
  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 
นมสัการ � ใน   มหาบูชาสถานอนัศกัดิ'สิทธข์องชาว พระธาตอิุนทรแ์ขวน  

พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระธาตมุุเตา ขอพรใหก้ารคา้การขายเจรญิรุง่เรอืง ณ เจดียก์ลางนํ/าเมืองสิเรยีม 

เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบู + กุง้เผา + เป็ดปักกิ7ง + สลดักุง้มงักร พิเศษ!!! ฟรนีั 7งกระเชา้ขึ/ นพระธาตอิุนทรแ์ขวน 
 

 

รายละเอียดการเดินทาง 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ตารางการเดินทาง 

วนัที� � 
ดอนเมือง-ยา่งกุง้-หงสาวดี-วดัไจค๊ะวาย-พระราชวงับุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- 
เมืองไจโ้ท-พระธาตุอินทรแ์ขวน(รวมกระเชา้และรถขึ, นพระธาตุ) 

L-D 

วนัที� 0 
พระธาตุอินทรแ์ขวน-พระธาตุมุเตา-เจดียไ์จปุ่๊น-ยา่งกุง้-ตลาดสกอ๊ต-เจดียโ์บตาทาวน์- 

เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 
B-L-D 

วนัที� 5 
ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางนํ,าเยเลพญา-ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน-พระพุทธรปูหงาทตัจี-
วดับารมี-ดอนเมือง 

B-L 

 

วนัที7หนึ7ง ดอนเมือง-ยา่งกุง้-หงสาวดี-วดัไจค๊ะวาย-พระราชวงับุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- 
 เมืองไจโ้ท-พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมกระเชา้และรถขึ/ นพระธาต)ุ 

0@.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั/น � ประต ูA  
สายการบิน THAI LION AIR ซึ�งมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  
06.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที7ยวบินที7 SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

07.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ�นที�เมียนม่าร ์
ชา้กว่าประเทศไทยครึ�งชั �วโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ�งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุด 
ของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่และอายุมากกว่า >?? ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ @? กิโลเมตร ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ �.>B ชม.)  

 
นําท่านร่วมทาํบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซึ�งเป็นวดัสาํคญัมีพระสงฆ ์จาํพรรษากว่า B?? รูป อีกทั,งวดันี, ยงั เป็นสถานที�
ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถร่วมกนัถวายปัจจยัเพื�อทําการซื, อขา้วสาร
ถวายที�เจา้อาวาส หรือ นําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที�วดัแห่งนี, ได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัได้
เช่นกนั)  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
เที7ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  
นําท่านชม  พระราชวังบุ เรงนอง สถานที� ซึ� งมีความสําคัญต่อ
ประวติัศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที�เคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้
บุเรงนอง สรา้งขึ, นในปี พ.ศ. 0�?G แต่ไดถู้กทาํลายดว้ยฝีมือของพวก
ยะไข่กับตองอูในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 0�>0 จากซาก
ปรกัหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู่ ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี,
เป็นที�ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูที้�ไดร้บัคาํสรรเสริญว่าเป็น 
ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที�ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ครั,งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื�อต้องเสียกรุงศรี
อยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี, ได้เหลือเพียงแต่
ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนักต่างๆ ขึ, นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร จากนั,นนํา
ท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนที�มีพุทธลกัษณะที�สวยงามในแบบของมอญ 
ในปี พ.ศ.0B0> ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาวพมา่ทั �วประเทศ และเป็นพระนอนที�งดงามที�สุดของพมา่ อีกทั,งท่านสามารถที�
จะเลือกหา เครื�องไมแ้กะสลกั ที�มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซื, อ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า 
ของที�ระลึกต่างๆ ในราคาถูก  
 

