
 

 

ทวัรพ์ม่า ย่างกุง้ สิเรียม หงสาวดี พระธาตุ

อินแขวน 3วนั 2คืน (SL/FD) 
 

 
 

โดยสายการบิน Thai Lion Air / Air Asia (SL/FD) 
 

                       
 

 



 

04.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 2 ประตู 2 เคานเ์ตอร ์

สายการบิน AIR  ASIA (FD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก การเดินทาง

แกท่า่น  

AIR ASIA นดัเวลา 04.00 เททเยวบินททเ   FD251  07.15-08.00  (ประตู  2เคาเตอร1์)  

THAILION AIR นดัเวลา 05.00 เททเยวบินทท SL200  08.20-10.10 (ประตู 8 เคาเตอร ์7) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

07.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุง้ โดยเททเยวบินททเ FD251 (ไมมี่อาหารบริการบนเคร่ือง) 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็น

ท่ีเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมา่ร ์ ชา้กวา่ไทยคร่ึงช ัว่โมง) จากนั้นน าทา่น

เดินทางโดยรถโคช้สู ่ เมืองสิเรทยม ซ่ึงอยูห่า่งจากกรุงยา่งกุง้ประมาณ 45 

กิโลเมตร เม่ือเดินทางถึงเมืองสิเรียม ชมความงามแปลกตา ของเมือง ซ่ึงเมืองน้ี

เคยเป็นเมืองทา่ของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตัง้แตใ่นสมยั นายพล ฟิลิป เดอ ปริ

โต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือปี พ.ศ 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ทา่นจะเห็นเศษซาก 

ก าแพง สไตลลู์ชิตาเนียนบาโรก ตัง้อยูริ่มฝั่งแมน่ ้ายา่งกุง้เช่ือมกบัแมน่ ้าอิระวดี น าทา่นนั่งเรือแจวสู ่

เจดทยเ์ยเลพญา มีพระปางมารวิชยัอนังดงาม บนเกาะกลางน ้าอายุนับพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาว

สิเรียม เกาะน้ีไมว่า่นา้จะข้ึนสกัเทา่ไร ก็ไมมี่วนัน ้าทว่มได ้ เม่ือถึงบริเวณ ทา่เทียบ เรือบนเกาะ น าทา่น

ไหวส้กัการะเพ่ือขอพร พระจกบาตร หรือพระคุปคุต ท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวพมา่ สามารถซ้ืออาหารเล้ียง

ปลาดุกตวัใหญน่ับพนั ท่ีวา่ยวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลงัท่ีโผลเ่หนือผิวน ้า 

เททเยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุง้ - เจดทยก์ลางน ้าเลเยพญา - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยท - เจดทยโ์บตา

ทาวน ์(เทพทนัใจ เทพกระซิบ) - พระมหาเจดทยช์เวดากอง ( - / L / D ) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยท หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมี

ความยาว 55 ฟตุ สูง 16 ฟตุ ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีความสวยท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 

108 ประการ และพระบาทซอ้นกนั ซ่ึงแตกตา่งกบัศิลปะของไทย จากนั้นน าทา่นสกัการะ เจดียโบตา

ทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันาย เพ่ือบรรจุพระบรมธาตุ ท่ีพระสงฆ ์ อินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปี

กอ่น ในปี 2466 เจดียแ์หง่น้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร เขา้กลางองค ์ จึงพบโกศทาองค าบรรจุพระ

เกศาธาตุ และพระบรมธาตุอีก 2 องค ์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน ส าริด 700 องค ์ และจารึกดินเผา

ภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ ตน้แบบ ภาษาพมา่ ภายในเจดียป์ระดบัดว้ยกระเบ้ือง

สีสนังดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ หลายจุด ในองคพ์ระเจดีย ์ 

 จากนั้นน าทา่นขอพร นัตโบโบยท หรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพมา่ และชาวไทย วิธี

สกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนา ก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆ มาสกัการะนัต

โบโบยีจะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลลา่ บาท 

หรือจา๊ต ก็ได ้ (แตแ่นะน าใหเ้อาเงินบาทดีกวา่ เพราะเรา เป็น

คนไทย) แลว้เอาไปใสมื่อของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพร

แลว้ดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผาก

ไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แคน้ี่ทา่นก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไว  ้จากนั้นน าทา่นขา้มฝั่งไปอีก

ฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอรเ์มท๊ยะ” ตามต านานหลา่ววา่ นาง

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา อยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัว ์จนเม่ือ

ส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมา่เคารพกราบไหว  ้ กนัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไป

กระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น ชาวพมา่นิยมขอพร จากเทพองคน้ี์กนัมากเชา่นกนั การบูชาเทพกระซิบ 

บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม  ้ จากนั้นน าทา่นนมสัการ พระมหาเจดทยช์เวดากอง พระ

