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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 น ำทำ่นสกักำระ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี หรือ พระนอนตาหวาน นมสักำรพระพุทธรูปนอนท่ีมี

ควำมยำว 55 ฟตุ สูง 16 ฟตุ ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีมีควำมสวยท่ีสุด มีขนตำท่ี

งดงำม พระบำทมีภำพมงคล 108 ประกำร และพระบำทซอ้นกนั ซ่ึง

แตกตำ่งกบัศิลปะของไทย จำกนั้นน ำทำ่นสกักำระ เจดียโบตำทำวน์ สรำ้ง

โดยทหำรพนันำย เพ่ือบรรจุพระบรมธำตุ ท่ีพระสงฆ ์อินเดีย 8 รูป ไดน้ ำมำ

เม่ือ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2466 เจดียแ์หง่น้ีถูกระเบิดของฝ่ำยสมัพนัธมิตร เขำ้กลำงองค ์จึงพบโกศทำอง

ค ำบรรจุพระเกศำธำตุ และพระบรมธำตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน 

ส ำริด 700 องค ์และจำรึกดินเผำภำษำบำลี และตวัหนังสือพรำหมณอิ์นเดียทำง

ใต ้ ตน้แบบ ภำษำพมำ่ ภำยในเจดียป์ระดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงำม และมีมุม

ส ำหรบัฝึกสมำธิ หลำยจุด ในองคพ์ระเจดีย ์ จำกนั้นน ำทำ่นขอพร นตัโบโบยี 

หรือพระเทพทนัใจ เทพเจำ้ศกัด์ิสิทธ์ิของชำวพมำ่ และชำวไทย วิธีสกักำระรูป

ปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตำมควำมปรำถนำ ก็ใหเ้อำดอกไม ้

ผลไม ้ โดยเฉพำะมะพรำ้วออ่น กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆ มำสกักำระนัตโบโบยีจะ

ชอบมำก จำกนั้นก็ใหเ้อำเงินจะเป็นดอลลำ่ บำท หรือจำ๊ต ก็ได ้(แตแ่นะน ำใหเ้อำเงินบำทดีกวำ่ เพรำะเรำ 

07.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  

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

เจำ้หนำ้ท่ีคอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกกำรเดินทำงแกท่ำ่น 

11.00 น ออกเดินทำงสูก่รุงยำ่งกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี  UB 020   

 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง)  

11.30 น. เดินทำงถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยำ่งกุง้ ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ย

แลว้ (เวลำทอ้งถ่ินท่ีเมียนมำ่ร ์ชำ้กวำ่ไทยคร่ึงช ัว่โมง) 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุง้ - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี - เจดียโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ เทพ

กระซิบ( - พระมหาเจดียช์เวดากอง                         ( - / L / D ) 



 

เป็นคนไทย) แลว้เอำไปใสมื่อของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึงกลบัมำ 1 ใบ เอำมำเก็บรกัษำไว ้

จำกนั้นก็เอำหนำ้ผำกไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แคน้ี่ทำ่นก็จะสมตำมควำมปรำถนำท่ีขอไว ้ จำกนั้น

น ำทำ่นขำ้มฝั่งไปอีกฟำกหน่ึงของถนน เพ่ือสกักำระ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนำมวำ่ “อะมาดอรเ์ม๊ียะ” ตำม

ต ำนำนหลำ่ววำ่ นำงเป็นธิดำของพญำนำค ท่ีเกิดศรัทธำในพุทธศำสนำ อยำ่งแรง

กลำ้ รกัษำศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัว ์ จนเม่ือส้ินชีวิตไปกลำยเป็นนัต ซ่ึงชำวพมำ่

เคำรพกรำบไหว ้ กนัมำนำนแลว้ ซ่ึงกำรขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบำๆ หำ้ม

คนอ่ืนไดยิ้น ชำวพมำ่นิยมขอพร จำกเทพองคน้ี์กนัมำกเชำ่นกนั กำรบูชำเทพ

กระซิบ บูชำดว้ยน ้ำนม ขำ้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จำกนั้นน ำทำ่นนมสักำร พระ