 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั,นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่นํ/าสะโตง สถานที�สําคัญทาง
ประวติัศาสตรซึ์�งในอดีตขณะที�สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลงัมาซึ�งนําทพั
โดยสุรกรรมาเป็นทพัหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูก
สุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นเช่นนั,นจึงขวญัเสียและถอยทัพกลบักรุงหงสาวดี ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 0.5?-5 ชั �วโมง ก็จะถึง คิ/ มปูนแคม้ป์ เพื�อทาํการเปลี�ยนเป็นรถทอ้งถิ�น (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็น
รถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวที�เราจะสามารถขึ, นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5?->B นาที จากนั,น ให้
ทา่นสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ในการขึ/ นพระธาตอิุนทรแ์ขวนโดยการนั 7งกระเชา้ไฟฟ้า ซึ7งใชเ้วลาประมาณ ST นาที 
บนกระเชา้ท่านจะไดส้มัผสักับบรรยากาศและวิวที7สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ 
กรณีที�กระเชา้ปิดทาํการเนื�องจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื�นใดก็ตามที�ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธิLในการ
เดินทางขึ, นสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธิLในการคืนเงินทุกกรณี จากนั,นท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื�อเขา้สู่ที�พกั 
ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั นําท่านนมสัการ เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซึ�งถือ
เป็นหนึ�งสิ�งสกัการะสงูสุดของชาวพมา่ เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง B.B เมตร ตั,งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองที�วางหมิ�นเหมอ่ยูบ่น
หน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิLสิทธิLที�บรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมทาํใหหิ้น
กอ้นนี, ทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเรื�อยไป ตามคติการบชูาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนนี, ใหถื้อเป็น
พระธาตุปีเกิด
ของปีจอแทน
พระเกตุแก้ว
จุ ฬ าม ณี บ น
สรวงสวรรค ์
โดยเชื�อว่าถ้า
ผู้ ใ ด ไ ด้ ม า
นมัสการพระ
ธ า ตุ อิ น ท ร์
แขวน นี, ค รบ 
5 ครั,งผูนั้,นจะ
มีแต่ความสุข
ค ว า ม เจ ริ ญ 
พ ร้อม ทั, งขอ
สิ� งใด ก็ จะได้
ส ม ดั � ง
ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั�งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคนี์/ เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที7
เปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษที7เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา UU.TTน. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝาก
สุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท้า่นสามารถเตรยีมแผ่นทองคาํไปเพื7อปิดทององคพ์ระธาตอิุนทรแ์ขวน) 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรบั S คืน เพื7อนาํติดตวัขึ/ นไปบนพระธาตุอินทรแ์ขวน 
เนื7องจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบแบกสมัภาระซึ7งจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริ7มตน้ที7 S,TTT จา๊ด ประมาณ 25 
บาท) ทั/งนี/ ขึ/ นอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร 

คํ 7า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
        � เขา้สูพ่กัที7 KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั � ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

จากนั,นท่านสามารถขึ, นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดียไ์ดต้ลอดทั,งคืน 
 

วนัที7สอง พระธาตอิุนทรแ์ขวน-พระธาตมุุเตา-เจดียไ์จปุ่๊น-ยา่งกุง้-ตลาดสกอ๊ต-เจดียโ์บตาทาวน-์ 
 เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
** อิสระใหท้่านทาํบุญตกับาตรตามอธัยาศยั สาํหรบัอาหารที7จะใส่บาตรสามารถซื/ อไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จาํหน่าย ราคา
อาหาร ประมาณ �,TTT จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ �TT- TT จา๊ต** 
นําท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิ/ มปูนแคม้ป์ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  จากนั,น
นําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองหงสาวดี ใชเ้วลาประมาณ 5 ชั �วโมง  
นําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตมุุเตา ที�ตั,งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคนี์, ถือวา่มี
ค ว า ม โ ด ด
เ ด่ น ใ น
หลายๆด้าน 
เ ก่ า แ ก่ ก ว่ า 
0 ,P ? ?  ปี 
ภายในบรรจุ
พระเกศาธาตุ
ข อ ง
พระพุทธเจา้ 
และยงัเป็น � 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ใน B มหาบชูาสถานสิ�งศกัดิLสิทธิLสาํคญัสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซึ�งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัวา่
เป็นจุดที�ศักดิL สิทธิLมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศักดิL สิทธิL และสามารถนําธูปไปคํ,ากบัยอดของเจดียอ์งค์ที�หกัลงมาเพื�อเป็นสิริ
มงคลซึ�งเปรียบเหมือนดั �งคํ,าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ�งขึ, นไป) ซึ�งเจดียนี์,  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ 
เจดียอ์งคนี์, เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์ูง ��> เมตร สูงกว่า 
พระเจดียช์เวดากอง �> เมตร มีจุดอธิษฐานที�ศกัดิLสิทธิLอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. 0>R5 ดว้ยนํ,าหนักที�
มหาศาล ตกลงมายงัพื, นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ �าลือถึงความศกัดิL-สิทธโ์ดย
แท ้และสถานที�แห่งนี, ยงัเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ, นดํา ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อ
ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ, นครองราชย ์นับเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในพม่า ส่วนปลียอดที�พงัลงมาก็ไดต้ั,งไวที้�มุมหนึ�งขององค์
เจดียเ์พื�อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  

