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รายการทวัร ์

วนัที� รายการ เช้า เที�ยง เยน็ โรงแรมที�พกั 

RGN001A  : ย่างกุ้ง...อิมบุญ...ไหว้พระ 9 วัด  2วัน1คืน 

สักการะ   ใน " สิงศักดิ$สิทธิ$สูงสุดแห่งพม่า : พระมหาเจดย์ีชเวดากอง  
 

� พระนอนตาหวาน : วดัหงาทตัจี : วดัพระเขี �ยวแก้วจฬุามณี : มหาวิชยเจดีย์ : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เจดีย์ซูเล : 

เจดีย์กาบาเอ : เจดีย์โบตาทาวน์ : เทพทนัใจ : เทพกระซิบ : วดัพระหินออ่น : ช้อปปิ �งสินค้าพื �นเมืองที�ตลาดสก๊อต : � 
☺ อิ�มอร่อยกบัเมนพิูเศษ !!  เป็ดปักกิงย่างชั 0นด ี// สลัดกุ้งมังกร รสเดด็  ☺ 

พกัโรงแรมระดบั " ดาว 



 

 

กาํหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุตํากว่า 12 ปีจงึใช้ราคาเดก็ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั3ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเดก็เสริมเตียง  

พกัผู้ใหญ่ 3ทา่น+1เดก็ 

ทา่นละ 

ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง  

พกัผู้ใหญ่3ทา่น+1เดก็ 

ทา่นละ 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 

ทา่นละ 

30 พฤศจกิายน – 01 ธันวาคม  2562 8,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท 2,500 บาท 
07-08 // 08-09 ธนัวาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
14-15 // 15-16 ธนัวาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

22-23 ธันวาคม 2562 8,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท 2,500 บาท 
11-12 // 12-13 มกราคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

       18-19 // 20-21 มกราคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
25-26 // 26-27 มกราคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
2-3 // 15-16 กมุภาพนัธ์ 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

23-24 กมุภาพนัธ์ 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
7-8 // 8-9 มีนาคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

14-15 // 15-16 มีนาคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
21-22 // 22-23 มีนาคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
28-29 // 29-30 มีนาคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

 
 
วนัแรก       กรุงเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ยา่งกุ้ง – พระพทุธไสยาสน์เจ้าทตัจี (พระนอนตาหวาน) – วดัหงาทตัจี –  

                      วดัพระเขี �ยวแก้วจฬุามณี – มหาวิชยเจดีย์ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                            (-/เที�ยง/เย็น) 

1 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมิู) – ยา่งกุ้ง – พระนอนตาหวาน  – วดังาทตัจี – 

วดัพระเขี �ยวแก้วจฬุามณี – มหาวิชยเจดีย์ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
� � � 

SEDONA HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

2 
เจดีย์ซเูล – เจดีย์กาบาเอ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทนัใจ – 

เทพกระซิบ – สก๊อตมาร์เก็ต – วดัพระหินออ่น – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมิู) 
� � � --------------- 



 

 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู ชั 0น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตทูางเข้า

หมายเลข 7 สายการบนิเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาน์เตอร์เชค็อนิ (N)  โดยมีเจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและที�นั�งก่อนออกเดนิทาง 

10.40 น. นําท่านเดนิทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเที�ยวบนิ 8M336  
**มีอาหารวา่งบริการพร้อมเครื�องดื�ม** 

11.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิมิงกาลาดง  

☺ สนามบนิยา่งกุ้ งตั �งอยูท่างทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุ้ ง 15 กิโลเมตร   
(เวลาท้องถิ�นที�พมา่ช้ากวา่ไทยครึ�งชั�วโมง) หลงัผา่นพธีิตรวจคนเข้าเมือง และ
ศลุกากรแล้ว นําท่านเดนิทางสูต่วัเมืองยา่งกุ้ งโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เที�ยง   �บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื �อที� 1) 

