
 

 
 

โดยสายการบิน Myanmar Airways (8M) 
 
 

 
 

 
 

 



 
07.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์ เตอร์ N สาย

การบิน  Myanmar Airways International (8M) โดยมี เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และ 
อำนวยความสะดวกการเดินทางแก่ท่าน  

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M331 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)  
11.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบ ร้อย (เวลา

ท้องถิ่นท่ีพม่าช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)   
  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (HOT POT SHABU) 
 

 
 

นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระ พุทธรปูนอน มีความ 
ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระนอนทีม่ีความสวยทีสุ่ด มีขนตา ที่งดงาม พระบาทมี ภาพมงคล 108 
ประการ และพระบาทซอ้นกัน ซึ่งแตกต่างกับ ศิลปะของไทย จากนั้นนำท่าน สักการะ เจดีย์โบตาทาวน์ 
สร้างโดยทหารพันนาย เพือ่ บรรจพุระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อนิเดีย 8 รปู ได้นำมาประดิษฐานเมื่อ 2,000ป ี
ก่อน ในปี 2466 เดจดีย์แหง่นี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ และพบพระพุทธรปู ทอง เงิน 
สำริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า 
ภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมมุ สำหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองค์พระเจดีย์ 
 

 

วันแรก กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี - เจดียโ์บตาทาวน ์(เทพทันใจ เทพ
กระซิบ) เจดียก์าบาเอ - พระมหาเจดียช์เวดากอง    ( - / L / D ) 



 
 

จากนั้นนำท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิของชาวพม่า และ ชาวไทย วิธีสักการะ
รูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนา ก็ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าว
อ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆ มาสกัการะนัตโบโบยี จะชอบ มาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท 
หรือจ๊าต ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่า เพราะเราเปน็คนไทย) แล้วเอาไปใสม่ือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ 
ไหว้ขอพรแล้วดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกบันิ้วช้ีของนัตโบโบยี แค่นี้ท่าน
ก็จะ สมตาม ความปราถนาที่ขอไว้ จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่ง
มีนามว่า อะมาดอร์เมี๊ยะ ตามตำนานหล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธา ในพุทธศาสนา อย่าง
แรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์ จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่ง ชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กันมานาน
แล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซบิต้องไปกระซิบเบาๆ ห้าม คนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพร จากเทพองค์นี้กันมาก
เช่านกัน การบูชาเทพกระซบิ บูชาด้วย น้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม ้

 



หลงัจากนั้นนำท่านร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุข้ึนเทินบนศีรษะที่ เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ ทรงกลมสงู 34 
เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือ พระโมคคัลลาน และ พระสารีบุตร และเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรมั ภายในอาณาบริเวณ เจดีย์ยังมีห้องประชุมใหญ่ บรรจุคนกว่า 10,000 คน 
สร้างเป็นลักษณะคล้ายถ้ำเรียกว่า “มหาปาสาณคูหา” ปาสาณ แปลว่า “หิน” เจดีย์ แห่งนีส้ร้างระหว่างปี พ.ศ.

2493-2499 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า สำหรบั เป็นสถานที่สงัคายนาพระไตรภิฎกครัง้ที่ 6 ในปี 
พ.ศ.2497-2499 และเพื่ออุทิศเป็น กุศลเพื่อใหเ้กิดความสนัติสุขแด่มวลมนุษย์ ตามความ หมายของช่ือ เจดีย์
กาบาเอ ซึ่งแปลว่า สันติภาพโลก ทั้งนี้มีคำร่ำลือว่าอูนุ สร้างเจดีย์แห่งนี้ ตามบัญชาการของ ชีปะขาว ที่แสดง
ปาฏิหาร และขอร้องให้อูนุ ทำนบุำรุงพระพุทธศาสนา (ช่วงเวลาใน การเข้าร่วมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
 

 
 
   



