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BHT9191376 ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุ

อินทรแ์ขวน 

นมสัการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดิ์สิทธข์องชาวพม่า 

พระธาตอุินทรแ์ขวน พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตมุุเตา 

ขอพรใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดียก์ลางน ้าเมืองสิเรียม 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
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ตารางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1 
ดอนเมือง-ยา่งกุง้-หงสาวดี-วดัไจค๊ะวาย-พระราชวงับุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- 

เมืองไจโ้ท-พระธาตุอินทรแ์ขวน(รวมกระเชา้และรถขึ้ นพระธาตุ) 
L-D 

วนัท่ี 2 
พระธาตุอนิทรแ์ขวน-พระธาตุมุเตา-เจดียไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้-ตลาดสกอ๊ต-เจดียโ์บตาทาวน์- 
เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัท่ี 3 
ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา-ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน-พระพทุธรูปหงาทตัจี-

เจดียก์าบาเอ-ดอนเมือง 
B-L 

 

*หมายเหต*ุ เท่ียวบนิมีการเปล่ียนแปลงเวลาบินตั้งแตว่นัท่ี 31 มีนาคม 63 เป็นตน้ไป 

ดอนเมือง-ยา่งกุง้  SL200 จากเดิม 06.45-07.35 เปลี่ยนเป็น 07.35-08.25 

ยา่งกุง้-ดอนเมือง   SL207 จากเดิม 19.35-21.25 เปลี่ยนเป็น 20.45-22.35 

 

วนัที่หน่ึง ดอนเมือง-ยา่งกุง้-หงสาวดี-วดัไจค๊ะวาย-พระราชวงับุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- 

 เมืองไจโ้ท-พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมกระเชา้และรถข้ึนพระธาต)ุ 

04.00/05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง  

06.45/07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

07.35/08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็น

เมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณ ท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ ้ง 

(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) น าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วัด

ไจค้ะวาย ซึ่งเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎก

ของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถร่วมกนัถวายปัจจยัเพื่อท าการซื้ อขา้วสารถวาย
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ท่ีเจา้อาวาส หรือ น าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็น

ปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  
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น าท่ านชม  พระราชวังบุ เรงนอง สถาน ท่ีซึ่ งมี

ความส าคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณท่ี

เคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี 

พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กบั

ตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จาก

ซากปรักหักพังท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานได้

ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจา้บุเรง

นอง ท่านผู ้ท่ีไดร้ับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู ้ชนะสิบทิศ 

และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน 

พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ 

ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร จากน้ันน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบ

นมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นท่ี เคารพนับ

ถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เครื่อง

ไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของที่

ระลึกต่างๆ ในราคาถูก จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่าน

ชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรซ์ึ่งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทย

กลับอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึ่งน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพ

หลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนต้นคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิต

บนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็นเช่นน้ันจึงขวญัเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถ
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ประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 

นาที จากน้ัน ใหท้่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนโดยการนัง่กระเชา้

ไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 นาที บนกระเชา้ท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของ

การเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชา้ปิดท าการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือ

เหตุอ่ืนใดก็ตามท่ีทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางข้ึนสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้

แทน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั ใหท้่านอิสระตาม

พกัผ่อนตามอัธยาศัย น าท่านนมสัการ เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซึ่งถือ

เป็นหน่ึงสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ี

วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่

ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหห้ินกอ้นน้ีทรงตัวอยูไ่ดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปี

เกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวง

สวรรค์ โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ 

พรอ้มทั้งขอสิ่งใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน  (พระ

เจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรบัสุภาพบุรุษที่เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 

22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท้่านสามารถเตรียม

แผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน) 

**หมายเหต*ุ* (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คืน เพ่ือน าติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้

ที่ 1,000 จา๊ด ประมาณ 25 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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         เขา้สู่พกัที่ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

 

วนัที่สอง พระธาตอุินทรแ์ขวน-พระธาตมุุเตา-เจดียไ์จปุ่๊น-ยา่งกุง้-ตลาดสกอ๊ต-เจดียโ์บตาทาวน-์ 

 เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

** อิสระใหท้่านท าบุญตกับาตรตามอธัยาศยั ส าหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้

จ  าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต** 

น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบั

อากาศ  จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองหงสาวดี ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง  