☯ 1. พระพุทธไสยาสน์เจ้าทตัจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สร้างขึ �นเมื�อ
ปี พ.ศ.2442 และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพมา่นามวา่  
“โบตา” และได้รับการบรูณะสร้างใหม ่ขึ �นในปี พ.ศ.2493 เนื�องจากเกิดความ
เสียหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตั �งอยูอ่ยูใ่นตวัเมืองยา่งกุ้ง คนไทย
สว่นใหญ่รู้จกัในชื�อ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาที�สวยงามแล้ว  
ยงัมีขนตาที�งอนงาม สว่นลกูนยัน์ตา ทําด้วยแก้วที�สั�งผลติเป็นพิเศษจากประเทศญี�ปุ่ น ทําให้มองดแูล้วเหมือนมีชีวิตราวกบัมีนํ �า
หลอ่เลี �ยงอยูภ่ายใน ใต้พระบาทที�วางไว้ไมเ่สมอกนันั �นมีการวาดลวดลายสวยงามวา่ด้วยสิ�งที�เป็นมงคล ประกอบด้วย ธรรมจกัร 
มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทั �ง 3 คือเครื�องหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เครื�องหมาย 21 ประการ แสดงถึงสตัว์โลก 
และเครื�องหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเครื�องหมายพระเจ้าจกัรพรรดริวมอยูใ่นนั �นด้วย 
☯ 2. วัดหงาทตัจี เป็นวดัที�มีพระพทุธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชยั แกะสลกัจากหิน
ออ่น ทรงเครื�องแบบกษัตริย์ เครื�องทรงเป็นโลหะ สว่นเครื�องประกอบด้านหลงัเป็น
ไม้สกัแกะสลกัทั �งหมดและสลกัเป็นลวดลายต่างๆ องค์พระพุทธรูปมีความสูง
ประมาณตกึ 5 ชั �น จําลองแบบมาจากพระพทุธรูปทรงเครื�องสมยัยะตะนะโบง ดู
สวยแปลกตา จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างจะเจอกับรูปพุทธประวัติที�เป็น
ภาพวาดและปนูปั �นลอยตวัเหมือนภาพสามมิต ิ



 

 

☯ 3. วัดพระเขี 0ยวแก้วจุฬามณี วดัซเวตอเมียต หรือเมียตเซดอร์ Swe Taw 
Myat, Buddha Tooth Relic Pagoda หรือที�คนไทยรู้จกักนัในชื�อว่า "วดัพระเขี �ยว
แก้วจุฬามณี"  วัดนี �เ ป็นสถาปัตยกรรมพม่าโบราณพุกาม โดยรวมเอา
สถาปัตยกรรมของพม่าในยุคต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกนั องค์เจดีย์เป็นทรง
ปราสาท 8 เหลี�ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองคําแท้ ภายในองค์เจดีย์
ประดับตกแต่งอย่างวิจิตร กลางโถงเจดีย์เป็นที�ประดิษฐานพระเขี �ยวแก้วอัน
ศกัดิmสทิธิm ที�ได้มาจากศรีลงักาตั �งแตส่มยัของพระเจ้าบเุรงนอง นบัเป็นสิ�งศกัดิmสทิธิm

คูบ้่านคูเ่มืองของยา่งกุ้ ง 
☯ 4. มหาวชิยเจดย์ี MAHA WIZAYA PAGODA มหาวิชยเจดีย์ อยูต่ดิกบั
เจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ มหาวิชยเจดีย์ถกูสร้างขึ �นเมื�อ พ.ศ.2523 มีความเชื�อ
ของชาวเมืองวา่ ภายในบรรจพุระเกศาธาตสุองเส้น ลกัษณะเดน่ของมหาวิชย
เจดีย์ คือเจดีย์โดมสีขาว – ทอง ที�มีความอลงัการของโถงตรงกลางที�ประดษิฐาน
พระพทุธรูป 8 องค์ เพดานเป็นท้องฟา้ ผนงัรอบๆเป็นภาพต้นโพธิm มีภาพพทุธ
ประวตัขิองพระพทุธเจ้า เนื�องจากที�นี�อยูต่ดิกบัเจดีย์ชเวดากอง จงึทําให้มี
นกัท่องเที�ยวไปเยี�ยมชมน้อยมาก จงึเรียกได้วา่เป็นความงามที�ถกูลืมก็วา่ได้ 
☯  5. พระมหาเจดย์ีชเวดากอง (พระธาตปุระจําปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหา
บชูาสถานสงูสดุของพมา่) เป็นเจดีย์ทองคําสีทองเหลืองอร่าม อยูบ่นเนินเขาเสน
คตุตระ (Singuttara Hill) นานเกือบ 2,500 ปี มีตํานานเลา่วา่ เจดีย์ชเวดากอง
เกิดขึ �นตั �งแตพ่ทุธกาล เมื�อสองพี�น้องตะปสุสะและภลัลกิะ เดนิทางไปค้าขายที�
อินเดียและเกิดความเลื�อมใสในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอบุาสกคูแ่รก
ในพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าจงึประทานเส้นพระเกศาให้ 8 เส้น ทั �งสองจงึนํากลบัมาประดษิฐานที�เมืองยา่งกุ้ งหรือเมืองอสิ
ตนัชนะ โอกาละในอดีต และบรรจใุนเจดีย์สงูเพียง 9 เมตรที�ทําจาก ทอง เงิน ดีบกุ ทองแดงตะกั�ว หินออ่น และเหลก็ ตอ่มาพระ
เจ้าแผน่ดนิเมืองมอญและพมา่หลายองค์ได้เสดจ็มาบรูณะและก่อเจดีย์ใหมค่รอบเจดีย์ถึง 7 ครั �ง เช่น พระนางชินซอว์บ ู
(Queen Shin Sawbu) แห่งหงสาวดี ได้ถวายทองคําแท้เท่านํ �าหนกัพระองค์ตีเป็นแผน่ทองหุ้มองค์พระธาตไุว้ สว่นพระเจ้าธรรม
เจดีย์ (Dhammazedi) ราชบตุรเขยของพระองค์ สว่นในพระเจ้ามนิดงแห่งมณัฑะเลย์ก็ทรงบรูณะยอดฉตัรใหมแ่ทนยอดฉตัรเก่า
ที�หกัลงมาเพราะเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว ทําให้ปัจจบุนัเจดีย์ชเวดากองมีความสงูถึง 122 เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉตัรนั �นประกอบ
ไปด้วยเพชรนิลจินดาและอญัมณีที�มีคา่มหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวได้อยา่งชดัเจนในยามคํ�าคืน 
******************************************************************************** 



