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SHAN STATE  
เที่ยว “รัฐฉาน” สัมผัสวิถีไทยใหญ่    
ย่างกุ้ง – ตองยี – หมู่เจดีย์กั๊กกู่  – ถ า้พนิดายา – ทะเลสาบอินเล 
วันที่  21 – 24 มีนาคม พ.ศ.2562 (4 วัน 3 คืน) 
สายการบินแอร์เอเชีย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความสุขของทริปนี ้ 

 สมัผสัเสนห์่แหง่  เมืองตองยี เมืองหลวงแห่งรัฐฉาน  

 มหศัจรรย์อนัซีน หมู่เจดีย์โบราณ 2,500 องค์ที่วัดก๊ักกู่  

 ถ า้พินดายา ถ ำ้ท่ีมีพระพทุธรูปมำกถึง 8,000 องค์ หลำยยคุสมยัถกูเก็บรักษำเอำไว้ 

 สมัผสัอำกำศเย็นสบำยและชมเอกลักษณ์พืน้เมืองของชาวอินตาท่ี ทะเลสาบอินเล 

 ลอ่งเรือไหว้ พระบัวเข็ม พระพทุธรูป ศกัด์ิสทิธ์ิท่ีแกะจากไม้จนัทน์ อายนุบัพนัปี 

 ชมหมู่บ้านทอผ้า “ใยบัว” ผ้ำทอพืน้เมืองท่ีเลือ่งลอื 
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วันแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – เฮโฮ – เมืองกะลอว์     (1) 

 
05.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 1 เคำน์เตอร์ สายการบนิแอร์

เอเชีย เจ้ำหน้ำท่ีสขุนิยมทวัร์คอยต้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

07.30 น.  ออกเดนิทำงสู ่เมืองย่างกุ้ง โดย สายการบนิแอร์เอเชีย เท่ียวบนิท่ี FD 251  

  รับประทำนอำหำรเช้ำบนเคร่ืองบนิ  
08.15 น. ถึง สนามบนิย่างกุ้ง หลงัผำ่นพธีิกำรตรวจคนเข้ำเมืองและรับสมัภำระแล้ว น ำท่ำนเดนิทำงตอ่โดยรถโค้ช 

(มำตรฐำนเวลำท่ีเมียนมำร์ ช้ำกวำ่ไทย 30 นำที)  
10.00 น. น ำท่ำนสกักำระ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ศนูย์รวมจิตใจ ท่ีชำวพม่ำให้ควำม

เคำรพเป็นอย่ำงสงู สมัผสัควำม ยิ่งใหญ่อลงักำรขององค์พระเจดีย์ชเวดำกองสี
ทองเหลืองอร่ำมดงูดงำมวจิิตรตระกำรตำเป็นยิ่งนกัสร้ำงขึน้มำตัง้แต ่2,500 ปี
ก่อน เป็นท่ีประดษิฐำนพระเกศำธำต ุ8 เส้นของพระพทุธเจ้ำ 

12.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
15:45 น. ออกเดนิทำงสู ่ เมืองเฮโฮ โดย สายการบนิ MYANMAR NATIONAL 

AIRLINES เที่ยวบนิที่ UB 481 
16.50 น. เดนิทำงถึงสนามบนิเฮโฮ เดนิทำงตอ่โดยรถโค้ชตอ่ไปยงั เมืองกะลอว์ (ใช้

เวลำเดนิทำงประมำณ 40 นำที) "สวติเซอร์แลนด์ของพมำ่" ตัง้อยู่บนท่ีรำบ สงู
ของเทือกเขำชำนโยมำ อณุหภมูเิฉล่ียตลอดทัง้ปี 15-20 องศำเซลเซียส ในอดีต
เป็นท่ีตัง้ของฐำนทพัองักฤษ แตปั่จจบุนัยงัคงควำมเป็นธรรมชำตแิละวถีิชีวติ
ของชำวเมืองกะลอว์ 

 ที่พัก HOTEL SS AUNG BAN **** หรือเทียบเท่า 
 รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

  
วันที่สองของการเดนิทาง  ตองย ี– พนิดะยะ – ทะเลสาบอินเล      (2) 

