
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เที่ยวอิ่มบุญ สุขใจ สักการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ 



 

 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ชะเวมอดอร ์- วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง 

– เมืองไจ้ไท – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  

04.00 น. คณะพร้อมกันที ่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย (Air 

Asia) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน 

 **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม 
ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที  

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่ง

ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงท่ีนั่งบนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

07.30 น.  บินลัดฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD251 **ไม่มีบริการ
อาหารบนเครื่อง** 

08.15 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาที

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น

เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอน

การตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

แล้ว น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือเมือง

พะโค(Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่

ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุ

มากกว่ า  400 ปี  อยู่ ห่ า งจากเมืองย่ า งกุ้ ง 

ระยะทาง 80 กิ โล เมตร (ใช้ เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.45ชม.) จากนั้นน าท่านชม เจดีย์ช

เว  -มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่าน

โดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์

นี้ ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยัง

เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าาท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญ

และชาวพม่าเชื่อกนัว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถน าธูปไปค้ ากับยอดของ 

เจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จ 



 

 
 

 

พระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้ เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะ

ของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ 

ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาลตกลงมายังพ้ืนล่างแต่ยอด

ฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยัง

เป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือ ทดสอบความ

กล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไว้ที่มุม หนึ่งขององค์

เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง  

น าท่านกราบพระขอพร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็นวัด

ส าคัญมีพระสงฆ์ ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป 

อีกทั้งวัดนี้  ยังเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของ

พระภิกษุและสามเณรอีกด้วย จากนั้นน าท่านชม 

พระราชวังบุเรงนอง (KanbawzaThardi Palace) 

ซ่ึงเพ่ิงเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมือง ปี พ.ศ.

2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้

สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ 

พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา 

และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน 

พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ 

ขึน้มาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร จากนั้นน า  ท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มปีซึ่งเป็นจุดส าหรับท าการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิด

เดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแคมป์ถึงยอดเขาประมาณ 1  ชั่วโมง  

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 

 ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค่าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ 

ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**ส่าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมี

บริการแผ่นทองค่าเปลวราคาเริ่มต้น 2,000 จ๊าต/ชุด** 



 

 
 

 

สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก Yoyolae Hotel  หรือเทียบเท่าบนพระธาตุอินทร์แขวน 

โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการ

พระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ่ากัด แต่ได้เรื่องความสะดวกจาก

การเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรี

เควสโรงแรมได้ 

 

วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจปุ๊น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – วัดพระหินอ่อน - เจดีย์ชะเวดากอง 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค(Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญ

โบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง ระยะทาง 80 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.45ชม.) น าท่านขอพร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดไจ้ปุ๊น เป็นวัดที่สร้างเป็นพระพุทธรูปปางมาร

วิชัยขนาดใหญ่ 4 องค ์หันพระพักตร์ไปทุกทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ จากนั้นน าท่าน

ชม พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha)มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้าง

ขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอ านาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท

เหลื่อมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่

สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองค์นี้ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึง

ปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี ้จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่า

ได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามใน

ปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม ผ้าปักพ้ืนเมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูป

ต่างๆ ไว้เป็นของฝากได้อีกด้วย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งแม่น้่าย่าง ท่านละ 1 ตัว    

น าท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระหินอ่อน พระหินขาวนี้สร้างจากหินขาวที่มี

ลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 60 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง 

พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกายกข้ึนหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ 

หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง จากนั้นน าท่านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  



 

 
 

 

(Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) เป็นเจดีย์ทองค าที่

งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ

บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่น้ าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า 

จะใช้ทองค าแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองค าที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์

แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วย

เจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค ์มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย 

ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจ านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปี

มะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะ

ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็น

ความงามของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ ราย

รอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 

 

 ท่านสามารถน่าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อ

เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล เป็นจุดส่าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็นจุดที่

บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ

ประจ่าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้่าพระประจ่าวันเกิดตน 

เพื่อความสิริมงคลแก่ชีวิต 



 

 
 

 

 

ค่่า  บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเข้าท่ีพัก  SULE SHANGRI-LA ระดับ 5* หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม สิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์  - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนเจาทัตจี – วัด

งาทัตจี - ร้านหยก - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Sirium) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 1ชม.) 

เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองเมืองท่าของ โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมัย นายพลฟลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต 

จนมาสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ลูซติา 

เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าย่างกุ้งทีเชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี น าท่านนั่งเรือชม พระ

เจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางนlาอายุนับพันปี 

เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้ าจะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน้ าท่วมได้ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ  

น าท่านสักการะและขอพรเพ่ือเป็นศิริมงคล พระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่ชาวพม่านับถือ ท่านสามารถซื้อ

อาหารเพื่อเลี้ยงปลานับร้อยที่อยู่ในบริเวณวัดได้  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ…ลิ้มรสอาหารเมียนมาต้นต่ารับที่ร้าน Padonmar 

น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุที่

พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้า

กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 

700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุทธรูป 

สัญลักษณ์ประจ่าวันเกิด 

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 
 

 

ทองค า ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก น าท่านสักการะ

ขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่อ

อธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพทันใจ น าดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ

มะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะนัตโบโบยี ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) 

จากนั้นก็ให้ท่านน าเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพร

แล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้การขอพรจากเทพทันใจ เพื่อขอพรและอยากให้สม

ปราถนาให้ท่านน่าดอกไม้และผลไม้โดยฌฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยๆหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ 

