อนแห่งยามเยน็อยา่งงดงาม 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่พร้อมชมการแสดงหุ่นกระบอก ณ ร้านอาหาร อนันดา เมืองพกุาม ใหท้่านได้
พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 พกัท่ี MYANMAR TREASURE RESORT BAGAN หรือเทียบเท่า 4* 
วนัท่ีสาม พกุาม-มณัฑะเลย ์
เช้า รบัประทานอาหารเช้า แบบกล่อง 
07.35 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองมณัฑะเลยโ์ดยสายการบิน Air Baganเท่ียวบินท่ี W9 009  
08.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงมณัฑะเลยน์ าท่านเดนิทางสู่ เมืองอมรปรุะ เมอืงแห่งผูเ้ป็นอมตะทีอ่ยูท่างตอนใต้

ของเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่เป็นราชธานีแห่งหนึ่งของพมา่เพยีง 76 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยมาอยูท่ีเ่มอืงมณัฑะเลยใ์นปี 
พ.ศ. 2400น าท่านไปท าบุญที ่วดัมหากนัดายง Mahakanta Templeซึง่เป็นโรงเรยีนสอนพระปรยิตัธรรมที่
ใหญ่ทีสุ่ดในพม่า มสีามเณร และพระจ าพรรษาอยูม่ากถงึพนักว่ารปู จากนัน้น าท่านชม สะพานอเูบียน 
สรา้งขึน้จากไมส้กัทีย่าวทีสุ่ดในโลก ทอดขา้มทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใตข้องเมอืงอมรปุระ มุง่ตรงไป 
สู่เจดยีเ์จ๊าต่อจอียูอ่กีฟากหนึ่งของทะเลสาบ พระเจา้ปุดงโปรดฯ ใหข้นุนางนามว่า อูเบยีนเป็นแมท่พันายก
องงานสรา้งสะพานแห่งนี้โดยใชไ้มส้กัทีร่ ือ้จากพระราชวงัเก่าแห่งกรงุองัวะ จ านวน 1,208ตน้ ทีส่รา้งไวเ้มือ่ 
200 กว่าปีทีแ่ลว้ มคีวามยาวถงึ 2 กโิลเมตร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 เทีย่วชม พระราชวงัหลวง มณัฑะเลย(์Mandalay Palace)โดยพระเจา้มนิดง สรา้งขึน้ตามผงัภูมจิกัรวาล

แบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมตุวิ่าเป็นจดุศูนยก์ลางของโลก (เขาพระสุเมร)ุ เป็นสีเ่หลีย่มจตุัรสัมกี าแพง
ลอ้มรอบทัง้สีท่ศิ ใจกลางพระราชวงัเป็นหอ้งพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุม้ดว้ยแผ่นทองซอ้นกนั 7 ชัน้ 
สงู 78 เมตร รอยอดตีสุดทา้ยก่อนพม่าเสยีเมอืงใหแ้ก่องักฤษ  
เขา้ชมวดัชเวนันตอ(Shwenuntow Temple)เคยตัง้อยูใ่นเขตพระราชวงัหลวง สรา้งดว้ยไมส้กัทัง้หลงั เป็น
สิง่ปลกูสรา้งในสมยัพระเจา้มนิดงทีเ่หลอืเพยีงหลงัเดยีวทีย่งัเหลอืรอดมาได ้ หลงัจากพระองคส์ิน้พระชนม ์
พระเจา้ตีป่่อกไ็ดโ้ปรดใหท้รงยา้ยมาตัง้ไวย้งัทีปั่จจบุนั เป็นทีป่ระทบันัง่สมาธขิองพระเจา้มนิดงพระราชบดิา
ของพระเจา้ตีป่่อ และสิน้พระชนมช์พีทีว่หิารแห่งนี้  
น าท่านชมวดักโุสดอ ซึง่ครัง้หนึ่งเคยเป็นสถานทีท่ าการ สงัคายนาพระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ครัง้ที ่ 5 
มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ ์ และหนงัสอืกนิเนสบุ๊คไดบ้นัทกึไวว้่า เป็น
พระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก  
น าท่านเดนิทางเขา้สู่มณัฑะเลยฮิ์ลล ์Mandalay Hill ตัง้อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของพระราชวงั เขาลกู
นี้สงู 240 เมตร เป็นจดุชมววิ ทวิทศัน์ ทีส่วยงามทีสุ่ดของเมอืงมณัฑะเลย ์ ซึง่อยู่บนยอดเขา ณ จดุนี้ท่าน
สามารถมองเหน็ทศันียภาพของ เมืองมณัฑะเลย ์เกอืบทัง้เมอืง ใหท้่านบนัทกึภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพิเศษ...กุ้งแม่น ้า 
 พกัท่ี MANDALAY HILL RESORT หรือเทียบเท่า 5* 
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วนัท่ีส่ี มณัฑะเลย-์ เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล 
04.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ วดัมหามยัมนีุ (Mahamaimuni Temple)ซึง่แปลว่า วดัปราชญ์ผูย้ ิง่ใหญ่ วดัมหามยัมุนี