น าท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระ

เจดีย์องค์น้ีถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2 ,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธ์ิส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมัสการ 

ยอดเจดียห์ักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และ
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สามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ท่ีหักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตให้

เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะ

ท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกว่า พระ

เจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 

ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็น

ท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระ

กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์ นับเป็นเจดียท่ี์สูง

ท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชา

ควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุ

กว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่ น้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้าง

พระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้า่จะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบ

รกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลง

มา และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอ์ืน่ๆ  

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุง้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง 45 นาที ใหท้่านพกัผ่อน

ตามอธัยาศยั จากน้ันใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวส

ก๊อตในสมัยท่ียงัเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท่ีจ าหน่ายใน

ตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลัก
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จากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสื้ อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื้ อสิ้ นคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูง

ควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot 

Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
ท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร

เขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 

ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า 

ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์  
น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" 

หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัว่าเป็น "นัต" น้ัน มกัจะ

เป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกวา่ ตายโหง ท า

ใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบื้ องหลงั ท าใหไ้ม่อาจไปเกิด

ใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา

ไปใส่มือของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผาก

ไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรตัตะนัง 

พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 

น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 

ห้ามคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จากน้ันน าท่าน

นมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยา่งกุง้) เจดีย์

ทองค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่ า มี

ความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกวา่ 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบ

หุม้อยู่เป็นน ้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5 ,548 

เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเครื่องไมห้ลังคาทรงปราสาท
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ปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน ามาซึ่งบุญกุศลอันเป็น

หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประ

ทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท้่านชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้

เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้  

สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน

สามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสรมิสรา้ง

บารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์ังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์

หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

บทสวดมนตบ์ูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา  

ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ  

สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 
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ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั BEST WESTERN GREEN HILL ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สาม ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา-ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน- 

 พระพทุธรูปหงาทตัจ-ีเจดียก์าบาเอ-ดอนเมือง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซึ่งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ 

ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าย่างกุง้ท่ีเชื่อมต่อกับแม่น ้ าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระ

เจดียเ์ยเลพญา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางน ้า 

เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพนักว่า

ปีมาแลว้ เชื่อกนัว่าตอนท่ีสรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ าการอธิษฐานขอใหน้ ้าอย่าท่วมถึงองค์เจดีย ์ถา้มี

คนมากราบไหวจ้ านวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพื้ นท่ี และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย ์ขอให้

ท าการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ่งท าใหผู้ค้นเกิดความเชื่อวา่การมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะท าให้

การคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท้่านไดน้มัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบน
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บลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองค าทองเปลวท่ีมีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะ

บนัดาลใหม้ีกินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจา๊ทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาด

ใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ น

เมื่อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือน

ยิ้ ม ดวงตาท าจากลูกแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดู

หวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลาง

ฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั้งจีวร

ยังมีลักษณะพริ้ วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว  ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงาม

ทรงคุณค่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูง

ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรง

เป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบ

มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซึ่งมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 
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จากน้ันน าท่านชม เจดียก์าบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม สูง 34 เมตร สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1952 เพื่อท าการ

สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 6 เป็นเจดีย์ท่ีมีความสวยงามและ

แปลกตา ภายในบรรจุพระอฐิัธาตุของพระอัครสาวกแห่งองคพ์ระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ คือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร จะมี

ทางเขา้ทั้งหมดหา้ดา้น ทุกดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บน

ฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองค าองค์เล็กๆอีก 28 องค ์

แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา้ทั้ง 28 องค์ ท่ีอุบัติขึ้ นในโลกน้ี  

ส่วนพระพุทธรูปองคพ์ระประธานท่ีอยู่ขา้งในหล่อดว้ยเงินบริสุทธ์ิ

มีน ้าหนัก กวา่ 500กิโลกรมั และ เขา้ร่วมพิธีเทินพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล  ไดเ้วลาอนัสมควรน า

ท่านเดินทางสู่สนามบินยา่งกุง้เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

19.35/20.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
21.25/22.35 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 
 

**************************************** 

 
 

 

 

 

หมายเหต ุ: พเีรียดวนัเดนิทางช่วงเทศกาลสงกรานต ์12-21 เมษายน 2562 

 พระราชวงับุเรงนอง , ชา้งเผือก , ตลาดสก็อต และรา้นอาหารเป็ดปักก่ิง,สลดักุง้มงักร ชาบูบฟุเฟ่ต ์ 

