
 

 

ทวัรพ์ม่า ย่างกุง้ หงสาวดี อินแขวน 

3วนั 2คืน (UB) 
 

       
 

โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB) 
 

 



 

     

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

07.30 น. ณ นั กม อ้  พ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  

ชัน้ 4  ูระตู  5  เคาน์เตอร์  K สายการบิน Myanmar national Airlines (UB)  โดยกี

เจ นาห้นาท่ีคัยให นมา ต นั ้ อบ และั า้วยควากสะดวมมา เดิ้ทางแมท่า่้ 

11.00 น ััมเดิ้ทางสูม่ ุงยา่งมุ นง โดยเท่ียวบินท่ี  UB 020   

 (บริการอาหารว่างบนเครก่อง)  

11.30 ้. เดิ้ทางถึง สนามบินมิงกาลาดง ม ุงยา่งมุ นง ผา่้ณิธีมา ต วจค้เข นาเกืังเป็้ท่ีเ ียบ นั ย

แล นว (เวลาท นั งถ่ิ้ท่ีเกีย้กา่  ์ช นามวา่ไทยค ่ึงช อว่โกง) 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุง้ - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี - เจดียโ์บตาทาวน ์- เทพทนัใจ เทพ

กระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง                         ( - / L / D ) 



 

  ้าทา่้สอมมา ะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี หรกอ พระนอนตาหวาน ้กอสมา ณ ะณุทธ ูป้ั้ท่ีกี

ควากยาว 55 ฟตุ สูง 16 ฟตุ ซ่ึงเป็้ณ ะ้ั้ท่ีกีควากสวยท่ีสุด กีข้ตาท่ีงดงาก ณ ะบาทกีภาณกงคล 

108 ป ะมา  และณ ะบาทซ นั ้มอ้  ซ่ึงแตมตา่งม อบศิลปะขังไทย จาม้อ้้  ้าทา่้สอมมา ะ เจดียโบตา

ทาว้์ ส นางโดยทหา ณอ้ ้าย เณ่ืับ  จุณ ะบ กธาตุ ท่ีณ ะสงฆ ์ ัิ้เดีย 8  ูป ได น

 ้ากาเก่ืั 2,000 ปีม่ั ้ ใ้ปี 2466 เจดียแ์หง่้้ีถูม ะเบิดขังฝ่ายสอกณอ้ ธกิต  เข นา

มลางังค ์ จึงณบโมศทาังค าบ  จุณ ะเมศาธาตุ และณ ะบ กธาตุัีม 2 ังค ์ และ

ณบณ ะณุทธ ูป ทัง เงิ้ ส า ิด 700 ังค ์ และจา ึมดิ้เผาภาษาบาลี และ

ตอวห้องสืัณ าหกพ์ั ิ้เดียทางใต น ต น้ แบบ ภาษาณกา่ ภายใ้เจดียป์ ะดอบด นวย

ม ะเบ้ืังสีสอ้ งดงาก และกีกุกส าห อบฝึมสกาธิ หลายจุด ใ้ังคณ์ ะเจดีย ์ จาม้อ้้

 ้าทา่้ขัณ  นตัโบโบยี หรกอพระเทพทนัใจ เทณเจ นาศอมด์ิสิทธ์ิขังชาวณกา่ และ

ชาวไทย วิธีสอมมา ะ ูปปอ้้เทณทอ้ ใจ (้อตโบโบยี) เณ่ืัขัส่ิงใดแล นวสกตากควากป าถ้า ม็ให นเัาดัมไก น 

ผลไก น โดยเฉณาะกะณ นาวั่ั ้ มล นวย ห ืัผลไก นั ื่ ้ๆ กาสอมมา ะ้อตโบโบยีจะชับกาม จาม้อ้้ม็ให นเัา

เงิ้จะเป็้ดัลลา่ บาท ห ืัจา๊ต ม็ได น (แตแ่้ะ  ้าให นเัาเงิ้บาทดีมวา่ เณ าะเ า เป็้ค้ไทย) แล นวเัาไป

ใสกื่ัขัง้อตโบโบยีสอม 2 ใบ ไหว นขัณ แล นวดึงมลอบกา 1 ใบ เัากาเม็บ อมษาไว น จาม้อ้้ม็เัาห้นาผามไป

แตะมอบ้้ิวช้ีขัง้อตโบโบยี แค่้ ี้ ทา่้ม็จะสกตากควากป าถ้าท่ีขัไว น จาม้อ้้  ้าทา่้ข นากฝอ่งไปัีมฟาม

ห้่ึงขังถ้้ เณ่ืัสอมมา ะ เทพกระซิบ ซ่ึงกี้ากวา่ “อะมาดอรเ์ม๊ียะ” ตากต า้า้หลา่ววา่ ้างเป็้