 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม   

เดนิทำงสู ่เมืองพนิดะยะ (PINDAYA) (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) ระหวำ่งทำงท่ำนจะได้พบ
กบัทิวทศัน์อนังดงำม และชนเผำ่ต่ำงๆของรัฐฉำน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชำวปะโอซึ่งมีเอกลกัษณ์ในกำร
แตง่ตวัด้วยผ้ำสีด ำและโพกศีรษะด้วยผ้ำสีสนัสดใส เพรำะเช่ือกนัวำ่ชำวปะโอมีต้นก ำเนิดเผ่ำพนัธุ์มำจำก
พญำนำค ผู้สง่ำงำม 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
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บำ่ย น ำท่ำนชม ถ า้พนิดายา ถ ำ้ท่ีมีองค์พระพทุธรูปจ ำนวนมำกถึง 8,000 องค ์หลำกยคุหลำกสมยัถกูเก็บรักษำ

เอำไว้ท่ีน่ีท่ีเกิดจำกกำรท่ีมีควำมเช่ือท่ีวำ่หำกผู้ใดได้สร้ำงพระหรือเจดีย์ถวำยเป็นพทุธบชูำ ผู้นัน้ก็จะได้บญุ
กศุลไปในภำยภำคหน้ำหลงัจำกนัน้เก็บภำพ ต้นไม้ยักษ์ BANYAN TREE GARDEN ซึ่งมีอำยหุลำยร้อยปี
หลำยคนโอบไว้เป็นท่ีระลกึ  ซึ่งมีจ ำนวนนบัร้อยๆต้น  

 ได้เวลำสมควร น ำท่ำนสู่ทะเลสำบอินเล  (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 
ค ่ำ  รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 ที่พัก INLE HU PIN RESORT **** (DELUXE COTTAGE ROOM IN LAKE)  
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สามของการเดนิทาง  ทะเลสาบอินเล – สวนลอยน า้ – วัดผ่องต่ออู – เมืองก๊ักกู่  (3) 

 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำท่ีโรงแรม  
 น ำคณะลงเรือยนต์ (ล ำละ 4-5 ท่ำน และบนเรือมีชชีูพให้ทกุท่ำน) ชมควำมงำมของ ทะเลสาบอินเล ชมวถีิ

ชีวติของชำวอินตำ (ลกูแห่งทะเลสำบอินเล) ท่ีอำศยัอยู่รอบ ๆ 
ทะเลสำบ ท่ำนจะได้สมัผสักบัวถีิชีวติของชนเผำ่ตำ่งๆอย่ำง
ใกล้ชิด ชม สวนลอยน า้ (FLOATING GARDEN) ท่ีปลกูผกั
มำกมำย เช่น พริก, ผกักำด, มะเขือเทศ ในจ ำนวนมำกพอท่ีจะ
เลีย้งคนพม่ำทัง้ประเทศได้ ท่ำนจะได้สมัผสักบัวธีิกำรหำปลำ
แบบชำวอินตำโดยใช้เท้ำพำยเรือขำเดียว  
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 น ำท่ำนไป วัดผ่องต่ออู นมสักำร พระบวัเขม็ พระพทุธรูป ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีแกะจำกไม้จนัทน์ อำยนุบัพนัปี เดมิมี
ขนำดเพียง 5 ซ.ม. แตด้่วยศรัทธำเล่ือมใสของพทุธศำสนิกชนได้มำปิดทองจนมีขนำดใหญ่กวำ่เดมิถึง 6 เท่ำ   

 หลงัจำกนัน้น ำท่ำนไป 
บำ่ย น ำท่ำนสู ่เมืองก๊ักกู่ (KAKKU) (ใช้เวลำเดนิทำงประมำณ 

2 ชัว่โมง) เข้ำชม กลุ่มพระเจดีย์ก๊ักกู่ (KAKKU 
PAGODA) กลุม่ของโบรำณสถำนท่ีถกูสร้ำงขึน้ใน
ศตวรรษท่ี 16 ซึ่งประกอบไปด้วยกลุม่เจดีย์กว่ำ 2,000 
องค์ ซึ่งนกัท่องเท่ียวท่ีมำเยือนจะได้ตื่นตำ  ตื่นใจไปกบั
ทะเลเจดีย์ท่ีสวยงำม  