จะปิดท าการ ซ่ึงรายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงหรือชดเชยตามความเหมาะสม  
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หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

 

   

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

เวลาบินเดือนเมษายน 63 เป็นตน้ไป 

ดอนเมือง-ยา่งกุง้  SL200 07.35-08.25  

ยา่งกุง้-ดอนเมือง   SL207 20.45-22.35 

03-05 เม.ย. 63 10,800 บาท 2,900 บาท 

10-12 เม.ย. 63 10,800 บาท 2,900 บาท 

12-14 เม.ย. 63 10,800 บาท 2,900 บาท 

17-19 เม.ย. 63 9,555 บาท 2,500 บาท 

24-26 เม.ย. 63 9,555 บาท 2,500 บาท 

01-03 พ.ค. 63 10,800 บาท 2,900 บาท 

08-10 พ.ค. 63 9,555 บาท 2,500 บาท 

15-17 พ.ค. 63 9,555 บาท 2,500 บาท 

22-24 พ.ค. 63 9,555 บาท 2,500 บาท 

29-31 พ.ค. 63 9,555 บาท 2,500 บาท 

05-07 มิ.ย. 63 9,555 บาท 2,500 บาท 

12-14 มิ.ย. 63 9,555 บาท 2,500 บาท 

19-21 มิ.ย. 63 9,555 บาท 2,500 บาท 

26-28 มิ.ย. 63 9,555 บาท 2,500 บาท 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ทีเ่ก่ียวขอ้งกับวนัเดินทางที่ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง 2,900 บาท ** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ท่านละ 1,000 บาท *** 

ช าระค่าทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ที่สนามบิน ณ วนัเดินทาง 

 

อตัราน้ีรวม 

✓ ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 

✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

✓ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าที่พกับนพระธาตอุินทรแ์ขวนระดบั 3 ดาว 1 คืน   

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั 1 ท่านต่อหอ้งตอ้งช าระค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีก าหนด) 

✓ ค่าที่พกัระดบั 4 ดาว 1 คืน BEST WESTERN GREEN HILL หรือเทียบเท่า  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั 1 ท่านต่อหอ้งตอ้งช าระค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีก าหนด) 

✓ ค่าระวางน ้าหนักกรเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัตอ่ 1 ใบ // ถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรมั 

✓ ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 

บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อา

ประกันภัยอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็น

พิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขับรถ/หัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย 1,000 บาทต่อลูกทัวร ์1 ท่านต่อทริป

(ช าระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 



15                                ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้*** 
 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าใชจ้่ายต่างๆอนัสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภัยทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจ

คนเขา้เมืองและเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัท 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

▪ มัดจ าท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีท่านไดท้ าการจองทัวร ์ภายใน 3 วัน เพ่ือเป็นการยืนยันท่ี

นั่ง ถา้ท่านยงัไม่ช าระมดัจ ามาภายใน 3 วัน ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 

▪ ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน 

▪ กรณุาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน  

 

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากไดช้ าระค่ามดัจ  าทวัรม์าแลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด เน่ืองจาก

บริษัทไดด้ าเนินการช าระเงินค่าตัว๋เครื่องบินเต็มจ านวนใหก้บัทางสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย พรอ้มทั้ง

ไดม้ดัจ าค่าหอ้งพกัเป็นจ านวนเงิน 50 % ของราคาหอ้งพกั ยกเวน้ใน กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถ

เดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่อง ย่ืนเอกสารไปยงัสาย

การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบั

การพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคญั 

• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รับผิดชอบของหวัหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ  

▪ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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▪ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบั

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย

และพม่า 

▪ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื่อง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การ

ยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาด

ของทางบริษัท  

▪ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีท่ีเกิด

เหตุจ าเป็นสุดวิสัยอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้

จ  านวนผูเ้ดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับ

กรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอย

บริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของ

สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

▪ กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร ์หากท่าน

ถูกปฎิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบ

ใดๆทั้งส้ิน 

 

กรุณาอา่นเงื่อนไข กอ่นการตดัสนิใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้ าการจองและช าระเงนิแลว้ 

ทางบรษิัทฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวในทุกกรณ ี

 

 

 