ธิดาขังณญา้าค ท่ีเมิดศ อทธาใ้ณุทธศาส้า ัยา่งแ งมล นา  อมษาศีล 

ไกย่ักมิ้เ้้ืัสอตว ์ จ้เก่ืัส้ิ้ชีวิตไปมลายเป็้้อต ซ่ึงชาวณกา่เคา ณ

ม าบไหว น มอ้ กา้า้แล นว ซ่ึงมา ขัณ เทณม ะซิบต นั งไปม ะซิบเบาๆ 

ห นากค้ั่ื้ได นยิ้ ชาวณกา่้ิยกขัณ  จามเทณังค์้ ี้ ม อ้ กามเชา่้มอ้  

มา บูชาเทณม ะซิบ บูชาด นวย  ้้า้ก ข นาวตัม ดัมไก น และผลไก น 

จาม้อ้้  ้าทา่้้กอสมา  พระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ะเจดียท์ังค า

คูบ่ นา้คูเ่กืังป ะเทศณกา่ ัายุกามวา่สังณอ้ ห นา นั ยมวา่ปี เจดียท์ังแหง่

เกืังตามัง ห ืั ตะเมิง ช่ืัเดิกขังเกืังยา่งมุ นง กหาเจดียท่ี์ใหญท่ี่สุดใ้

ณกา่ สถา้ท่ีแหง่้้ีกี ลา้ัธิฐา้ จุดท่ีบุเ ง้ังกาขัณ ม่ั ้ััม บ ทา่้

สากา ถ  ้าดัมไก นธูปเทีย้ ไปไหว นเณ่ืัขัณ จามังคเ์จดียช์เวดามัง พ 

ลา้ัธิษฐา้เณ่ืัเส ิก ส นางบา กี และสิ ิกงคล ้ัมจาม้้ี ับังคเ์จดียย์ องกีณ ะป ะจ าว อ้ เมิด

ป ะดิษฐา้ทอง้แปดทิศ วก 8 ังค ์ หามใค เมิดว อ้ ไห้ม็ให นไปส ง  ้้าณ ะ

ป ะจ าว อ้ เมิดต้ จะเป็้สิ ิกงคลแมชิ่วิต ณ ะเจดีย ์้ ี้  ได น อบมา บู พะ และต่ั

เติกโดยมษอต ิยห์ลาย อชมาล ังคเ์จดียห์่ั หุ นกด นวยแผ่้ ทังค าท อง้หกด  ้้าห้อม

ย่ีสิบสากตอ้  ภายใ้ป ะดิษฐา้เส น้ ณ ะเมศาธาตุ ขังณ ะณุทธเจ นา จ า้ว้แปด

เส น้  และเค ่ืังัอฐะบ ิขา ขังณ ะณุทธเจ นาังคม์่ั ้ทอง้สากณ ะังค ์ บ้ยัด

ป ะดอบด นวยเณช ณลัย และัอญกพีตา่งๆ จ า้ว้กาม และยองกีเณช ข้าดใหญ่

ป ะดอบัยูบ่้ยัดบ ิเวพเจดีย ์จะได นชก ควากงากขังวิหา ส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็้ศาลา

โถงค ับด นวยหลองคาท งป ะสาทซ นั ้เป็้ข อ้้ ๆ งา้ศิลปะ และสถาปอตยม  กทุมช้ิ้ ท่ี วกมอ้ ข้ึ้เป็้



 

สว่้ห้่ึงขังณุทธเจดียล์ นว้กีต า้า้ และภูกิหลองควากเป็้กา ทอง้ส้ิ้ ชก ะฆองใบใหญท่ี่ั องมฤษณยายาก

จะ เัาไปแตเ่มิดณลอดตม แก่้  ้ายา่ง

มุ นง เสียม่ั ้ั องมฤษ มู นเทา่ไห ่ม็ไก่

ข้ึ้ ภายหลองชาวณกา่ ชว่ยมอ้ มู น

ข้ึ้กาแขว้ไว นท่ีเดิกได น จึงถืั

เป็้ สอญลอมษพแ์หง่ควากสากอคคี ซ่ึง

ชาว ณกา่ถืัวา่เป็้ ะฆองศอมด์ิสิทธ์ิ ให น

ตี ะฆอง 3 ค อง้ และัธิษฐา้ขััะไ ม็จะได นด อง่ใจต นั งมา  จาม้อ้้ให นทา่้ชกแสงขังัอญกพี ท่ีป ะดอบบ้

ยัดฉอต  โดยจุดชกแตล่ะจุด ทา่้จะได นเห็้แสงสีตา่งม อ้ ััมไป เช่้  สีเหลืัง, สี  ้้าเงิ้, สีส นก, สีแดง 

เป็้ต น้  

19.00 น.   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร *** เมนูพิเศษ สลดักุง้มงักร เู็ดูักก่ิง 

ท่ีพกั IBIS STYLES HOTEL / PACIFIC  HOTEL / VINTAGE LAXURY HOTEL หรกอเทียบเท่า 

 

             

             

       