มหาเจดียช์เวดากอง พระเจดียท์องค ำคูบ่ำ้นคูเ่มืองประเทศพมำ่ อำยุมำกวำ่สอง

พนัหำ้รอ้ยกวำ่ปี เจดียท์องแหง่เมืองตำกอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยำ่งกุง้ 

มหำเจดียท่ี์ใหญท่ี่สุดในพมำ่ สถำนท่ีแหง่น้ีมี ลำนอธิฐำน จุดท่ีบุเรงนองมำขอพรกอ่นออกรบ ทำ่น

สำมำรถน ำดอกไมธู้ปเทียน ไปไหวเ้พ่ือขอพรจำกองคเ์จดียช์เวดำกอง ณ ลำนอธิษฐำนเพ่ือเสริม สรำ้ง

บำรมี และสิริมงคล นอกจำกน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ ำวนัเกิดประดิษฐำนทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์

หำกใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้ำพระประจ ำวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกชิ่วิต พระเจดียน้ี์ ไดร้บักำร

บูรณะ และตอ่เติมโดยกษัตริยห์ลำยรชักำล องคเ์จดียห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค ำท ัง้หมด น ้ำหนักย่ีสิบสำมตนั 

ภำยในประดิษฐำนเสน้พระเกศำธำตุ ของพระพุทธเจำ้ จ ำนวนแปดเสน้ และเคร่ืองอฐัะบริขำรของ

พระพุทธเจำ้องคก์อ่นทัง้สำมพระองค ์ บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย 

และอญัมณีตำ่งๆ จ ำนวนมำก และยงัมีเพชรขนำดใหญป่ระดบัอยูบ่น

ยอดบริเวณเจดีย ์ จะไดช้ม ควำมงำมของวิหำรส่ีทิศ ซ่ึงท ำเป็นศำลำ

โถงครอบดว้ยหลงัคำทรงประสำทซอ้นเป็นข ัน้ๆ งำนศิลปะ และ

สถำปัตยกรรมทุกช้ิน ท่ีรวมกนัข้ึนเป็นสว่นหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมี

ต ำนำน และภูมิหลงัควำมเป็นมำ ทัง้ส้ิน ชมระฆงัใบใหญท่ี่องักฤษพยำยำมจะเอำไปแตเ่กิดพลดัตก แมน่ ้ำ

ยำ่งกุง้เสียกอ่นองักฤษ กูเ้ทำ่ไหร่ก็ไมข้ึ่นภำยหลงัชำวพมำ่ ชว่ยกนักูข้ึ้นมำแขวนไวท่ี้เดิมได ้ จึงถือเป็น

สญัลกัษณแ์หง่ควำมสำมคัคี ซ่ึงชำวพมำ่ถือวำ่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ใหตี้ระฆงั 3 ครัง้ และอธิษฐำนขออะไร

ก็จะไดด้ ัง่ใจตอ้งกำร จำกนั้นใหท้ำ่นชมแสงของอญัมณี ท่ีประดบับนยอดฉัตร โดยจุดชมแตล่ะจุด ทำ่น

จะไดเ้ห็นแสงสีตำ่งกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีน ้ำเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

             

             

       

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น ำทำ่นเดินทำงโดยรถโคช้สู ่เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกวำ่ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวง ท่ี

เกำ่แกท่ี่สุดของเมืองมอญโบรำณท่ีย่ิงใหญ ่ และ อำยุมำกกวำ่ 400 ปี 

อยูห่ำ่งจำกเมืองยำ่งกุง้ (ระยะทำงประมำณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลำ

เดินทำงประมำณ 1.45 ชม. จำกนั้นน ำชม พระราชวงับุเรงนอง และ

บลัลงักผ้ึ์ง ซ่ึงเพ่ิมเร่ิมขุดคน้ และบูรณปฏิสงัขรณเ์ม่ือปี พ.ศ.2533 จำก

ซำกปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ ท ำใหส้นันิษฐำนไดว้ำ่โบรำณสถำนแหง่น้ี เป็นท่ีประทบั ของพระเจำ้

