
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการทวัร์ 

วันที่ รายการ เช้า เที่ยง เยน็ โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – ยา่งกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทนัใจ 

สก๊อตมาร์เก็ต – พระนอนตาหวาน   – เจดีย์ชเวดากอง    
ระดบั 3 ดาว 
หรือเทียบเทา่ 

2 
ยา่งกุ้ง(สนามบินยา่งกุ้ง) – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล – วดัพระบวัเขม็ – แปลงผกัลอยน า้ 

โรงงานตเีหลก็ – หมูบ้่านน า้ป่ัน –  หมูบ้่านทอผ้าอินปอขอม – วดัแมวกระโดด    
ระดบั 3 ดาว 
หรือเทียบเทา่ 

3 เฮโฮ – ยา่งกุ้ง – กรุงเทพฯ    
 

---------------- 

HEH001  : ย่างกุ้ง – อินเล 3วัน 2คืน 
มหาเจดย์ีชเวดากอง : เทพทนัใจ : วัดพระบัวเขม็  
 

สกัการะ 1 ใน 5 สิ่งศกัดิ์สทิธ์ิสงูสดุแห่งพม่า : มหาเจดีย์ชเวดากอง : ขอพรพระบวัเข็ม อนัศกัดิ์สิทธ์ิของชาวอินตา 
 ทวัร์พม่า ไหว้เจดีย์โบตาทอง : ขอพรเทพทนัใจ : ช้อปปิง้ตลาดสก๊อต : พระนอนตาหวาน : ล่องเรือทะเลสาบอินเล 
วดัพระบวัเข็ม : แปลงผกัลอยน า้ : โรงงานตีเหล็ก : หมู่บ้านน า้ป่ัน : หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม : วดัแมวกระโดด  
 

 อิ่มอร่อยกบัเมนพูเิศษ !!  เป็ดปักก่ิง // สลดักุ้งมงักร  

 



 
ก าหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเดก็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่ 2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่ 2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ทา่นละ 

03-05  พฤศจิกายน 2561 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 19,900 บาท 19,900 บาท 19,900 บาท 3,000 บาท 

24-26  พฤศจิกายน 2561 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 19,900 บาท 19,900 บาท 19,900 บาท 3,000 บาท 

13-15  ธนัวาคม 2561 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 19,900 บาท 19,900 บาท 19,900 บาท 3,000 บาท 

15-17  ธนัวาคม 2561 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 19,900 บาท 19,900 บาท 19,900 บาท 3,000 บาท 

22-24  ธนัวาคม 2561 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 19,900 บาท 19,900 บาท 19,900 บาท 3,000 บาท 

25-27 มกราคม 2562 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 19,900 บาท 19,900 บาท 19,900 บาท 3,000 บาท 

16-18 กมุภาพนัธ์ 2562 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 19,900 บาท 19,900 บาท 19,900 บาท 3,000 บาท 

08-10 มีนาคม 2562 
8M336 10.40-11.25 // 8M331 16.30-18.15 19,900 บาท 19,900 บาท 19,900 บาท 3,000 บาท 



วนัแรก       กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์  – เทพทนัใจ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – 
เจดีย์ชเวดากอง 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้า

หมายเลข 7 สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาน์เตอร์เช็คอิน (N)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบนิ 8M336 **มีอาหารวา่งบริการพร้อมเคร่ืองดื่ม** 
11.25 น. เดนิทางถึง สนามบินมิงกาลาดง  
 สนามบนิยา่งกุ้งตัง้อยู่ทางทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุ้ง 15  กิโลเมตร   
(เวลาท้องถ่ินท่ีพมา่ช้ากว่าไทยคร่ึงชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ
ศลุกากรแล้ว น าทา่นเดนิทางสูต่วัเมืองยา่งกุ้งโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1) 
 จากนัน้น าทา่นสกัการะ เจดีย์โบตาทาวน์ แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมีความเช่ือเลา่ตอ่ๆกนัมาวา่เม่ือประมาณ 2,000 
ปีท่ีแล้วพระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารีริกธาต)ุ ท่ีอนัเชิญ
มาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพ่ีน้องอญัเชิญมาทางเรือและมาขึน้ฝ่ังเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี ้เพ่ือน าไปบรรจุ