เที7ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  
นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียที์�มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั,ง > ดา้นอายุกว่า B?? ปี หนั
พระพกัตรไ์ปยงั > ทิศ สรา้งขึ, นโดย > สาวพี�นอ้งที�อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพื�อแทนตนเอง และไดส้าบาน
ไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่า
พระพุทธรูปที�แทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ, นมาใหม่จึงทําใหพ้ระพุทธรูปองค์นี, จะมี
ลกัษณะ แตกต่างจากองคอื์�นๆ  

จากนั,นนําทุกท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุง้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �ชั �วโมง >B นาที ใหท่้านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
จากนั,นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ, ง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ, นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�ยงัเป็นอาณา



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

นิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี, มีหลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน 
ที�มีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื, อผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ 
(หากซื, อสิ, นคา้หรืออญัมณีที�มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั,ง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:
ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์) นําท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซึ�งบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ที�พระสงฆอิ์นเดีย @รูป ไดนํ้ามาเมื�อ 0,???ปีก่อน ในปี 0>@P เจดียแ์ห่งนี, ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้
กลางองคจ์ึงพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 0องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาํริด R??องค ์และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ยกระเบื, องสีสนั
งดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 
นําท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัดิL สิทธิLของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณ
เทพผูคุ้ม้ครองสถานที�ตามความเชื�อของชาวพมา่ โดยเทพที�จะถูกจดัวา่เป็น "นัต" นั,น มกัจะเป็นคนที�เคยสรา้งความดี หรือมี
วีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงที�เรียกว่า ตายโหง ทําใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าที�
บา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบื, องหลงั ทาํใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตที�มาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง 
หรือสถานที�ศกัดิLสิทธิL เช่น พระเจดียอ์งคส์าํคญั 
 
วิ ธี ก า ร
สั กก าระรูป
ปั�นเทพทันใจ 
(นัตโบโบยี) 
เพื�อขอสิ� งใด
แล้วสมตาม
ค ว า ม
ปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั�นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้
แลว้เอาไปใส่มือของนตัโบโบยี . ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 0 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั�นก็เอาหนา้ผากไปแตะ
กบันิ�วชี�ของนตัโบโบยี แคนี่�ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตั�งใจไว ้ 
คาํบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรตัตะนัง พุทธัง ธัมมัง 
สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
นําท่านขา้มฝั�งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ�งมีนามวา่ “อะมาดอวเ์ม̀ียะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที�
เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศีล ไมย่อมกินเนื, อสตัวจ์นเมื�อสิ, นชีวติไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพมา่เคารพกราบ
ไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื�นไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ย
นํ�านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จากนั,นนําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ 
ตะเกิง (ชื�อเดิมของเมืองย่างกุง้) เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียที์�ใหญ่ที�สุด
ของประเทศพม่า มีความสูงถึง 50P ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื�อกวา่ 0,??? ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํ
โอบหุม้อยู่เป็นนํ,าหนักถึง ��?? กิโลกรมั ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีลํ,าค่า กว่า B,B>@ เม็ด รวมถึง
ทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บริเวณทางขึ, นทั,งสี�ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเครื�องไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั,งหลัง ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถือการกราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดา
กองเป็นนิตย ์จะนํามาซึ�งบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั,งมวล บา้งนั�งทาํสมาธิเจริญสติภาวนานับ
ลูกประคาํ และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากนั,นใหท่้านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด
ท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํ,าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้  
สถานที�สําคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนํา
ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล 
นอกจากนี�รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวันเกิดประดิษฐานทั�งแปดทิศรวม < องค ์หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ�า
พระประจาํวันเกิดตน จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต 