18.30 น. รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
  ที่พัก INLE HU PIN RESORT **** (DELUXE COTTAGE ROOM IN LAKE) 

 

วันที่ ส่ีของการเดนิทาง  ทะเลสาบอินเล – เฮโฮ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ      (4) 

 
เช้ำ   รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
   เดนิทำงสูส่นำมบนิเฮโฮ กลบัย่ำงกุ้ง  
09.35 น. ออกเดนิทำงสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบนิ MYANMAR NATIONAL AIRLINES เที่ยวบนิที่ UB 451 

10.40 น. เดนิทำงถึง สนามบนิเมืองย่างกุ้ง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   
 สกักำระ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตำหวำน นมสักำรพระพทุธรูป

นอนท่ีมีควำมยำว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึ่งเป็นพระท่ีมีควำมพระท่ีมีควำมสวยท่ีสดุมี
ขนตำท่ีงดงำม พระบำทมีภำพมงคล 108 ประกำร และพระบำทซ้อนกนัซึ่งแตกตำ่ง
กบัศลิปะของไทย  

17.35 น. ออกเดนิทำงสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิแอร์เอเชีย เท่ียวบนิท่ี FD 254 

19.25 น.     เดนิทำงถึง สนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิำพ 
 

Happiness is here and now 
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อัตรานีร้วม 
 บตัรโดยสำรเคร่ืองบนิชัน้ประหยดั ไป-กลบั สำยกำรบนิแอร์เอเชีย เส้นทำง กรุงเทพฯ – ย่ำงกุ้ง – กรุงเทพฯ 
  ** เน่ืองจำกกำรส ำรองท่ีนัง่สำยกำรบนิ low cost จะต้องช ำระเงินคำ่ตัว๋ยอดเต็มทนัทีท่ีจองตัว๋และไม่

สำมำรถยกเลกิได้ ดงันัน้ขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำในกรณีท่ีมีกำรสมคัรทวัร์แล้ว 
  ** คำ่ตัว๋เคร่ืองบนิสำยกำรบนิไทยแอร์เอเชีย โค้ดจำก ตัว๋กรุ๊ปรำคำท่ำนละ 4,900 บำท (รวมคำ่น ำ้หนกั

กระเป๋ำ 20 กก. กำรจองท่ีนัง่แบบกลุม่และคำ่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิและภำษีสนำมบนิ เช็ครำคำ ณ วนัท่ี 31 มกรำคม 
พ.ศ.2562) กรณีท่ีท่ำนต้องใช้ตัว๋เด่ียวโปรดสอบถำมรำคำตัว๋กบัเจ้ำหน้ำท่ีอีกครัง้ ณ วนัท่ีท ำกำรจอง 

 บตัรโดยสำรภำยในประเทศ สำยกำรบนิ AIR MANN YADANARPON เส้นทำง ย่ำงกุ้ง – เฮโฮ – ย่ำงกุ้ง 
คำ่ท่ีพกัระดบั 4 ดำว จ ำนวน 3 คืน พกัห้องละ 2 ท่ำน                    

 คำ่อำหำรและพำหนะเดนิทำงในระหวำ่งน ำเท่ียวตำมท่ีระบใุนรำยกำร                  
 คำ่ขนกระเป๋ำน ำ้หนกัไมเ่กินท่ำนละ 20 กก.  
 คำ่เข้ำชมสถำนท่ีตำ่งๆ ท่ีระบใุนรำยกำร 

คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครอง ในกรณีประสบอบุตัิเหตจุนถึงแก่ชีวติวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำม
กรมธรรม์) 

 มคัคเุทศก์ท้องถิ่นและเจ้ำหน้ำท่ีสขุนิยมทวัร์คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
คำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% / คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%  
คำ่ธรรมเนียมท ำหนงัสือเดนิทำง       

 คำ่ใช้จ่ำยสว่นตวั เช่น อำหำรและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คำ่ซกัรีด / คำ่โทรศพัท์ / มนิิบำร์ในห้องพกั ฯลฯ 
คำ่น ำ้หนกักระเป๋ำท่ีเกินกวำ่ท่ีสำยกำรบนิก ำหนด  
ไมร่วมทิปหวัหน้ำทัวร์ 