เจดียท์องค าคูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพมา่ อายุมากวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี 

เจดียท์องแห่งเมืองตากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหา

เจดียท่ี์ใหญท่ี่สุดในพมา่ สถานท่ีแห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมา

ขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหวเ้พ่ือขอพร

จากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริม สรา้ง

บารมี และสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์เจดีย ์ย ังมีพระ

ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิด

วนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคล

แกชิ่วิต พระเจดียน้ี์ ไดร้ับการบูรณะ และตอ่เติมโดยกษัตริย ์

หลายรัชกาล องค์เจดีย ์ห่อหุ ้มดว้ยแผ่นทองค าท ั้งหมด 

น ้าหนักย่ีสิบสามตนั ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุ 

ของพระพุทธเจา้ จ านวนแปดเสน้ และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค ์บน

ยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย และอญัมณีตา่งๆ จ านวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญป่ระดบัอยู ่บนยอด

บริเวณเจดีย ์จะไดช้ม ความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงประสาทซอ้นเป็น



 

ขัน้ๆ งานศิลปะ และสถาปัตยกรรมทุกช้ิน ท่ีรวมกนัข้ึนเป็นสว่นหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านาน และภูมิ

หลงัความเป็นมา ทัง้ส้ิน ชมระฆงัใบใหญท่ี่องักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลดัตก แมน่ ้ายา่งกุง้เสียกอ่น

องักฤษ กูเ้ทา่ไหร่ก็ไมข้ึ่นภายหลงัชาวพมา่ ชว่ยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมได ้จึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่ง

ความสามคัคี ซ่ึงชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ใหตี้ระฆงั 3 ครั้ง และอธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ใจ

ตอ้งการ จากนั้นใหท้า่นชมแสงของอญัมณี ท่ีประดบับนยอดฉัตร โดยจุดชมแตล่ะจุด ทา่นจะไดเ้ห็นแสง

สีตา่งกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 

19.00 น.  บริการอาหารค เา ณ ภตัตาคาร *** เมนูพิเศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักกิเง 

ททเพกั TRYP by Wyndham Yangon  หรือเททยบเท่า 

 

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางโดยรถโคช้สู ่เมืองหงสาวดท หรือคนมอญเรียกวา่ เมือง

พะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวง ท่ีเกา่แกท่ี่สุดของเมืองมอญโบราณท่ี

ย่ิงใหญ ่และ อายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. จากนั้น

น าชม พระราชวงับุเรงนอง และบลัลงักผ้ึ์ง ซ่ึงเพ่ิมเร่ิมขุดคน้ และ

บูรณปฏิสงัขรณเ์ม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลือ

อยู ่ท าใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่น้ี เป็นท่ีประทบั ของพระ

เจา้บุเรงนอง ทา่นผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ี

ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้ง

เสีย กรุงศรีอยุธยาใหแ้กพ่มา่ แตป่ัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีได ้เหลือเพียงแตร่่องรอยทางประวติัศาสตร ์

และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงั และต าหนักตา่งๆ ข้ึนมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร หลงัจากนั้นน า

วนัททเสอง หงสาวดท - พระราชวงับุเรงนอง - ตกับาตรพระ 1,000 รูป ณ วดัไจค๊ะวาย – เจดทยช์เว 

          มอดอร ์(พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอินแขวน  ( B / L / D ) 



 

ทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป วดัไจค้ะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุ และสามเณร ไปศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแหง่น้ีได ้ 

เททเยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าย่าง 

  

 

 

 

 

จากนั้น น าทา่นเขา้ชมพระธาตุท่ีต ัง้อยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มือง และเป็น 1 ใน 

5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพมา่ พระมหาเจดทยช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ภายใน บรรจุ

พระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจา้ น าทา่นนมสัการยอดเจดียห์กั ซ่ึงชาว

มอญ และชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสกัการะ พระเจดียมี์ความสูง 377 

ฟตุ สูงกวา่ พระมหาเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู ่

ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ี มหาศาล

ตกลงมายงัพ้ืนลา่ง แตย่อดฉัตรกลบัยงัคงสภาพเดิม และไมแ่ตกกระจา่ยออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความ

ศกัด์ิสิทธ์ิโดยแท ้และสถานท่ีแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตาม

พระราชประเพณีโบราณ เพ่ือทดสอบความกลา้หาญกอ่นข้ึนครองราชย ์ทา่นจะไดน้มสัการ ณ จุด

อธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมา เพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรี

ยมเมือนดัง่ค า้จุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองย่ิงข้ึนไป จากนั้นน าทา่นเดินทางตอ่สู่ เมืองไจโ้ท แหง่รัฐมอญ ระ

หวา่ทางทา่นจะไดพ้บกบัสะพานเหล็ก ท่ีขา้มผา่น แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงใน

อดีตขณะท่ี 2 สมเด็ด พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพมา่ไลต่าม ซ่ึงน าทพั

โดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้ พระมหาอุปราชาเป็น กองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพมา่ 

ตามมาทนัท่ีริมแมน่ ้าสะโตง ในขณะท่ีฝ่ายไทย ไดข้า้มแมน่ ้าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนั มิใหข้า้ศึก

ขา้มตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนั ท่ีริมฝั่งแมน่ ้าสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสง เป็นดาบชุดยาว

เกา้คืบ ยิงถูกสุรกรรมา แมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพมา่ เห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบั

กรุงหงสาวดี พระแสงปืน ท่ีใชยิ้งสุรกรรมาตาย บนคอชา้งน้ี ไดน้ามปรากฎตอ่มาวา่ “พระแสงปืนตน้ขา้ม

แมน่ ้าสะโตง” นับเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฎอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จากนั้นน า

ทา่นเดินทางสู ่พระธาตุอินแขวน ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็

จะถึง คินปุ้ นแคมป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน ข้ึนพระธาตุ

อินทรแ์ขวน **หมายเหตุ  **กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็ก 1 

คืน เพ่ือน าติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุอินทร์แขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้ง

ลูกหาบแบกสมัภาระ ซ่ึงจะมีคา่ใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เร่ิมตน้ท่ี 

1,500 จา๊ด ทัง้น้ีข้ึนอยู ่กบัความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

พกัททเ  MOUNTAIN  TOP / KHYAITHIYO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL 



 

 น าทา่นชม เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอินแขวน อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็น

เจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีต ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินแหม ่แตช่าวพมา่

มกัยืนกรานวา่ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธท่ี์บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้น

น้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่ง สมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอิน

แขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์ โดยเช่ือวา่ ถา้ผูใ้ด

ไดม้านมสัการพระธาตุอินแขวนน้ีครบ 3 ครัง้ ผูน้ั้นจะมีแตค่วามสุขความเจริญ พรอ้มทัง้ ขอส่ิงใดก็จะได ้

สมดัง่ปราถนาทุกประการ ทา่นสามารถเตรียมแผน่ทองค าไปเพ่ือปิดทอง องคพ์ระธาตุอินแขวน ( เขา้ไป

ปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ สว่นสภาพสตรี สามารถอธิฐาน ปละฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได ้)  

19.00 บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั้นทา่นสามารถข้ึนไปนมสัการ หรือนั่งสมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทัง้คืน แตป่ระตูเหล็กท่ีเปิด ส าหรบั

สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้หม่ ผา้พนัคอเบาะรอง

นั่ง เน่ืองจากบนเขามีอุณหภูมิต ่า และอากาศเย็น 

 

05.00 น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ทา่นสามารถข้ึนไปใสบ่าตรพระธาตุอินแขวน

ได ้

06.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น าท่านอ าลาท่ีพกัออกเดินทางกลบั โดยรถทอ้งถ่ิน ถึงคินปู้น

แคมป์เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มน าทา่นเดินทางสู่ กรุง

หงสาวดี น าทา่นนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลทยว พระพุทธรูปนอน

ท่ี มีพุทธลกัษณะท่ีสวยงาม ในแบบของมอญ ในปี พ.ศ 2524 ซ่ึงเป็นท่ี

เคารพของชาวพมา่ ท ัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา่ องค์

พระยาว 55 เมตร สูง 18 เมตร โดยพระบาทจะวางเหล่ือม พระบาท ซ่ึงจะ

เป็นเอกลกัษณ์ท่ีไมเ่หมือนกบัพระนอนของไทย จากนั้นน าชม เจดทยไ์จ๊ปุ่ น สรา้งในปี 1476 มี

พระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดม

สมัมาสมัพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค ์คือ พระพุทธเจา้มหา 

กสัสปะ (ทิศตะวนัตก) KyaitKhwai Temple เลา่กนัวา่ สรา้งข้ึนโดย สตรีส่ีพ่ีนอ้งท่ีมีพุทธศรัทธาสูงสง่ 

และตา่งใหส้ตัยส์าบาน วา่จะรกัษาพรหมจรรย ์ไวช้ ัว่ชีวิต ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่ าลือกนัวา่

ท าใหพระพุทธรูปองค ์นั้นเกิดรอยรา้ว ข้ึนมาทนัที 

เททเยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (HOT POT SHABU) 

 

วนัททเสาม พระธาตุอินแขวน-พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลทยว-เจดทยไ์จปุ๊่ น-ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต-วดั

บารมท ( B / L / D )                                                                      



 

 

  

 

 

 

 

จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลากโบโจก๊ อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้ง