http://bit.ly/2NMk5YE


ไว้ท่ีมหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจเุส้นพระเกศาธาตไุว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี ้วนัเวลาผา่นไป ได้มีการบรูณะซ่อมแซมเจดีย์ ผล
จากความเสียหายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึง่ปรากฏวา่ ไปพบของมีคา่หลายอย่างภายในเจดีย์ จงึสร้างโครงสร้างใหมข่ึน้มาใน
ปี พ.ศ.2496 และได้น าพระเกศาธาต ุมาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพ่ือให้พทุธศาสนิกชนได้สามารถมองเห็นเส้นพระเกศา
ธาตไุด้ ภายในเจดีย์เป็นสีทองอร่ามสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดีย์ให้สามารถเดินชมความสวยงามของเจดีย์อีกด้วย  
จากนัน้น าท่านสกัการะ นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึง่เป็นหนึง่ในนตัท่ี 
ชาวพมา่นบัถือมากท่ีสดุซึง่ชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยท่ี
เช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ 
(นตัโบโบจี)  เพ่ือขอสิ่งท่ีตนปรารถนา 
วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจ  
จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการเร่ืองของสกัการะอยูด้่านหน้าของวดั ซึง่จะประกอบ
ไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแหง่ชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉตัรกระดาษ ดอกไม้ ซึง่
สิ่งของเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีนิยม น ามาถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมน า 
ธนบตัร 2ใบ ม้วนเป็นกรวย ซ้อนกนั 2 ใบ น าไปเสียบไว้ในมือของเทพทนัใจข้างท่ี
ชีต้รงมา โดยเอาหน้าผากแตะไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพร้อมอธิษฐาน ตามสิ่ง
ท่ีตนเองปรารถนา เม่ือเสร็จแล้วจงึดงึน าธนบตัรออกมา 1 ใบ เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
 (วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพียงข้อเดียวที่ท่านอยากจะได้มากที่สุด)  
 จากนัน้น าทา่นเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอย่างวา่
ตลาดโบยกอองซาน เป็นสถานช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในพมา่เป็นศนูย์รวมของ
ฝากทกุชนิด อาทิเชน่ เสือ้ผ้า ของท่ีระลกึตา่งๆ เคร่ืองเงิน,   อญัมณี , ไม้
แกะสลกัพระพทุธรูป เทวรูปท่ีท าด้วยไม้จนัทน์, เคร่ืองแกะสลกั, เคร่ืองลงรักปิด
ทองตา่งๆ, ถ้วยชามกงัไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกนัเจียระไนโบราณ, 
นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหมลายตา่งๆ     
จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
(พระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) 
เป็นเจดีย์ทองค าสีทองเหลืองอร่าม อยูบ่นเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara Hill) 
นานเกือบ 2,500 ปี มีต านานเลา่วา่ เจดีย์ชเวดากองเกิดขึน้ตัง้แตพ่ทุธกาล เม่ือ
สองพ่ีน้องตะปสุสะและภลัลิกะ เดนิทางไปค้าขายท่ีอินเดียและเกิดความ
เล่ือมใสในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอบุาสกคูแ่รกในพระพทุธศาสนา 
พระพทุธเจ้าจงึประทานเส้นพระเกศาให้ 8 เส้น ทัง้สองจึงน ากลบัมา
ประดษิฐานท่ีเมืองย่างกุ้งหรือ เมืองอสิตนัชนะ โอกาละในอดีต และบรรจใุน
เจดีย์สงูเพียง 9 เมตรท่ีท าจาก ทอง เงิน ดีบกุ ทองแดงตะกัว่ หินออ่น และเหล็ก ตอ่มาพระเจ้าแผน่ดนิเมืองมอญและพมา่หลาย
องคไ์ด้เสดจ็มาบรูณะและก่อเจดีย์ใหม่ครอบเจดีย์ถึง 7 ครัง้ เชน่ พระนางชินซอว์บ ู(Queen Shin Sawbu) แหง่หงสาวดี ได้
ถวายทองค าแท้เทา่น า้หนกัพระองค์ตีเป็นแผน่ทองหุ้มองค์พระธาตไุว้ สว่นพระเจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) ราชบตุรเขยของ
พระองค์ สว่นในพระเจ้ามินดงแหง่มณัฑะเลย์ก็ทรงบรูณะยอดฉัตรใหมแ่ทนยอดฉัตรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว 