บุเรงนอง ทำ่นผูท่ี้ไดร้บัค ำสรรเสริญวำ่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนำงสุพรรณกลัยำ 

และ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสีย  

 

วนัท่ีสอง หงสาวดี - พระราชวงับุเรงนอง - ตกับาตรพระ 1,000 รูู ณ วดัไจค๊ะวาย – เจดียช์เว 

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



 

 กรุงศรีอยุธยำใหแ้กพ่มำ่ แตป่ัจจุบนั พระรำชวงัแหง่น้ีได ้ เหลือเพียงแต่

ร่องรอยทำงประวติัศำสตร์ และถูกสรำ้งจ ำลองพระรำชวงั และต ำหนัก

ตำ่งๆ ข้ึนมำใหมโ่ดยอำ้งอิงจำกพงศำวดำร หลงัจำกนั้นน ำทำ่นตกับำตร

พระสงฆก์วำ่ 1,000 รูป วดัไจค้ะวาย สถำนท่ีท่ีมีพระภิกษุ และ

สำมเณร ไปศึกษำพระไตรปิฎกเป็นจ ำนวนมำก ทำ่นสำมำรถน ำสมุด 

ปำกกำ ดินสอไปบริจำคท่ีวดัแหง่น้ีได ้  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าย่าง 

 จำกนั้น น ำทำ่นเขำ้ชมพระธำตุท่ีต ัง้อยูใ่จกลำงเมืองหงสำวดี เป็นเจดีย ์

เกำ่แกคู่บ่ำ้นคูเ่มือง และเป็น 1 ใน 5 มหำบูชำสถำนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของ

พมำ่ พระมหาเจดียช์เวมอดอร ์ หรือ พระธาตุมุเตา ภำยใน บรรจุ

พระเกศำธำตุ ของพระพุทธเจำ้ น ำทำ่นนมสักำรยอดเจดียห์กั ซ่ึงชำว

มอญ และชำวพมำ่เช่ือกนัวำ่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมำก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จ

พระนเรศวรมหำรำชของไทย เคยมำสกักำระ พระเจดียมี์ควำมสูง 377 ฟตุ สูงกวำ่ พระมหำเจดียช์เวดำ

กอง 51 ฟตุ มีจุดอธิษฐำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมำเม่ือปี พ.ศ 2473 ดว้ยน ้ำหนักท่ี 

มหำศำลตกลงมำยงัพ้ืนลำ่ง แตย่อดฉัตรกลบัยงัคงสภำพเดิม และไมแ่ตกกระจำ่ยออกไป เป็นท่ีร ่ ำลือถึง

ควำมศกัด์ิสิทธ์ิโดยแท ้ และสถำนท่ีแหง่น้ียงัเป็นสถำนท่ีท่ีพระเจำ้หงสำล้ินด ำ ใชเ้ป็นท่ีเจำะพระกรรณ (หู) 

ตำมพระรำชประเพณีโบรำณ เพ่ือทดสอบควำมกลำ้หำญกอ่นข้ึนครองรำชย ์ ทำ่นจะไดน้มสักำร ณ จุด

อธิษฐำนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสำมำรถน ำธูปไปค ำ้กบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมำ เพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรี

ยมเมือนดัง่ค ำ้จุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองย่ิงข้ึนไป จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงตอ่สู ่ เมืองไจโ้ท แหง่รฐัมอญ ระ

หวำ่ทำงทำ่นจะไดพ้บกบัสะพำนเหล็ก ท่ีขำ้มผำ่น แม่น ้าสะโตง สถำนท่ีส ำคญัทำงประวติัศำสตร ์ ซ่ึงใน

อดีตขณะท่ี 2 สมเด็ด พระนเรศวรก ำลงัรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยำ ไดถู้กทหำรพมำ่ไลต่ำม ซ่ึงน ำทพั

โดย สุรกรรมำเป็นกองหนำ้ พระมหำอุปรำชำเป็น กองหลวง ยกติดตำมกองทพัไทยมำ กองหนำ้ของพมำ่ 