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

8.00 ้.  ้าทา่้เดิ้ทางโดย ถโค นชสู ่ เมกองหงสาวดี ห ืัค้กัญเ ียมวา่ เกืัง

ณะโค ซ่ึงใ้ัดีตเป็้เกืังหลวง ท่ีเมา่แมท่ี่สุดขังเกืังกัญโบ าพท่ี

ย่ิงใหญ ่ และ ัายุกามมวา่ 400 ปี ัยูห่า่งจามเกืังยา่งมุ นง ( ะยะทางป ะกาพ 80 มิโลเกต ) ใช นเวลา

เดิ้ทางป ะกาพ 1.45 ชก. จาม้อ้้  ้าชก พระราชวงับุเรงนอง และบอลลองมผ้ึ์ง ซ่ึงเณ่ิกเ ่ิกขุดค น้  และ

บู พปฏิสองข พเ์ก่ืัปี ณ.ศ.2533 จามซามป อมหอมณองท่ีย องหลงเหลืััยู ่ ท าให นสอ้ ้ิษฐา้ได นวา่

โบ าพสถา้แหง่้้ี เป็้ท่ีป ะทอบ ขังณ ะเจ นาบุเ ง้ัง ทา่้ผู นท่ีได น อบค าส  เส ิญวา่เป็้ ผู นช้ะสิบทิศ 

วนัท่ีสอง หงสาวดี - พระราชวงับุเรงนอง - ตกับาตรพระ 1,000 รูู ณ วดัไจค๊ะวาย - พระะธาตุมุ

เตา - เจดียช์เวมอดอร ์- พระธาตุอินแขวน         ( B / L / D ) 



 

และเป็้ท่ีป ะทอบขัง ณ ะ้างสุณ  พมอลยา และ สกเด็จณ ะ้เ ศว 

กหา าช ค อง้ต นั งตมเป็้เชลยศึม เก่ืัต นั งเสีย  

 

 ม ุงศ ีัยุธยาให นแมณ่กา่ แตป่อจจุบ อ้  ณ ะ าชวองแหง่้้ีได น เหลืัเณียงแต่

 ่ัง ัยทางป ะวอติศาสต ์ และถูมส นางจ าลังณ ะ าชวอง และต าห้อม

ตา่งๆ ข้ึ้กาใหกโ่ดยั นางัิงจามณงศาวดา  หลองจาม้อ้้  ้าทา่้ตอมบาต 

ณ ะสงฆม์วา่ 1,000  ูป วดัไจค้ะวาย สถา้ท่ีท่ีกีณ ะภิมษุ และสากเพ  ไปศึมษาณ ะไต ปิฎมเป็้

จ า้ว้กาม ทา่้สากา ถ  ้าสกุด ปามมา ดิ้สัไปบ ิจาคท่ีว อดแหง่้้ีได น

  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้า

ย่าง 

 จาม้อ้้  ้าทา่้เข นาชกณ ะธาตุท่ีต อง้ัยูใ่จมลางเกืังหงสาวดี เป็้เจดีย ์

เมา่แมคู่บ่ นา้คูเ่กืัง และเป็้ 1 ใ้ 5 กหาบูชาสถา้ส่ิงศอมด์ิสิทธ์ิขังณกา่ พระมหาเจีดียช์เวมอดอร ์

ห ืั พระธาตุมุเตา ภายใ้ บ  จุณ ะเมศาธาตุ ขังณ ะณุทธเจ นา  ้าทา่้้กอสมา ยัดเจดียห์อม ซ่ึงชาว

กัญ และชาวณกา่เช่ืัม อ้ วา่เป็้จุดท่ีศอมด์ิสิทธ์ิกาม ซ่ึงเจดีย ์้ ี้  สกเด็จณ ะ้เ ศว กหา าชขังไทย เคย

กาสอมมา ะ ณ ะเจดียกี์ควากสูง 377 ฟตุ สูงมวา่ ณ ะกหาเจดียช์เวดามัง 51 ฟตุ กีจุดัธิษฐา้ท่ี

ศอมด์ิสิทธ์ิัยูต่ งบ ิเวพยัดฉอต  ท่ีตมลงกาเก่ืัปี ณ.ศ 2473 ด นวย  ้้าห้อมท่ี กหาศาลตมลงกายองณ้ื้ลา่ง 

แตย่ัดฉอต มลอบย องคงสภาณเดิก และไกแ่ตมม ะจา่ยััมไป เป็้ท่ี  ่ าลืัถึงควากศอมด์ิสิทธ์ิโดยแท น และ

สถา้ท่ีแหง่้้ีย องเป็้สถา้ท่ีท่ีณ ะเจ นาหงสาล้ิ้ด า ใช นเป็้ท่ีเจาะณ ะม  พ (หู) ตากณ ะ าชป ะเณพี

โบ าพ เณ่ืัทดสับควากมล นาหาญม่ั ้ข้ึ้ค ัง าชย ์ ทา่้จะได น้ ก อสมา  พ จุดัธิษฐา้ัอ้ ศอมด์ิสิทธ์ิ 

