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รายการทวัร ์

ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต า่กว่า 12 ปีจงึใช้ราคาเด็ก 

วนัที ่ รายการ เชา้ เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พกั 

1 
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ยา่งกุง้ – พระนอนตาหวาน  – วดังาทตัจี – 

วดัพระเข้ียวแกว้จุฬามณี – มหาวิชยเจดีย ์– พระมหาเจดียช์เวดากอง 
   

SEDONA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 
เจดียซู์เล – เจดียก์าบาเอ – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – 

เทพกระซิบ – สก๊อตมาร์เกต็ – วดัพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
   --------------- 

RGN001A  : ย่างกุ้ง...อิม่บุญ...ไหว้พระ 9 วดั  2วนั1คืน 

สักการะ 1 ใน 5 ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสูงสุดแห่งพม่า : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
 

 พระนอนตาหวาน : วดัหงาทตัจี : วดัพระเข้ียวแกว้จุฬามณี : มหาวิชยเจดีย ์: พระมหาเจดียช์เวดากอง : เจดียซู์เล : 

เจดียก์าบาเอ : เจดียโ์บตาทาวน์ : เทพทนัใจ : เทพกระซิบ : วดัพระหินอ่อน : ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ีตลาดสก๊อต :  

 อ่ิมอร่อยกบัเมนูพิเศษ !!  เป็ดปักกิ่งย่างช้ันดี // สลัดกุ้งมังกร รสเด็ด   

พกัโรงแรมระดับ 5 ดาว 
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วนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเดก็เสริมเตียง  

พกัผูใ้หญ่ 2ท่าน+1เดก็ 

ท่านละ 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง  

พกัผูใ้หญ่2ท่าน+1เดก็ 

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพิ่ม 

ท่านละ 

30 พฤศจิกายน – 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 กุมภาพนัธ ์2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

23-24 กุมภาพนัธ ์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 (สุวรรณภูมิ) – ยา่งกุง้ – พระพทุธไสยาสน์เจา้ทตัจี (พระนอนตาหวาน) – วดัหงาทตัจี –  
                      วดัพระเข้ียวแกว้จุฬามณี – มหาวิชยเจดีย ์– พระมหาเจดียช์เวดากอง                            (-/เท่ียง/เยน็) 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้า
หมายเลข 7 สายการบินเมยีนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาน์เตอร์เช็คอนิ (N)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอย
อาํนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

10.40 น. นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงย่างกุ้ง โดยเท่ียวบิน 8M336  
**มีอาหารว่างบริการพร้อมเคร่ืองด่ืม** 

11.25 น. เดินทางถึงสนามบินมงิกาลาดง  
 สนามบินยา่งกุง้ตั้งอยูท่างทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุง้ 15 กิโลเมตร   
(เวลาทอ้งถ่ินท่ีพม่าชา้กว่าไทยคร่ึงชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง และ
ศุลกากรแลว้ นาํท่านเดินทางสู่ตวัเมืองยา่งกุง้โดยรถโคช้ปรับอากาศ  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 1) 

 1. พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจ ีหรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร สร้างข้ึนเม่ือปี 
พ.ศ.2442 และแลว้เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพม่านามว่า  
“โบตา” และไดรั้บการบูรณะสร้างใหม่ ข้ึนในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตั้งอยูอ่ยูใ่นตวัเมืองยา่งกุง้ คนไทย
ส่วนใหญ่รู้จกัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาท่ีสวยงามแลว้  
ยงัมีขนตาท่ีงอนงาม ส่วนลกูนยัน์ตา ทาํดว้ยแกว้ท่ีสัง่ผลิตเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่น ทาํใหม้องดูแลว้เหมือนมีชีวิตราวกบัมี
นํ้ าหล่อเล้ียงอยูภ่ายใน ใตพ้ระบาทท่ีวางไวไ้ม่เสมอกนันั้นมีการวาดลวดลายสวยงามว่าดว้ยส่ิงท่ีเป็นมงคล ประกอบดว้ย 
ธรรมจกัร มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทั้ง 3 คือเคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เคร่ืองหมาย 21 ประการ 
แสดงถึงสตัวโ์ลก และเคร่ืองหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเคร่ืองหมายพระเจา้จกัรพรรดิรวมอยูใ่นนั้นดว้ย 

