
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดีย์ชะเวมอดอร์ - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรง
นอง – เมืองไจ้ไท – พระธาตุอนิทร์แขวน (รวมรถขึน้พระธาตุ)  

04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชั้น 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย 
(Air Asia) โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั
ท่าน 

 **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสาร
พร้อม ณ ประตูขึน้เคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี 

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่น่ังได้ ทีน่ั่งอาจจะไม่ได้น่ัง
ติดกนัและไม่สามารถเลอืกช่วงทีน่ั่งบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

07.30 น. บินลดัฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เท่ียวบินท่ี FD251 **ไม่มี
บริการอาหารบนเคร่ือง** 

08.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาที
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผา่นขั้นตอนการตรวจคน
เขา้เมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค(Bago) ซ่ึงใน
อดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจาก
เมืองย่างกุง้ ระยะทาง 80 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45ชม.) จากนั้นน าท่านชม เจดีย์ชเว  -
มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งค์น้ี ถือว่ามี
ความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กวา่ 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าาท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญ
และชาวพม่าเช่ือกนวัา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิและสามารถน าธูปไปค ้ากบั
ยอดของ เจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค  ้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึ นไป) 
ซ่ึงเจดีย์น้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดีย์องค์น้ี เป็นศิลปะท่ีผสมผสาน
ระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง 114 เมตร สูงกวา่ พระเจดียช์เวดา
กอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ี ศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนกัท่ี
มหาศาลตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึง
ความศกัด์ิสิทธ์ิโดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ี ยงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ
(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ ทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์นบัเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุด



ในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุม หน่ึงขององค์เจดียเ์พื่อให้พุทธศาสนิกชนไดก้ราบไหว้
บูชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งมังกร + เป็ดปักกิง่  

                                                                                                                                                             
 น าท่านกราบพระขอพร ณ วัดไจ้คะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ์ ตกับาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป 
อีกทั้งวดัน้ี ยงัเป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกด้วย จากนั้นน าท่านชม 
พระราชวังบุเรงนอง (KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมือง ปี 
พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท  าให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบั
ของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนาง
สุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่
พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลอง
พระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร จากนั้นน า  ท่านเดินทางสู่ พระธาตุ
อนิทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคม้ปีซ่ึงเป็นจุดส าหรับท าการเปล่ียนเป็น
รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลา
เดินทางจากคิมปูนแคมป์ถึงยอดเขาประมาณ 1  ชัว่โมง  

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม 
 ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะ

สุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**ส าหรับจุดไหว้พระ
ธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000 จ๊าต/ชุด** 
สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั Yoyolae Hotel  หรือเทยีบเท่าบนพระธาตุอนิทร์แขวน 
โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบ
นมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ ากัด แต่ได้เร่ือง



ความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่
สามารถเลอืกหรือรีเควสโรงแรมได้ 

 

วนัทีส่อง หงสาฯ – วดัไจปุ๊น - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว – วดัพระหินอ่อน - เจดีย์ชะเวดากอง 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค(Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
เมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองยา่งกุง้ ระยะทาง 80 กิโลเมตร 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม.) น าท่านขอพร สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วัดไจ้ปุ๊น เป็นวดัท่ีสร้าง
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ไปทุกทิศ แทนความหมายถึง
พระพุทธเจ้าทั้ งส่ีพระองค์ จากนั้นน าท่านชม พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung 
Buddha)มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างข้ึนโดยพระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญ
เรืองอ านาจ มีพุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของ
ไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคมี์ภาพวาดท่ีสวยงาม เม่ือคร้ังก่อนพระพุธรูปองค์
น้ีถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เม่ือองักฤษ
สร้างทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บพระนอนองคน้ี์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดรั้บเอกราชก็มี
การบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามในปัจจุบนั 
อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทร์หอม ผา้ปักพื้นเมือง ผา้พิมพเ์ป็นรูป
ต่างๆ ไวเ้ป็นของฝากไดอี้กดว้ย  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนู กุ้งแม่น า้ย่าง ท่านละ 1 ตัว    
น าท่านเดินทางกลบั เมืองย่างกุ้ง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดพระหินอ่อน พระหินขาวน้ีสร้างจากหิน
ขาวท่ีมีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 60 ตัน เป็น
พระพุทธรูปประทบันัง่ พระหตัถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงักา
ยกข้ึนหนัฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค ์หมายถึงการไล่ศตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง จากนั้นน าท่าน
ชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่ เมืองพม่า (1 ใน 5 ส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า) เป็นเจดียท์องค าท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร 
ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และบุษราคมัอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุ้ม
อยูน่ ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแทตี้เป็นแผน่ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ วา่กนัว่า
ทองค าท่ีใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ีมากมายมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยู่ใน
ธนาคารชาติองักฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัร้อยองค ์มีซุ้มประตู