หมายเหต ุ

Happy price ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า 10 ท่าน ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า 15 ท่าน 

ผู้ใหญ่ (ใช้ตัว๋ของทวัร์) พกัห้องละ 2 ทำ่นๆละ  31,900.- บาท 30,900.- บาท 

ผู้ใหญ่ (ไม่ใช้ตัว๋ของทวัร์) พกัห้องละ 2 ทำ่นๆละ 27,000.- บาท 26,000.- บาท 

เด็ก ( 2 – 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น เสริมเตียง 31,400.- บาท 30,400.- บาท 

เด็ก ( 2 – 12 ปี) พกักบัผู้ใหญ่ 2 ทำ่น ไม่เสริมเตียง  30,900.- บาท 29,900.- บาท 

พกัห้องเด่ียวช ำระเพิ่ม ทำ่นละ   6,000.- บาท     6,000.- บาท   
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1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในกำรยกเลกิกำรเดนิทำงหรือปรับเปล่ียนอตัรำคำ่บริกำรในกรณีท่ีมีจ ำนวนผู้ ร่วมเดนิทำงน้อย
กวำ่ตำมท่ีก ำหนด (ผู้ ใหญ่)  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรน ำเท่ียว สำยกำรบนิ โรมแรม ตำมควำมเหมำะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ
จ ำเป็น สดุวสิยั อนัเน่ืองมำจำกกำรลำ่ช้ำของสำยกำรบิน เหตกุำรณ์ประท้วงหยดุงำน เหตจุลำจล  อบุตัเิหต ุภยั
ธรรมชำต ิโดยทัง้นีจ้ะรักษำผลประโยชน์ของท่ำนไว้ให้มำกท่ีสดุ  

3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคำ่เสียหำยในเหตกุำรณ์ท่ีเกิดจำกสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำติ กำรประท้วง และอ่ืนๆ
ท่ีอยู่นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบริษัทฯหรือคำ่ใช้จ่ำยเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทำงตรง  

4. เน่ืองจำกกำรน ำเท่ียวนี ้เป็นกำรช ำระแบบเหมำจ่ำยให้แก่ตวัแทนต่ำงๆ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมคื่นเงินท่ีท่ำน
ช ำระมำแล้ว กรณีท่ีท่ำนปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริกำรท่ีทำงทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแต่ได้ตกลงลว่งหน้ำก่อนกำรเดินทำง
และได้รับกำรยินยอมอย่ำงถกูต้องจำกทำงบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในกำรพจิำรณำผู้ ร่วมเดนิทำงเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 
5.1 ท่ำนท่ีสงสยัว่ำอำจจะลกัลอบเข้ำเมือง 
5.2 ท่ำนท่ีก ำลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจำกควำมปลอดภยัควำมตวัท่ำน  (โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  
5.3 เดก็ทำรกท่ีอำยตุ ่ำกว่ำ 2 ขวบ เพรำะอำจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทำงท่ำนอ่ืนๆ (โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีก่อนสมคัร

ทวัร์) 
5.4 ท่ำนท่ีต้องใช้รถเขน็ในกำรท่องเท่ียวเดนิทำง (โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  

6. ท่ำนท่ีจะออกบตัรโดยสำรเคร่ืองบนิภำยในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จำกทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนักำร
เดนิทำงของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

7. อตัรำคำ่บริกำรทัวร์อำจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จำกกำรปรับรำคำน ำ้มนัของสำยกำรบนิ 
8. รูปภำพในโปรแกรมทัวร์ใช้ส ำหรับโฆษณำเท่ำนัน้   

 
 บริษัท สขุนิยมทัวร์ จ ำกดั ขอสงวนสทิธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำและรำยกำรท่องเท่ียว ตำมควำมเหมำะสม ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบักำรเปล่ียนแปลงของสำยกำรบนิ สภำพกำรเมือง ภยัธรรมชำต ิและเหตสุดุวสิยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดนิทำง
เป็นส ำคญั หำกมีเหตจุ ำเป็นทำงบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ใช้จ่ำยตำ่ง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น กำรถูกห้ำมออกนอก
ประเทศหรือห้ำมเข้ำประเทศ เน่ืองจำกกำรพจิำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจคนเข้ำเมือง 
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