
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 9315 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB) 
 

 
 

 

 

07.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้4 ประต5ู เคาน์ เตอร์ K สาย
การบิน  Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การ ต้อนรับ และ อ านวยความ
สะดวกการเดินทางแก่ท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
10.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุ้ง โดยเท่ียวบนิท่ี UB020 (บริการอาหารวา่งบนเคร่ืองบนิ) 
11.00 น. เดนิทางถึง สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบ ร้อย (เวลา

ท้องถิ่นท่ีพม่าช้ากว่าไทยคร่ึงช่ัวโมง)   
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (HOT POT SHABU) 
 

วันแรก กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทนัใจ เทพ
กระซบิ) เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    ( - / L / D ) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระ พทุธรูปนอน มีความ 
ยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระนอนท่ีมีความสวยท่ีสดุ มีขนตา ท่ีงดงาม พระบาทมี ภาพมงคล 108 
ประการ และพระบาทซ้อนกนั ซึง่แตกตา่งกบั ศลิปะของไทย จากนัน้น าท่าน สกัการะ เจดีย์โบตาทาวน์ 
สร้างโดยทหารพนันาย เพ่ือ บรรจพุระบรมธาต ุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาประดษิฐานเม่ือ 2,000ปี 
ก่อน ในปี 2466 เดจดีย์แหง่นีถ้กูระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร เข้ากลางองค์ และพบพระพทุธรูป ทอง เงิน 
ส าริด 700 องค์ และจารึกดนิเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพมา่ 
ภายในเจดีย์ประดบัด้วยกระเบือ้งสีสนังดงาม และมีมมุ ส าหรับฝึกสมาธิหลายจดุ ในองค์พระเจดีย์ 
 

 

    
 

จากนัน้น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศกัดิ์สิทธ์ิของชาวพม่า และ ชาวไทย วิธี
สักการะรูปปัน้เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนา ก็ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ 



โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆ มาสกัการะนตัโบโบยี จะชอบ มาก จากนัน้ก็ให้เอาเงินจะ
เป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าต ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่า เพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือ
ของนตัโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ก็เอาหน้าผากไปแตะกับ
นิว้ชีข้องนตัโบโบยี แคนี่ท้่านก็จะ สมตาม ความปราถนาท่ีขอไว้ จากนัน้น าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหนึ่งของ
ถนนเพ่ือสักการะ เทพกระซิบ  ซึ่งมีนามว่า อะมาดอร์เมี๊ยะ ตามต านานหล่าวว่า นางเป็นธิดาของ
พญานาค ท่ีเกิดศรัทธา ในพุทธศาสนา อย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สัตว์ จนเม่ือสิน้ชีวิตไป
กลายเป็นนตั ซึง่ ชาวพมา่เคารพกราบไหว้ กนัมานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้าม 
คนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพร จากเทพองค์นีก้ันมากเช่านกัน การบูชาเทพกระซิบ  บูชาด้วย น า้นม 
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

         
 

หลงัจากนัน้น าทา่นร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตขุึน้เทินบนศีรษะท่ี เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ ทรงกลมสงู 
34 เมตร ภายในบรรจพุระอฐิัธาตขุองพระอคัรสาวก คือ พระโมคคลัลาน และ พระสารีบตุร และเป็นท่ี
ประดษิฐานพระพทุธรูปเงินหนกั 500 กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณ เจดีย์ยงัมีห้องประชมุใหญ่ บรรจคุน
กวา่ 10,000 คน สร้างเป็นลกัษณะคล้ายถ า้เรียกว่า “มหาปาสาณคหูา” ปาสาณ แปลวา่ “หิน” เจดีย์ แหง่นี ้
สร้างระหวา่งปี พ.ศ.2493-2499 โดยอนู ุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา่ ส าหรับ เป็นสถานท่ีสงัคายนาพระ
ไตรภิฎกครัง้ท่ี 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพ่ืออทุิศเป็น กศุลเพื่อให้เกิดความสนัติสขุแดม่วลมนษุย์ ตาม
ความ หมายของช่ือ เจดีย์กาบาเอ ซึง่แปลว่า สนัตภิาพโลก ทัง้นีมี้ค าร ่าลือว่าอนู ุ สร้างเจดีย์แหง่นี ้ ตาม
บญัชาการของ ชีปะขาว ท่ีแสดงปาฏิหาร และขอร้องให้อนู ุท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา (ชว่งเวลาใน การเข้า
ร่วมพิธีอาจมีการเปล่ียนแปลง) 