อยูห่่างจากใจกลางเมอืงลงมาทางใตร้าว 3 กโิลเมตร บนถนนทีต่ดัตรงไปสู่อมรปรุะ สรา้งขึน้ในปี 1784 โดย
พระเจา้โบ่ต่อพญา แต่รอ้ยปีใหห้ลงันัน้เกดิไฟไหมค้รัง้ใหญ่ ท าใหต้อ้งสรา้งซ ้าขึน้ใหม่  น าท่านนมสัการ พระ
มหามยัมุนี *** อนัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 5 แห่งของพม่า หากได้ร่วมพิธีล้างพระพกัตรพ์ระมหามยั
มนีุ ชีวิตจะมีแต่ความสขุความเจริญ เล่ากนัว่าถอืเป็นตน้แบบพระพุทธรปูทองค าขนาดใหญ่ ทรงเครือ่ง
กษตัรยิท์ีไ่ดร้บัการขนานนามว่า “พระพทุธรปูทองค าเน้ือน่ิม”ทีพ่ระเจา้กรงุยะไข่ทรงหล่อขึน้ทีเ่มอืงธรรม
วด ี เมือ่ปี พ.ศ.689 สงู 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ดว้ยทองค าเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครือ่งประดบัทองปางมารวชิยั 
หน้าตกักวา้ง 9 ฟุต ในปี พ.ศ.2327 พระเจา้ปดุงไดส้รา้งวดัมหามนุีหรอืวดัยะไข ่ (วดัอาระกนัหรอืวดัพยาจ)ี 
เพื่อประดษิฐานพระมหามนุีและในปี พ.ศ.2422 สมยัพระเจา้สปีอ ก่อนจะเสยีเมอืงพมา่ใหอ้งักฤษไดเ้กดิไฟ
ไหมว้ดัทองค า จงึท าใหท้องค าเปลวทีปิ่ดพระละลายเกบ็เนื้อทองไดน้ ้าหนกัถงึ 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 
2426 ชาวพมา่ไดเ้รีย่ไรเงนิเพื่อบูรณะวดัขึน้ใหม่มขีนาดใหญ่กว่าเดมิโดยสายการออกแบบของช่างชาว
อติาลจีงึนบัไดว้่าเป็นวดัทีส่รา้งใหมท่ีสุ่ดแต่ประดษิฐานพระพุทธรปูเก่าแก่ทีสุ่ดในเมอืงพมา่ โดยรอบๆ 
ระเบยีงเจดยีย์งัมโีบราณวตัถุทีน่ าไปจากกรงุศรอียธุยาเมือ่ครัง้กรงุแตกครัง้ที ่1 จากนัน้กลบัโรงแรมทีพ่กั 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
09.25 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองเฮโฮโดยสายการบิน Air Baganเท่ียวบินท่ี W9 001  
09.55 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองเฮโฮ น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงยอง ชเว ระยะทางประมาณ 35 กม. ระหว่างทาง 

น าท่านชมวดั SHWE YAN PHE ซ่ึงแปลว่าสมปรารถนามีอาย ุ115 ปี สรา้งโดยเจา้ฟ้าไทยใหญ่ เดนิทาง
ถงึเมอืงยอง ชเว (NyuangShwe) หลงัจากนัน้น าท่านลงเรอืเพื่อเดนิทางไปสู่ทะเลสาบอนิเล น าท่านลงเรอื
ยนต ์(ล าละ5-6 ท่าน) มชีชูพีส าหรบัทุกท่านเพื่อความปลอดภยั ชมความงามของทะเลสาบอนิเล ชมวถิชีวีติ
ของชาวอนิตา (ลกูแห่งทะเลสาบอนิเล) ทีอ่าศยัอยูร่อบๆ ทะเลสาบ น าท่านไปชมตลาดเชา้ของชาวอนิตา 
(กรณทีีเ่ดนิทางตรงกบัวนัทีม่ตีลาด) ซึง่จะมอียูห่ลายแห่งหมนุเวยีนกนัไป เรยีกว่า FIVE DAYS MARKET
จะเป็นศูนยร์วมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวยีนมาขายกนัในตลาดแห่งนี้ ซงึท่านจะไดส้มัผสักบั
วถิชีวีติของชนเผ่าต่างๆ อยา่งใกลช้ดิ นอกจากนัน้ท่านจะไดผ้่านหมูบ่า้นชาวประมง, หมูบ่า้นผลติเครือ่งเงนิ
, เครือ่งทอง, โรงงานตมีดีแบบโบราณโดยวธิเีผาไฟ ท่านจะไดส้มัผสักบัวธิกีารหาปลาแบบชาวอนิตาโดยใช้
เทา้พายเรอืขาเดยีว น าท่าน นมสัการพระบวัเขม็ พระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิท์ ีแ่กะจากไมจ้นัทน์ อายุนบัพนัปี 
เดมิมขีนาดเพยีง 5 ซ.ม. แต่ดว้ยศรทัธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนไดม้าปิดทองจนมขีนาดใหญ่กว่าเดมิถงึ 
6 เท่า 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านล่องเรือต่อไปยงัศนูยท์อผ้าพื้นเมืองของชาวอนิตา ชมการทอผา้ไหม, ผา้ฝ้ายลวดลายต่างๆ ที่