 

 

การเที�ยวชมเจดีย์ชเวดากองนั �นสามารถมาได้ทั �งตอนกลางวนัและตอนกลางคืน 
โดยรอบฐานเจดีย์มีบนัไดและประตใูห้เลือกเดนิขึ �นลงได้ 4 ทิศคือ เหนือ ใต้ 
ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดีย์ชเวดากอง
ยามกลางวนัวา่สวยแล้ว ยามแสงกลางคืนนั �นอร่ามงามยิ�งกวา่ สมกบันํ �าหนกั
ทองคําที�ห่อหุ้มองค์เจดีย์อยู ่1,100 กิโลกรัม และเป็นที�มาของความหมายชเวดา
กองที�แปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
☯สถานทีสาํคัญของพระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตั �งอยูด้่านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์
เป็นลานกว้างที�กษัตริย์ทกุพระองค์ของพมา่ต้องมาขอพร ปัจจบุนัเป็นจดุที�ผู้คน
นิยมมากราบไหว้บชูาเจดีย์ชเวดากองโดยคกุเขา่หนัหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ สวด
มนต์ตั �งใจอธิฐานเพื�อขอให้ได้ในสิ�งที�ปรารถนา  
�นอกจากนี �รอบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกิดประดษิฐานทั �งแปดทิศ รวม 8 
องค์  ท่านสามารถสรงนํ �าพระประจําวนัเกิดของตวัเองได้ตามจดุ โดยแตล่ะจดุจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณ์ประจําวนัเกิดเป็นรูปปั �นสตัว์ประจําวนัเกิดให้อยา่งชดัเจน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เย็น  �บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื �อที� 2) 

ที�พกั �  SEDONA HOTEL//SHANGRILA HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที�สอง       เจดีย์ซเูล – เจดีย์กาบาเอ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ �งสก๊อตมาเก็ต –  
                        วดัพระหินออ่น – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมิู)                                                                   (เช้า/เที�ยง/-) 

คาํไหว้พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแปลว่าชัยชนะและความสาํเร็จ *** 

วันเกิด  อาทติย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สงิห์ ช้างมีงา ช้างไมมี่งา หนหูางยาว หนหูางสั �น พญานาค 



 

 

เช้า  � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื �อที� 3) 

☯ 6. เจดย์ีซูเล ตั �งอยูใ่จกลางเมือง ยา่นเศรษฐกิจที�สําคญั มีอายมุากกวา่ 
2,000 ปี เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี�ยม สีเหลืองทองอร่าม และมีความสงู
มากกวา่ 150 ฟตุ ประดษิฐานพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้า ตามตํานาน
ที�ตั �งของเจดีย์ซเูลในปัจจบุนัเคยเป็นที�สถิตของนะนามวา่ ซเูล เมื�อท้าวสกักะ
อยากจะช่วยเหลือกษัตริย์โอะกะลาปะ เพื�อหาสถานที�ประดษิฐานพระเกศา
ธาต ุแตท้่าวสกักะไมท่ราบวา่ควรเป็นที�ไหน เหลา่เทวดา มนษุย์ พร้อมด้วย
กษัตริย์โอะกะลาปะจงึมาประชมุบริเวณซเูล และนะซเูลจงึได้แนะนําสถานที�
สําหรับการสร้างเจดีย์ชเวดากอง สมยัที�องักฤษปกครองพมา่ ได้มีการพฒันาเมืองโดยใช้พระเจดีย์ซเูลเป็นจดุศนูย์กลางในการ
สร้างถนนออกไปยงัจดุตา่ง ๆ ทั�วเมืองยา่งกุ้ ง โดยชาวพมา่ถือวา่พระเจดีย์แห่งนี �เป็นพระเจดีย์ทองอนัเป็นศนูย์กลางของทกุสิ�ง 
และตั �งอยูใ่กล้กบัสถานที�ท่องเที�ยวที�สําคญัอยา่งสวนสาธารณะมหาบณัฑลุะ (Maha Bandoola Park) และศาลาวา่การ
กรุงยา่งกุ้งอีกด้วย 
☯ 7. เจดย์ีกาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) คําวา่ กาบาเอ หมายถงึ สนัตภิาพ
ของโลก, โลกแห่งสนัตสิขุ เป็นเจดีย์ทรงกลมที�มีความสงูและเส้นผา่ศนูย์กลาง
เท่ากนั (34 เมตร) สร้างขึ �นเมื�อปีพ.ศ.2493-2495 ในสมยันายกฯ อนู ุ
(นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื�อใช้เป็นสถานที�ในการชําระพระ
ไตรปิฏกครั �งที� 6 ในช่วงปี พ.ศ.2497-2499 
☯ 8. เจดย์ีโบตาทาวน์ // เจดีย์โบตาทาวน์ แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมี
ความเชื�อเลา่ตอ่ๆกนัมาวา่เมื�อประมาณ 2,000 ปีที�แล้วพระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตั �งแถวถวาย
ความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารีริกธาต)ุ ที�อนัเชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี�น้องอญัเชิญมาทางเรือและมาขึ �นฝั�งเมือง
ตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี � เพื�อนําไปบรรจไุว้ที�มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจเุส้นพระเกศาธาตไุว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี � 
วนัเวลาผา่นไป ได้มีการบรูณะซอ่มแซมเจดีย์ ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครั �งที� 2  ซึ�งปรากฏวา่ ไปพบของมีคา่หลาย
อยา่งภายในเจดีย์ จงึสร้างโครงสร้างใหมข่ึ �นมาในปี พ.ศ.2496 และได้นําพระเกศาธาต ุมาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพื�อให้
พทุธศาสนิกชนได้สามารถมองเห็นเส้นพระเกศาธาตไุด้ ภายในเจดีย์เป็นสีทองอร่ามสวยงาม และมีทางเดนิภายในเจดีย์ให้
สามารถเดนิชมความสวยงามของเจดีย์อีกด้วย  



 

 

☯ นัตโบโบยี//เทพทนัใจ ซึ�งเป็นหนึ�งในนตัที�ชาวพมา่นบัถือมากที�สดุซึ�งชาว
พมา่รวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยที�เชื�อวา่เมื�ออธิษฐานสิ�งใดแล้ว
จะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปปั �นเทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพื�อขอสิ�งที�
ตนปรารถนา 