ตำมมำทนัท่ีริมแมน่ ้ำสะโตง ในขณะท่ีฝ่ำยไทย ไดข้ำ้มแมน่ ้ำไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนั มิใหข้ำ้ศึก

ขำ้มตำมมำได ้ ไดมี้กำรปะทะกนั ท่ีริมฝั่งแมน่ ้ำสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสง เป็นดำบชุดยำว

เกำ้คืบ ยิงถูกสุรกรรมำ แมท่พัหนำ้พมำ่เสียชีวิตบนคอชำ้ง กองทพัของพมำ่ เห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบั

กรุงหงสำวดี พระแสงปืน ท่ีใชยิ้งสุรกรรมำตำย บนคอชำ้งน้ี ไดน้ำม

ปรำกฎตอ่มำวำ่ “พระแสงปืนตน้ขำ้มแมน่ ้ำสะโตง” นับเป็นพระแสง 

อษัฎำวุธ อนัเป็นเคร่ืองรำชูปโภค ยงัปรำกฎอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จำกนั้น

จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู ่พระธาตุอินแขวน ใชเ้วลำเดินทำง ประมำณ 

45 นำที ก็จะถึง คินูุ้ นแคมู์ เพ่ือท ำกำรเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน เป็น

รถบรรทุกหกลอ้ ( เป็นรถประจ ำเสน้ทำงชนิดเดียวท่ีเรำจะสำมำรถข้ึนพระธำตุอินแขวนได ้ ) เพ่ือเดินทำง

สูย่อดเขำ้ **หมำยเหตุ **กรุณำเตรียมกระเป๋ำสมัภำระขนำดเล็ก 1 คืน เพ่ือน ำติดตวัข้ึนไปบนพระธำตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจำกอำจจะตอ้งจำ้งลูกหำบแบกสมัภำระ ซ่ึงจะมีคำ่ใชจ้ำ่ยตำมขนำดกระเป๋ำ เร่ิมตน้ท่ี 

1,500 จำ๊ด ทัง้น้ีข้ึนอยู ่กบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในกำรใชบ้ริกำร 

 



 

พกัท่ี  KHYAITHIYO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL 

 น ำทำ่นชม เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลวำ่ กอ้นหินทอง อยูสู่ง

จำกระดบัน ้ำทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหินกลมๆ 

ท่ีต ัง้อยูบ่นยอดเขำอยำ่งหม่ินแหม ่แตช่ำวพมำ่มกัยืนกรำนวำ่ไมมี่ทำงตก  

 เพรำะพระเกศำธำตุศกัด์ิสิทธท่ี์บรรจุอยูภ่ำยในพระเจดียอ์งคย์อ่มท ำใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยำ่ง  

 สมดุลเร่ือยไป ตำมคติกำรบูชำพระธำตุประจ ำปีเกิดของชำวลำ้นนำ พระธำตุอินแขวนน้ีใหถื้อ 

 เป็น พระธำตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬำมณีบนสรวงสวรรค ์ โดยเช่ือวำ่ ถำ้ผูใ้ดไดม้ำนมสักำร

พระธำตุอินแขวนน้ีครบ 3 ครัง้ ผูน้ั้นจะมีแตค่วำมสุขควำมเจริญ พรอ้มทัง้ ขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรำถนำ

ทุกประกำร ทำ่นสำมำรถเตรียมแผน่ทองค ำไปเพ่ือปิดทอง องคพ์ระธำตุอินแขวน ( เขำ้ไปปิดทองไดเ้ฉพำะ

สุภำพบุรุษ สว่นสภำพสตรี สำมำรถอธิฐำน ปละฝำกสุภำพบุรุษเขำ้ไปปิดแทนได ้)  

19.00 บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จำกนั้นทำ่นสำมำรถข้ึนไปนมสักำร หรือนั่งสมำธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทัง้คืน แตป่ระตูเหล็กท่ีเปิด ส ำหรบั

สุภำพบุรุษ จะเปิดถึงเวลำ 22.00 น. ควรเตรียมเส้ือกนัหนำว หรือกนัลม หรือผำ้หม่ ผำ้พนัคอม เบำะ