และสากา ถ  ้าธูปไปค า้ม อบยัดขังเจดีย ์ั งคท่ี์หอมลงกา เณ่ืัเป็้สิ ิกงคล ซ่ึงเป ียกเกืั้ดอง่ค า้จุ้ชีวิตให น

เจ ิญ ุ่งเ ืังย่ิงข้ึ้ไป จาม้อ้้  ้าทา่้เดิ้ทางต่ั สู ่ เมกองไจโ้ท แหง่ อฐกัญ  ะหวา่ทางทา่้จะได นณบมอบ

สะณา้เหล็ม ท่ีข นากผา่้ แม่น ้าสะโตง สถา้ท่ีส าค อญทางป ะวอติศาสต  ์ ซ่ึงใ้ัดีตขพะท่ี 2 สกเด็ด 

ณ ะ้เ ศว ม าลอง วบ วกค้ไทย มลอบัโยธยา ได นถูมทหา ณกา่ไลต่าก ซ่ึง  ้าท อณโดย สุ ม  กาเป็้มัง

ห้นา ณ ะกหาัุป าชาเป็้ มังหลวง ยมติดตากมังทอณไทยกา มังห้นาขังณกา่ ตากกาทอ้ ท่ี ิกแก่้  ้า

สะโตง ใ้ขพะท่ีฝ่ายไทย ได นข นากแก่้  ้าไปแล นว ณ ะังคไ์ด นคัยปนังมอ้  กิ

ให นข นาศึมข นากตากกาได น ได นกีมา ปะทะมอ้  ท่ี ิกฝอ่งแก่้  ้าสะโตง สกเด็จ

ณ ะ้เ ศว ท งใช นณ ะแสง เป็้ดาบชุดยาวเม นาคืบ ยิงถูมสุ ม  กา แก่

ท อณห้นาณกา่เสียชีวิตบ้คัช นาง มังทอณขังณกา่ เห็้ขวอญเสีย จึงถัย

ทอณมลอบม ุงหงสาวดี ณ ะแสงปื้ ท่ีใช นยิงสุ ม  กาตาย บ้คัช นาง้้ี ได น

้ากป ามฎต่ั กาวา่ “ณ ะแสงปื้ต น้ ข นากแก่้  ้าสะโตง” ้อบเป็้ณ ะแสง ั อษฎาวุธ ั อ้ เป็้เค ่ืัง

 าชูปโภค ย องป ามฎัยูจ่้ถึงทุมวอ้ ้้ี จาม้อ้้จาม้อ้้  ้าทา่้เดิ้ทางสู ่ พระธาตุอินแขวน ใช นเวลา

เดิ้ทาง ป ะกาพ 45 ้าที ม็จะถึง คินูุ้ นแคมู์ เณ่ืัท ามา เปล่ีย้เป็้ ถท นั งถ่ิ้ เป็้ ถบ  ทุมหม

ล นั  ( เป็้ ถป ะจ าเส น้ ทางช้ิดเดียวท่ีเ าจะสากา ถข้ึ้ณ ะธาตุัิ้แขว้ได น ) เณ่ืัเดิ้ทางสูย่ัดเข นา **

หกายเหตุ **ม ุพาเต ียกม ะเป๋าสอกภา ะข้าดเล็ม 1 คื้ เณ่ืั  ้าติดตอวข้ึ้ไปบ้ณ ะธาตุัิ้ท แ์ขว้ 



 

เ้่ืังจามัาจจะต นั งจ นางลูมหาบแบมสอกภา ะ ซ่ึงจะกีคา่ใช นจา่ยตากข้าดม ะเป๋า เ ่ิกต น้ ท่ี 1,500 จา๊ด 

ทอง้้้ีข้ึ้ัยู ่มอบควากต นั งมา ขังลูมค นาใ้มา ใช นบ ิมา  

 

พกัท่ี  KHYAITHIYO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL 

  ้าทา่้ชก เจดียไ์จ นทีโย ห ืั พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลวา่ ม นั ้หิ้ทัง ัยูสู่ง

จาม ะดอบ  ้้าทะเล 1,200 เกต  ลอมษพะเป็้เจดีย ์ั งคเ์ล็มๆ สูงเณียง 5.5 เกต  ตอง้ัยูบ่้ม นั ้หิ้มลกๆ 

ท่ีต อง้ัยูบ่้ยัดเขาัยา่งหก่ิ้แหก ่แตช่าวณกา่กอมยื้ม า้วา่ไกกี่ทางตม  

 เณ าะณ ะเมศาธาตุศอมด์ิสิทธท่ี์บ  จุัยูภ่ายใ้ณ ะเจดีย ์ั งคย์ ่ั กท าให นหิ้ม นั ้้้ีท งตอวัยูไ่ด นั ยา่ง  

 สกดุลเ ่ืัยไป ตากคติมา บูชาณ ะธาตุป ะจ าปีเมิดขังชาวล นา้้า ณ ะธาตุัิ้แขว้้้ีให นถืั 