จากนั้นนำท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมอืง ประเทศ พม่า อายุมากว่า
สองพันห้ารอ้ยกว่าปี ตั้งอยูบ่รเิวณเนินเขาเชียงกุตระ เมือง ย่างกุ้ง เช่ือกันว่า เป็นมหาเจดีย์ทีบ่รรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดยี์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ินบนยอดฉัตร
มีเพชร เม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทบัทิม 2,317 เม็ด โดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้ห็นแสงสี ต่างกันออกไป 
เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นต้นซึ่งมีทั้งชาวพม่า และชาว ต่างชาติมากมายที่พากันมาเที่ยวชม และ 
นมัสการทั้งกลางวัน และกลางคืนอย่าง ไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคำที่ใช้ในการ ก่อสร้างซ่อมแซม
พระมหาเจดีย์ แห่งนีม้ีจำนวนมหาศาลกว่าทองคำที่เก็บอยูท่ีธ่นาคาร ชาติอังกฤษเสียอีก และนับเป็น มหาเจดีย์
ที่งดงามมากทีสุ่ดแหง่หนึง่ของโลก (สถานทีส่ำคัญ ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บเุรงนอง
มาขอพร ก่อนออกรบ ท่านสามารถ นำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิ
ฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำ วันเกิดตนเอง จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 
 

คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สตัตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง 

ธาตุโย ธสัสะตะ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตโุย ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธสั
สะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ 

สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
 

                      
 
19.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร) 
 

 
 



ท่ีพัก IBIS SYTLE / GRAND UNITED หรือระดับเทียบเท่า 
 

 
เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมืองพะโค ซึ่งในอดีต เป็นเมืองหลวง 

ที่เก่าแก่ทีสุ่ดของเมืองมอญโบราณที่ยิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. จากนั้นนำชม พระราชวังบุเรง
นอง และบัลลงักผ์ึ้ง ซึ่งเพิ่มเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสงัขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงัที่ยัง
หลงเหลืออยู่ ทำใหส้ันนิษฐาน ได้ว่าโบราณสถานแหง่นี้ เปน็ที่ประทับ ของพระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่
ได้รับคำสรรเสริญ ว่าเป็น ผู้ชนะสบิทิศ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเดจ็พระ
นเรศ วรมหาราช ครัง้ต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสยี กรุงศรอียุธยาให้แก่พม่า แต่ปจัจุบัน 
พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือ    

 
                  เพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลอง พระราชวัง และตำหนักต่างๆ ข้ึนมาใหมโ่ดย

อ้างอิงจากพงศาวดาร หลงัจากนั้นนำท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วัดไจ้คะวาย สถานทีท่ี่มี
พระภิกษุ และสามเณร ไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไป
บรจิาค ที่วัดแห่งนี้ได ้  

วันท่ีสอง เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย 
เจดียช์เวมอดอร ์( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน  (รวมกระเช้า 1 ขา อาจะ
เป็นขาขึน้หรือลง ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ)     ( B / L / D ) 



 
 

เท่ียง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำยา่ง) 
 

 
 

จากนั้น นำท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมอืง และเป็น 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานสิ่งศักดิส์ิทธ์ิของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมเุตา ภายใน บรรจุพระเกศาธาตุ 
ของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการยอดเจดีย์หัก ซึง่ชาวมอญ และชาวพม่าเช่ือกัน ว่าเป็นจุดที่ศักดิส์ิทธ์ิมาก ซึง่
เจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวร มหาราชของไทย เคยมาสักการะพระเจดีย์ มีความสูง 377 ฟุต สูงกว่า พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิส์ิทธ์ิอยู่ตรงบรเิวณ ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมือ่ปี พ.ศ 2473 ด้วยน้ำ 
หนักที่ มหาศาลตกลงมายงัพื้นล่าง แต่ยอดฉัตรกลับยังคง สภาพเดิม และไม่แตกกระจาย ออกไป เป็นทีร่่ำลือ
ถึงความศักดิ์สิทธ์ิโดยแท้ และสถานที่แหง่นี้ยังเป็น สถานที่ ที่พระเจ้าหงสา ลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) 
ตามพระราชประเพณีโบราณ เพื่อทดสอบ ความกล้าหาญ ก่อนข้ึนครองราชย์ ท่านจะได้นมสัการ ณ จุด
อธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถนำธูปไปค้ำกับ ยอดของเจดีย์ องค์ที่หักลงมา เพื่อเป็นสิรมิงคล ซึ่งเปรียม
เมือนด่ังค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นไป จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่าทาง
ท่านจะได้พบกับ สะพานเหล็ก ที่ข้ามผ่าน แม่น้ำสะโตง สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 
สมเดจ็พระ นเรศวร กำลงัรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม ซึง่นำทัพโดย สรุกรรมา เป็น