รองนั่ง เน่ืองจำกบนเขำมีอุณหภูมิต ่ำ และอำกำศเย็น 

 

05.00 น.  อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ ทำ่นสำมำรถข้ึนไปใสบ่ำตรพระธำตุอินแขวนได ้

06.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น ำทำ่นอ ำลำท่ีพกัออกเดินทำงกลบั หลงัจำกนั้นน ำคณะนั่งกระเชำ้ชมวิวลงจำกพระธำตุอินแขวน เพ่ือให ้

ลูกคำ้ไดช้มทศันียภำพควำมสวยงำมจำกมุมสูง กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนพระธาตุอินแขวน รฐัมอญใช ้

งบประมำณ 20 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั โดยอุปกรณท์ัง้หมดสัง่น ำเขำ้จำกประเทศฝรั่งเศส ถึงคินปู้นแคมป์

เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอำกำศ พรอ้มน ำ ทำ่นเดินทำงสู ่กรุงหง

สำวดี น ำทำ่นนมสักำร พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว 

พระพุทธรูปนอนท่ี มีพุทธลกัษณะท่ีสวยงำม ในแบบของมอญ 

ในปี พ.ศ 2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคำรพของชำวพมำ่ ท ัว่ประเทศ และ

เป็นพระนอนท่ีงดงำมท่ีสุดของพมำ่ องคพ์ระยำว 55 เมตร สูง 18 เมตร โดยพระบำทจะวำงเหล่ือม พระ

บำท ซ่ึงจะเป็นเอกลกัษณท่ี์ไมเ่หมือนกบัพระนอนของไทย จำกนั้นน ำชม 

เจดียไ์จู๊ ุ่ น สรำ้งในปี 1476 มีพระพุทธรูปปำงประทบันั่งโดยรอบทัง้ 4 

ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคด มสมัมำสมัพุทธ

เจำ้ (ผินพระพกัตรไ์ปทำงทิศเหนือ) พระพุทธเจำ้ในอดีต สำมพระองค ์ คือ 

พระพุทธเจำ้มหำ กสัสปะ (ทิศตะวนัตก) KyaitKhwai Temple เลำ่กนัวำ่ 

สรำ้งข้ึนโดย สตรีส่ีพ่ีนอ้งท่ีมีพุทธศรทัธำสูงสง่ และตำ่งใหส้ตัยส์ำบำน วำ่จะรกัษำพรหมจรรย ์ไวช้ ัว่ชีวิต  

 

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

ู้ิงตลาดสก็อต -วดับารมี   (B / L /-) 



 

ตอ่มำ 1 ใน 4 สำวหนีไปแตง่งำน ร ่ ำลือกนัวำ่ท ำใหพระพุทธรูปองค ์นั้นเกิดรอยรำ้ว ข้ึนมำทนัที 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าย่าง 

 จำกนั้นน ำทำ่นชอ้ปป้ิง ตลากโบโจก๊ อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลำดเกำ่แกข่องชำวพมำ่ สรำ้ง

ข้ึนโดยชำวสก็อตในสมยัท่ียงัเป็นอำณำนิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอำคำรเรียงตอ่กนั หลำยหลงั 

สินคำ้ท่ีจ ำหน่ำยในตลำดแหง่น้ีมีหลำกหลำยชนิด เชน่ เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผลมระหวำงมอญ กบัพมำ่ 

ภำพวำด งำนแกะสลกัจำกไม ้อญัมณี หยก ผำ้ทอ เส้ือผำ้ส ำเร็จรูป แป้งทำนำคำ เป็นตน้  

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดินทำงสู ่ วดับารมี สกักำระพระเกศำของ พระพุทธเจำ้ ท่ีเช่ือวำ่ยงัมีชีวิตอยู ่

จริงดว้ยองคพ์ระเกศำธำตุน้ีเม่ือน ำมำวำง จะสำมำรถ เคล่ือนไหวได ้ อีกทัง้วดัน้ียงัไดช่ื้อวำ่เป็นท่ี เก็บองค์

พระบรมสำรีริกธำตุไวม้ำกท่ีสุดดว้ย ไมว่ำ่จะเป็นของพระโมคำลำ พระสำรีบุตร และองคพ์ระอรหนัต์