http://travel.mthai.com/world-travel/71906.html


ท าให้ปัจจบุนัเจดีย์ชเวดากองมีความสงูถึง 122 เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉัตรนัน้ประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีคา่
มหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวได้อยา่งชดัเจนในยามค ่าคืน 
************************************************************************************************************************************ 
การเท่ียวชมเจดีย์ชเวดากองนัน้สามารถมาได้ทัง้ตอนกลางวนัและตอน
กลางคืน โดยรอบฐานเจดีย์มีบนัไดและประตใูห้เลือกเดินขึน้ลงได้4ทิศ 
คือ เหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอย่างดี 
เจดีย์ชเวดากองยามกลางวนัวา่สวยแล้ว ยามแสงกลางคืนนัน้อร่ามงามยิ่ง
กวา่ สมกบัน า้หนกัทองค าท่ีหอ่หุ้มองค์เจดีย์อยู่ 1,100 กิโลกรัม และเป็นท่ีมา
ของความหมายชเวดากองท่ีแปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด้่านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์
เป็นลานกว้าง และเป็นจดุท่ีกษัตริย์ทกุพระองค์ของพมา่มาขอพร ปัจจบุนัเป็น
จดุท่ีผู้คนนิยมมากราบไหว้บชูาเจดีย์ชเวดากองโดยคกุเข่าหนัหน้าเข้าหาองค์
เจดีย์ สวดมนต์ตัง้ใจอธิฐานเพ่ือขอให้ได้ในสิ่งท่ีปรารถนา  
นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ รวม 
8 องค์  ทา่นสามารถสรงน า้พระประจ าวนัเกิดของตวัเองได้ตามจดุ โดยแตล่ะ
จดุจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดงสญัลกัษณ์ประจ าวนัเกิด
เป็นรูปปัน้สตัว์ประจ าวนัเกิดให้อยา่งชดัเจน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี2)  

จากนัน้น าท่านสูท่ี่พกั   TYPE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง       ย่างกุ้ง – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล – วดัพระบวัเข็ม – แปลงผกัลอยน า้ – โรงงานตีเหล็ก – หมู่บ้านน า้ป่ัน 
หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม – วดัแมวกระโดด 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี3) 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด  อาทติย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไมมี่งา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุ้ง 
08.00 น.   ออกเดนิทางจาก ย่างกุ้ง สู่เฮโฮ โดยสายการบนิ AIR KBZ  เท่ียวบนิท่ี  K7 200 
09.20 น.   เดนิทางถึง สนามบนิเมืองเฮโฮ ประตสููรั่ฐฉาน น าทา่นเดนิทาง
โดยรถโค๊ชปรับอากาศ   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทะเลสาบอินเล ระยะทางประมาณ 20 
กิโลเมตร (1 ชัว่โมง)  หลงัจากนัน้น าท่านลงเรือสูท่ะเลสาบอินเล ทะเลสาบ
น า้จืดท่ีใหญ่ท่ีสดุของพมา่ ซึ่งมีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร 
และประชาชนสว่นใหญ่ท่ีอาศยัอยูใ่นทะเลสาบแหง่นีคื้อชาวอินตา หรือ
แปลวา่ ลกูทะเลสาบ ซึง่มีมากกวา่ 70,000 คน มีถ่ินฐานเดมิอยู่ท่ีตาแวและ