กองหน้า พระมหาอุปราชาเป็น กองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหน้า ของพม่า ตามมาทันที่ริมแม่น้ำ
สะโตง ในขณะทีฝ่่ายไทย ได้ข้ามแม่น้ำไปแล้ว พระองค์ได้คอย ป้องกัน มิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะ
กัน ที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง สมเดจ็พระนเรศวรทรง ใช้พระแสง เป็นดาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้า
พม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่า เห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืน ที่ใช้ยิงสุรกรร
มาตาย บนคอช้างนี้ ได้นามปรากฎต่อมาว่า “พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง” นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อัน
เป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฎอยู่จนถึงทุกวันน้ี  

 
 

จากนั้นจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินแขวน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้นแคมป์ เพื่อ
ทำการเปลี่ยนเปน็รถท้องถ่ิน เป็นรถบรรทุกหกล้อ ( เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียว ที่เราจะสามารถข้ึนพระธาตุอิน
แขวนได้ ) พิเศษสุด นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ข้ึนสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการข้ึนชมพระธาตุอินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถข้ึนได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นข้ึน
รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี** 
หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า สัมภาระขนาดเล็ก 1 คืน เพือ่นำติดตัวข้ึนไปบนพระธาตุอินทร์แขวน เนื่องจาก
อาจจะตอ้งจ้างลกูหาบแบกสัมภาระ ซึ่งจะมีค่า ใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 1,500 จ๊าด ทั้งนี้ข้ึนอยู ่กับความ
ต้องการของลกูค้าในการใช้บรกิาร 

ท่ีพัก     KHAITO / YOEYOELAY หรือระดับเทียบเท่า 
นำท่านชม เจดีย์ไจท้ีโย หรือ พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลว่า ก้อนหินทอง อยูสู่งจาก 
ระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นก้อนหินกลมๆ ที่ตั้ง อยูบ่น
ยอดเขาอย่างหมิ่นแหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธ์ ที่บรรจอุยู่ภายใน
พระเจดีย์องค์ย่อมทำให้หินกอ้นน้ีทรงตัวอยู่ได้อย่าง สมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชา พระธาตุประจำปีเกิดของ
ชาวล้านนา พระธาตุอินแขวนน้ีให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปจีอ แทนพระเกตุ แก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ 
โดยเช่ือว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินแขวนน้ีครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ ความสุขความเจริญ พร้อมทั้ง ขอ
สิ่งใดกจ็ะได้สมดัง่ปราถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำ ไปเพื่อปิดทอง องค์พระธาตุอินแขวน ( 
เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบรุุษ ส่วนสภาพสตรี สามารถอธิฐาน ปละฝากสุภาพบรุุษเข้าไปปิดแทนได้ )  



19.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ท่านสามารถข้ึนไปนมัสการ หรือนั่งสมาธิทีพ่ระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตเูหล็กทีเ่ปิด สำหรบัสุภาพบุรุษ จะ
เปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าหม่ ผ้าพันคอม เบาะรองนัง่ เนื่องจากบนเขา
มีอุณหภูมิต่ำ และอากาศเย็น 

 
05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา้ ท่านสามารถขึ้นไปใสบ่าตรพระธาตุอินแขวนได้ 
06.30 น.   บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น. นำท่านอำลาท่ีพักออกเดินทางกลับ โดยรถท้องถิ่น ถึงคินปู้นแคมป์เปลี่ยนเป็นรถโค้ช ปรับอากาศ  
 

 
 

พร้อมนำท่านเดินทางสู่ กรุงหงสาวดี นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพทุธรูปนอน 
ที่มีพุทธลกัษณะทีส่วยงาม ในแบบของมอญในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นทีเ่คารพของชาวพม่าทั่วประเทศ 
และเป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 18 เมตร โดยพระบาทวางเหลือ่ม 
ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ที่ไมเ่หมือนกบัพระนอนของไทย 

 

วันท่ีสาม พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว - เจดียไ์จ๊ปุ๋ น - ช้อปป้ิงตลาดส
ก็อต - วัดบารมี                           ( B / L / - ) 



จากนั้นนำชม เจดียไจปุ๊่น หรือ พระพทุธรูป 4 ทิศ สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรปูปางประทบันั่งโดยรอบทั้ง 4 
ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคด มสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) 
พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์ คือ พระพทุธเจ้ามหา กสัสปะ (ทิศตะวันตก) KyaitKhwai Temple เล่ากัน
ว่า สร้างขึ้นโดย สตรสีี่พี่น้องที่มีพทุธศรัทธาสงูสง่ และต่างให้สัตย์สาบาน ว่าจะรักษาพรหมจรรย์ ไว้ช่ัวชีวิต 
ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร่ำลือกันว่าทำใหพระพุทธรูปองค์ นั้นเกิดรอยร้าว ข้ึนมาทันท ี