 เป็้ ณ ะธาตุปีเมิดขังปีจั แท้ณ ะเมตุแม นวจุฬากพีบ้ส วงสว  ค ์ โดยเช่ืัวา่ ถ นาผู นใดได นกา้กอสมา 

ณ ะธาตุัิ้แขว้้้ีค บ 3 ค อง้ ผู น้ อ้้จะกีแตค่วากสุขควากเจ ิญ ณ นั กทอง้ ขัส่ิงใดม็จะได นสกดอง่ป าถ้า

ทุมป ะมา  ทา่้สากา ถเต ียกแผ่้ ทังค าไปเณ่ืัปิดทัง ังคณ์ ะธาตุัิ้แขว้ ( เข นาไปปิดทังได นเฉณาะ

สุภาณบุ ุษ สว่้สภาณสต ี สากา ถัธิฐา้ ปละฝามสุภาณบุ ุษเข นาไปปิดแท้ได น )  

19.00 บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จาม้อ้้ทา่้สากา ถข้ึ้ไป้กอสมา  ห ืั้อ่งสกาธิท่ีณ ะเจดียไ์ด นตลัดทอง้คื้ แตป่ ะตูเหล็มท่ีเปิด ส าห อบ

สุภาณบุ ุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 ้. คว เต ียกเส้ืัม อ้ ห้าว ห ืัมอ้ ลก ห ืัผ นาหก่ ผ นาณ อ้ คัก เบาะ

 ัง้อ่ง เ้่ืังจามบ้เขากีัุพหภูกิต ่า และัามาศเย็้ 

 

05.00 ้.  ั ุพสวอสด์ิยากเช นา ทา่้สากา ถข้ึ้ไปใสบ่าต ณ ะธาตุัิ้แขว้ได น 

06.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 ้.  ้าทา่้ั าลาท่ีณ อมััมเดิ้ทางมลอบ หลองจาม้อ้้  ้าคพะ้อ่ง

ม ะเช นาชกวิวลงจามณ ะธาตุัิ้แขว้ เณ่ืัให นลูมค นาได นชก

ทอศ้ียภาณควากสวยงากจามกุกสูง กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนพระ

ธาตุอินแขวน  อฐกัญใช นงบป ะกาพ 20 ล นา้ดัลลา ส์ห อฐ 

โดยัุปม พท์อง้หกดสอ่ง  ้าเข นาจามป ะเทศฝ อ่งเศส ถึงคิ้ปูน้แคกป์เปล่ีย้เป็้ ถโค นชป อบัามาศ ณ นั ก  ้า 

ทา่้เดิ้ทางสู ่ ม ุงหงสาวดี  ้าทา่้้กอสมา  พระพุทธไสยาสนช์เวตา

เลียว ณ ะณุทธ ูป้ั้ท่ี กีณุทธลอมษพะท่ีสวยงาก ใ้แบบขังกัญ ใ้ปี 

ณ.ศ 2524 ซ่ึงเป็้ท่ีเคา ณขังชาวณกา่ ท อว่ป ะเทศ และเป็้ณ ะ้ั้ท่ี

งดงากท่ีสุดขังณกา่ ังคณ์ ะยาว 55 เกต  สูง 18 เกต  โดยณ ะบาทจะ

วางเหล่ืัก ณ ะบาท ซ่ึงจะเป็้เัมลอมษพท่ี์ไกเ่หกืั้มอบณ ะ้ั้ขังไทย 

จาม้อ้้  ้าชก เจดียไ์จู๊ ุ่ น ส นางใ้ปี 1476 กีณ ะณุทธ ูปปางป ะทอบ้อ่งโดย ับทอง้ 4 ทิศ สูง 30 เกต  

ป ะมับด นวย ังคส์กเด็จณ ะสกพโคด กสอกกาสอกณุทธเจ นา (ผิ้ณ ะณอมต ไ์ปทางทิศเห้ืั) ณ ะณุทธเจ นาใ้

วนัท่ีสาม พระธาตุอินแขวน )รวมค่ากระเชา้( - พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว - เจดียไ์จู๊ ุ่ น - ชอู้

ู้ิงตลาดสก็อต -วดับารมี   (B / L /-) 



 

ัดีต สากณ ะังค ์ คืั ณ ะณุทธเจ นากหา ม อสสปะ (ทิศตะวอ้ ตม) KyaitKhwai Temple เลา่ม อ้ วา่ ส นาง

ข้ึ้โดย สต ีส่ีณ่ี้นั งท่ีกีณุทธศ อทธาสูงสง่ และตา่งให นสอตยส์าบา้ วา่จะ อมษาณ หกจ  ย ์ไว นช อว่ชีวิต  

 

ต่ั กา 1 ใ้ 4 สาวห้ีไปแตง่งา้   ่ าลืัม อ้ วา่ท าใหณ ะณุทธ ูปังค ์้อ้้เมิด ัย นาว ข้ึ้กาทอ้ ที 

บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าย่าง 

 จาม้อ้้  ้าทา่้ช นั ปป้ิง ตลากโบโจก๊ อองซาน ห ืั ตลาดสก็อต เป็้ตลาดเมา่แมข่ังชาวณกา่ ส นาง

ข้ึ้โดยชาวสม็ัตใ้สกอยท่ีย องเป็้ัาพา้ิคกขังัองมฤษ เป็้ลอมษพะัาคา เ ียงต่ั ม อ้  หลายหลอง 

สิ้ค นาท่ีจ าห้่ายใ้ตลาดแหง่้้ีกีหลามหลายช้ิด เช่้  เค ่ืังเงิ้ ท่ีกีศิลปะผลก ะหวางกัญ มอบณกา่ 

ภาณวาด งา้แมะสลอมจามไก น ั อญกพี หยม ผ นาทั เส้ืัผ นาส าเ ็จ ูป แปนงทา้าคา เป็้ต น้   

ได นเวลาั อ้ สกคว   ้าทา่้เดิ้ทางสู ่ วดับารมี สอมมา ะณ ะเมศาขัง ณ ะณุทธเจ นา ท่ีเช่ืัวา่ย องกีชีวิตัยู ่

จ ิงด นวยังคณ์ ะเมศาธาตุ้้ีเก่ืั  ้ากาวาง จะสากา ถ เคล่ืั้ไหวได น ัีมทอง้ว อด้้ีย องได นช่ืัวา่เป็้ท่ี เม็บังค์

ณ ะบ กสา ี ิมธาตุไว นกามท่ีสุดด นวย ไกว่า่จะเป็้ขังณ ะโกคาลา ณ ะสา ีบุต  และังคณ์ ะั หอ้ ต ์

ตา่งๆ ( อบณ ะธาตุเณ่ิกควากเป็้สิ ิกงคงแมชี่วิต ม่ั ้เดิ้ทางมลอบ) 

            

 

 ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.50 ้.  เดิ้ทางมลอบม ุงเทณฯ โดยสายมา บิ้ MYANMAR NATIONAL AIRLINES 

เท่ียวบิ้ท่ี UB017 (บริการอาหารบนเครก่อง( 

19.20 ้. เดิ้ทางถึงส้ากบิ้สุว  พภูกิ โดยสวอสดิภาณ ณ นั กควากป ะทอบใจกิ ู นลืก 



 

ก าหนดการเดินทาง 

พฤษภาคม – กนัยายน 2561 

) กรุู๊ เดินทาง 35 ท่าน ( 

พกัหอ้งละ   

 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

ท่านละ 

01 – 03 มิย.61 

02 – 04 มิย.61 

08 – 10 มิย.61 

09 - 11 มิย.61 

15 – 17 มิย.61 

16 – 18 มิย.61 

22 – 24 มิย.61 

23 – 25 มิย.61 

06 – 08 กค.61 

07 – 09 กค.61 

13 – 15 กค.61 

14 – 16 กค.61 

20 – 22 กค.61 

21 – 23 กค.61 

27 – 29 กค.61*วนัอาสาฬบชูา 

28 – 30 กค.61*วนัเฉลิม ร.10 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

10,997 

10,997 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

3,500 

 

 **โูรแกรมท่องเท่ียวอาจูรบัเูล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงูระโยชนข์องนกัท่องเท่ียวเู็น

ส าคญั 

 **ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในูระเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

**ในกรณีท่ีกระเชาู้ิด หรกอสภาพอากาศไม่เอก้ออ านวยต่อการนัง่กระเชา้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ

เูล่ียนแูลงตามความเหมาะสม 

 

………………………………………................อตัราน้ีรวม………………………………….………………… 

คา่ตอว๋เค ่ืังบิ้ไป-มลอบ ม ุงเทณฯ (ตอว๋ม ุ นป ) ม ุงเทณ – ยา่งมุ นง  

คา่ัาหา และเค ่ืังด่ืกท่ี ะบุไว นใ้ ายมา    

คา่ที่ ณ อมตากท่ี ะบุใ้ ายมา  2 คื้ 

คา่  ้้าห้อมม ะเป๋าเดิ้ทางทา่้ละไกเ่มิ้ 20 มม.   

คา่บอต เข นาชกสถา้ที่ ท ่ั งเท่ียวตา่งๆตาก ายมา   

  วกคา่ ถข้ึ้ัิ้ท ์แขว้ 1 ขา / คา่ข้ึ้ม ะเช นา 1 ขา             

คา่ ถบอส  ้าเท่ียว ณ นั กกอคคุเทศมค์ัยบ ิมา ตลัดมา 

เดิ้ทาง                                                                                                                              

ป ะมอ้ ัุบ อติเหตุ ะหวา่งมา เดิ้ทาง ทา่้ละไกเ่มิ้ 1,000,000 บาท (คา่ อมษาณยาบาล 100,000 บาท)  

    ทอง้้้ีย่ั กัยู ่ใ้ข นั จ าม อดท่ีกีมา ตมลงไว นม อบบ ิษอทป ะมอ้ ชีวิต  

…………………….....................................อตัราน้ีไม่รวม…………………………………….……………. 