ตำ่งๆ (รบัพระธำตุเพ่ิมควำมเป็นสิริมงคงแกชี่วิต กอ่นเดินทำงกลบั) 

 

 ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ  

 

ก าหนดการเดินทาง 

สิงหาคม – กนัยายน 2561 

) กรุู๊ เดินทาง 35 ท่าน ( 

พกัหอ้งละ   

 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

ท่านละ 

3 – 4 ส.ค.61 

10 – 12 ส.ค.61 )วนัแม่แห่งชาติ( 

17 – 19 ส.ค.61 

18 – 20 ส.ค.61 

25 – 27 ส.ค.61 

31 ส.ค. – 2 ก.ย.61 

1 – 3 ก.ย.61 

7 – 9 ก.ย.61 

8 – 10 ก.ย.61 

15 – 17 ก.ย.61 

21 – 23 ก.ย.61 

22 – 24 ก.ย.61 

28 – 30 ก.ย.61 

29 ก.ย. – 1 ต.ค.61 

9,997 

10,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

9,997 

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 

 

 

17.50 น.  เดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES 

เท่ียวบินท่ี UB017 (บริการอาหารบนเคร่ือง( 

19.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูลื้ม 



 

 **โูรแกรมท่องเท่ียวอาจูรบัเูล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงูระโยชนข์องนกัท่องเท่ียวเู็น

ส าคญั 

 **ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในูระเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

**ในกรณีท่ีกระเชาู้ิด หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการนัง่กระเชา้ )จะูรบัเู็นนัง่รถแทน( ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเูล่ียนแูลงตามความเหมาะสม 

 

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

คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป้ ) กรุงเทพ – ยำ่งกุง้  

คำ่อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรำยกำร   

คำ่ที่ พกัตำมท่ีระบุในรำยกำร 2 คืน 

คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงทำ่นละไมเ่กิน 20 กก.   

คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนที่ ทอ่งเท่ียวตำ่งๆตำมรำยกำร  

 รวมคำ่รถข้ึนอินทร์แขวน 1 ขำ / คำ่ข้ึนกระเชำ้ 1 ขำ             

คำ่รถบสัน ำเท่ียว พรอ้มมคัคุเทศกค์อยบริกำรตลอดกำร

เดินทำง                                                                                                                              

ประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งกำรเดินทำง ทำ่นละไมเ่กิน 1,000,000 บำท (คำ่รักษำพยำบำล 100,000 บำท)  

    ทัง้น้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ำกดัท่ีมีกำรตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

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

 คำ่ท ำหนงัสือเดินทำงไทย และคำ่ธรรมเนียมส ำหรับผูถื้อพำสปอร์ตตำ่งชำติ 

 คำ่อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  

 คำ่ธรรมเนียมกระเป๋ำเดินทำงท่ีน ้ำหนักเกิน 20 กก.   

 คำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่ซกัรีด โทรศพัท ์ คำ่มินิบำร์ ฯลฯ  

 ภำษีมูลคำ่เพ่ิม 7 % และภำษีหกั ณ ท่ีจำ่ย 3%  

 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชำวตำ่งชำติ  )พำสปอร์ตไทยไดร้ับกำรยกเวน้วีซำ่(   

 ค่าทิูสินน ้าใจ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 1,200 บาท )ไม่รวมค่าทิูหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่

ความพึงพอใจฃองลูกคา้( 

**ขณะน้ีรฐับำลไทยและเมียนมำร์ไดล้งนำมควำมตกลง ยกเวน้กำรตรวจลงตรำผูถื้อหนังสือเดินทำงธรรมดำ ผำ่นทำ่อำกำศยำน

นำนำชำติและจะมีสิทธิพ ำนักในดินแดนของอีกฝ่ำยหน่ึงเป็นระยะเวลำไมเ่กิน 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหำคม 2558 

ทัง้น้ี หากมีการเูล่ียนแูลงจะตอ้งกลบัมาย่ืนวีซ่าเขา้ออกูกติอีกทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ  