 

 
 
จากนัน้น าทา่นนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองค าคูบ้่านคูเ่มือง ประเทศ พมา่ อายมุา
กวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปี ตัง้อยูบ่ริเวณเนินเขาเชียงกตุระ เมือง ยา่งกุ้ง เช่ือกนัว่า เป็นมหาเจดีย์ท่ีบรรจพุระ
เกศาธาตขุองพระพทุธเจ้าจ านวน 8 เส้น บนยอดสดุของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชิน้บน
ยอดฉัตรมีเพชร เม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทบัทิม 2,317 เม็ด โดยจดุชมแตล่ะจดุ ทา่นจะได้เห็นแสงสี 
ตา่งกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีน า้เงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้นซึง่มีทัง้ชาวพมา่ และชาว ตา่งชาตมิากมายท่ีพา
กนัมาเท่ียวชม และ นมสัการทัง้กลางวนั และกลางคืนอยา่ง ไมข่าดสาย โดยกลา่วขานกนัว่า ทองค าท่ีใช้ใน
การ ก่อสร้างซอ่มแซมพระมหาเจดีย์ แหง่นีมี้จ านวนมหาศาลกว่าทองค าท่ีเก็บอยูท่ี่ธนาคาร ชาติองักฤษเสีย
อีก และนบัเป็น มหาเจดีย์ท่ีงดงามมากท่ีสดุแหง่หนึง่ของโลก (สถานท่ีส าคญั ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน จดุท่ีบเุรงนองมาขอพร ก่อนออกรบ ท่านสามารถ น าดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพ่ือขอพรจาก
องค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน า้พระประจ า วนั
เกิดตนเอง จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

 
 
 

    ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ 
ตันตัง ธาตุโย ธัสสะตะ ทุตยิัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย ธัสสะต ิตตยิัง กัสสปัง พุทธจี



วะรัง ธาตุโย ธัสสะต ิจตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิอหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ 
ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

 

                      
 
19.00 น.   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร) 
 

                      
 
ที่พัก TRYP BY WYNDHAM / IBIS SYTLE / GRAND UNITED หรือระดับเทียบเท่า 

 

 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าทา่นเดนิทางโดยรถโค้ชสู ่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกวา่ เมืองพะโค ซึง่ในอดีต เป็นเมือง

หลวง ท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมืองยา่ง
กุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. จากนัน้น าชม 
พระราชวังบุเรงนอง และบลัลงัก์ผึง้ ซึง่เพิ่มเร่ิมขดุค้น และ บรูณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จาก

วันที่สอง เมืองหงสาวด ี- พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย 
เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอนิแขวน        ( B / L / D ) 



ซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ ท าให้สนันิษฐาน ได้ว่าโบราณสถานแหง่นี ้ เป็นท่ีประทบั ของพระ
เจ้าบเุรงนอง ท่านผู้ ท่ีได้รับค าสรรเสริญ วา่เป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสพุรรณ
กลัยา และ สมเดจ็พระนเรศ วรมหาราช ครัง้ต้องตกเป็นเชลยศกึ เม่ือต้องเสีย กรุงศรีอยธุยาให้แก่
พมา่ แตปั่จจบุนั พระราชวงัแหง่นีไ้ด้เหลือ      

                     

 
                       
                      เพียงแตร่่องรอยทางประวตัิศาสตร์ และถกูสร้างจ าลอง พระราชวงั และต าหนกัตา่งๆ ขึน้มาใหม่

โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร หลงัจากนัน้น าทา่น ตกับาตรพระสงฆ์กวา่ 1,000 รูป วัดไจ้คะวาย 
สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุ และสามเณร ไปศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ 

ปากกา ดนิสอไปบริจาค ท่ีวดัแห่งนีไ้ด้  

                                  

 



 
เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้ย่าง) 

 

