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วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียช์ะเวมอดอร ์-  วดัไจค้ะวาย -  พระราชวงับเุรงนอง – เมืองไจไ้ท – 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถขึ้นพระธาต)ุ  

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที่  ท่าอากาศยานดอนเมือง  อาคาร  1 ออกชัน้ 2-3 เคานเ์ตอร์ เช็คอนิสายการบนิ  แอรเ์อเชีย  (Air Asia) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย  60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม  ณ ประตูขึ้นเครื่อง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี 

หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ตดิกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบนิ    

07.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เทีย่วบนิที ่FD251 **ไม่มีบรกิารอาหารบนเครื่อง** 

08.15 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตมิิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ่น ชา้กว่าไทย  30 นาทีกรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพือ่สะดวกในการนดัหมาย ) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  น าท่าน

เดนิทางสู่ เมืองหงสาวดี  หรือเมอืงพะโค

(Bago) ซึ่งในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่

ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณทีย่ิ่งใหญ่ และ  

อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่าง

กุง้ ระยะทาง 80 กิโลเมตร (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.45ชม.) จากนัน้น าท่าน

ชม เจดียช์เว   -มอดอร ์  หรือ  พระธาตมุุ

เตา ทีต่ ัง้ตระหงา่นโดดเด่นอยู่ใจกลางเมอืง

หงสาวดี  พระเจดยีอ์งคน้ี์  ถอืว่ามคีวาม

โดดเด่นในหลายๆดา้น  เก่าแก่กว่า  2,600 

ปี  ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุอง

พระพทุธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชา

สถานสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ส  าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าาท่านนมสัการ ยอดเจดยีห์กัซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกนว่ัาเป็นจดุทีศ่กัดิ์สทิธิ์มาก  

(ณจดุอธษิฐานอนัศกัดิ์สทิธิ์และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของ เจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริิมงคลซึ่งเปรียบเหมอืนด ัง่ค า้จนุชีวติ

ใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดยีน้ี์ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน้ี์ เป็นศิลปะทีผ่สมผสานระหว่าง

ศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื  พระเจดยีสู์ง  114 เมตร สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง  14 เมตร มจีดุอธษิฐานที่  

ศกัดิ์สทิธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร  ทีต่กลงมาเมือ่ปี  พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนกัทีม่หาศาลตกลง มายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร  กลบัยงคง

สภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีร่  า่ลอืถงึความศกัดิ์สทิธิ์โดยแท ้  และสถานทีแ่ห่งนี้  ยงัเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิ้นด า  
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ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่  ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย์  นบัเป็นเจดยีท์ี่ สูงทีสุ่ดใน

พม่า ส่วนปลยีอดทีพ่งัลงมาก็ไดต้ ัง้ไวท้ีม่มุ หน่ึงขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดยีอ์งคป์จัจบุนั 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้มงักร + เป็ดปกักิ่ง  

น าท่านกราบพระขอพร ณ วดัไจค้ะวาย  ซึ่งเป็นวดัส  าคญัมพีระสงฆ์  

ตกับาตรพระสงฆก์ว่า  1,000 รูป อกีท ัง้วดัน้ี  ยงัเป็นสถานทีศึ่กษา

พระไตรปิฎกของพระภกิษุและสามเณรอกีดว้ย  จากนั้ นน าท่านชม 

พระราชวงับเุรงนอง (KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขดุคน้

และบูรณปฏสิงัขรณ์เมื อง ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัที่ ยงั

หลงเหลอือยู่ ท  า ใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่ง น้ีเป็นที่ประทบั

ของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ี่ ไดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้นะสบิทศิ 

และเป็นทีป่ระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเดจ็พระนเรศวร

มหาราช  ครัง้ตอ้งตกเป็ นเชลยศึก เมื่ อตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่

พม่า แต่ปจัจบุนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวตัศิาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมา

ใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร จากนัน้น า  ท่านเดนิทางสู่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถงึ  คิ้มปูน

แคม้ปีซึ่งเป็นจดุส  าหรบัท  าการเปลีย่นเป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดยีวทีจ่ะสามารถขึ้นพระธาตอุนิทรแ์ขวนได ้ ) 

