
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 



 

 
 

 

พเีรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พกัเดี่ยว สายการบิน จ านวน 

07 – 09 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 +2,500 UB 20 

14 – 16 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 +2,500 UB 20 

21 – 23 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 +2,500 UB 20 

28 – 30 มีนาคม 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 +2,500 UB 20 

04 – 06 เมษายน 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 +2,500 UB 20 

11 – 13 เมษายน 2563 (เสาร์-จันทร์) วันสงกรานต์ 11,911 +2,500 UB 20 

18 – 20 เมษายน 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 +2,500 UB 20 

25 – 27 เมษายน 2563 (เสาร์-จันทร์) 9,999 +2,500 UB 20 

 

สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศักดิ์สิทธ์ิ คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า 3 วนั  

พระธาตุอนิทร์แขวน : เมืองไจ้โท : เจดีย์องค์เล็กตั้งบนก้อนหินทอง,ประจ าปีเกดิ “ปีจอ” 

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เมืองย่างกุ้ง : เจดีย์ทอง คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า 

พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์) : เมืองหงสาวดี : เจดีย์ที่สูงทีสุ่ดในพม่า (เจดีย์มอญ) 

พระนอนยิม้หวาน..พระนอนตาหวาน..เจดีย์ 4 ทิศ..ขอพร “เทพทนัใจ” นัตโบโบย ี 

 ทีพ่กัระดับ 5 ดาว ★★★★★ / เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนช่ันแนลแอร์ไลน์ (UB) 

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ราคาน้ีไม่รวมค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป 

 



 

 
 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินย่างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวม

อดอร์(พระธาตุมุเตา) – เมืองไจ้โท – พระธาตุอนิทร์แขวน(เจดีย์ไจ้ทโีย)  

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน เมียนมาร์ 

เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและ

เอกสารการเดินทาง  

10.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยสายการบินเมียนมาร์เนชัน่แนลแอร์ไลน์ (UB) เท่ียวบินท่ี UB020 

11.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร์ ชา้กวา่

ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (อ่านออกเสียง

ต า ม ส า เ นี ย ง พ ม่ า ว่ า  ห า น ต า ว ดี )  ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ

เรียกว่า Bago หรือ Pegu ในอดีตเคยเป็นเป็นเมืองหลวงท่ี

เก่าแก่ท่ีสุดของชาวมอญและมีอายุมากกว่า 400 ปีตั้งอยู่ใกล้

เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพม่าต่อมาพระเจา้

ตะเบ็งชะเวต้ียึดครองได้และสถาปนาเป็นศูนยก์ลางอ านาจ

ของราชวงศต์องอู หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมยัของพระเจา้บุเรงนอง หงสาวดี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้

ประมาณ 80 กม. (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ! เสริฟกุง้แม่น ้าหงสา) 

  จากนั้นน าชม เจดียไ์จปุ่๊น (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ 

สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบั

พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เล่ากนัวา่สร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่

น้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษา

พรหมจรรยไ์วช้ั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือ

กนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที 

น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลังก์ผึ้ ง (Kanbawza 

Thadi Palace) ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขดุคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปีพ.ศ. 



 

 
 

 

2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท  าให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระ

เจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ  และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก เม่ือต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน 

พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ 

ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิง  

►จากนั้นน าท่านชม เจดียช์เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุ

เตา (Shwe Mawtaw Pagoda)  ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่

ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งค์น้ีถือวา่มีความโดด

เด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กวา่ 2,600 ปี ภายในบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชา

สถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่าน

นมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งค์ท่ีหักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค  ้าจุนชีวิตให้

เจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ี

ผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง 114 เมตร สูงกวา่ พระเจดียช์

เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัท่ี

มหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความ

ศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระ

ราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์นบัเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอด

ท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององค์เจดียเ์พื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งค์

ปัจจุบนั 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผา่นชมแม่น ้ าสะโตง สถานท่ีส าคญัทาง

ประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม

ซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืน

ตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยงิถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอย 



 

 
 

 

ทพั กลบักรุงหงสาวดี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง 

คิ้มปูนแคม้ป์ เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน เป็นรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียว

ท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางสักพกั เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา เดินทางถึงท่ีพกั ให้

ท่านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั   ►น าชม เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda 

(Golden Rock) หรือกอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิง

สักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 

5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทอง ท่ีวางหม่ิน

เหม่ อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มี

ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่

ภายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าให้หินกอ้นน้ีทรงตวัอยู่

ได้อย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุ

ประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี

บนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความ

เจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะได้สมดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอด 

ส าหรับท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือ

กนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก (พระเจดียอ์งคน้ี์

เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษท่ีเข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วน

สุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได ้ท่านสามารถเตรียมแผน่ทองค าไปเพื่อปิดทอง

องคพ์ระธาตุอินทร์แขวน) เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวนและเก็บภาพประทบัใจตามอธัยาศยั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ทีพ่กั KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่อง พระธาตุอินทร์แขวน – คิม้ปูนแค้มป์ – เมืองหงสาวดี – พระนอนยิม้หวาน – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระมหา

เจดีย์ชเวดากอง  

 



 

 
 

 

*ตีส่ี-ตีหา้ ท่านสามารถต่ืนเช้ามาท าบุญใส่บาตรพระธาตุหรือจะนัง่สมาธิ สวดมนต์ บริเวณพระธาตุท่านจะไดเ้ห็นชาว

พม่ามาท าบุญใหก้บัพระธาตุเช่นกนั 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าท่านลงจาก พระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก ถึง คิ้มปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหงสาวดี (ใชเ้วลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) 

น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิม้หวาน) 

กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบ

ของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่

ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถ

ท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีให้เลือกมากมาย ตลอดสองขา้ง

ทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก. 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (พิเศษ! เสริฟกุง้แม่น ้าหงสา) 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองย่างกุง้ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ให้ท่านไดพ้กัผ่อนบนรถชมวิว

สองขา้งทาง จนเดินทางถึงเมืองยา่งกุง้ 

น าท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็น

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ สินคา้ท่ีจ  าหน่ายใน

ตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่า อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง 

เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร์) 

►น าท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon 

Pagoda) เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของ

เมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน ้ าอิระวดี เจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่

ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจา้

โอกะลาปะ เม่ือกวา่ 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมี 



 

 
 

 

ทองค าโอบหุ้มอยู่เป็นน ้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดบัประดาด้วยเพชรพลอยอญัมณีล ้ าค่า กว่า 

5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้  านวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสร้างดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชนมากราบไหวบู้ชา 

เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่

การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานบัลูกประค า และบา้งเดินประทกัษณัรอบ

องค์เจดีย ์จากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี

ต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ 

ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์

เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนั

เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคล

แก่ชีวติ) 

 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (บุฟเฟ่ต!์ บาร์บีคิวป้ิงยา่ง) 

 ทีพ่กั SHANGRILA HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทนัใจ+ เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – สนามบินย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

 
 

 

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้

น ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผา

ภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสัน

งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์น าท่านขอพร นตัโบโบย ีหรือ พระเทพทนัใจ เทพ

เจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ัน

เทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนา

ก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย จากนั้นก็

ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือ

ของนตัโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บ

รักษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบย ีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีตั้งใจไว ้น า

ท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของ

พญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็น

นตั ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้

ยนิ การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน 

(Kyauk Htatgyi Buddha) นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 

ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตา

ท่ีงดงาม ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินยา่งกุง้ 

หมายเหตุ คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อท าการเช็คอินก่อนข้ึนเคร่ืองประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเล่ียงสถานการณ์

ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน เช่น สภาพการจราจรท่ีคบัคัง่,สภาพอากาศและอ่ืนๆ โดยมีตวัแทนบริษทั(มคัคุเทศก์,

หวัหนา้ทวัร์,คนขบัรถ)เป็นผูพ้ิจารณาและบริหารเวลาอยา่งเหมาะสม บริษทัขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินทุกกรณีหาก

ลูกคา้ไม่สามารถข้ึนเคร่ืองกลบัตามวนัและเวลาเท่ียวบินท่ีระบุในรายการทวัร์. 