     
จากนัน้ น าท่านเข้าชมพระธาตท่ีุตัง้อยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คูบ้่านคูเ่มือง และเป็น 1 ใน 5 
มหาบชูาสถานสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิของพมา่ พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายใน บรรจพุระ
เกศาธาต ุ ของพระพทุธเจ้า น าทา่นนมสัการยอดเจดีย์หกั ซึง่ชาวมอญ และชาวพมา่เช่ือกนั วา่เป็นจดุท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิมาก ซึง่เจดีย์นี ้สมเดจ็พระนเรศวร มหาราชของไทย เคยมาสกัการะพระเจดีย์ มีความสงู 377 ฟตุ 
สงูกวา่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟตุ มีจดุอธิษฐานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณ ยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี 
พ.ศ 2473 ด้วยน า้ หนกัท่ี มหาศาลตกลงมายงัพืน้ลา่ง แตย่อดฉตัรกลบัยงัคง สภาพเดมิ และไมแ่ตก
กระจาย ออกไป เป็นท่ีร ่าลือถึงความศกัดิส์ิทธ์ิโดยแท้ และสถานท่ีแหง่นีย้งัเป็น สถานท่ี ท่ีพระเจ้าหงสา ลิน้
ด า ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณ เพ่ือทดสอบ ความกล้าหาญ ก่อนขึน้
ครองราชย์ ทา่นจะได้นมสัการ ณ จดุอธิษฐานอนัศกัดิส์ิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กบั ยอดของเจดีย์ องค์
ท่ีหกัลงมา เพ่ือเป็นสิริมงคล ซึง่เปรียมเมือนดัง่ค า้จนุชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึน้ไป จากนัน้น าทา่นเดนิทาง
ตอ่สู ่ เมืองไจ้โท แหง่รัฐมอญ ระหวา่ทางท่านจะได้พบกบั สะพานเหล็ก ท่ีข้ามผา่น แม่น า้สะโตง สถานท่ี
ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ ซึง่ในอดีตขณะท่ี 2 สมเดจ็พระ นเรศวร ก าลงัรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยา ได้ถกู
ทหารพมา่ไลต่าม ซึง่น าทพัโดย สรุกรรมา เป็นกองหน้า พระมหาอปุราชาเป็น กองหลวง ยกติดตามกองทพั
ไทยมา กองหน้า ของพมา่ ตามมาทนัท่ีริมแมน่ า้สะโตง ในขณะท่ีฝ่ายไทย ได้ข้ามแม่น า้ไปแล้ว พระองค์ได้
คอย ปอ้งกนั มิให้ข้าศกึข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกัน ท่ีริมฝ่ังแมน่ า้สะโตง สมเดจ็พระนเรศวรทรง ใช้
พระแสง เป็นดาบชดุยาวเก้าคืบ ยิงถกูสรุกรรมา แมท่พัหน้าพมา่เสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพมา่ เห็น
ขวญัเสีย จงึถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืน ท่ีใช้ยิงสรุกรรมาตาย บนคอช้างนี ้ ได้นามปรากฎตอ่มา



วา่ “พระแสงปืนต้นข้ามแม่น า้สะโตง” นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเคร่ืองราชปูโภค ยงัปรากฎอยูจ่นถึง
ทกุวนันี ้ 

 

        
จากนัน้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ พระธาตุอินแขวน ใช้เวลาเดนิทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้น
แคมป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถท้องถ่ิน เป็นรถบรรทกุหกล้อ ( เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียว ท่ีเราจะ
สามารถขึน้พระธาตอิุนแขวนได้ ) หมายเหต ุกรุณาเตรียมกระเป๋า สมัภาระขนาดเล็ก 1 คืน เพ่ือน าตดิตวัขึน้
ไปบนพระธาตอิุนทร์แขวน เน่ืองจากอาจจะต้องจ้างลกูหาบแบกสมัภาระ ซึง่จะมีคา่ ใช้จา่ยตามขนาด
กระเป๋า เร่ิมต้นท่ี 1,500 จ๊าด ทัง้นีข้ึน้อยู่ กบัความต้องการของลกูค้าในการใช้บริการ 
 