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำย่าง) 

 
ท่านช้อปปิง้ ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรอื ตลาดสก็อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสกอ็ต ใน
สมัยที่ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน หลายหลัง สินค้าทีจ่ำหน่ายในตลาด แห่งนี้
มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผลมระหว่างมอญ กับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณ ี
หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี สักการะพระ
เกศาของ พระพทุธเจ้า ทีเ่ช่ือว่ายังมีชีวิตอยู่จรงิด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางจะ สามารถ เคลื่อนไหวได้ 
อีกทั้งวัดน้ียังได้ช่ือว่าเป็นที่ เกบ็องค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่ว่า จะเป็นของพระโมคาลา พระสารี
บตุร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ (รับพระธาตุเพิ่มความเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต ก่อนเดินทางกลบั) 

16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Airways International 
 เท่ียวบินที ่8M336 (บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน)  
18.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมริู้ลมื  

 
 ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใชบ้ริการ  

 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

พักเด่ียว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

4 - 6 ม.ค. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

11 - 13 ม.ค. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

18 - 20 ม.ค. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

25 - 27ม.ค. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

1 - 3 ก.พ. 63 9,997 9,997 9,997 3,500 

15 - 17 ก.พ. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

22 - 24 ก.พ. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

29 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

7 - 9 มี.ค. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

14 - 16 มี.ค. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

21 -23 มี.ค. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

28 -30 มี.ค. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

4 - 6 เม.ย. 63 
*วันจักรี* 

9,997 9,997 9,997 3,500 

18 -20 เม.ย. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

25 - 27 เม.ย. 63 8,997 8,997 8,997 3,500 

 
* * ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท ** 

 

** โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยว เป็นสำคัญ ใน
กรณีทีลู่กค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น ** 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลีย่นสายการบินในระดับเดยีวกัน เวลาใกลเ้คียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ก่อนเดินทาง** 

 
………………………………………................อัตรานี้รวม………………………………….………………… 
ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุป้ ) กรุงเทพ – ย่างกุ้ง  



ค่าอาหารและเครื่องดื่มทีร่ะบุไว้ในรายการ   
ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน 
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน 30 กก.   
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆตามรายการ  
 รวมค่ารถข้ึนอินทร์แขวน             
ค่ารถบสันำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
ประกันอบุัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจำกัดทีม่ีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
 
…………………….....................................อัตรานี้ไม่รวม…………………………………….……………. 
 ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก.   
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิไดร้ะบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 สำหรับหนังสือเดินทางตา่งชาติ เก็บเพิ่ม 1,000 บาท  
ค่าวีซา่พมา่ 2,500 บาท (กรณชีาวตา่งชาติ) 
 ค่าทิปสินนำ้ใจ คนขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,600 บาท (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึง
พอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมสีิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝา่ยหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่ง จะมผีลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าเข้าออก ปกติอีกทางทัวร์จะต้อง
เรียกเก็บคา่วีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ 2,100 บาท** 
 
…………………………………..………...……เง่ือนไขการให้บริการ…………………………………………… 
1.กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านล่ะ 5,000 บาท 
 ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง   20 วัน 
2. แจ้งยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายตามจริง 
2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000บาท 
2.2 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
**********วันทำการ จันทร์ อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์-ศุกร์ ไม่นับเสาร์ -************ 
2.3 สำหรบัผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมือ่ผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ ยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
3. กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการออกเดินทางโดยไมม่ีหัวหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย 
4. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพจิารณาเ ลื่อน



การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าต๋ัว เครื่องบิน ค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเกบ็ และค่าใช้จ่ายอื่นๆทีเ่กิดข้ึนตามจรงิ ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ทีร่ะบบุนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไมส่ามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง การ

เดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน
ให้กับท่าน 

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไมเ่ดินทาง พร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสทิธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่บริษัทฯ 
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………… 
1. บริษัทฯมสีิทธ์ิทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมือ่เกิดเหตสุุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอก เหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญ
หาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการ
ที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบัการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั้งหนึง่ หลังจากได้สำรองที่นัง่บนเครื่อง และ
โรงแรมที่พกัในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคาน้ีคิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรบัสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิที่จะปรบัราคาต๋ัว
เครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ 
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถาน ที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 

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



 
 

 



 