�วิธีสักการะ และขอพร เทพทนัใจ�  

จะมีเจ้าหน้าที�คอยให้บริการเรื�องของสกัการะอยูด้่านหน้าของวดั ซึ�งจะ
ประกอบไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแห่งชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉตัรกระดาษ 
ดอกไม้ ซึ�งสิ�งของเหลา่นี �เป็นสิ�งที�นิยม นํามาถวายเทพทนัใจ  สว่นวธีิการขอ
พร นิยมนํา ธนบตัร 2ใบ ม้วนเป็นกรวย ซ้อนกนั 2 ใบ นําไปเสียบไว้ในมือของ
เทพทนัใจข้างที�ชี �ตรงมา โดยเอาหน้าผากแตะไปที�นิ �วชี �มือที�เทพทนัใจชี �มาพร้อมอธิษฐาน ตามสิ�งที�ตนเองปรารถนา  
เมื�อเสร็จแล้วจงึดงึนําธนบตัรออกมา 1 ใบ เพื�อความเป็นสริิมงคล  
 (วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลด ีให้ท่านขอเพียงข้อเดยีวทีท่านอยากจะ
ได้มากทีสุด)  
☯ เทพกระซบิ ตั �งอยูฝั่�งตรงข้ามเจดีย์โบตาทาวน์ เป็น 1 ใน นตัหรือผีหลวง 
37 ตนที�ชาวพมา่เคารพนบัถือมาก มีตํานานเลา่วา่นางเป็นธิดาของพญานาค
ที�เกิดศรัทธาในพระพทุธศาสนาอยา่งแรงกล้า รักษาศีล ไมรั่บประทานเนื �อสตัว์ 
หลงัจากนางสิ �นชีพในปี ค.ศ. 1957 จงึได้กลายมาเป็นนตัหรือเทะที�ชาวพมา่
เคารพกราบไหว้กนัมาเนิ�นนาน  
☯ เลือกซื �อสนิค้าพื �นเมือง ณ ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอยา่งวา่ตลาดโบยกอ
องซาน เป็นแหลง่ช้อปปิ �งที�มีชื�อเสียงที�สดุในพมา่เป็นศนูย์รวมของฝากทกุชนิด 
อาทิเช่น เสื �อผ้า ของที�ระลกึตา่งๆ เครื�องเงิน, อญัมณี , ไม้แกะสลกั
พระพทุธรูป เทวรูปที�ทําด้วยไม้จนัทน์, เครื�องแกะสลกั, เครื�องลงรักปิดทอง
ตา่งๆ, ถ้วยชามกงัไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกนัเจียระไนโบราณ, 
นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหมลายตา่งๆ   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

 

เที�ยง  � บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มื �อที� 4)  

☯ 9. พระหนิอ่อน “LAWKA chantha Abaya Labamuni Buddha 
Image” พระหินขาวนี �สร้างจากหินขาวที�มีลกัษณะมนัวาว สีขาวสะอาดและ
ไมมี่ตําหนิ สงู  37 ฟตุ กว้าง 25 ฟตุ หนกั 600 ตนั เป็นพระพทุธรูปประทบันั�ง 
พระหตัถ์ขวาบรรจพุระบรมสารีริกธาตทีุ�อญัเชิญมาจากสงิค์โปร์และศรีลงักา
ยกขึ �นหนัฝ่าพระหตัถ์ออกจากองค์ หมายถงึ การไลศ่ตัรูและประทานความ
เจริญรุ่งเรืองนอกจากนี �ยงัมีการนําหินที�เหลือมาสลกัเป็นพระพทุธบาทซ้าย
และขวา ประดษิฐานอยู ่บริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปด้วย  
☯ มุง่หน้าสูส่นามบนิ มิงกะลาดง  
14.30 น.   คณะเดนิทางถึงสนามบนิ ย่างกุ้ง  
16.30 น.   ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบนิเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เที�ยวบนิที�  8M331 
18.15 น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  โดยสวสัดภิาพ 

☺☺☺☺☺☺☺☺  SPiRiT OF  MYANMAR ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

อัตราค่าบริการรวม 

�คา่ตั�วเครื�องบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พร้อมคณะชั �นทศันาจรตามรายการ  
�คา่นํ �าหนกัสมัภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
�คา่ที�พกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที�ระบหุรือเทียบเทา่ 
�คา่อาหารตามที�ระบอุยูใ่นรายการ 
�คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถิ�นพมา่ 
�คา่รถรับ-สง่ตามสถานทอ่งเที�ยวที�ระบตุามรายการ 
�คา่เข้าชมสถานที�ตา่ง ๆ ที�ระบอุยูใ่นรายการ 
�คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวติ 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื�อนไขกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

� กรณีอยูต่อ่ต้องเสียคา่เปลี�ยนแปลงหรือต้องซื �อตั�วเดี�ยวทั �งนี �ขึ �นอยูก่บัเงื�อนไขสายการบนิ 
�คา่นํ �าหนกัสมัภาระนํ �าหนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามที�ระบไุว้  
�คา่ใช้จ่ายสว่นตวั นอกจากรายการที�ระบ ุเช่น มนิิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสร์ิฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
�คา่อาหารและเครื�องดื�ม นอกเหนือจากที�ระบใุนรายการ 



 

 