ตะนิ่นตายี แตส่งครามท่ียืดเยือ้ระหว่างพมา่กบัไทยในช่วงศตวรรษท่ี 18 ท าให้พวกเขาต้องย้ายถ่ินฐานหนีมาตัง้รกรากอยู่ท่ี
ทะเลสาบอินเลแทนจนถึงปัจจบุนั และระหว่างนัง่เรือเพ่ือเข้าโรงแรมท่ีพกัท่านจะเห็นทิวทศัน์ท่ีสวยงามและสภาพความเป็นอยู่
ของชาวบ้าน  
จากนัน้น าทา่นสกัการะ วัดพระบัวเข็ม หรือ วัดผ่องด่ออู  สร้างใน
ศตวรรษท่ี 12 อดีต พระพทุธรูป 5 องค์นี ้(พระบวัเข็ม) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่
ปัจจบุนัชาวบ้านเอาทองมาปิดพระจนถึงปัจจบุนั พระพทุธรูปมีขนาดสงู
กวา่เดมิถึง 6 เทา่ ถือเป็นพระพทุธรูปท่ีศกัดิส์ิทธ์ิคูท่ะเลสาบอินเล มีต านาน
เลา่กนัวา่ แตเ่ดมินัน้ ชาวบ้านได้อนัเชิญพระพุทธรูปออกมาแหท่ัง้ 5 องค์ แต่
ในปี 1965 เกิดพายใุหญ่ ท าให้เรือพลิกคว ่า  จนจมลงก้นทะเลสาบไป 
ชาวบ้านจงึชว่ยกนังมหาพระพทุธรูปขึน้มา แตก้่อพบเพียง 4 องค์เทา่นัน้ แต่
เม่ือน าพระพทุธรูปทัง้ 4 องค์กลบัมายงัวดั และพบวา่พระพทุธรูปองค์ท่ีห้าซึง่
งมหาไมเ่จอนัน้ ตัง้รออยู่ในสภาพท่ียงัมีเศษวชัพืชติดอยูเ่ตม็องค์เป็นท่ีน่า
อศัจรรย์นบัตัง้แตว่นันัน้เป็นต้นมา จงึไมมี่การอญัเชิญพระพทุธรูปองค์นี ้
ออกไปแหท่ี่ไหนอีกเลย สว่นต าแหนง่ท่ีเรือพลิกคว ่า ปัจจบุนัได้สร้างเสาปัก
เอาไว้เป็นเคร่ืองหมาย หวัเสาท าเป็นรูปหงษ์ไว้อยู ่วดันีย้งัมี ประเพณีอุ้ม

พระด าน า้ ซึง่ถือได้วา่เป็นพระเพณีท่ีส าคญัเป็นอย่างมากของชาวอินเล และผู้คนในรัฐฉาน จะจดัขึน้ในชว่งหลงัวนัออกพรรษา 
(ประมาณปลายเดือน กนัยายน-ตลุาคม ของทกุๆปี) จะมีการอญัเชิญพระเข็มลงเรือการเวก ซึง่เป็นนกในต านานของชาวพมา่ 
แล้วแหไ่ปรอบๆทะเลสาบ โดยมีเรือร่วมในริว้ขบวนท่ีสวยงามนบัร้อยล า รวมถึงการพายเรือด้วยเท้าล าละหลายสิบคน ขบวนแห่
จะมีราว 15 วนั ไปตามวดัตา่งๆ 15 แหง่รอบๆทะเลสาบ เพ่ือให้ประชาชนได้กราบไหว้ ทกุวดัในหมูบ้่านท่ีขบวนเรือไปจอดพกั 
ชาวบ้านจะจดัมหรสพสมโภชอยา่งยิ่งใหญ่ มีคนท้องถ่ินพมา่และชาวตา่งชาตหิลัง่ไหลมาชมพิธี และกราบไหว้พระบวัเข็ม
มากมายในแตล่ะปี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 4) 



จากนัน้น าทา่นชม แปลงผักลอยน า้  ซึง่ชาวอินตาสว่นใหญ่จะท าสวน
ลอยน า้ด้วยการเก็บเอาต้นอ้อแห้งๆ มาถกัรวมกนักบัหญ้าให้เป็นแนวยาว 
จากนัน้ใช้ล าไม้ไผต่รึงไว้กบัก้นทะเลสาบ จากนัน้เอาโคลนจากก้นทะเลสาบ
ขึน้มากลบทบั ผกัท่ีชาวอินตานิยมปลกูคือ มะเขือเทศ แตงกวา กะหล ่า ถัว่ 
และมะเขือยาว ฯลฯ  เพราะจะเตบิโตดีในท่ีชุม่ชืน้ ท่านจะได้เห็นวิธีชีวิต ของ
ชาวประมง ท่ีพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทัง้ชายและหญิงอนัเป็นเอกลกัษณ์

ของชาวอินยา  หากวนัท่ีเดนิทาง เราโชคดี เจอ ตลาดนดั 5 วนั (ตลาด
เหยามา่) ซึง่เป็นตลาดนดัท่ีหมนุเวียนกนัไปโดยไมซ่ า้กนั เราจะน าทา่นชม วิธี
ชีวิต อีกรูปแบบนงึของชาวอินเล ทา่นสามารถเลือกซือ้ของท่ีระลกึได้ท่ีน่ี 
จากนัน้ชม หมู่บ้านน า้ป่ัน ซึง่เป็นหมู่บ้านท่ีผลิตบหุร่ี ทา่นจะเห็นวิธีการ
ผลิตอย่างปราณีตและบหุร่ีท่ีนีมี้กลิ่มหอม และน าทา่นชม หมู่บ้านทอผ้าอิน