 2. วดัหงาทัตจ ีเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ปางมารวิชยั แกะสลกัจากหิน
อ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงั
เป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมดและสลกัเป็นลวดลายต่างๆ องคพ์ระพุทธรูปมีความสูง
ประมาณตึก 5 ชั้น จาํลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง ดู
สวยแปลกตา จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างจะเจอกับรูปพุทธประวติัท่ีเป็น
ภาพวาดและปูนป้ันลอยตวัเหมือนภาพสามมิติ 
 3. วดัพระเขีย้วแก้วจุฬามณ ีวดัซเวตอเมียต หรือเมียตเซดอร์ Swe Taw Myat, 
Buddha Tooth Relic Pagoda หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือว่า "วดัพระเข้ียวแกว้
จุฬามณี" วดัน้ีเป็นสถาปัตยกรรมพม่าโบราณพุกาม โดยรวมเอาสถาปัตยกรรมของ
พม่าในยุคต่างๆ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั องค์เจดียเ์ป็นทรงปราสาท 8 เหล่ียม 
ปลายยอดเจดียป์ระดบัดว้ยทองคาํแท ้ภายในองค์เจดียป์ระดบัตกแต่งอย่างวิจิตร 
กลางโถงเจดียเ์ป็นท่ีประดิษฐานพระเข้ียวแกว้อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีได้มาจากศรีลงักา
ตั้งแต่สมยัของพระเจา้บุเรงนอง นบัเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของยา่งกุง้ 
 4. มหาวชิยเจดย์ี MAHA WIZAYA PAGODA มหาวิชยเจดีย ์อยูติ่ดกบัเจดียช์
เวดากองทางทิศใต ้มหาวิชยเจดียถ์กูสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ.2523 มีความเช่ือของ
ชาวเมืองว่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุสองเสน้ ลกัษณะเด่นของมหาวิชยเจดีย ์คือ
เจดียโ์ดมสีขาว – ทอง ท่ีมีความอลงัการของโถงตรงกลางท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูป 8 องค ์เพดานเป็นทอ้งฟ้า ผนงัรอบๆเป็นภาพตน้โพธ์ิ มีภาพพุทธ
ประวติัของพระพุทธเจา้ เน่ืองจากท่ีน่ีอยูติ่ดกบัเจดียช์เวดากอง จึงทาํใหม้ี
นกัท่องเท่ียวไปเยีย่มชมนอ้ยมาก จึงเรียกไดว้่าเป็นความงามท่ีถกูลืมก็ว่าได ้
  5. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจาํปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)  
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เป็นเจดียท์องคาํสีทองเหลืองอร่าม อยูบ่นเนินเขาเสนคุตตระ (Singuttara Hill) 
นานเกือบ 2,500 ปี มีตาํนานเล่าว่า เจดียช์เวดากองเกิดข้ึนตั้งแต่พุทธกาล เม่ือสอง
พี่นอ้งตะปุสสะและภลัลิกะ เดินทางไปคา้ขายท่ีอินเดียและเกิดความเล่ือมใสใน
พระพุทธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอุบาสกคู่แรกในพระพทุธศาสนา 
พระพุทธเจา้จึงประทานเสน้พระเกศาให ้8 เสน้ ทั้งสองจึงนาํกลบัมาประดิษฐาน
ท่ีเมืองยา่งกุง้หรือเมืองอสิตนัชนะ โอกาละในอดีต และบรรจุในเจดียสู์งเพียง 9 
เมตรท่ีทาํจาก ทอง เงิน ดีบุก ทองแดงตะกัว่ หินอ่อน และเหลก็ ต่อมาพระเจา้แผน่ดินเมืองมอญและพม่าหลายองคไ์ดเ้สด็จมา
บูรณะและก่อเจดียใ์หม่ครอบเจดียถึ์ง 7 คร้ัง เช่น พระนางชินซอวบู์ (Queen Shin Sawbu) แห่งหงสาวดี ไดถ้วายทองคาํแท้
เท่านํ้ าหนกัพระองคตี์เป็นแผน่ทองหุม้องคพ์ระธาตุไว ้ส่วนพระเจา้ธรรมเจดีย ์(Dhammazedi) ราชบุตรเขยของพระองค ์
ส่วนในพระเจา้มินดงแห่งมณัฑะเลยก์็ทรงบูรณะยอดฉตัรใหม่แทนยอดฉตัรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตุการณ์แผน่ดินไหว ทาํให้
ปัจจุบนัเจดียช์เวดากองมีความสูงถึง 122 เมตร ว่ากนัว่า บนยอดฉตัรนั้นประกอบไปดว้ยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีค่า
มหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวไดอ้ยา่งชดัเจนในยามคํ่าคืน 
******************************************************************************** 