 

 
 
 
 
 
 
 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั/น พญานาค 

บทสวดมนตบู์ชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา  

ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ  
สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมที้7แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

 
 
 

คํ 7า  � รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุง้มังกร + เป็ด
ปักกิ7ง 
� นาํทา่นเขา้สูที่7พกั SHANGRILA YANGON HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัที7สาม ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางนํ/าเยเลพญา-ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน- 
                  พระพทุธรูปหงาทตัจ-ีวดับารมี-ดอนเมือง 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรยีม อยูห่่างจากกรุงยา่งกุง้ประมาณ >B กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลาเดินทางประมาณ � 
ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที�ซึ�งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั,งอยู่ริมแม่นํ,าย่างกุง้ที�เชื�อมต่อกับ
แมนํ่,าอิระวดี จากนั,นชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ/า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา ตั,งตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางนํ,า 
เป็นที�สกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที�อาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื�อประมาณพนักวา่ปีมาแลว้ เชื�อกนั
ว่าตอนที�สรา้ง
เจ ดี ย์ เศ รษ ฐี
ชาวมอญไดท้าํ
การอธิษฐาน
ขอให้นํ, าอย่า
ท่ ว ม ถึ งอ งค์
เจดีย์ ถา้มีคน
มากราบไหว้
จํ า น วน ม าก
เท่าไรก็ขอให้
ไม่ มี วั น เ ต็ ม
พื, นที� และผูใ้ด



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

มาทาํบุญบรูณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้าํการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ�งทาํใหผู้ค้นเกิดความเชื�อวา่การมาทาํบุญกราบไหว ้
ณ เจดียแ์ห่งนี,  จะทาํใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื�องจกัรพรรดิประดิษฐาน
บนบลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคาํทองเปลวที�มีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ที�ชาวพม่ามีความเชื�อวา่จะบนัดาลใหมี้
กินมีใชไ้มข่าด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้ 

เที7ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์
นําท่านสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึ�งเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ที�มีความสูงถึง 
6 ชั,น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั,นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั,น สรา้งขึ, นเมื�อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระ
นอนที�มีขนาดใหญ่และงดงามที�สุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรที์�งดงามเปื, อนยิ, ม ดวงตาทาํจากลูกแกว้ที�สั �งผลิตจากต่างประเทศ 
ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทําใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื�อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระ
บาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ที�แสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และ
สงัขารโลก อีกทั,งจีวรยงัมีลกัษณะพริ, วไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที�มีความงดงาม
ทรงคุณค่า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจ ีซึ�งเป็นพระพุทธรูปที�สวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก B 
ชั,น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที�แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื�องแบบกษัตริย ์เครื�องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื�องประกอบ
ดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั,งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื�องสมยัยะตะนะโบง
(สมยัมณัฑเลย)์ ซึ�งมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