�คา่ทําหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอื�นๆที�พงึใช้ประกอบ
สว่นตวั 
�คา่รถรับ-สง่ นอกสถานที� นอกเหนือที�ระบไุว้ตามรายการ 
�คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%  
�คา่ทิปที�ระบไุว้ ชดัเจน สําหรับ หวัหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถิ�น+คนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/วนั/ท่าน ( 300*2วนั = 600 บาท/
ท่าน)    
   **เดก็จ่ายทิปเท่ากบัผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

�กรุณาระบลุกัษณะห้องที�คณุต้องการเพื�อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 
เตียงใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเดี�ยว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไมมี่การระบ ุทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 
�หากทา่นไมท่านอาหารมื �อใดมื �อหนึ�ง ไมส่ามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสทิธิmในการเปลี�ยนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีที�มีผู้ เดนิทางไมถ่ึง 10 ท่าน 
� กรุณาแจ้งการไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 1 อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจทําให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ท่านได้ทนั ต้องขออภยัในความไมส่ะดวก  
�ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงรายชื�อผู้ เดนิทาง เลื�อนหรือโยกย้ายวนัเดนิทาง ได้หลงัจากทําการออกตั�วโดยสารแล้ว  

 

เงือนไขการจองทวัร์  

�.ชําระมดัจําท่านละ 5,000 บาทหรือตามที�บริษัทฯระบ ุโดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสทิธิmงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไมชํ่าระตามกําหนดขอสวงวนสทิธิmที�จะตดัสทิธิmการจองโดยไมมี่เงื�อนไข)  
2.สง่หลกัฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลเิคชั�นอื�นๆ ตามช่องทางที�ทา่นสะดวก 
�.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ที�มองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางที�สะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าที�บริษัทฯ 
�.คา่ทวัร์สว่นที�เหลือ กรุณาชําระก่อนการเดนิทาง 20-30 วนั หรือตามวนัที�บริษัทกําหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 

เงือนไขการยกเลิกทวัร์  

1. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดนิทาง 30 วนั คืนเงินเตม็จํานวนที�ท่านได้ชําระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจํานวนที�ท่านได้ชําระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลกิทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธิmในการคืนเงินที�ทา่นชําระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลที�ต้องการันตีมดัจํากบัสายการบนิ หรือกรุ๊ปที�ทีการ การันตีคา่มดัจํา

ที�พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที�ยวบนิพิเศษ เช่น 



 

 

EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั �งหมดเนื�องจากตั�วเป็นการเหมา
จ่ายในเที�ยวบนินั �นๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

 
เงือนไขการให้บริการ 
� เที�ยวบนิ, ราคาและรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นสําคญั 
� บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเทา่นั �น  
� หนงัสือเดนิทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลือน้อยกวา่ �
เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 
�บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได้  
� บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ กรณีท่านถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที�ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที�กรม
แรงงานทั �งจากไทยและตา่งประเทศ ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคื่นคา่ใช้จ่ายคา่ทวัร์ที�ท่านได้ชําระ
มาเรียบร้อยแล้ว 
� เนื�องจากการซื �อขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบและไมทํ่าการคืนคา่ใช้จ่ายไดๆ หากทา่นใช้บริการ
จากทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เช่น ไมท่านอาหารบางมื �อ ไมพ่กัที�เดียวกบัที�จดัไว้ ไมเ่ที�ยวบางรายการ  
�บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด หากเกิดสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตทีุ�เกิดจากความประมาทของ
นกัท่องเที�ยวเอง หรือในกรณีที�กระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 
� กรณีทา่นไมส่ามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตั�วโดยสารทกุประเภท ไมส่ามารถโยกย้ายเลื�อนกําหนดเดินทางไปใช้ในครั �งอื�นได้ 
� รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ที�ระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปลี�ยน รายการ อาหาร ที�พกั สถานที�ท่องเที�ยว เพื�อปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั �น โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพื�อให้ทกุอยา่งเป็นไป
ด้วยความเหมาะสมและรักษาไว้ซึ�งผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  
� เมื�อท่านตกลงชําระเงินไมว่า่ทั �งหมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเงื�อนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ที�ได้ระบไุว้ข้างต้นนี �แล้วทั �งหมดแล้ว 

 
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตวัท่านเอง  

พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  



 

 

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดนิทางได้ ทางบริษัทฯไมรั่บผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื�อผลประโยชน์ของทา่น 

 
 
 


