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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 

 น ำทำ่นสกักำระ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี หรือ พระนอนตาหวาน นมสักำรพระพุทธรูปนอนที่มี

ควำมยำว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระนอนที่มคีวำมสวยที่ สุด มขีน

ตำที่งดงำม พระบำทมภีำพมงคล 108 ประกำร และพระบำทซอ้นกนั 

ซ่ึงแตกตำ่งกบัศิลปะของไทย จำกนั้นน ำทำ่นสกักำระ เจดยีโบตำทำวน ์

สรำ้งโดยทหำรพนันำย เพ่ือบรรจุพระบรมธำตุ ที่พระสงฆ ์อนิเดยี 8 รูป 

ไดน้ ำมำเม่ือ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2466 เจดยีแ์หง่น้ีถูกระเบิดของฝ่ำย

สมัพนัธมิตร เขำ้กลำงองค ์ จึงพบโกศทำองค ำบรรจุพระเกศำธำตุ และพระบรมธำตุอกี 2 องค ์ และพบ

พระพุทธรูป ทอง เงิน ส ำริด 700 องค ์ และจำรึกดนิเผำภำษำบำล ี และ

ตวัหนังสือพรำหมณอ์นิเดยีทำงใต ้ ตน้แบบ ภำษำพมำ่ ภำยในเจดยีป์ระดบั

ดว้ยกระเบ้ืองสสีนังดงำม และมมุีมส ำหรบัฝึกสมำธิ หลำยจุด ในองคพ์ระ

เจดยี ์ จำกนั้นน ำทำ่นขอพร นตัโบโบยี หรือพระเทพทนัใจ เทพเจำ้

ศกัด์ิสิทธ์ิของชำวพมำ่ และชำวไทย วิธสีกักำระรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี 

เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตำมควำมปรำถนำ กใ็หเ้อำดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพำะมะพรำ้ว

ออ่น กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆ มำสกักำระนัตโบโบยจีะชอบมำก จำกนั้นกใ็หเ้อำเงิน

จะเป็นดอลลำ่ บำท หรือจำ๊ต กไ็ด ้(แตแ่นะน ำใหเ้อำเงินบำทดกีวำ่ เพรำะเรำ เป็น

คนไทย) แลว้เอำไปใสมื่อของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึงกลบัมำ 1 ใบ 

เอำมำเกบ็รกัษำไว ้ จำกนั้นกเ็อำหนำ้ผำกไปแตะกบัน้ิวชี้ของนัตโบโบย ี แคน้ี่ทำ่น

กจ็ะสมตำมควำมปรำถนำที่ขอไว ้ จำกนั้นน ำทำ่นขำ้มฝั่งไปอกีฟำกหน่ึงของถนน 

เพ่ือสกักำระ เทพกระซิบ ซ่ึงมนีำมวำ่ “อะมาดอรเ์ม๊ียะ” ตำมต ำนำนหลำ่ววำ่ 

นำงเป็นธิดำของพญำนำค ที่ เกดิศรทัธำในพุทธศำสนำ อยำ่งแรงกลำ้ รกัษำศลี ไมย่อมกนิเน้ือสตัว ์จนเม่ือ

07.30 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก  

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

เจำ้หนำ้ที่คอยใหก้ำรตอ้นรบั และอ ำนวยควำมสะดวกกำรเดินทำงแกท่ำ่น 

11.00 น ออกเดินทำงสูก่รุงยำ่งกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี  UB 020   

 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง)  

11.30 น. เดินทำงถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยำ่งกุง้ ผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมืองเป็นที่ เรียบรอ้ย

แลว้ (เวลำทอ้งถิ่นที่ เมยีนมำ่ร ์ชำ้กวำ่ไทยคร่ึงช ัว่โมง) 

วนัแรก กรุงเทพฯ - ย่างกุง้ - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี - เจดียโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ เทพ

กระซิบ( - พระมหาเจดียช์เวดากอง                         ( - / L / D ) 



 

ส้ินชวีิตไปกลำยเป็นนัต ซ่ึงชำวพมำ่เคำรพกรำบไหว ้ กนัมำนำนแลว้ ซ่ึงกำรขอพรเทพกระซิบตอ้งไป