จากนั,นนําท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพื�อไปกราบสกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ที�เชื�อว่ายงัมีชีวิตอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระ
เกศาธาตุนั,นเมื�อนํามาวางบนจานแกว้จะสามารถเคลื�อนไหวได ้อีกทั,งวดันี,
ยงัไดถื้อวา่เป็นที�ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธ์าตุไวม้าก
ที�สุดดว้ย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯที�วดับารมี นอกจากทุกท่าน
จะไดส้กัการะพระเกศาธาตุแลว้นั,น เจา้อาวาส หรือรองเจา้อาวาสจะทําพิธี
สวดมนตเ์บิกทรพัยเ์สริมบารมีเปิดโชคลาภเพื�อความเป็นสิริมงคลใหแ้ก่ทุก
ท่านอีกดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินยา่งกุง้เพื�อเดินทาง
กลบัสู่ประเทศไทย 
19.35 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร ์
(SL) เที7ยวบินที7 SL207 
21.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบรกิาร 

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

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ U-� ทา่น) 
ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่U 
ราคาเด็กไม่เสริมเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่U ทา่น) 

พกัเดียวเพิ7ม 

หมายเหต ุ: พีเรียดวนัเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต ์SU-US เมษายน U fU 
 พระราชวงับุเรงนอง , ชา้งเผือก , ตลาดสก็อต และรา้นอาหารเป็ดปักกิ7ง,สลดักุง้มงักร ชาบูบุฟเฟ่ต ์ 

จะปิดทาํการ ซึ7งรายการทวัรอ์าจมีการเปลี7ยนแปลงหรือชดเชยตามความเหมาะสม  



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ทา่น) 

T�-T  ม.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

ST-SU ม.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

SA-Sg ม.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

U@-Uf ม.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

�S ม.ค.-TU ก.พ. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

TA-Tg ก.พ. f� S2,5TT บาท 3,gTT บาท 
S@-Sf ก.พ. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

US-U� ก.พ. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

Uh ก.พ.-TS มี.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

Tf-Th มี.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

S�-S  มี.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

UT-UU มี.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

UA-Ug มี.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

T�-T  เม.ย. f� S2,5TT บาท 3,gTT บาท 
ST-SU เม.ย. f� S2,5TT บาท 3,gTT บาท 
SU-S@ เม.ย. f� S2,5TT บาท 3,gTT บาท 
SA-Sg เม.ย. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

U@-Uf เม.ย. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

TS-T� พ.ค. f� S2,5TT บาท 3,gTT บาท 
Th-ST พ.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

S -SA พ.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

UU-U@ พ.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

Ug-�S พ.ค. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

T -TA มิ.ย. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

SU-S@ มิ.ย. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 
Sg-US มิ.ย. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 
Uf-Uh มิ.ย. f� 10,9TT บาท 3, TT บาท 

 
 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

ราคาไม่รวมทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ7น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
S,TTT บาทตอ่ลกูทวัร ์S ท่านตอ่ทรปิ (ชาํระที7สนามบินก่อนการเดินทาง) 

 
 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า f เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที7เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า U หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 
   
 
 
 

 
 
 

อตัรานี/ รวม 

� ค่าตั jวเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
� ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที7พกับนพระธาตอิุนทรแ์ขวนระดบั 3 ดาว S คืน   
(พกัหอ้งละ 0-5 ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั � ท่านต่อหอ้งตอ้งชาํระค่าพกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�กาํหนด) 
� ค่าที7พกัระดบั 5 ดาว S คืน SHANGRILA YANGON HOTEL หรือเทียบเทา่  
(พกัหอ้งละ 0-5 ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั � ท่านต่อหอ้งตอ้งชาํระค่าพกัเดี�ยวเพิ�มตามราคาที�กาํหนด) 
� ค่าระวางนํ/าหนกักรเป๋าไม่เกิน UT กิโลกรมัตอ่ S ใบ // ถือขึ/ นเครื7อง A กิโลกรมั 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 

บาท ค่ารกัษาพยาบาล B??,???  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง P-RB ปี ในกรณีที�ผูเ้อา
ประกนัภยัอายุตํ �ากว่า P ปี หรือ ระหว่าง RB-@B ปี คุม้ครอง B? % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภัย ทั,งนี,
ขึ, นอยูก่บัเงื�อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ @B ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิL
ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็น