การเท่ียวชมเจดียช์เวดากองนั้นสามารถมาไดท้ั้งตอนกลางวนัและตอนกลางคืน 
โดยรอบฐานเจดียมี์บนัไดและประตูใหเ้ลือกเดินข้ึนลงได ้4 ทิศคือ เหนือ ใต ้
ตะวนัออก และตะวนัตก แต่ละทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดียช์เวดากอง
ยามกลางวนัว่าสวยแลว้ ยามแสงกลางคืนนั้นอร่ามงามยิง่กว่า สมกบันํ้ าหนกั
ทองคาํท่ีห่อหุม้องคเ์จดียอ์ยู ่1,100 กิโลกรัม และเป็นท่ีมาของความหมายชเวดา
กองท่ีแปลว่า ทองแห่งเมืองดากอง 
สถานที่ส าคญัของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตั้งอยูด่า้นหนา้อาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององคเ์จดียเ์ป็น
ลานกวา้งท่ีกษตัริยทุ์กพระองคข์องพม่าตอ้งมาขอพร ปัจจุบนัเป็นจุดท่ีผูค้นนิยมมา
กราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองโดยคุกเข่าหนัหนา้เขา้หาองคเ์จดีย ์สวดมนตต์ั้งใจอธิ
ฐานเพ่ือขอใหไ้ดใ้นส่ิงท่ีปรารถนา  
นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ รวม 8 
องค ์ ท่านสามารถสรงนํ้ าพระประจาํวนัเกิดของตวัเองไดต้ามจุด โดยแต่ละจุดจะมีป้ายแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณ์ประจาํวนัเกิดเป็นรูปป้ันสตัวป์ระจาํวนัเกิดใหอ้ยา่งชดัเจน 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทตุิยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่ีแปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เยน็  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2) 

ท่ีพกั   SEDONA HOTEL//SHANGRILA HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสอง      เจดียซู์เล – เจดียก์าบาเอ – เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – ชอ้ปป้ิงสก๊อตมาเก็ต –  
                        วดัพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)                                                                   (เชา้/เท่ียง/-) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 