กระซิบเบำๆ หำ้มคนอ่ืนไดย้นิ ชำวพมำ่นิยมขอพร จำกเทพองคน้ี์กนัมำกเชำ่นกนั กำรบูชำเทพกระซิบ 

บูชำดว้ยน ้ำนม ขำ้วตอก ดอกไม ้ และผลไม ้ จำกนั้นน ำทำ่นนมสักำร พระมหาเจดียช์เวดากอง พระ

เจดยีท์องค ำคูบ่ำ้นคูเ่มืองประเทศพมำ่ อำยุมำกวำ่สองพนัหำ้รอ้ยกวำ่ปี เจดยีท์องแหง่เมืองตำกอง หรือ ตะ

เกงิ ช่ือเดิมของเมืองยำ่งกุง้ มหำเจดยีท์ี่ ใหญท่ี่ สุดในพมำ่ สถำนที่แหง่น้ีม ีลำนอธิฐำน จุดที่ บุเรงนองมำขอ

พรกอ่นออกรบ ทำ่นสำมำรถน ำดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหวเ้พ่ือขอพรจำกองคเ์จดยีช์เวดำกอง ณ ลำน

อธิษฐำนเพ่ือเสริม สรำ้งบำรม ี และสิริมงคล นอกจำกน้ีรอบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ ำวนัเกดิประดิษฐำน

ทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หำกใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ำพระประจ ำวนัเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแกช่วิิต พระ

เจดยีน้ี์ ไดร้บักำรบูรณะ และตอ่เติมโดยกษตัริยห์ลำยรชักำล องคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค ำท ัง้หมด 

น ้ำหนักยี่สิบสำมตนั ภำยในประดิษฐำนเสน้พระเกศำธำตุ ของพระพุทธเจำ้ จ ำนวนแปดเสน้ และเคร่ือง

อฐัะบริขำรของพระพุทธเจำ้องคก์อ่นทัง้สำมพระองค ์ บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย และอญัมณีตำ่งๆ 

จ ำนวนมำก และยงัมเีพชรขนำดใหญป่ระดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดยี ์จะไดช้ม ควำมงำมของวิหำรสี่ทิศ ซ่ึง

ท ำเป็นศำลำโถงครอบดว้ยหลงัคำทรงประสำทซอ้นเป็นข ัน้ๆ งำนศิลปะ และสถำปัตยกรรมทุกชิ้น ที่

รวมกนัขึ้นเป็นสว่นหน่ึงของพุทธเจดยีล์ว้นมตี ำนำน และภูมิหลงัควำมเป็นมำ ทัง้ส้ิน ชมระฆงัใบใหญท่ี่

องักฤษพยำยำมจะเอำไปแตเ่กดิพลดัตก แมน่ ้ำยำ่งกุง้เสยีกอ่นองักฤษ กูเ้ทำ่ไหร่กไ็มข่ึ้นภำยหลงัชำวพมำ่ 

ชว่ยกนักูข้ึ้นมำแขวนไวท้ี่ เดิมได ้ จึงถือเป็นสญัลกัษณแ์หง่ควำมสำมคัค ี ซ่ึงชำวพมำ่ถือวำ่เป็นระฆงั

ศกัด์ิสิทธ์ิ ใหต้รีะฆงั 3 ครัง้ และอธิษฐำนขออะไรกจ็ะไดด้ ัง่ใจตอ้งกำร จำกนั้นใหท้ำ่นชมแสงของอญัมณี 

ที่ประดบับนยอดฉัตร โดยจุดชมแตล่ะจุด ทำ่นจะไดเ้หน็แสงสตีำ่งกนัออกไป เชน่ สเีหลือง, สนี ้ำเงิน, สี

สม้, สแีดง เป็นตน้ 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

         

             
       



 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น ำทำ่นเดินทำงโดยรถโคช้สู ่เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกวำ่ เมืองพะโค ซ่ึงในอดตีเป็นเมืองหลวง ที่

เกำ่แกท่ี่ สุดของเมืองมอญโบรำณที่ยิ่ งใหญ ่และ อำยุมำกกวำ่ 400 ปี อยูห่ำ่งจำกเมืองยำ่งกุง้ (ระยะทำง

ประมำณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 1.45 ชม. จำกนั้นน ำชม พระราชวงับุเรงนอง และ

บลัลงักผ้ึ์ง ซ่ึงเพิ่ มเร่ิมขุดคน้ และบูรณปฏิสงัขรณเ์ม่ือปี พ.ศ.2533 จำกซำกปรกัหกัพงัที่ยงัหลงเหลืออยู ่

ท ำใหส้นันิษฐำนไดว้ำ่โบรำณสถำนแหง่น้ี เป็นที่ประทบั ของพระเจำ้บุเรงนอง ทำ่นผูท้ี่ไดร้บัค ำสรรเสริญ

วำ่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที่ประทบัของ พระนำงสุพรรณกลัยำ และ สมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช ครัง้

ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสยี  

 

 กรุงศรีอยุธยำใหแ้กพ่มำ่ แตปั่จจุบนั พระรำชวงัแหง่น้ีได ้ เหลือเพยีงแต่

ร่องรอยทำงประวตัิศำสตร์ และถูกสรำ้งจ ำลองพระรำชวงั และต ำหนัก

ตำ่งๆ ขึ้นมำใหมโ่ดยอำ้งองิจำกพงศำวดำร หลงัจำกนั้นน ำทำ่นตกับำตร

พระสงฆก์วำ่ 1,000 รูป วดัไจค้ะวาย สถำนที่ที่มพีระภิกษุ และสำมเณร ไปศึกษำพระไตรปิฎกเป็น

จ ำนวนมำก ทำ่นสำมำรถน ำสมุด ปำกกำ ดินสอไปบริจำคที่วดัแหง่น้ีได ้  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าย่าง 

 จำกนั้น น ำทำ่นเขำ้ชมพระธำตุที่ต ัง้อยูใ่จกลำงเมืองหงสำวด ีเป็นเจดยีเ์กำ่แกคู่บ่ำ้นคูเ่มือง และเป็น 1 ใน 

5 มหำบูชำสถำนส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพมำ่ พระมหาเจดียช์เวมอดอร ์ หรือ พระธาตุมุเตา ภำยใน บรรจุ

พระเกศำธำตุ ของพระพุทธเจำ้ น ำทำ่นนมสักำรยอดเจดยีห์กั ซ่ึงชำวมอญ และชำวพมำ่เช่ือกนัวำ่เป็นจุด

ที่ศกัด์ิสิทธ์ิมำก ซ่ึงเจดยีน้ี์ สมเดจ็พระนเรศวรมหำรำชของไทย เคยมำสกักำระ พระเจดยีม์คีวำมสูง 377 

ฟุต สูงกวำ่ พระมหำเจดยีช์เวดำกอง 51 ฟุต มจุีดอธิษฐำนที่ศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมำ

เม่ือปี พ.ศ 2473 ดว้ยน ้ำหนักที่  มหำศำลตกลงมำยงัพ้ืนลำ่ง แตย่อดฉัตรกลบัยงัคงสภำพเดิม และไมแ่ตก

กระจำ่ยออกไป เป็นที่ร ่ ำลือถึงควำมศกัด์ิสิทธ์ิโดยแท ้ และสถำนที่แหง่น้ียงัเป็นสถำนที่ที่พระเจำ้หงสำล้ิน

ด ำ ใชเ้ป็นที่ เจำะพระกรรณ (หู) ตำมพระรำชประเพณีโบรำณ เพ่ือ

ทดสอบควำมกลำ้หำญกอ่นขึ้นครองรำชย ์ ทำ่นจะไดน้มสักำร ณ จุด

อธิษฐำนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสำมำรถน ำธูปไปค ำ้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ี่

หกัลงมำ เพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียมเมือนดัง่ค ำ้จุนชวีิตใหเ้จริญรุ่งเรือง

ยิ่ งข้ึนไป จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงตอ่สู ่ เมืองไจโ้ท แหง่รฐัมอญ ระหวำ่

ทำงทำ่นจะไดพ้บกบัสะพำนเหลก็ ที่ขำ้มผำ่น แม่น ้าสะโตง สถำนที่

ส ำคญัทำงประวตัิศำสตร ์ ซ่ึงในอดตีขณะที่ 2 สมเดด็ พระนเรศวรก ำลงัรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยำ ได ้