 

 คา่ท าห้องสืัเดิ้ทางไทย และคา่ธ  กเ้ียกส าห อบผู นถืัณาสปั ์ตตา่งชาติ 

 คา่ัาหา และเค ่ืังด่ืกท่ีไกไ่ด น ะบุไว นใ้ ายมา   

 คา่ธ  กเ้ียกม ะเป๋าเดิ้ทางท่ี  ้้าห้อมเมิ้ 20 มม.   

 คา่ใช นจา่ยั่ื้ ๆ ท่ีกิได น ะบุไว นใ้ ายมา  เช่้  คา่ซอม ีด โท ศอณท ์ คา่กิ้ิบา ์ ฯลฯ  

 ภาษีกูลคา่เณ่ิก 7 % และภาษีหอม พ ท่ีจา่ย 3%  

 ค่าวีซ่าพม่า ม พีชาวตา่งชาติ  )ณาสปั ์ตไทยได น อบมา ยมเว น้ วีซา่(   

 ค่าทิูสินน ้าใจ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 700 บาท 

…………………………………..………...……เงก่อนไขการใหบ้ริการ………………………………………………… 

1.ม ุพาจังลว่งห้นา ณ นั กช า ะคา่กอดจ า ทา่้ละ่ 5,000 บาท 

 สว่้ท่ีเหลืัช า ะม่ั ้มา เดิ้ทาง 30 วอ้  

2. แจ นงยมเลิมม่ั ้เดิ้ทาง 30 วอ้  คื้คา่ใช นจา่ยตากจ ิง 

2.1 แจ นงยมเลิมม่ั ้เดิ้ทาง 15-29 วอ้  เม็บคา่ใช นจา่ยทา่้ละ 5,000 บาท 

 
2.2 แจ นงยมเลิม้นั ยมวา่ 15 วอ้ ม ่ั ้เดิ้ทาง ทางบ ิษอทฯขัสงว้สิทธ์ิเม็บคา่ใช นจา่ยทอง้หกด 

**********ว อ้ ท ามา  จอ้ ท  ์ัาทิตย ์และ ว อ้ หยุด ้อมข อตฤมษ-์ศุม  ์ไก่้ อบเสา ์ -************ 

2.3 ส าห อบผู นโดยสา ท่ีไกไ่ด นถืัห้องสืัเดิ้ทางไทย และทางบ ิษอทฯเป็้ผู นย่ื้วีซา่ให น เก่ืัผลวีซา่ผา่้แล นวกีมา ยมเลิม

มา เดิ้ทางบ ิษอทฯ ขัสงว้สิทธ์ิใ้มา คื้คา่กอดจ าท อง้หกด 

3. ม พีเจ็บป่วยจ้ไกส่ากา ถเดิ้ทางได นซ่ึงจะต นั งกีใบ อบ ังแณทยจ์ามโ งณยาบาล อบ ังบ ิษอทฯจะณิจา พาเล่ืั้

มา เดิ้ทางขังทา่้ไปยองคพะต่ั ไปแตท่ อง้้้ีทา่้จะต นั งเสียคา่ใช นจา่ยที่ ไกส่ากา ถเ ียมคื้ได น เช่้ คา่ต อว๋เค ่ืังบิ้คา่

ห นั ง คา่ธ  กเ้ียกวีซา่ตากท่ีสถา้ทูตฯ เ ียมเม็บ และคา่ใช นจา่ยั่ื้ๆท่ีเมิดข้ึ้ตากจ ิง ใ้ม พีท่ีไกส่ากา ถเดิ้ทางได น 

4. เ้่ืังจามตอว๋เค ่ืังบิ้ต นั งเดิ้ทางตากวอ้ ท่ีท่ี ะบุบ้ห้นาตอว๋เทา่้อ้้จึงไกส่ากา ถยมเลิมห ืัเปล่ีย้แปลงมา 

เดิ้ทางใดๆทอง้ส้ิ้ ม พียมเลิมห ืัเปล่ีย้แปลงมา เดิ้ทางบ ิษอทฯ ขัสงว้สิทธ์ิใ้มา คื้เงิ้ทอง้หกดห ืับางสว่้

ให นม อบทา่้ 

5. เก่ืัทา่้ััมเดิ้ทางไปมอบคพะแล นว ทา่้งดมา ใช นบ ิมา  ายมา ใด ายมา ห้่ึงห ืัไกเ่ดิ้ทางณ นั กคพะถืัวา่