 6. เจดีย์ซูเล ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ยา่นเศรษฐกิจท่ีสาํคญั มีอายมุากกว่า 
2,000 ปี เป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม สีเหลืองทองอร่าม และมีความสูงมากกว่า 
150 ฟุต ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ตามตาํนานท่ีตั้งของเจดีย ์
ซูเลในปัจจุบนัเคยเป็นท่ีสถิตของนะนามว่า ซูเล เมื่อทา้วสกักะอยากจะ
ช่วยเหลือกษตัริยโ์อะกะลาปะ เพื่อหาสถานท่ีประดิษฐานพระเกศาธาตุ แต่
ทา้วสกักะไม่ทราบว่าควรเป็นท่ีไหน เหล่าเทวดา มนุษย ์พร้อมดว้ยกษตัริย ์
โอะกะลาปะจึงมาประชุมบริเวณซูเล และนะซูเลจึงไดแ้นะนาํสถานท่ีสาํหรับ
การสร้างเจดียช์เวดากอง สมยัท่ีองักฤษปกครองพม่า ไดม้กีารพฒันาเมืองโดยใชพ้ระเจดียซู์เลเป็นจุดศนูยก์ลางในการสร้าง
ถนนออกไปยงัจุดต่าง ๆ ทัว่เมืองยา่งกุง้ โดยชาวพม่าถือว่าพระเจดียแ์ห่งน้ีเป็นพระเจดียท์องอนัเป็นศนูยก์ลางของทุกส่ิง และ
ตั้งอยูใ่กลก้บัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสาํคญัอยา่งสวนสาธารณะมหาบณัฑุละ (Maha Bandoola Park) และศาลาว่าการกรุงยา่งกุง้
อีกดว้ย 
 7. เจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) คาํว่า กาบาเอ หมายถึง สนัติภาพของ
โลก, โลกแห่งสนัติสุข เป็นเจดียท์รงกลมท่ีมีความสูงและเสน้ผา่ศนูยก์ลาง
เท่ากนั (34 เมตร) สร้างข้ึนเม่ือปีพ.ศ.2493-2495 ในสมยันายกฯ อนุู 
(นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีในการชาํระพระ
ไตรปิฏกคร้ังท่ี 6 ในช่วงปี พ.ศ.2497-2499 
 8. เจดีย์โบตาทาวน์ // เจดียโ์บตาทาวน์ แปลว่า ทหาร 1,000 นาย โดยมี
ความเช่ือเล่าต่อๆกนัมาว่าเมื่อประมาณ 2,000 ปีท่ีแลว้พระเจา้โอกะลาปะกษตัริยม์อญ ไดใ้หท้หาร 1,000 นาย ตั้งแถวถวาย
ความเคารพพระเกศาธาตุ (สารีริกธาตุ) ท่ีอนัเชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพ่ีนอ้งอญัเชิญมาทางเรือและมาข้ึนฝ่ังเมือง
ตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณน้ี เพื่อนาํไปบรรจุไวท่ี้มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจุเสน้พระเกศาธาตุไว ้1 เส้น ใน
เจดียน้ี์ วนัเวลาผา่นไป ไดมี้การบูรณะซ่อมแซมเจดีย ์ผลจากความเสียหายในสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ซ่ึงปรากฏว่า ไปพบของมี

วันเกดิ  อาทติย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไมม่ีงา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 

http://travel.mthai.com/world-travel/71906.html
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ค่าหลายอยา่งภายในเจดีย ์จึงสร้างโครงสร้างใหม่ข้ึนมาในปี พ.ศ.2496 และไดน้าํพระเกศาธาตุ มาครอบแกว้ใสไว ้ใจกลาง
เจดีย ์เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดส้ามารถมองเห็นเสน้พระเกศาธาตุได ้ภายในเจดียเ์ป็นสีทองอร่ามสวยงาม และมีทางเดิน
ภายในเจดียใ์หส้ามารถเดินชมความสวยงามของเจดียอี์กดว้ย  
 นัตโบโบย/ี/เทพทันใจ ซ่ึงเป็นหน่ึงในนตัท่ีชาวพม่านบัถือมากท่ีสุดซ่ึงชาว
พม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือว่าเม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้
จะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพ่ือขอส่ิงท่ี
ตนปรารถนา 
วธิีสักการะ และขอพร เทพทันใจ  
จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้ริการเร่ืองของสกัการะอยูด่า้นหนา้ของวดั ซ่ึงจะ
ประกอบไปดว้ย มะพร้าว กลว้ย ใบแห่งชนะ ผา้คลอ้งคอ ร่มฉตัรกระดาษ 
ดอกไม ้ซ่ึงส่ิงของเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีนิยม นาํมาถวายเทพทนัใจ  ส่วนวิธีการขอพร 
นิยมนาํ ธนบตัร 2ใบ มว้นเป็นกรวย ซอ้นกนั 2 ใบ นาํไปเสียบไวใ้นมือของ
เทพทนัใจขา้งท่ีช้ีตรงมา โดยเอาหนา้ผากแตะไปท่ีน้ิวช้ีมือท่ีเทพทนัใจช้ีมาพร้อมอธิษฐาน ตามส่ิงท่ีตนเองปรารถนา  
เมื่อเสร็จแลว้จึงดึงนาํธนบตัรออกมา 1 ใบ เพื่อความเป็นสิริมงคล  