ปอขอม ซึง่เป็นหมูบ้่านท่ีน าเส้นใยบวัมาทอเป็นเสือ้ผ้า, ผ้าพนัคอ ฯลฯ ทา่น
จะได้เห็นถึงขัน้ตอนท่ีส าคญั ๆ ตัง้แตก่ารเก็บใยบวั วิธีการทอผ้า จนถึงวิธีการ
เก็บใยบวั จากนัน้ชมโรงงานตีเหล็ก ชมเคร่ืองเงินคณุภาพ ซึง่งเป็นธุรกิจ
ครอบครัว งาน ฝีมือทกุชิน้ท่ีน่ี ล้วนแล้วแตม่าจากคนในครอบครัว 
จากนัน้น าทา่นชม วัดแมวกระโดด หรือ วัดงาเพจอง (NGA PHE 

KYAUNG MONASTARY) มีอาย ุ200 กวา่ปี  ท่ีนีจ้ะมีพระพทุธรูปเก่าแก่อยู่ 
เป็นส านกัสงฆ์ท่ีเก่าแก่แหง่หนึง่ในทะเลสาบอินเล ได้รับการประกาศให้เป็น
โบราณสถาน จดุเดน่คือวิหารหลงัเก่าสร้างขึน้ด้วยไม้สกัถึง 654 ต้น เพ่ือ
ประดษิฐานพระพทุธรูปส าคญั สร้างขึน้ในสมยัพระเจ้ามินดง และยงัมีบลัลงัก์พระแกะสลกัปิดทองอายกุว่า 1,000 ปี อนัเป็น
สมบตัเิก่าแก่ของรัฐฉาน ซึง่ชาวบ้านน ามาหลบซา่นจากเจ้าจกัรวรรดิท์ัง้หลาย 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มือ้ท่ี5) 
จากนัน้น าทา่นสูท่ี่พกั  HUPIN KAUNG DAING HOTEL (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม       เฮโฮ – ยา่งกุ้ง – กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี6) 
10.30 น.     ออกเดนิทางจาก เฮโฮ สู่ ย่างกุ้ง  โดยสายการบนิ AIR KBZ เท่ียวบนิท่ี K7 249 
11.40 น.    คณะเดนิทางถึงสนามบนิ ย่างกุ้ง  
16.30 น.   ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) 

    เท่ียวบนิท่ี  8M 331 
18.15 น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  โดยสวสัดภิาพ 

  SPiRiT OF MYANMAR  



 
อัตราค่าบริการรวม 

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่น า้หนกัสมัภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 
คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินพมา่ 
คา่รถรับ-สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ตอ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระน า้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามท่ีระบไุว้  
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสิร์ฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบส่วนตวั 
 คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุว้ตามรายการ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 คา่ทิปท่ีระบไุว้ ชดัเจน ส าหรับ หวัหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ 
   ทา่นละ 200 บาท/วนั/ทา่น ( 200*3วนั = 600 บาท/ท่าน)    
   **เด็กจา่ยทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

 กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไมมี่การระบ ุทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 
 หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถึ่ง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 1อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไมส่ะดวก  
ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวนัเดนิทาง ได้หลงัจากท าการออกตัว๋โดยสารแล้ว  

 



เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาทหรือตามท่ีบริษัทฯระบ ุโดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไมช่ าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไมมี่เง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีท่านสะดวก 
3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
4.คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเตม็จ านวนท่ีทา่นได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจ านวนท่ีทา่นได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท่ีท่านช าระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

 
 
 



เงื่อนไขการให้บริการ 
 เท่ียวบนิ, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทาง
เป็นส าคญั 
 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  
 หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลือน้อยกว่า 6
เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได้  
 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคื่นคา่ใช้จา่ยคา่ทวัร์ท่ีท่านได้ช าระ
มาเรียบร้อยแล้ว 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจา่ย บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบและไมท่ าการคืนคา่ใช้จา่ยไดๆ หากทา่นใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เชน่ ไมท่านอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ  
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทา่นไมส่ามารถเดนิทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไมส่ามารถโยกย้ายเล่ือนก าหนดเดนิทางไปใช้ในครัง้อ่ืน
ได้ 
 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพ่ือให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  
 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 
 