ในกรณีที7ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ 
ที7เกี7ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที7ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที7ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั iวดงักล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ'ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

พิษเท่านั,น**) 

อตัรานี/ ไม่รวม 
� ภาษีมลูค่าเพิ�ม R% และ ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 5% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถิ7น/คนขับรถ/หัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย S,TTT บาทต่อลูกทวัร ์S ท่านต่อทริป

(ชาํระที7สนามบินก่อนการเดินทาง) 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื�น ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าใชจ้่ายต่างๆอนัสืบเนื�องมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยัทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที�ตรวจ
คนเขา้เมืองและเจา้หน้าที�กรมแรงงานทั,งที�เมืองไทยและต่างประเทศซึ�งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษัท 

� ค่าธรรมเนียมนํ/ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที7สายการบินมีการปรบัขึ/ นราคา 

เงื7อนไขการจองทวัร ์

� มัดจาํท่านละ =,??? บาท หลังจากที�ท่านไดท้ําการจองทัวร ์ภายใน A วัน เพื�อเป็นการยืนยันที�
นั�ง ถา้ท่านยงัไม่ชาํระมดัจาํมาภายใน A วัน ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

� ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 0= วัน 
� กรณุาส่งสาํเนาหนา้พาสปอรต์ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 0= วัน  
 

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรม์าแลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิLในการคืนเงินทั,งหมด เนื�องจาก
บริษัทไดด้าํเนินการชาํระเงินค่าตั jวเครื�องบินเต็มจาํนวนใหก้บัทางสายการบินเป็นที�เรียบรอ้ย พรอ้มทั,ง
ไดม้ดัจาํค่าหอ้งพกัเป็นจาํนวนเงิน B? % ของราคาหอ้งพกั ยกเวน้ใน กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถ
เดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�อง ยื�นเอกสารไปยงัสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั,ง ทั,งนี,  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

การดาํเนินการ ซึ�งไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั,งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ, นอยูก่บั
การพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื�นๆ เป็นสาํคญั 

• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธิ'ในการคืนเงินทั/งหมดในทุกกรณี 
 

หมายเหต ุ

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิLที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์,  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่
อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความ
รบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ  

� เนื�องจากรายการทวัรนี์, เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิLการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิLไมคื่นเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั,งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบั
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั,งนี, ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 
ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย
และพมา่ 

� สําหรับ ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเรื�อง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที� 
ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการรับผิดชอบกรณีที�เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยอันสืบเนื� องมาจากการปิด
สนามบิน การยกเลิกเที�ยวบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที�ไม่ไดเ้กิดขึ, นจากความ
ผิดพลาดของทางบริษัท 

� ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆที�เกิดขึ, น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออื�นๆใดก็ตาม ในกรณีที�เกิดเหตุ
จาํเป็นสุดวสิยัอนัสืบเนื�องมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเที�ยวบิน การเปลี�ยนแปลงเที�ยวบิน หรือเวลา
บินใดๆก็ตามที�ไมไ่ดเ้กิดขึ, นจากความผิดพลาดของทางบริษัท 

� ขอสงวนสิทธิ'ออกเดินทางสาํหรับ จาํนวนผูเ้ดินทาง S  ท่านขึ/ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้
จาํนวนผูเ้ดินทาง ST-S@ ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบั
กรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ7น ที7พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที7สนามบินพม่า และ จะคอย



  

 

   

 

 

 

 

 

                                   

บริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที7ประเทศพม่าเป็นอยา่งดี แต่ถา้ต ํ 7ากว่า ST ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั/น 

� กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํ/ าเงิน) เดินทางเพื7อการท่องเที7ยวกับคณะทัวร ์หากท่าน
ถูกปฎิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ'ไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบ
ใดๆทั/งสิ/ น 

 

กรุณาอ่านเงื7อนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที7ทา่นไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 
ทางบรษิทัฯจะถือว่าทา่นยอมรบัในเงื7อนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