 (วธิีการอธษิฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพยีงข้อเดียวทีท่่านอยากจะได้มากที่สุด)  
 เทพกระซิบ ตั้งอยูฝ่ั่งตรงขา้มเจดียโ์บตาทาวน์ เป็น 1 ใน นตัหรือผหีลวง 
37 ตนท่ีชาวพม่าเคารพนบัถือมาก มตีาํนานเล่าว่านางเป็นธิดาของพญานาคท่ี
เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่รับประทานเน้ือสตัว ์
หลงัจากนางส้ินชีพในปี ค.ศ. 1957 จึงไดก้ลายมาเป็นนตัหรือเทะท่ีชาวพม่า
เคารพกราบไหวก้นัมาเน่ินนาน  

 เลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง ณ ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอยา่งว่าตลาดโบยกออง
ซาน เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดในพม่าเป็นศนูยร์วมของฝากทุกชนิด 
อาทิเช่น เส้ือผา้ ของท่ีระลึกต่างๆ เคร่ืองเงิน, อญัมณี , ไมแ้กะสลกัพระพุทธรูป 
เทวรูปท่ีทาํดว้ยไมจ้นัทน,์ เคร่ืองแกะสลกั, เคร่ืองลงรักปิดทองต่างๆ, ถว้ยชาม
กงัไสจีนโบราณ, โคมไฟแกว้ และแจกนัเจียระไนโบราณ, นาฬิกาขอ้มือเก่า, 

ผา้ไหมลายต่างๆ   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------- 
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 4)  

 
 9. พระหินอ่อน “LAWKA chantha Abaya Labamuni Buddha Image” 
พระหินขาวน้ีสร้างจากหินขาวท่ีมีลกัษณะมนัวาว สีขาวสะอาดและไม่มีตาํหนิ สูง  
37 ฟุต กวา้ง 25 ฟุต หนกั 600 ตนั เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ พระหตัถข์วา
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บรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากสิงคโ์ปร์และศรีลงักายกข้ึนหนัฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์หมายถึง การไล่ศตัรูและ
ประทานความเจริญรุ่งเรืองนอกจากน้ียงัมีการนาํหินท่ีเหลือมาสลกัเป็นพระพุทธบาทซา้ยและขวา ประดิษฐานอยู ่บริเวณ
ดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย  
 มุ่งหนา้สู่สนามบิน มงิกะลาดง  
14.30 น.   คณะเดินทางถึงสนามบิน ย่างกุ้ง  
16.30 น.   ออกเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินเมยีนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เท่ียวบินท่ี  8M331 
18.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ  โดยสวสัดิภาพ 

  SPiRiT OF  MYANMAR  
 

อตัราค่าบริการรวม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พร้อมคณะชั้นทศันาจรตามรายการ  
ค่านํ้ าหนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน 

ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 

ค่าอาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
ค่าจา้งหวัหนา้ทวัร์ไทย และไกดท์อ้งถ่ินพม่า 
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