ใชเ้วลาเดนิทางจากคมิปูนแคมป์ถงึยอดเขาประมาณ 1  ชัว่โมง  

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองคาํไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสภุาพบรุุษ สว่นสภุาพสตร ีสาม

รถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได*้*สาํหรบัจุดไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมีบรกิารแผ่นทองคาํเปลวราคาเริ่มตน้ 2,000 

จา๊ต/ชุด** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Yoyolae Hotel  หรอืเทยีบเท่าบนพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สรา้งเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่ข้ึนไปกราบนมสัการพระธาตุอนิแขวน  

โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุง้และมีโรงแรมจาํกดั แต่ไดเ้รื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็น

หอ้งพดัลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลอืกหรอืรเีควสโรงแรมได ้

 

วนัที่สอง หงสาฯ – วดัไจปุ๊ น - พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว – วดัพระหนิออ่น - เจดียช์ะเวดากอง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดี  หรือเมอืงพะโค (Bago) ซึ่งในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณทีย่ิ่งใหญ่ 

และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ ระยะทาง 80 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม.) น าท่านขอพร 

สกัการะสิง่ศกัดิ์สทิธิ์ ณ วดัไจปุ้๊ น เป็นวดัทีส่รา้งเป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่  4 องค์ หนัพระพกัตรไ์ปทกุทศิ  แทน
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ความหมายถงึพระพทุธเจา้ท ัง้สีพ่ระองค ์จากนัน้น าท่านชม พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว  (Shwethalyaung Buddha)มคีวาม

ยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึ้นโดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ  มพีทุธลกัษณะงดงาม  โดย

จะวางพระบาทเหลือ่มพระบาทต่างจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยทีนิ่ยมวางพระบาทเสมอกนั  ดา้นหลงัพระองคม์ภีาพวาดที่

สวยงาม เมือ่ครัง้ก่อนพระพธุรูปองคน้ี์ถูกปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิท่ามกลางป่ารก  จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่

องักฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน้ี์ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดร้บัเอกราชก็มกีารบูรณปฏสิงัขรณ์

ใหม่ โดยทาสแีละปิดทองใหม่  จนกลายเป็นพระพทุธรูปทีส่วยงามในปจัจบุนั  อกีท ัง้ยงัสามารถเลอืกซื้อของฝาก  อาทิ ไม ้

แกะสลกั ไมจ้นัทรห์อม ผา้ปกัพื้นเมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปต่างๆ ไวเ้ป็นของฝากไดอ้กีดว้ย  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้แม่น้ําย่าง ท่านละ 1 ตวั    

น าท่านเดนิทางกลบั เมืองย่างกุง้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัพระหนิออ่น  พระหนิขาวนี้สรา้งจากหนิขาวทีม่ลีกัษณะมนัวาว  สขีาว

สะอาดและไม่มตี าหนิ สูง 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนกั 60 ตนั เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่  พระหตัถข์วาบรรจพุระบรมสารีริกธาตทุี่

อญัเชิญมาจากสงิคโปร ์และศรีลงักายกขึ้นหนัฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์หมายถงึการไล่ศตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง จากนัน้

น าท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดยีคู่์บา้นคู่เมอืงพม่า (1 ใน 5 สิง่ศกัดิ์สทิธิ์ของพม่า ) เป็น

เจดยีท์องค าทีง่ดงาม  ตัง้เด่นเป็นสงา่อยู่กลางเมอืงย่างกุง้  มคีวามสูง  109 เมตร  ประดบัดว้ยเพชร  544 เมด็ ทบัทมิ  นิล และ

บษุราคมัอกี 2,317 เมด็ มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถงึ 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า  จะใชท้องค าแทต้เีป็น

แผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าทีใ่ชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่

ในธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี รอบๆฐานพระมหาเจดี ยร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ  นบัรอ้ยองค์  มซีุม้ประตูสีด่า้น  ยอดฉตัรองค์

พระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตขุองพระพธุเจา้จ านวน  8 

เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมยี และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า  ซึ่งมที ัง้ผูค้นชาวพม่า  และชาวต่างชาตพิา