สวยงามยิง่ทีห่มูบ่า้นอนิปอค่อน น่าซือ้เป็นของทีร่ะลกึ หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัไปหมูบ่า้นผลติบุหรีพ่ืน้เมอืง 
และสวนลอยน ้า (Floating Garden)ทีป่ลกูผกัมากมาย เช่น พรกิ, ผกักาด, มะเขอืเทศ ในจ านวนมาก
พอทีจ่ะเลีย้งคนพม่าทัง้ประเทศได ้ และน าท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastery เป็นส านักสงฆท่ี์
รวบรวมพระพทุธรปูส าคญัๆไว้เป็นจ านวนมากเป็นวดัทีไ่ดร้บัการประกาศใหเ้ป็นโบราณสถาน 
ประกอบดว้ยเสาไมส้กัถงึ 654 ตน้ สรา้งในปี ค.ศ. 1205 สมยัพระเจา้มนิดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึง่
ไดร้บัการฝึกมาอย่างดจีากพระวดันี้เพื่อโชวใ์หน้กัท่องเทีย่วโดยเฉพาะ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
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พกัท่ี MYANMAR TREASURE RESORT INLE หรือเทียบเท่า 4* 
วนัท่ีห้า เฮโฮ - ย่างกุ้ง – กรงุเทพฯ  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพกัสมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 
10.20 น. เดนิทางกลบัสู่เมอืงย่างกุง้ โดยสายการบิน Air Baganเท่ียวบินท่ี W9 001 
11.15 น. เดนิทางถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง 
เท่ียง    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ เป็ดปักก่ิง และสลดักุ้งมงักร 
 น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที ่“สกอ๊ตมาเกต็” หรือตลาดโบโจก๊ ซึง่เป็นตลาดใหญ่ทีสุ่ดของพมา่ รวบรวมความ

หลากหลายของสนิคา้ อาท ิอญัมณ ีทบัทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลกั งาชา้งแกะสลกั 
ผา้โสรง่ และผา้ต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลแีละญีปุ่่ น ภาพเขยีนสนี ้า และสนี ้ามนัอนังดงามในราคาถูกนมสัการ 
พระลาภมนีุ พระพทุธรปูหยกขาว ซึง่เป็นพระรปูทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทีสุ่ดของประเทศพม่า สี
ขาวสะอาดและไม่มตี าหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนกั 600 ตนั เป็นพระพุทธรปูประทบันัง่ พระหตัถข์วา
บรรจพุระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ญัเชญิมาจากสงิคโปร ์ และศรลีงักายกขึน้หนัฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์ หมายถงึ
การไล่ศตัรแูละประทานความเจรญิรุง่เรอืง นอกจากนี้ยงัมกีารน าหนิทีเ่หลอืมาสลกัเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-
ขวา ประดษิฐานอยู่บรเิวณดา้นหลงัพระพุทธรปูดว้ย จากนัน้ชมช้างเผือก ทีเ่ป็นชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพม่า 
มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวั มลีกัษณะทัง้ 9 ประการ ตรงตามต าราโบราณ ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจบุนัจ านวน 3 
ตวั (หา้มถ่ายรปู) และน าท่านเดนิทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตเิมง็กะลาดง 

16.30 น. ออกเดนิทางกลบักรงุเทพฯ โดย เท่ียวบินท่ี 8M331(บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ 
  
อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

18-22 ก.ย. 39,999 38,999 37,999 7,500 
23-27 ต.ค. 39,999 38,999 37,999 7,500 
20-24 พ.ย. 39,999 38,999 37,999 7,500 
18-22 ธ.ค. 39,999 38,999 37,999 7,500 
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อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรุงเทพฯ–ยา่งกุ้ง–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั บนิ
ภายในประเทศ / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กั
ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ / คา่น ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตาม
รายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศก์
บรกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกด ์ และค่าทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 25 USD / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียม
ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / 
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี โทรศพัท ์ค่า
มนิิบาร ์ ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และกรณุาแจง้ล่วงหน้าตัง้แต่ท าการจองกรณตีอ้งการ
ใบก ากบัภาษ/ี ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าธรรมเนียมใชก้ลอ้งถ่ายรปูทีว่ดั
ประมาณ 300-500 จ๊าด/ ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
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ตัง้แต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป 
บคุคลท่ีถือหนังสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วนั 

 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 

เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 
 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 
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