ส่ีดา้น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ด้
บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จ  านวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 
5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากนัสักการะทั้งกลางวนัและ
กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ท่ีแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงาม
ของวิหารทิศท่ีท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆ ท่ีเรียกวา่ พยาธาตุ รายรอบ
องคพ์ระเจดีย ์ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

 ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน 
เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล เป็นจุดส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ 
เป็นจุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รับสมญานามว่าผู้ชนะสิบทศิ นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยัง
มีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทศิรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวัน
เกดิตน เพือ่ความสิริมงคลแก่ชีวติ 

สัญลกัษณ์ประจ าวนัเกดิ 

วนัอาทติย์ วนัจันทร์ วนัองัคาร วนัพุธ วนัพุธ
กลางคืน 

วนั
พฤหัสบดี 

วนัศุกร์ วนัเสาร์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหาง
ส้ัน 

พญานาค 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ท่ีพกั  SULE SHANGRI-LA ระดับ 5* หรือเทยีบเท่า 

 



วนัทีส่าม สิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์  - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนเจาทตัจี 
– วดังาทตัจี - ร้านหยก - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Sirium) ซ่ึงอยู่ห่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทาง 1
ชม.) เมืองแห่งน้ีเคยเป็นเมืองเมืองท่าของ โปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งแต่ในสมยั นายพลฟลิป เดอ บริ
โต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซาก
ก าแพงสไตล์ลูซติา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque) ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ ายา่งกุง้ทีเช่ือมต่อกบัแม่น ้ าอิระ
วดี น าท่านนัง่เรือชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชยัอนังดงามบน
เกาะกลางนlาอายุนบัพนัปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น ้ าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ า
ท่วมไดท่ี้บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านสักการะและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล พระจกบาตรหรือพระ
อุปคุปท่ีชาวพม่านบัถือ ท่านสามารถซ้ืออาหารเพือ่เลีย้งปลานับร้อยทีอ่ยู่ในบริเวณวดัได้  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ…ลิม้รสอาหารเมียนมาต้นต ารับทีร้่าน Padonmar 

น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพนันาย
เพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน 
ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบ
โกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์และพบ
พระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากน้ี
ย ัง มี ส่ิง ท่ี น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุทธรูปทองค า  
ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีมีลกัษณะ
งดงามยิ่งนกั น าท่านสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจซ่ึงชาวพม่า
รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้