ที่พัก MOUNTAIN TOP / KHAITO / YOEYOELAY หรือระดับเทียบเท่า 
น าทา่นชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลวา่ ก้อนหินทอง อยูส่งูจาก 
ระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สงูเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนก้อนหินกลมๆ ท่ีตัง้ อยู่
บนยอดเขาอย่างหมิ่นแหม ่ แตช่าวพมา่มกัยืนกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิส์ิทธ์ ท่ีบรรจอุยู่
ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนนีท้รงตวัอยูไ่ด้อยา่ง สมดลุเร่ือยไป ตามคติการบชูา พระธาตุ
ประจ าปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตอิุนแขวนนีใ้ห้ถือเป็น พระธาตปีุเกิดของปีจอ แทนพระเกตุ แก้วจฬุา
มณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือวา่ ถ้าผู้ใดได้มานมสัการพระธาตอิุนแขวนนีค้รบ 3 ครัง้ ผู้นัน้จะมีแต ่ ความสขุ
ความเจริญ พร้อมทัง้ ขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ปราถนาทกุประการ ทา่นสามารถเตรียมแผน่ทองค า ไปเพ่ือปิด
ทอง องค์พระธาตอิุนแขวน ( เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสภุาพบรุุษ ส่วนสภาพสตรี สามารถอธิฐาน ปละฝาก
สภุาพบรุุษเข้าไปปิดแทนได้ )  



19.00 น.   บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ทา่นสามารถขึน้ไปนมสัการ หรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดีย์ได้ตลอดทัง้คืน แตป่ระตเูหล็กท่ีเปิด ส าหรับสภุาพบรุุษ 
จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว หรือกนัลม หรือผ้าหม่ ผ้าพนัคอม เบาะรองนัง่ เน่ืองจาก
บนเขามีอณุหภมูิต ่า และอากาศเย็น 

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่านสามารถขึน้ไปใส่บาตรพระธาตุอินแขวนได้ 
06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านอ าลาที่พักออกเดนิทางกลับ โดยรถท้องถิ่น ถงึคินปู้นแคมป์เปล่ียนเป็นรถโค้ช 

ปรับอากาศ  

            

พร้อมน าทา่นเดนิทางสู ่กรุงหงสาวดี น าทา่นนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพทุธรูปนอน 
ท่ีมีพทุธลกัษณะท่ีสวยงาม ในแบบของมอญในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นท่ีเคารพของชาวพมา่ทัว่ประเทศ 
และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุของพมา่ องค์พระยาว 55 เมตร สงู 18 เมตร โดยพระบาทวางเหล่ือม 
ซึง่จะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไมเ่หมือนกบัพระนอนของไทย 

 
 

วันที่สาม พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋ น - ช้อปป้ิงตลาดส
กอ็ต - วัดบารมี                                         ( B / L / - ) 



 
 
 

            จากนัน้น าชม เจดียไจ๊ปุ่ น หรือ พระพทุธรูป 4 ทิศ สร้างในปี 1476 มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทัง้ 4 
ทิศ สงู 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเดจ็พระสมณโคด มสมัมาสมัพทุธเจ้า (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) 
พระพทุธเจ้าในอดีต สามพระองค์ คือ พระพทุธเจ้ามหา กสัสปะ (ทิศตะวนัตก) KyaitKhwai Temple เลา่กนั
วา่ สร้างขึน้โดย สตรีส่ีพ่ีน้องท่ีมีพทุธศรัทธาสงูสง่ และตา่งให้สตัย์สาบาน วา่จะรักษาพรหมจรรย์ ไว้ชัว่ชีวิต 
ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่าลือกนัวา่ท าใหพระพทุธรูปองค์ นัน้เกิดรอยร้าว ขึน้มาทนัที 

 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้ย่าง) 

น าทา่นช้อปปิง้ ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สร้างขึน้โดยชาวส
ก็อต ในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนั หลายหลงั สินค้าท่ีจ าหนา่ยใน
ตลาด แหง่นีมี้หลากหลายชนิด เชน่ เคร่ืองเงิน ท่ีมีศลิปะผลมระหวา่งมอญ กบัพมา่ ภาพวาด งานแกะสลกั
จากไม้ อญัมณี หยก ผ้าทอ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป แปง้ทานาคา เป็นต้น ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่ วดั
บารมี สกัการะพระเกศาของ พระพทุธเจ้า ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริงด้วยองค์พระเกศาธาตนีุเ้ม่ือน ามาวางจะ 
สามารถ เคล่ือนไหวได้ อีกทัง้วดันีย้งัได้ช่ือวา่เป็นท่ี เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตไุว้มากท่ีสดุด้วย ไมว่า่ จะ
เป็นของพระโมคาลา พระสารีบตุร และองค์พระอรหนัต์ตา่งๆ (รับพระธาตเุพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
ก่อนเดนิทางกลบั) 
 