 
อตัราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงหรือตอ้งซ้ือตัว๋เด่ียวทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขสายการบิน 
ค่านํ้ าหนกัสมัภาระนํ้ าหนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามท่ีระบุไว ้ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศพัท ์ค่าอินเตอร์เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋า ค่าทิปพนกังานเสิร์ฟ
ต่างๆ ฯลฯ  
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ค่าทาํหนงัสือเดินทาง ค่าวีซ่าต่างชาติและค่าแจง้เขา้-ออกประเทศ ของคนต่างดา้ว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพึงใชป้ระกอบส่วนตวั 
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไวต้ามรายการ 
ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
ค่าทิปท่ีระบุไว ้ชดัเจน สาํหรับ หวัหนา้ทวัร์+ไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/วนั/ท่าน ( 300*2วนั = 600 บาท/
ท่าน)    
   **เด็กจ่ายทิปเท่ากบัผูใ้หญ่** 
 

กรุณาแจ้งรายละเอยีด 
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กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคุณตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัท่านเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE (หอ้ง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (หอ้งเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (หอ้ง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษทั ขออนุญาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 

หากท่านไม่ทานอาหารม้ือใดม้ือหน่ึง ไม่สามารถคืนเงินได ้   
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน 

 กรุณาแจง้การไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์ หากท่านแจง้ชา้ อาจทาํใหท้างบริษทัฯไม่
สามารถเตรียมการใหท่้านไดท้นั ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทาง เล่ือนหรือโยกยา้ยวนัเดินทาง ไดห้ลงัจากทาํการออกตัว๋โดยสารแลว้  
 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาทหรือตามท่ีบริษทัฯระบุ โดยโอนเขา้บญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ชาํระตามกาํหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.ส่งหลกัฐานการชาํระเงิน ทางไลน์ อีเมลล ์หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามช่องทางท่ีท่านสะดวก 

3.ส่งเอกสารหนา้พาสปอร์ต ท่ีมองเห็นขอ้มลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 
4.ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาชาํระก่อนการเดินทาง 20-30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษทักาํหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 

เงื่อนไขการยกเลกิทัวร์  
1. แจง้ขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเต็มจาํนวนท่ีท่านไดช้าํระมาแลว้  
2. แจง้ขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจาํนวนท่ีท่านไดช้าํระมาแลว้ 

3. แจง้ยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท่ีท่านชาํระมาแลว้ทุกกรณี 

4. ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีค่ามดัจาํ
ท่ีพกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น 
EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมา
จ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ  

 

กรุ๊ปออกเดินทางได้ 
1. ยอดจองจาํนวนผูใ้หญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์) 

2. คณะจองจาํนวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
เป็นสาํคญั 
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 บริษทัฯ รับผูร่้วมเดินทาง เฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น  
 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ( บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบหากอายกุารใชง้านเหลือนอ้ยกว่า 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได)้ 

บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคุมได ้ 
 บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบ กรณีท่านถกูปฏิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ และจะไม่คืนค่าใชจ่้ายค่าทวัร์ท่ีท่านได้
ชาํระมาเรียบร้อยแลว้ 
 เน่ืองจากการซ้ือขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบและไม่ทาํการคืนค่าใชจ่้ายไดๆ หากท่านใชบ้ริการ
จากทางบริษทัฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางม้ือ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว ้ไม่เท่ียวบางรายการ  
บริษทัฯ จะไมรั่บผดิชอบใด หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 
 กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได ้ตัว๋โดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกยา้ยเล่ือนกาํหนดเดินทางไปใชใ้นคร้ังอ่ืน
ได ้
 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมกีารสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนั้น โดยมิไดแ้จง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ เพื่อใหทุ้กอยา่งเป็นไป
ดว้ยความเหมาะสมและรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์ร่วมกนัทุกฝ่าย  
 เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ 
จะถือว่าท่าน ไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมดแลว้ 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตวัท่านเอง  
พาสปอร์ตตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดขอ้ผดิพลาดไม่สามารถเดินทางได ้ทางบริษทัฯไมรั่บผดิชอบใดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชนข์องท่าน 
 

  

 

  

 