ถูกทหำรพมำ่ไลต่ำม ซ่ึงน ำทพัโดย สุรกรรมำเป็นกองหนำ้ พระมหำอุปรำชำเป็น กองหลวง ยกติดตำม

กองทพัไทยมำ กองหนำ้ของพมำ่ ตำมมำทนัที่ ริมแมน่ ้ำสะโตง ในขณะที่ ฝ่ำยไทย ไดข้ำ้มแมน่ ้ำไปแลว้ 

พระองคไ์ดค้อยป้องกนั มิใหข้ำ้ศึกขำ้มตำมมำได ้ ไดม้กีำรปะทะกนั ที่ ริมฝั่งแมน่ ้ำสะโตง สมเดจ็พระ

นเรศวรทรงใชพ้ระแสง เป็นดำบชุดยำวเกำ้คืบ ยงิถูกสุรกรรมำ แมท่พัหนำ้พมำ่เสยีชวีิตบนคอชำ้ง กองทพั

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

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



 

ของพมำ่ เหน็ขวญัเสยี จึงถอยทพักลบักรุงหงสำวด ีพระแสง

ปืน ที่ ใชย้งิสุรกรรมำตำย บนคอชำ้งน้ี ไดน้ำมปรำกฎตอ่มำ

วำ่ “พระแสงปืนตน้ขำ้มแมน่ ้ำสะโตง” นับเป็นพระแสง 

อษัฎำวุธ อนัเป็นเคร่ืองรำชูปโภค ยงัปรำกฎอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี 

จำกนั้นจำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู ่พระธาตุอินแขวน ใชเ้วลำเดินทำง ประมำณ 45 นำท ีกจ็ะถึง คินปุ้ น

แคมป์ เพ่ือท ำกำรเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่น เป็นรถบรรทุกหกลอ้ ( เป็นรถประจ ำเสน้ทำงชนิดเดยีวที่ เรำจะ

สำมำรถขึ้นพระธำตุอนิแขวนได ้ ) เพ่ือเดินทำงสูย่อดเขำ้ **หมำยเหตุ **กรุณำเตรียมกระเป๋ำสมัภำระ

ขนำดเลก็ 1 คืน เพ่ือน ำติดตวัขึ้นไปบนพระธำตุอนิทรแ์ขวน เน่ืองจำกอำจจะตอ้งจำ้งลูกหำบแบก

สมัภำระ ซ่ึงจะมคีำ่ใชจ้ำ่ยตำมขนำดกระเป๋ำ เร่ิมตน้ที่  1,500 จำ๊ด ทัง้น้ีขึ้นอยู ่กบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้

ในกำรใชบ้ริกำร 

 

พกัท่ี  KHYAITHIYO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL 

 น ำทำ่นชม เจดยีไ์จท้โีย หรือ พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลวำ่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจำก

ระดบัน ้ำทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ที่ต ัง้

อยูบ่นยอดเขำอยำ่งหมิ่นแหม ่แตช่ำวพมำ่มกัยืนกรำนวำ่ไมม่ทีำงตก  

 เพรำะพระเกศำธำตุศกัด์ิสิทธท์ี่บรรจุอยูภ่ำยในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท ำใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยำ่ง  

 สมดุลเร่ือยไป ตำมคติกำรบูชำพระธำตุประจ ำปีเกดิของชำวลำ้นนำ พระธำตุอนิแขวนน้ีใหถื้อ 

 เป็น พระธำตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬำมณีบนสรวงสวรรค ์ โดยเช่ือวำ่ ถำ้ผูใ้ดไดม้ำนมสักำร

พระธำตุอนิแขวนน้ีครบ 3 ครัง้ ผูน้ั้นจะมแีตค่วำมสุขควำมเจริญ พรอ้มทัง้ ขอส่ิงใดกจ็ะไดส้มดัง่ปรำถนำ

ทุกประกำร ทำ่นสำมำรถเตรียมแผน่ทองค ำไปเพ่ือปิดทอง องคพ์ระธำตุอนิแขวน ( เขำ้ไปปิดทองไดเ้ฉพำะ