18.00 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Myanmar National Airline เท่ียวบนิท่ี UB017 (บริการ
อาหารวา่งบนเคร่ืองบนิ) 

19.30 น. เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
 



 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 พัก

เดี่ยว ห้องละ 2 - 3 ท่าน เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตียง 

17 - 19 พฤศจกิายน 2561 9,997 9,997 9,997 3,500 

23 -25 พฤศจกิายน 2561 9,997 9,997 9,997 3,500 

24 - 26 พฤศจกิายน 2561 9,997 9,997 9,997 3,500 

07 - 09 ธันวาคม 2561 10,997 10,997 10,997 3,500 

08 - 10 ธันวาคม 2561 10,997 10,997 10,997 3,500 

14 -16 ธันวาคม 2561 9,997 9,997 9,997 3,500 

15 - 17 ธันวาคม 2561 9,997 9,997 9,997 3,500 

21 - 23 ธันวาคม 2561 9,997 9,997 9,997 3,500 

22 - 24 ธันวาคม 2561 9,997 9,997 9,997 3,500 

29 - 31 ธันวาคม 2561 11,997 11,997 11,997 3,500 

30 - 01 มกราคม 2562 11,997 11,997 11,997 3,500 

31 - 02 มกราคม 2562 11,997 11,997 11,997 3,500 

 



 
โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยว เป็น
ส าคัญ ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
 

………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ้ป ) กรุงเทพ – ยา่งกุ้ง  
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบไุว้ในรายการ   
คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ 2 คืน 
คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   
คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามรายการ  
 รวมคา่รถขึน้อินทร์แขวน             
คา่รถบสัน าเท่ียว พร้อมมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 
…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน า้หนกัเกิน 20 กก.   
 คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาติ เก็บคา่ VISA 2,500 บาท )พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า(   
 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,200 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่
ความพงึพอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ ถือหนงัสือเดนิทางธรรมดา ผา่นท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่ง จะมีผลบงัคบั
ใช้ตัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออก ปกตอีิกทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 2,100 บาท** 
 
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้บริการ…………………………………………… 
1. ช าระเต็มจ านวน ภายหลงัจากท่ีท่านส่งเอกสารการจองภายในวนั ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าทัวร์

เตม็จ านวน  

 หากไมช่ าระตามท่ีก าหนด ขออนญุาตตดัท่ีนัง่ให้ลกูค้าทา่นอ่ืนท่ีรออยู่ 

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมตัโิดยไมมี่เง่ือนไข 



 เม่ือท่านช าระเงินไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขและข้อตกลงตา่งๆท่ี
ได้ระบไุว้ทัง้หมดนีแ้ล้ว 

 
2. เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

 เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ช าระเงินค่าจองคา่ทวัร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เล่ือน 
ขอคืนเงินได้ทุกกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทาง
ออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบไุว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

**********วนัท าการ จนัทร์ อาทิตย์ และ วนัหยดุ นกัขตัฤกษ์-ศกุร์ ไมน่บัเสาร์ -************ 
2.3 ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผา่นแล้วมีการ 
ยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3. กรณีผู้ เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณา 
เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋ว  
เคร่ืองบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่
สามารถเดนิทางได้ 
5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวนัท่ีท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง การ
เดนิทางใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือ
บางสว่นให้กบัทา่น 

6. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไมเ่ดนิทาง พร้อมคณะถือ
วา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืนได้ไมว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทฯ 
ระบใุนรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

 



……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………… 
1. บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีเ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอก  เหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย การ
สญูหาย ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์
อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนาม โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าช้า และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน ท่ีอ่ืนๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  

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