2,100 บาท** 

…………………………………..………...……เง่ือนไขการใหบ้ริการ………………………………………………… 

1.กรุณำจองลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ่ 5,000 บำท 

 สว่นท่ีเหลือช ำระกอ่นกำรเดินทำง 30 วนั 



 

 
2. แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจริง 

2.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทำง 15-29 วนั เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 5,000 บำท 

2.2 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดินทำง ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

**********วนัท ำกำร จนัทร ์และ วนัหยุด นักขตัฤกษ์ อำทิตย-์ศุกร ์ไมน่ับเสำร์ -************ 

2.3 ส ำหรับผูโ้ดยสำรท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทำงไทย และทำงบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวีซำ่ให ้เม่ือผลวีซำ่ผำ่นแลว้มีกำรยกเลิก

กำรเดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนคำ่มดัจ ำท ัง้หมด 

3. กรณีผูเ้ดินทำงไมถึ่ง 20 ทำ่น ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรออกเดินทำงโดยไมมี่หวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทย 

4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ำมำรถเดินทำงไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรองบริษัทฯจะพิจำรณำเล่ือน

กำรเดินทำงของทำ่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทำ่นจะตอ้งเสียคำ่ใชจ้ำ่ยที่ ไมส่ำมำรถเรียกคืนได ้เชน่คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน 

คำ่หอ้ง คำ่ธรรมเนียมวีซำ่ตำมท่ีสถำนทูตฯ เรียกเก็บ และคำ่ใชจ้ำ่ยอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนตำมจริง ในกรณีท่ีไมส่ำมำรถเดิน 

ทำงได ้

5. เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทำงตำมวนัท่ีท่ีระบุบนหนำ้ตัว๋เทำ่นั้นจึงไมส่ำมำรถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงกำร

เดินทำงใดๆทัง้ส้ิน กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงกำรเดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทัง้หมดหรือบำงสว่น

ใหก้บัทำ่น 

6. เม่ือทำ่นออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงหรือไมเ่ดินทำงพรอ้มคณะถือวำ่

ทำ่นสละสิทธ์ิ ไมอ่ำจเรียกรอ้งคำ่บริกำรและเงินมดัจ ำคืนไดไ้มว่ำ่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุ

ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคำ่บริกำรไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

 

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

1. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทวัร์น้ีเม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่ับผิดชอบคำ่เสียหำยในเหตุกำรณท่ี์เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯหรือคำ่ใชจ้ำ่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทำงตรงหรือทำงออ้ม เชน่ กำรเจ็บป่วย   ,กำรถูกท ำรำ้ย  ,กำรสูญ

หำย ,ควำมลำ่ชำ้  หรือจำกอุบติัเหตุตำ่งๆ  

3. หำกทำ่นถอนตวักอ่นรำยกำรทอ่งเท่ียวจะส้ินสุดลง ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ทำ่นสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผิดชอบคำ่บริกำร

ท่ีทำ่นไดช้  ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 



 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมีส่ิงผิดกฎหมำย หรือ

เอกสำร เดินทำงไมถู่กตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5 . รำยกำรน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ

โรงแรมที่ พกัในตำ่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรก็ตำมรำยกำรน้ีอำจเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6 . รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับรำคำตัว๋

เคร่ืองบิน ตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีกำรยกเลิก ลำ่ชำ้ เปล่ียนแปลง กำรบริกำรจำก

สำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนท่ีใหบ้ริกำร บริษัทฯจะด ำเนินโดยสุดควำมสำมำรถท่ีจะจดับริกำรทวัร์อ่ืน

ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้ ำหรับคำ่บริกำรนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษัทฯ นอกจำกมีเอกสำร

ลงนำม โดยผูมี้อ ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเทำ่นั้น 

9. หำกไมส่ำมำรถไปเท่ียวในสถำนท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมลำ่ชำ้ และ ควำมผิดพลำด

จำกทำงสำยกำรบิน จะไมมี่กำรคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทำงบริษัทฯจะจดัหำรำยกำรเท่ียวสถำนท่ีอ่ืนๆมำให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

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

   