17.35 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียร์มาร์เนชัน่แนลแอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี UB017 

19.30 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและประทบัใจในบริการ ................. 



 

 
 

 

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ : รายการทวัร์ท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอนัเน่ืองจากสภาวะ

อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเขา้เมืองของแต่ละประเทศหรือกรณีอ่ืนๆโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบ

ล่วงหน้าโดยมีตวัแทนบริษทั(มคัคุเทศก์,หัวหน้าทวัร์,คนขบัรถของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้ริหารเวลาปรับเปล่ียนตามความ

เหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมืองหรือสาเหตุอ่ืนท่ีไม่ได้มาจากทางบริษทั โดยทางบริษทัจะ

ค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั...กรุณาอ่านรายการและเง่ือนไขข้อตกลงอย่างละเอียดก่อนท า

การจองทวัร์หรือช าระเงิน จากนั้นจะถือวา่ลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบริษทัหากเกิดความเสียหายใดๆข้ึน และขอสงวน

สิทธ์ิไม่รับผิดชอบกรณีมีตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเน่ืองจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถูกยกเลิกหรือสาเหตุอนัเน่ืองจาก

สภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบทุกกรณี. 

 

อตัราค่าบริการรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามรายการท่ีระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนั  
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
3. โรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุ หรือเทียบเท่า (พกั 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
4. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
5. ค่าอาหาร ตามรายการท่ีระบุ   
6. ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง 
7. ค่าเบ้ียประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางท่องเท่ียว วงประกนัท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัของผูเ้ดินทาง อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืม ค่าซกัรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ท่ีมิไดร้ะบุในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมในกรณีท่ีกระเป๋าสัมภาระท่ีมีน ้ าหนกัเกินกว่าท่ีสายการบินนั้นๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน 

3. ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ 
4. ค่าทปิมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป  (ช าระทีส่นามบินก่อนเดินทาง)   
5. ค่าทปิหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความพงึพอใจของท่าน  
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

 



 

 
 

 
เดินทางขึ้นต ่า 20 ท่าน หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได ้หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่ม
เพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ
งดออกเดินทางและเล่ือนการเดินทางไปในวนัอ่ืนต่อไป โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้  
 

เง่ือนไขการจอง และ การช าระเงิน: 

1. ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองก่อนวนัเดินทางภายใน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทวัร์เต็ม

จ านวน  

2. ช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

3. หากไม่ช าระตามท่ีก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่ 

4. หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มเีง่ือนไข 

5. เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะท้ังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุ

ไว้ท้ังหมดนีแ้ล้ว 

6. หากช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่ือพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ………. 

7. ส่งรายช่ือส ารองที่น่ัง ผู้ เดินทางต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทาง

ท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนังสือเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดช่ือ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการ

จองต๋ัวเคร่ืองบินทัง้ส้ิน 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมีอายคุงเหลือ ณ วนัเดินทางมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไปและเหลือหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ 
หากไม่มัน่ใจโปรดสอบถาม 
 

เง่ือนไขยกเลิกการจอง : เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองค่าทวัร์แลว้ ไม่สามารถยกเลิก 

เล่ือน ขอคืนเงินไดทุ้กกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ 

เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  รวมถึง เม่ือท่านออก

เดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 



 

 
 

 
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้กบั
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อน
การเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วม
เดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 
4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหน้าหนงัสือเดินทางให้กบัทาง
บริษทัพร้อมการช าระมดัจ า 
5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นส าคญั 
6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบิน เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 
7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่า
ภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  
8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 
 

 

 


