
  
 

          
 

 

 

พเีรยีดเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

17 – 19 มกราคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

31มกราคม-02กมุภาพนัธ ์2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

14 – 16 กมุภาพนัธ ์2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

21 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

28กมุภาพนัธ-์01มนีาคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

06 – 08 มนีาคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

13 – 15 มนีาคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 



  
 

          
 

20 – 22 มนีาคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

27 – 29 มนีาคม 2563 (ศกุร ์- อาทติย)์ 9,999 +2,500 WE 20 

 

สกัการะ 3 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 3 วนั  

พระธาตอุนิทรแ์ขวน : เมอืงไจโ้ท : เจดยีอ์งคเ์ล็กต ัง้บนกอ้นหนิทอง,ประจ าปีเกดิ “ปีจอ” 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง : เมอืงยา่งกุง้ : เจดยีท์อง คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 

พระธาตมุเุตา(เจดยีช์เวมอดอร)์ : เมอืงหงสาวด ี: เจดยีท์ ีส่งูทีส่ดุในพมา่ (เจดยีม์อญ) 

พระนอนยิม้หวาน..พระนอนตาหวาน..เจดยี ์4 ทศิ..ขอพร “เทพทนัใจ” นตัโบโบย ี 

เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) 

ปล. ไมม่รีาคาเดก็ เน่ืองจากเป็นราคาพเิศษ / ราคาน้ีไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขับรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิยา่งกุง้ – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีไ์จปุ๊่ น – พระราชวงับุเรงนอง – เจดยี ์

ชเวมอดอร(์พระธาตมุเุตา) – เมอืงไจโ้ท – พระธาตอุนิทรแ์ขวน(เจดยีไ์จท้โีย) – คิม้ปนูแคม้ป์ 

06.30 น. คณะพรอ้มกัน  ณ  สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 2  เคาน์เตอร ์D 

สายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์(WE) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก   

09.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE301  

10.30 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (อ่านออกเสียงตามส าเนียงพม่าว่า หานตาวดี) ภาษาอังกฤษ

เรยีกว่า Bago หรอื Pegu ในอดตีเคยเป็นเป็นเมอืงหลวงที่เก่าแก่ทีสุ่ดของชาวมอญและมอีายุมากกว่า 400 ปี

ตัง้อยู่ใกลเ้มอืงเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพมา่ต่อมาพระเจา้ตะเบ็งชะเวตีย้ดึครองไดแ้ละสถาปนาเป็น

ศนูยก์ลางอ านาจของราชวงศต์องอู หงสาวดเีจรญิรุ่งเรอืงสดุขดีในรัชสมัยของพระเจา้บเุรงนอง หงสาวด ีอยูห่่าง

จากเมอืงยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

  จากนัน้น าชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูป

ปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณ

โคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 

สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) เล่ากันว่าสรา้งขึน้โดย

สตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พุีทธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์ว ้

ชัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่าลอืกันวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี

น าทา่นชม พระราชวังบเุรงนอง และ บัลลังกผ์ึง้ (Kanbawza Thadi Palace) ซึง่

เพิ่งเริ่มขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปีพ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง

หลงเหลอือยู่ ท าใหส้ันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทับของ พระ

เจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดรั้บค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ  และเป็นทีป่ระทับ

ของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็น

เชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษ! เสรฟิกุง้แมน่ ้าหงสา) 

►จากนัน้น าท่านชม เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุุเตา (Shwe Mawtaw Pagoda)  ทีต่ัง้ตระหง่านโดดเดน่อยู่

ใจกลางเมอืงหงสาวด ีพระเจดยีอ์งคน้ี์ถอืวา่มคีวามโดดเด่นในหลายๆดา้น เกา่แกก่ว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระ



  
 

          
 

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิส์ าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่าน

นมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กันว่าเป็นจุดทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก (ณ จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิ ์

และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสริมิงคล ซึง่เปรียบเหมือนดั่งค ้าจุนชวีติให ้

เจรญิรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป) ซึง่เจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศลิปะที่

ผสมผสานระหว่างศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู 114 เมตร สงูกวา่ พระเจดยีช์เว

ดากอง 14 เมตร มจุีดอธษิฐานที่ศักดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักที่

มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความ

ศักดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งน้ียังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระ

ราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่า สว่นปลยีอดที่

พังลงมาก็ไดต้ัง้ไวท้ีม่มุหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบัน 

น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง สถานทีส่ าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที ่สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพมา่ไล่ตามซึง่

น าทัพโดย สรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชดุ

ยาวเกา้คบืยงิถูกสรุกรรมา แม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพมา่เห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพ กลับกรุง

หงสาวด ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ 

เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เป็นรถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่ราจะสามารถ

ขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสักพัก เพื่อเดนิทางสู่ยอดเขา เดนิทางถงึที่พัก ใหท้่านอสิระตาม

พักผ่อนตามอัธยาศัย   ►น าชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) 

หรอืกอ้นหนิทอง ซึง่ถอืเป็นหนึ่งสิง่สักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดยีข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้น

ศลิาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิน่เหม่ อยู่บนหนา้ผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ

ศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุอยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นน้ีทรงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิารบชูาพระ

ธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬา

มณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีต่ความสขุความ

เจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอด ส าหรับ

ท่านทีต่อ้งการนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานาน ทีบ่รเิวณระเบยีงทีย่ื่นสูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว

หรอืกันลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเนื่องจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมาก (พระเจดยีอ์งคน้ี์เปิดตลอดคนื

แตป่ระตูเหล็กทีเ่ปิดส าหรับสภุาพบรุุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตร ีสามารถอธิ

ฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได  ้ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอนิทร์

แขวน) อิสระท่านขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย  จากนั้นน าท่านลงจากพระธาตุอนิทร์แขวน โดย

รถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก ถงึ คิม้ปนูแคม้ป์ น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

  ทีพ่กั YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง คิม้ปนูแคม้ป์ – เมอืงหงสาวด ี– พระนอนยิม้หวาน – ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ+ เทพ

กระซบิ – ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ีใหท้า่นไดพั้กผอ่นชมววิสองขา้งทางตามอัธยาศัย จนเดนิทางถงึเมอืงหงสา 

น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิม้หวาน) กราบนมัสการ 

พระพุทธรูปนอนทีม่พุีทธลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นที่

เคารพนับถอืของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่า อกีทัง้

ทา่นสามารถทีจ่ะเลอืกหา เครือ่งไมแ้กะสลัก ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง

และยังสามารถเลอืกซือ้ ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พมา่ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคาถกู. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (พเิศษ! เสรฟิกุง้แมน่ ้าหงสา) 



  
 

          
 

น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงย่างกุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ใหท้่านไดพั้กผ่อนบนรถชมววิสอง

ขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงยา่งกุง้ 

น าท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่น้ีถกูระเบดิของ

ฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุ

อกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ี

และตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ย

กระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์น าทา่นขอพร 

นัตโบโบยี หรอื พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย วธิกีาร

สกัการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท 

หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็

เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตัง้ใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน 

สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธา

ในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบ

ไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ บชูาดว้ย

น ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

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

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ สนิคา้ที่จ าหน่ายใน

ตลาดแห่งน้ีมหีลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่า อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เน่ืองจาก

จะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 
►น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยีท์อง

แห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอริะวด ีเจดยี์

ทองค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดยี์ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดของประเทศพม่า มคีวามสูงถงึ 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อ

กว่า 2,000 ปีกอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถงึ 1100 

กโิลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด 

รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พ ระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึ้นทัง้สี่ทิศจะมีวหิารโถงสรา้งดว้ยเครื่องไมห้ลังคาทรงปราสาท

ปิดทองลอ่งชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะ

ชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะน ามาซึง่บญุกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุ

พน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลูกประค า และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์

จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป เชน่ 

สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรง

นองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลาน

อธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิ

รวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (บฟุเฟ่ต!์ บารบ์คีวิป้ิงยา่ง) 

 ทีพ่กั SHANGRILA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ยา่งกุง้ – พระนอนตาหวาน – สนามบนิยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



  
 

          
 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi 

Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีา

สวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุง้ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครื่องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจ

เกดิขึน้ เช่น สภาพการจราจรที่คับค่ัง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลูกคา้ไม่สามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

11.30 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่WE302  

13.25 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจในบรกิาร………… 

 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สาย

การบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์ หัวหนา้ทัวร,์คนขับรถ

ของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ที่ไม่ไดม้าจากทาง

บรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรุณาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท า

การจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมต๋ัีว

เครือ่งบนิภายในประเทศเนื่องจากเหตุไฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิท

จะไมร่ับผดิชอบทกุกรณี. 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
✓ โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
✓ คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
✓ คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุใน
รายการ 

× คา่ธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)   
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดย
ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

• หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

• หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

• เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

• สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางท่องเทีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหาย

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรด
สอบถาม 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  

และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน



  
 

          
 

สทิธิท์ี่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมื่อท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ย
เหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่ว
ทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าที่ทางบรษัิทก าหนดเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดีที่จะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการ
จองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิาร
เพิ่มขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลี่ยนแปลง
เทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับ
เทา่นัน้ 

 

 



 