จากนั้นให้ท่านเอาเงินบาทหรือเงินจ๊าดก็ได้  น่าเงินเอาไปใส่ในมือของเทพทันใจ 2ใบ ไหว้

สักการะขอพรตามที่ท่านต้องการแล้วดึงเงินกลับมา 1 ใบ จากนั้นเอาเงินมาเก็บไว้กับท่าน และ

เอาหน้าฝากไปแตะที่นิ้วเทพทันใจเท่านี้ท่านก็จะ

สมตามความปราถนาตามที่ท่านขอไว้ จากนั้นก็

เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่าน

ก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ น าท่านสักการะ

ขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เม๊ียะ ตาม

ต านานเล่าว่า เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาใน

พุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพม่า

เคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอ่ืนได้ยิน และน าน้ านมไปจ่อไว้ที่ปาก บูชา

ด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ และห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่า

นิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน วิธบูชาเทพกระซิบบูชาด้วยน้่านม ข้าวตอก ดอกไม ้และผลไม้  น า

ท่านไปยัง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระ

ตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มี

ความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและ

มีความงดงามที่สุดของประเทศพม่า ทั้งพระพักตร์

และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว สั่งผลิต

มาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มี

ความพริ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลายสุดพระ

บาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาด

เป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณ 



 

 
 

 

ธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ  น าท่านชม วัดงาทัตจี ( Nga 

Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่สวยงามตามแบบฉบับของพม่า ที่แกะสลักจากหินอ่อน

ทรงเครื่องโลหะแบบกษัตริย์ ด้านหลังองค์พระเป็นไม้แกะสลักลวดลายจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูป

ทรงเครื่องในสมัยยะตะนะโบง มีความสูงประมาณตึก 5 ชั้น  จากนั้นน าท่านชม ร้านหยกพม่า ให้ท่านได้เลือก

ชมเลือกซื้อเครื่องประดับหยกพม่าแท้ น้ างามๆ จากเหมืองธรรมชาติ   ถ้าหากสภาพการจราจรไม่ติดขัดและ

ยังพอมีเวลา จะน่าท่านแวะชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต(Scot 

Market) ซึ่งสร้างเม่ือครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อ

สินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้า

ปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์) 

ได้เวลาอันสมควร น่าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.40 น.  บินลัดฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เที่ยวบินที่ FD258 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง 25 นาที **ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง** 

23.25 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 

FT-RGN FD06V - เที่ยวอ่ิมบุญ สุขใจ สักการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ 3 วัน 2 คืน โดย FD 

ก่าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พักห้อง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12ปี

ไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน  
พักเดี่ยว 

20 – 22 ธ.ค. 62 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

11 – 13 ม.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

25 - 27 ม.ค. 63 12,990 12,990 11,990 8,490 3,990 



 

 
 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,990 *** 

***ราคานี้รวมรายการทัวร์ และ ตั๋วเครื่องบิน*** 

 

อัตราค่าข้างต้นนี้รวม 
1. ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ พร้อมน้่าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
2. ค่าธรรมเนียมภาษีน้่ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 
3. ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
4. อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
5. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
6. ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
7. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
8. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช่านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
9. ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
 

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมภาษีน้่ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินปรับเพิ่มขึ้น 
2. ค่าท่าหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส่าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติค่าท่าใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคน

ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดท่าเอง) 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหาร

และเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
4. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

22 – 24 ก.พ. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

07 – 09 มี.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

28 - 30 มี.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 



 

 
 

 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (โดยช่าระที่สนามบินดอนเมืองก่อนเดินทาง) 
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้่าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทิป) 

 
เงื่อนไขการส่ารองที่นั่ง 

1.กรุณาท่าการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายช่ือและหน้าหนังสือเดินทางเพื่อยันการจองท่ีนั่ง พร้อม

ช่าระมัดจ่าค่าทัวร์เต็มจ่านวน 

2.เมื่อท่านตกลงช่าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทั้งหมดนี้แล้ว 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน เนื่องจากเป็นตั๋วราคา

โปรโมชั่น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจ่าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

2. ส่าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ่าทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับ

ดุลยพินิจของบริษัทฯ เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ ข้อจ่ากัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและค่านึงถึงความ

ปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นส่าคัญ 

3.รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดท่าและด่าเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner) 

4.อัตราค่าบริการคิดค่านวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้่ามัน หรือมี

การประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง 



 

 
 

 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถ

เรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 

6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถน่ามาขอคืนเงินได้ 

7.ค่าบริการที่ท่านช่าระกับทางบริษัทฯ เป็นการช่าระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ช่าระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่

ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ท่าให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่าน

จะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะด่าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อ่ืน

ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส่าหรับค่าบริการนั้นๆ 

9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค่าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอ่านาจของบริษัทฯ ก่ากับเท่านั้น 

10.โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจ่านวนผู้เดินทางข้ันต่่า 20 ท่านรวมในคณะตามที่ก่าหนดไว้เท่านั้น 

หากมีจ่านวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่ก่าหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนก่าหนดการ

เดินทาง และราคาได ้

11.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝง

อ่ืน ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การ

ขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง 

หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระท่าดังกล่าวทั้งสิ้น 

12.หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือ

เป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออ่านาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงิน

ทั้งหมด 

13.ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทาง

ได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ 

 



 

 
 

 

14.ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่

สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรพัย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมี

สาเหตุมาจากผู้เดินทาง 

15.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน 

สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท่าหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง 

16.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน 

ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท่าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก

อุบัติเหตุต่างๆ 

17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง 

ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่

เดินทางไป 

18.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ่าตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

19.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนท่าการออก

ตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว 

20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้่าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและ

ไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 