สุภำพบุรุษ สว่นสภำพสตรี สำมำรถอธิฐำน ปละฝำกสุภำพบุรุษเขำ้ไปปิดแทนได ้)  

19.00 บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จำกนั้นทำ่นสำมำรถขึ้นไปนมสักำร หรือนั่งสมำธิที่พระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คืน แตป่ระตูเหลก็ที่ เปิด ส ำหรบั

สุภำพบุรุษ จะเปิดถึงเวลำ 22.00 น. ควรเตรียมเส้ือกนัหนำว หรือกนัลม หรือผำ้หม่ ผำ้พนัคอม เบำะรอง

นั่ง เน่ืองจำกบนเขำมอุีณหภูมิต ่ำ และอำกำศเยน็ 

 

05.00 น.  อรุณสวสัด์ิยำมเชำ้ ทำ่นสำมำรถข้ึนไปใสบ่ำตรพระธำตุอนิแขวนได ้

06.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น ำทำ่นอ ำลำที่พกัออกเดินทำงกลบั หลงัจำกนั้นน ำคณะนั่งกระเชำ้ชมวิวลงจำกพระธำตุอนิแขวน เพ่ือให ้

ลูกคำ้ไดช้มทศันียภำพควำมสวยงำมจำกมุมสูง กระเชา้ไฟฟ้าข้ึนพระธาตุอินแขวน รฐัมอญใช ้

งบประมำณ 20 ลำ้นดอลลำรส์หรฐั โดยอุปกรณท์ัง้หมดสัง่น ำเขำ้จำกประเทศฝรั่งเศส ถึงคินปู้นแคมป์

เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรบัอำกำศ พรอ้มน ำ ทำ่นเดินทำงสู ่ กรุงหงสำวด ี น ำทำ่นนมสักำร พระพุทธ

วนัท่ีสาม พระธาตุอินแขวน )รวมค่ากระเชา้( - พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว - เจดียไ์จปุ๊่ น - ชอ้ป

ป้ิงตลาดสก็อต -วดับารมี   (B / L /-) 



 

ไสยาสนช์เวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่  มพุีทธลกัษณะที่สวยงำม ในแบบของมอญ ในปี พ.ศ 2524 ซ่ึง

เป็นที่ เคำรพของชำวพมำ่ ท ัว่ประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงำมที่ สุดของพมำ่ องคพ์ระยำว 55 เมตร สูง 

18 เมตร โดยพระบำทจะวำงเหล่ือม พระบำท ซ่ึงจะเป็นเอกลกัษณท์ี่ไมเ่หมือนกบัพระนอนของไทย 

จำกนั้นน ำชม เจดียไ์จปุ๊่ น สรำ้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปำงประทบันั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ สูง 30 เมตร 

ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคด มสมัมำสมัพุทธเจำ้ (ผินพระพกัตรไ์ปทำง

ทิศเหนือ) พระพุทธเจำ้ในอดตี สำมพระองค ์ คือ พระพุทธเจำ้มหำ กสัสปะ (ทิศ

ตะวนัตก) KyaitKhwai Temple เลำ่กนัวำ่ สรำ้งขึ้นโดย สตรีสี่พี่นอ้งที่มพุีทธ

ศรทัธำสูงสง่ และตำ่งใหส้ตัยส์ำบำน วำ่จะรกัษำพรหมจรรย ์ไวช้ ัว่ชวีิต  

 

ตอ่มำ 1 ใน 4 สำวหนีไปแตง่งำน ร ่ ำลือกนัวำ่ท ำใหพระพุทธรูปองค ์นั้นเกดิรอยรำ้ว ขึ้นมำทนัท ี

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าย่าง 

 จำกนั้นน ำทำ่นชอ้ปป้ิง ตลากโบโจก๊ อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลำดเกำ่แกข่องชำวพมำ่ สรำ้ง

ขึ้นโดยชำวสกอ็ตในสมยัที่ยงัเป็นอำณำนิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอำคำรเรียงตอ่กนั หลำยหลงั สินคำ้