จะสมปรารถนาทนัใจ วิธีการสักการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย หรือ
ผลไมอ่ื้นๆมาสักการะนตัโบโบยี ซ่ึงท่านจะชอบมาก (บริเวณวดัจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านน าเงินเงิน
บาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บ
รักษาไวก้ารขอพรจากเทพทันใจ เพื่อขอพรและอยากให้สมปราถนาให้ท่านน าดอกไม้และผลไม้
โดยฌฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยๆหรือผลไม้อืน่ๆมาสักการะ จากน้ันให้ท่านเอาเงินบาทหรือเงินจ๊าดกไ็ด้ 
น าเงินเอาไปใส่ในมือของเทพทันใจ 2ใบ ไหว้สักการะขอพรตามที่ท่านต้องการแล้วดึงเงินกลับมา 1 ใบ 
จากน้ันเอาเงินมาเก็บไว้กับท่าน และเอาหน้าฝากไปแตะที่นิ้วเทพทันใจเท่านี้ท่านก็จะสมตามความ
ปราถนาตามที่ท่านขอไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตาม
ความปรารถนาท่ีขอไว ้น าท่านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามต านานเล่าวา่ เป็น
ธิดาของพญานาค ท่ีศรัทธาในพุทธศาสนา จนส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตัท่ีชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั 
โดยท่านสามารถกระซิบท่ีข้างหูเบาๆ ห้ามให้คนอ่ืนได้ยิน และน าน ้ านมไปจ่อไวท่ี้ปาก บูชาด้วย
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ และห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่า
นิยมขอพรจากเทพองค์นี้กนัมากเช่นกัน วธิบูชาเทพกระซิบบูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  
น าท่านไปยงั พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ีหรือ พระตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่ มี
ความยาวกวา่ 70 เมตร เป็นพระนอนท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีความงดงามท่ีสุดของประเทศพม่า ทั้งพระพกัตร์
และขนตาท่ีงดงาม ดวงตาของท่านเป็นแกว้ สั่งผลิตมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรท่ีมี
ความพร้ิวไหวสมจริงและเม่ือเดินมายงัปลายสุดพระบาทของพระนอนองคน้ี์ ตรงท่ีพระบาทมีภาพวาด
เป็นม่ิงมงคลสูงสุด เพราะประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและลอ้มดว้ย 
รูปมงคล 108 ประการ  น าท่านชม วัดงาทัตจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ี
สวยงามตามแบบฉบบัของพม่า ท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทรงเคร่ืองโลหะแบบกษตัริย ์ดา้นหลงัองคพ์ระ
เป็นไม้แกะสลกัลวดลายจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองในสมยัยะตะนะโบง มีความสูง
ประมาณตึก 5 ชั้น  จากนั้นน าท่านชม ร้านหยกพม่า ใหท้่านไดเ้ลือกชมเลือกซ้ือเคร่ืองประดบัหยกพม่า
แท ้น ้างามๆ จากเหมืองธรรมชาติ   ถ้าหากสภาพการจราจรไม่ติดขัดและยงัพอมีเวลา จะน าท่านแวะชม 
ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market) ซ่ึงสร้างเมื่อคร้ังพม่า
ยงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซ้ือสินค้าทีร่ะลึกพืน้เมืองมากมาย
ในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลกั พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลกั แป้งทานาคา ผ้าปักพืน้เมือง เคร่ืองเงิน ไข่มุก 
และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิดทุกวนัจันทร์) 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 



21.40 น.  บินลดัฟ้าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (Air Asia) เท่ียวบินท่ี FD258 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
1 ชัว่โมง 25 นาที **ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง** 

23.25 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ 

*** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 5,990 *** 
*** ราคานีร้วมรายการทวัร์ และ ตั๋วเคร่ืองบิน*** 

 
 
 
 

FT-RGN FD06V - เที่ยวอิม่บุญ สุขใจ สักการะ 3 มหาสถานศักดิ์สิทธ์ิ 3 วนั 2 คืน โดย FD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2 – 3 ท่าน 
เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

เสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ 
12 ปีไม่เสริม

เตียง 

ไม่รวมตั๋ว 
เคร่ืองบิน พกัเดี่ยว 

13 – 15 มิ.ย. 63 10,990 10,990 10,990 7,490 3,990 

27 – 29 มิ.ย. 63 9,990 9,990 9,990 7,490 3,990 

11 – 13 ก.ค. 63 10,990 10,990 10,990 7,490 3,990 

25 – 27 ก.ค. 63 9,990 9,990 9,990 7,490 3,990 

01 – 03 ส.ค. 63 10,990 10,990 10,990 7,490 3,990 

15 – 17 ส.ค. 63 9,990 9,990 9,990 7,490 3,990 

05 – 07 ก.ย. 63 10,990 10,990 10,990 7,490 3,990 

19 – 21 ก.ย. 63 9,990 9,990 9,990 7,490 3,990 

03 – 05 ต.ค. 63 10,990 10,990 10,990 7,490 3,990 

17 – 18 ต.ค. 63 9,990 9,990 9,990 7,490 3,990 

24 – 26 ต.ค. 63 9,990 9,990 9,990 7,490 3,990 



อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 
✔ ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัระบุวนัเดินทางไป – กลบัพร้อมคณะ พร้อมน ้าหนกัสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
✔ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน 
✔ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✔ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
✔ ค่ารถรับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
✔ ค่ามคัคุเทศกผ์ูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
✔ ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่า

รักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
 

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 
× ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
× ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรับเพิ่มข้ึน 
× ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคน

ต่างชาติ(Re-Entry) หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ท่ีของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 
× ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
× ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,

การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทย
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

× ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าส าหรับโหลดใตท้อ้งเคร่ือง  
× ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ิน,คนขบัรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน (ส าหรับกรณีท่ีเดินทางไม่ต ่ากว่า 30 ท่าน โดย

ช าระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) 
1. กรณีผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่านเรียกเก็บค่าทิปเพิ่ม 500 บาท จาก 1,800 เป็น 2,300 บาท ต่อ 1 ท่าน 
2. ในกรณีทีผูเ้ดินทางมากกวา่ 15 ท่านแต่ไม่ถึง 30 ท่านเก็บค่าทิปเพิ่ม ท่านละ 300 บาท  เป็น 2,100 บาท 

ต่อ 1 ท่าน 
× ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจในบริการ (ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บังคับทปิ) 

 
 



เง่ือนไขการส ารองท่ีนัง่ 
1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายช่ือและหน้าหนงัสือเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนั่ง 
พร้อมช าระ มัดจ าค่าทวัร์เต็มจ านวน 
2.เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน
เง่ือนไขและขอ้ตกลงการใหบ้ริการท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทั้งหมดน้ีแลว้ 
 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1. กรณยีกเลกิก่อนการเดินทางก่อน 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง สามารถรับเงินคืนทั้งหมดเต็มจ านวน  
2. กรณียกเลิกก่อนการเดินทางในระหว่าง 16 – 29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินจ านวน 50% เปอร์เซ็นของค่าทัวร์

ทั้งหมด (ยดึช าระ 50% จากราคาทวัร์ทั้งหมด)  
3. กรณยีกเลกิภายใน 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไม่สามารถขอยกเลกิการเดินทาง และไม่สามารถขอรับเงินคืนได้       

*** โดยเงื่อนไขการยกเลิกการจองที่กล่าวมาน้ัน เป็นเงื่อนไขส าหรับการจองแพ็คเกจในรูปแบบจอยทัวร์ / หรือการ
จองหน้าร้านในพเีรียดปกติเท่าน้ัน หากเป็นการจองในพเีรียดเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ หรือในกรณทีี่ผู้จัดบางราย
อาจมีการใช้เคร่ืองบินเช่าเหมาล า รวมไปถึงการจองในรูปแบบการตัดกรุ๊ป/กรุ๊ปเหมา อาจมีเงื่อนไข รายละเอียดที่
แตกต่างออกไปโดยทั้งหมด จะขึน้อยู่กบัข้อตกลงระหว่างคู่ค้า เง่ือนไขทีร่ะบุในแพค็เกจ และนโยบายของบริษัท *** 
 
เง่ือนไขการใหบ้ริการ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่
กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใดๆ ของบริษทัฯ ใหถื้อเป็นขอ้ยติุส้ินสุดสมบูรณ์ 
2. บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ ข้อจ ากดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึงความ
ปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 
3. รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
4. อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ ามนั หรือ
มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
5. ในระหวา่งการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่สามารถ
เรียกร้องขอคืนค่าบริการได ้
6. หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได ้



7. ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทน
แต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท้่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุ
ไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 
9. มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
10. โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ ตอ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่า 20 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น หากมีจ านวนผูเ้ดินทางรวมแล้วน้อยกว่าท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียน
ก าหนดการเดินทาง และราคาได ้
11. บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบ
แฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การ
โจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วน
รู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผดิชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 
12. หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยูน่อกเหนืออ านาจ และความรับผดิชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ
คืนเงินทั้งหมด 
13. ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการ
เดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผู ้
เดินทางไดซ้ื้อระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 
14. ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อยา่งระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่
สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว 
อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 
15. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจาก
สนามบิน สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้
ใหก้บัผูเ้ดินทาง 
16. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการ
บิน ภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ 



ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จาก
อุบติัเหตุต่างๆ 
17. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผู ้
เดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถีิและพฤติกรรมของประชาชนใน
ประเทศท่ีเดินทางไป 
18. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั  ซ่ึงไม่ไดเ้กิด
จากอุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 
19. กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือ
วา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าวแลว้ 
20. กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-
ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
22. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น (หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