กนัสกัการะท ัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปตัยกรรมทีส่วยงามอย่างน่าอศัจรรย์  ไม่ว่าจะเป็นความงาม

ของวหิารทศิทีท่  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ  ทีเ่รียกว่า  พยาธาตุ  รายรอบองคพ์ระเจดี ย ์ภายใน

ประดษิฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 
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 ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐาน เพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริิ

มงคล เป็นจุดสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานแหง่น้ี เป็นจุดที่บเุรงนองมาขอพรก่ อนออกรบ จงึไดร้บัสมญา

นามว่าผูช้นะสบิทศิ นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ป

สรงน้ําพระประจาํวนัเกดิตน เพือ่ความสริมิงคลแก่ชีวติ 

 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  SULE SHANGRI-LA ระดบั 5* หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สาม สเิรยีม – พระเจดียเ์ยเลพญา – ย่างกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน ์ - เทพทนัใจ - เทพกระซิบ - พระนอนเจาทตัจ ี– วดังาทตัจ ี- รา้นหยก - 

กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองสเิรยีม  (Sirium) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ  45 กิโลเมตร  (ใชเ้วลาเดนิทาง 1ชม.) เมอืงแห่งนี้ เคยเป็น

เมอืงเมอืงท่าของ โปรตเุกสในสมยัโบราณ ตัง้แต่ในสมยั นายพลฟลปิ เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาสิ้นสุดเมือ่ปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมยั

พระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเหน็เศษซากก าแพงสไตลลู์ซตาิ เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque) ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้ย่าง

กุง้ทเีชื่อมต่อกบัแม่น า้อริะวด ีน าท่านนัง่เรือชม พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอนังดงามบน

เกาะกลางนlาอายุนบัพนัปี เป็นทีส่กัการะของชาวสเิรียม เกาะน้ีไม่ว่าน า้จะขึ้นสกัเท่าไหร่ก็ไม่มวีนัน า้ท่วมไดท้ีบ่ริเวณท่าเทยีบเรือบน

เกาะ น าท่านสกัการะและขอพรเพือ่เป็นศิริมงคล พระจกบาตรหรือพระอปุคุปทีช่าวพม่านบัถอื ท่านสามารถซื้ออาหารเพือ่เลี้ยงปลา

นบัรอ้ยที่อยู่ในบรเิวณวดัได ้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ…ลิ้มรสอาหารเมียนมาตน้ตาํรบัที่รา้น Padonmar 

น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน ์(Botataung Pagoda) สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี  8 รูป ไดน้ ามา

เมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระ

บรมธาตอุกี  2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง  เงนิ  ส าริด  700 องค์ และจารึกดนิเผาภาษาบาลี  

นอกจากน้ียงัมสีิง่ทีน่่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพทุธรูปทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้น

ขวามอืเป็นพระพทุธรูปปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิ่งนกั  น าท่านสกัการะขอพร  นตัโบโบยี  หรอื 

เทพทนัใจซึ่งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชื่อว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสม

ปรารถนาทนัใจ  วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ  น าดอกไม ้ ผลไม  ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน  กลว้ย  หรือ

ผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะนตัโบโบยี ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวดัจะมขีาย ) จากนัน้ก็ใหท้่านน าเงนิเงนิ

สญัลกัษณ์ประจาํวนัเกดิ 

วนัอาทติย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคนื วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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บาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอืของนตัโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้การขอพรจากเทพ

ทนัใจ เพือ่ขอพรและอยากใหส้มปราถนาใหท้่านนําดอกไมแ้ละผลไมโ้ดยฌฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยๆหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ  

จากนั้นใหท้่านเอาเงนิบาทหรอืเงนิจา๊ดกไ็ด ้นําเงนิเอาไปใสใ่นมือของเทพทนัใจ 2ใบ ไหวส้กัการะขอพรตามที่ท่านตอ้งการแลว้ดึง

เงนิกลบัมา  1 ใบ จากนั้นเอาเงนิมาเกบ็ไวก้ ั บท่าน และเอาหนา้ฝากไปแตะที่น้ิวเทพทนัใจเท่าน้ีท่านกจ็ะสมตามความปราถนา