ที่จ ำหน่ำยในตลำดแหง่น้ีมหีลำกหลำยชนิด เชน่ เคร่ืองเงิน ที่มศิีลปะผลมระหวำงมอญ กบัพมำ่ ภำพวำด 

งำนแกะสลกัจำกไม ้อญัมณี หยก ผำ้ทอ เส้ือผำ้ส ำเร็จรูป แป้งทำนำคำ เป็นตน้  

ไดเ้วลำอนัสมควร น ำทำ่นเดินทำงสู ่ วดับารมี สกักำระพระเกศำของ พระพุทธเจำ้ ที่ เช่ือวำ่ยงัมชีวีิตอยู ่

จริงดว้ยองคพ์ระเกศำธำตุน้ีเม่ือน ำมำวำง จะสำมำรถ เคล่ือนไหวได ้อกีทัง้วดัน้ียงัไดช่ื้อวำ่เป็นที่  เกบ็องค์

พระบรมสำรีริกธำตุไวม้ำกที่ สุดดว้ย ไมว่ำ่จะเป็นของพระโมคำลำ พระสำรีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต์ำ่งๆ 

(รบัพระธำตุเพิ่มควำมเป็นสิริมงคงแกช่วีิต กอ่นเดินทำงกลบั) 

 

 ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ  

 

ก าหนดการเดินทาง 

สิงหาคม – กนัยายน 2565 

) กรุป๊เดินทาง 35 ท่าน ( 

พกัหอ้งละ   

 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

ท่านละ 

 

 

 **โปรแกรมท่องเท่ียวอาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชนข์องนกัท่องเท่ียวเป็น

ส าคญั 

 **ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนทุกครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บริษทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

17.50 น.  เดินทำงกลบักรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES 

เที่ยวบินที่  UB017 (บริการอาหารบนเคร่ือง( 

19.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพ พรอ้มควำมประทบัใจมิรูลื้ม☺ 



 

**ในกรณีท่ีกระเชา้ปิด หรือสภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวยต่อการนัง่กระเชา้ )จะปรบัเป็นนัง่รถแทน( ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

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

คำ่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป้ ) กรุงเทพ – ยำ่งกุง้  

คำ่อำหำรและเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวใ้นรำยกำร   

คำ่ที่พกัตำมที่ระบุในรำยกำร 2 คืน 

คำ่น ้ำหนักกระเป๋ำเดินทำงทำ่นละไมเ่กิน 20 กก.   

คำ่บตัรเขำ้ชมสถำนที่ทอ่งเที่ยวตำ่งๆตำมรำยกำร  

 รวมคำ่รถขึ้นอินทร์แขวน 1 ขำ / คำ่ขึ้นกระเชำ้ 1 ขำ             

คำ่รถบสัน ำเที่ยว พรอ้มมคัคุเทศกค์อยบริกำรตลอดกำร

เดินทำง                                                                                                                            

  

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

    ทัง้น้ียอ่มอยู ่ในขอ้จ ำกดัที่มกีำรตกลงไวก้บับริษัทประกนัชวิีต  

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

 คำ่ท ำหนงัสือเดินทำงไทย และคำ่ธรรมเนียมส ำหรับผูถื้อพำสปอร์ตตำ่งชำติ 

 คำ่อำหำรและเคร่ืองด่ืมที่ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  

 คำ่ธรรมเนียมกระเป๋ำเดินทำงที่น ้ำหนักเกิน 20 กก.   

 คำ่ใชจ้ำ่ยอื่ น ๆ ที่ มิไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร เชน่ คำ่ซกัรีด โทรศพัท ์ คำ่มินิบำร์ ฯลฯ  

 ภำษีมูลคำ่เพิ่ ม 7 % และภำษีหกั ณ ที่จำ่ย 3%  

 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชำวตำ่งชำติ  )พำสปอร์ตไทยไดร้ับกำรยกเวน้วซีำ่(   

 ค่าทิปสินน ้าใจ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  ท่านละ 1,200 บาท )ไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์แลว้แต่