ข้ึนโดยชาวสก็อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนั หลายหลงั 

สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เชน่ เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผลมระหวางมอญ กบัพมา่ 

ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ น าทา่นเดินทาง

สู ่วดับารมท สกัการะพระเกศาของ พระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริงดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ีเม่ือ

น ามาวาง จะสามารถ เคล่ือนไหวได ้อีกทัง้วดัน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นท่ี เก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุด

ดว้ย ไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต์า่งๆ (รับพระธาตุเพ่ิมความเป็นสิ

ริมงคงแกชี่วิต กอ่นเดินทางกลบั) 

เย็น บริการอาหารพ้ืนเมือง ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยา่งกุง้  

AIR ASIA กลบัเททเยวบินททเ FD258  19.25-21.10  

THAILION AIR กลบัเททเยวบินททเ SL207  20.45-22.25 

19.25 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการ AIR  ASIA เททเยวบินททเ FD258 (ไมมี่อาหารบริการบนเคร่ือง) 

 21.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

 

                        ขอบพระคุณทุกท่านททเใชบ้ริการ  

* 

ก าหนดการเดินทาง 

ตุลาคม – ธนัวาคม 

 ( กรุป๊เดินทาง 30 ท่านข้ึนไป ) 

พกัหอ้งละ   

 2 ท่าน 

พกัเดทเยว 

ท่านละ 

12-14 ต.ค.61 (บิน SL) 

20-22 ต.ค.61 (บิน SL) 

26-28 ต.ค.61 (บิน FD) 

2-4 พ.ย.61 (บิน FD) 

9-11 พ.ย.61 (บิน FD) 

16-18 พ.ย.61 (บิน FD) 

8-10 ธ.ค. (บิน SL)*วนัรฐัธรรมนูญ 

29-31 ธ.ค.61 (บิน SL) *วนัส้ินปท  

10,997 

10,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

10,997 

11,997 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

 



 

 **โปรแกรมท่องเททเยวอาจปรบัเปลทเยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องนกัท่องเททเยวเป็น

ส าคญั 

 **ในกรณทททเลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ททเของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 

 

………………………………………................อตัรานท้ รวม………………………………….………………… 

คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป้ ) กรุงเทพ – ยา่งกุง้  

คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ   

คา่ที่ พกัตามท่ีระบุในรายการ 2 คืน 

คา่น ้าหนักกระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   

คา่บตัรเขา้ชมสถานที่ ทอ่งเท่ียวตา่งๆตามรายการ  

 รวมคา่รถข้ึนอินทร์แขวน  

คา่รถบสัน าเท่ียว พรอ้มมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง    

ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 100,000 บาท)  

    ทัง้น้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

 

…………………….....................................อตัรานท้ ไม่รวม…………………………………….……………. 

 คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตตา่งชาติ 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนักเกิน 20 กก.   

 คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร์ ฯลฯ  

 ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  

 ค่าวทซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาติ คา่ VISA 2,500 บาท )พาสปอร์ตไทยไดร้ับการยกเวน้วีซา่(   

 ค่าทิปสินน ้าใจ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถิเน  ท่านละ 1,200 บาท (ไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่

ความพึงพอใจฃองลูกคา้) 

…………………………………..………...……เงืเอนไขการใหบ้ริการ………………………………………………… 

1.กรุณาจองลว่งหนา้ พรอ้มช าระคา่มดัจ า ทา่นละ่ 5,000 บาท สว่นท่ีเหลือช าระกอ่นเดินทาง 30 วนั 

 



 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้า่ยตามจริง 

2.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

2.2 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

**********วนัท าการ จนัทร ์อาทิตย ์และ วนัหยุด นักขตัฤกษ-์ศุกร ์ไมน่ับเสาร์ -************ 

2.3 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าท ัง้หมด 

3. กรณีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 ทา่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยไมมี่หวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 

4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเล่ือน

การเดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทา่นจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยที่ ไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่คา่ตัว๋เคร่ืองบินคา่

หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตามจริง ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได ้

5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เทา่นั้นจึงไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการ

เดินทางใดๆทัง้ส้ิน กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่น

ใหก้บัทา่น 

6. เม่ือทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไมเ่ดินทางพรอ้มคณะถือวา่

ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุ

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

……………………………………………..………หมายเหตุ…………………………………………………………… 

1. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย   ,การถูกท ารา้ย  ,การสูญ

หาย ,ความลา่ชา้  หรือจากอุบติัเหตุตา่งๆ  

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบคา่บริการ

ท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ

เอกสาร เดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5 . รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนั่งบนเคร่ื อง และ

โรงแรมที่ พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6 . ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋

เคร่ืองบิน ตามสถานการณด์งักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน

ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้ าหรับคา่บริการนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนาม โดยผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นั้น 

9. หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และ ความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

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