ตามที่ท่านขอไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวชี้ของนตัโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้  น าท่านสกัการะขอ

พร เทพกระซิบ หรอื อะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามต านานเล่าว่า เป็นธดิาของพญานาค ทีศ่รทัธาในพทุธศาสนา จนสิ้นชีวติไปกลายเป็นนตัที่

ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆ  

หา้มใหค้นอื่นไดย้นิ  และน าน า้นมไปจ่อไวท้ีป่าก  บูชาดว้ย

ขา้วตอก  ดอกไม ้  และ ผลไม ้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งไป

กระซิบเบาๆ และหา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพ

องคน้ี์กนัมากเช่นกนั  วธิบูชาเทพกระซิบบูชาดว้ยน้ํานม  

ขา้วตอก  ดอกไม้ และผลไม้   น าท่านไปยงั พระพทุธไสยาสน์

เจาทตัยี หรือ พระตาหวาน  เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสนอ์งค์

ใหญ่ มคีวามยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนทีใ่หญ่ทีสุ่ดและมี

ความงดงามทีสุ่ดของประเทศพม่า ท ัง้พระพกัตรแ์ละขนตาที่

งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแกว้ ส ัง่ผลติมาจากต่างประเทศ 

โดยเฉพาะรวมไปถงึพระจวีรทีม่คีวามพริ้วไหวสมจริงและเมือ่

เดนิมายงัปลายสุดพระบาทของพระนอนองคน้ี์ ตรงทีพ่ระบาทมี

ภาพวาดเป็นมิ่ งมงคลสูงสุด เพราะประกอบดว้ยลายลกัษณ

ธรรมจกัร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและลอ้มดว้ย รูปมงคล 

108 ประการ  น าท่านชม วดังาทตัจี ( Nga Htat Gyi Pagoda) 

ชมพระพทุธรูป ปางมารวชิยั ทีส่วยงามตามแบบ ฉบบัของพม่า  ที่

แกะสลกัจากหนิอ่อนทรงเครื่องโลหะแบบกษตัริย ์  ดา้นหลงัองค์

พระเป็นไมแ้กะสลกัลวดลายจ าลองแบบมาจากพระพทุธรูป

ทรงเครื่องในสมยัยะตะนะโบง มคีวามสูงประมาณตกึ 5 ชัน้  จากนัน้น าท่านชม รา้นหยกพม่า  ใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซื้อ

เครื่องประดบัหยกพม่าแท ้น า้งามๆ จากเหมอืงธรรมชาติ    ถา้หากสภาพการจราจรไม่ตดิขดัและยงัพอมีเวลา จะนําท่านแวะชม  

ตลาดโบโจก๊ อองซาน  (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ซึ่งสรา้งเมื่อคร ัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของ

ประเทศองักฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซื้อสนิคา้ที่ระลกึพื้นเมืองมากมายในราคาถกู เช่น ไมแ้กะสลกั พระพทุธรูปไมห้อม

แกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปกัพื้นเมือง เครื่องเงนิ ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทร)์ 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสูส่นามบนิ 
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21.40 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมอืง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เทีย่วบนิที ่FD258 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท ี**ไม่

มีบรกิารอาหารบนเครื่อง** 

23.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บริการและเงื่อนไขการใชบ้ริการ 

 

               *** ราคาเด็กทารก(อายไุม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 5,990 *** 

***ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครื่องบิน*** 

 

การท่องเท่ียวเป็นก าไรของชีวิต หากท่านท าใจและปฏิบติัตามขอ้แนะน าพิเศษ ท่านจะเท่ียวอยา่ง 
สบายใจ สบายกาย และมีความสุข บริการในร้านอาหาร และสถานท่ีต่างๆ อาจจะไม่สุภาพอ่อนนอ้ม  

หรือบริการทุกอยา่ง เหมือนเมืองไทย อาหารบางอยา่งอาจไม่ชอบ หรือรสชาติไม่อร่อย  

FT-RGN FD06V - เที่ยวอิม่บญุ สขุใจ สกัการะ 3 มหาสถานศกัด์ิสทิธิ์ 3 วนั 2 คนื โดย FD 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกิน12