ทา่้สละสิทธ์ิ ไก่ั าจเ ียม นั งคา่บ ิมา และเงิ้กอดจ าคื้ได นไกว่า่ม พีใด ๆ 

6. ม พีท่ีมังต วจค้เข นาเกืังทอง้ท่ีม ุงเทณฯ และใ้ตา่งป ะเทศปฏิเสธกิให นเดิ้ทางััมห ืัเข นาป ะเทศท่ีบ ิษอทฯ  ะบุ

ใ้ ายมา เดิ้ทาง บ ิษอทฯ ขัสงว้สิทธ์ิไกคื่้คา่บ ิมา ไกว่า่ม พีใด ๆ 



 

 

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

1. บ ิษอทฯกีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ีย้แปลง ายละเัียดบางป ะมา ใ้ทอว ์้้ีเก่ืัเมิดเหตุสุดวิสอยจ้ไก่ั าจแม นไขได น 

2. บ ิษอทฯ ไก ่อบผิดชับคา่เสียหายใ้เหตุมา พท่ี์เมิดจามสายมา บิ้ ภอยธ  กชาติ ปฏิวอติและั่ื้ๆท่ีัยู่้ ัมเห้ืัมา 

ควบคุกขังทางบ ิษอทฯห ืัคา่ใช นจา่ยเณ่ิกเติกท่ีเมิดข้ึ้ทางต งห ืัทางั นั ก เช่้  มา เจ็บป่วย   ,มา ถูมท า นาย  ,มา สูญ

หาย ,ควากลา่ช นา  ห ืัจามัุบอติเหตุตา่งๆ  

3. หามทา่้ถั้ตอวม่ั ้ ายมา ท่ั งเท่ียวจะส้ิ้สุดลง ทางบ ิษอทฯ จะถืัวา่ทา่้สละสิทธ์ิและจะไก ่อบผิดชับคา่บ ิมา 

ท่ีทา่้ได นช า ะไว นแล นวไกว่า่ม พีใดๆ ทอง้ส้ิ้ 

4. บ ิษอทฯ จะไก ่อบผิดชับต่ั มา ห นากััม้ัมป ะเทศ ห ืั ห นากเข นาป ะเทศ ัอ้ เ้่ืังกาจามกีส่ิงผิดมฎหกาย ห ืั

เัมสา  เดิ้ทางไกถู่มต นั ง ห ืั มา ถูมปฏิเสธใ้ม พีั่ื้ๆ 

5 .  ายมา ้้ีเป็้เณียงข นั เส้ัท่ีต นั งได น อบมา ยื้ยอ้ จามบ ิษอทฯ ัีมค อ้งห้่ึง หลองจามได นส า ังท่ี้อ่งบ้เค ่ืัง และ

โ งแ กที่ ณ อมใ้ตา่งป ะเทศเป็้ท่ีเ ียบ นั ย แต่ั ยา่งไ ม็ตาก ายมา ้้ีัาจเปล่ีย้แปลงได นตากควากเหกาะสก 

6 .  าคา้้ีคิดตาก าคาตอว๋เค ่ืังบิ้ใ้ปอจจุบอ้  หาม าคาตอว๋เค ่ืังบิ้ป อบสูงข้ึ้ บ ิษอทฯ สงว้สิทธ์ิท่ีจะป อบ าคาตอว๋

เค ่ืังบิ้ ตากสถา้มา พด์องมลา่ว 

7. ม พีเมิดควากผิดณลาดจามตอวแท้ ห ืั ห้่วยงา้ท่ีเม่ียวข นั ง จ้กีมา ยมเลิม ลา่ช นา เปล่ีย้แปลง มา บ ิมา จาม

สายมา บิ้บ ิษอทฯข้ส่ง ห ืั ห้่วยงา้ท่ีให นบ ิมา  บ ิษอทฯจะด าเ้ิ้โดยสุดควากสากา ถท่ีจะจอดบ ิมา ทอว ์ั่ื้

ทดแท้ให น แตจ่ะไกคื่้เงิ้ให นส าห อบคา่บ ิมา ้อ้้ๆ 

8. กอคคุเทศม ์ณ้อมงา้ และตอวแท้ขังบ ิษอทฯ ไกกี่สิทธ์ิใ้มา ให นค าสอญญาใดๆ ทอง้ส้ิ้แท้บ ิษอทฯ ้ัมจามกีเัมสา 

ลง้าก โดยผู นกีั า้าจขังบ ิษอทฯ ม าม อบเทา่้อ้้ 

9. หามไกส่ากา ถไปเท่ียวใ้สถา้ท่ีท่ี ะบุใ้โป แม กได น ั อ้ เ้่ืังกาจามธ  กชาติ ควากลา่ช นา และ ควากผิดณลาด

จามทางสายมา บิ้ จะไกกี่มา คื้เงิ้ใดๆทอง้ส้ิ้ แตท่ อง้้้ีทางบ ิษอทฯจะจอดหา ายมา เท่ียวสถา้ท่ีั่ื้ๆกาให น โดยขั

สงว้สิทธ์ิมา จอดหา้้ีโดยไกแ่จ นงให นท าบลว่งห้นา  

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

 

 

 

   