ปีเสริมเตียง 

เด็กอายุไม่เกิน12

ปีไม่เสริมเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน  
พกัเดี่ยว 

25 - 27 ม.ค. 63 12,990 12,990 11,990 8,490 3,990 

22 – 24 ก.พ. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

07 – 09 มี.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

28 - 30 มี.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

**หมายเหต ุ: รายการน้ีไม่รวมค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิ่นและคนขบัรถ (รวมท่านละ 1,800 บาท/ท่าน/ทรปิ) 

 หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร)  

 (เกบ็ทปิก่อนการเดินทางที่สนามบนิดอนเมือง)**เด็กเกบ็เท่าผูใ้หญ่** 
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โปรดคิดเสียว่ามาลองชิมอาหารท่ีแปลกและใหม่ ทางบริษทัฯหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าการเดินทางในคร้ังน้ี 
ท่านจะมีความสุขประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการของเราอีกคร้ัง 

*** โปร 

แกรมและรายละเอยีดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้น้ีขึ้นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหนา้*** 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

 ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มน้ําหนกัสมัภาระ 20 กโิลกรมัต่อท่าน  

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ 

 ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )  

 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่ามคัคุเทศกผู์ชํ้านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัชีวติกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุตัเิหตุ

ในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 

อตัราค่าบริการขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน้ํามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบนิ ในกรณีที่สายการบนิปรบัเพิม่ขึ้น 

 ค่าทาํหนงัสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรอื 

คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัทาํเอง ) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ

นอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,800 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน (โดยชําระที่สนามบนิดอนเมืองก่อนเดินทาง) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน้ําใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทปิ) 

 

เงือ่นไขการสาํรองที่นัง่ 
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1.กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รอือเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนงัสอืเดินทางเพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มชําระมดัจาํค่าทวัรเ์ตม็

จาํนวน 

2.เมื่อท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. สาํหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนงัสอืเดินทางไทย และทางบรษิทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เมื่อผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามดัจาํท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 

เท่านั้น อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบรษิทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสดุสมบูรณ์ 

2.บรษิทัฯ และตวัแทนของบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัดา้น

ภมูิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจรงิ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและคาํนึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนส์ูงสดุของลูกคา้สว่นมากเป็น

สาํคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัทาํและดําเนินการโดยบรษิทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบรกิารคดิคาํนวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบรกิารใน

กรณีที่มีการขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน้ํามนั หรอืมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรอือตัราแลกเปลี่ยนได้

ปรบัขึ้นในช่วงใกลว้นัที่คณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเที่ยวน้ี หากท่านไม่ใชบ้รกิารใดๆ ไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าบรกิารได  ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร  ์ตัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถนํามาขอคนืเงนิได ้

7.ค่าบรกิารที่ท่านชําระกบัทางบรษิทัฯ เป็นการชําระแบบเหมาขาด และทางบรษิทัฯ ไดชํ้าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแหง่แบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดที่ทาํใหท้่านไม่ไดท้่องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการที่ระบไุว ้ ท่านจะขอคนืค่าบรกิารไม่ได ้

8.กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบนิ บรษิทัขนสง่ 

หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร บรษิทัฯ จะดําเนินโดยสดุความสามารถที่จะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าํหรบัค่าบรกิารนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มีสทิธิ์ในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอาํนาจ

ของบรษิทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าที่กาํหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลี่ยนกาํหนดการเดินทาง และราคาได ้
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11.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ีวตัถปุระสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย และ อืน่ ๆ 

ที่เขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บรษิทัฯ มิไดม้ีสว่นรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดงักล่าวท ัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถกูเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตผุลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออาํนาจ และความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบคนืเงนิท ัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้จิารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัท่าน

เอง บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ที่ผูเ้ดินทางไดซ้ื้ อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บรษิทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ 

หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15.บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ บรษิทัขนสง่ 

โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะทาํหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 

16.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากการยกเลกิหรอืความล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุด

งาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิที่เกดิขึ้นทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น 

การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุ่างๆ 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ที่เกี่ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาต ิภมูิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 

18.ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุดุวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร )์ 

19.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิ

อาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่

แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ(เล่มน้ําเงนิ)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า  6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนงัสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 
 