ความพึงพอใจฃองลูกคา้( 

**ขณะน้ีรฐับำลไทยและเมยีนมำร์ไดล้งนำมควำมตกลง ยกเวน้กำรตรวจลงตรำผูถื้อหนังสือเดนิทำงธรรมดำ ผำ่นทำ่อำกำศยำน

นำนำชำตแิละจะมสิีทธิพ ำนักในดนิแดนของอกีฝ่ำยหน่ึงเป็นระยะเวลำไมเ่กนิ 14 วนั ซ่ึงจะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที่ 11 สิงหำคม 2558 

ทัง้น้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตอ้งกลบัมาย่ืนวีซ่าเขา้ออกปกติอีกทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวีซ่าเพ่ิมอีกท่านละ  

2,100 บาท** 

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

1.กรุณำจองลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระคำ่มดัจ ำ ทำ่นละ่ 5,000 บำท 

 สว่นที่ เหลือช ำระกอ่นกำรเดินทำง 20 วนั 

2. แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทำง 30 วนั คืนคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจริง 

2.1 แจง้ยกเลิกกอ่นเดินทำง 15-29 วนั เกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทำ่นละ 5,000 บำท 

2.2 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวำ่ 15 วนักอ่นเดินทำง ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

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

2.3 ส ำหรับผูโ้ดยสำรที่ไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทำงไทย และทำงบริษัทฯเป็นผูย่ื้นวซีำ่ให ้เม่ือผลวซีำ่ผำ่นแลว้มกีำรยกเลิก

กำรเดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนคำ่มดัจ ำท ัง้หมด 



 

3. กรณีผูเ้ดินทำงไมถึ่ง 20 ทำ่น ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรออกเดินทำงโดยไมม่หีวัหนำ้ทวัร์จำกเมืองไทย 

4. กรณีเจบ็ป่วยจนไมส่ำมำรถเดินทำงไดซ่ึ้งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรองบริษัทฯจะพิจำรณำเล่ือน

กำรเดินทำงของทำ่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ ัง้น้ีทำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยที่ไมส่ำมำรถเรียกคืนได ้เชน่คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน 

คำ่หอ้ง คำ่ธรรมเนียมวซีำ่ตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเกบ็ และคำ่ใชจ้ำ่ยอื่ นๆที่ เกิดขึ้นตำมจริง ในกรณีที่ไมส่ำมำรถเดิน 

ทำงได ้

5. เน่ืองจำกตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทำงตำมวนัที่ที่ระบุบนหนำ้ตัว๋เทำ่นั้นจึงไมส่ำมำรถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำร

เดินทำงใดๆทัง้ส้ิน กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทัง้หมดหรือบำงสว่น

ใหก้บัทำ่น 

6. เม่ือทำ่นออกเดินทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดกำรใชบ้ริกำรรำยกำรใดรำยกำรหน่ึงหรือไมเ่ดินทำงพรอ้มคณะถือวำ่

ทำ่นสละสิทธ์ิ ไมอ่ำจเรียกรอ้งคำ่บริกำรและเงินมดัจ ำคืนไดไ้มว่ำ่กรณีใด ๆ 

7. กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศที่บริษัทฯ ระบุ

ในรำยกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคำ่บริกำรไมว่ำ่กรณีใด ๆ 

 

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

1. บริษัทฯมสิีทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดบำงประกำรในทวัร์น้ีเม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่ำจแกไ้ขได ้

2. บริษัทฯ ไมร่ับผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตุกำรณท์ี่ เกิดจำกสำยกำรบิน ภยัธรรมชำติ ปฏิวตัิและอื่ นๆที่อยูน่อกเหนือกำร

ควบคุมของทำงบริษัทฯหรือคำ่ใชจ้ำ่ยเพิ่ มเติมที่ เกิดขึ้นทำงตรงหรือทำงออ้ม เชน่ กำรเจบ็ป่วย  ,กำรถูกท ำรำ้ย ,กำรสูญ

หำย ,ควำมลำ่ชำ้  หรือจำกอุบตัิเหตุตำ่งๆ  

3. หำกทำ่นถอนตวักอ่นรำยกำรทอ่งเที่ยวจะส้ินสุดลง ทำงบริษัทฯ จะถือวำ่ทำ่นสละสิทธ์ิและจะไมร่ับผดิชอบคำ่บริกำร

ที่ทำ่นไดช้  ำระไวแ้ลว้ไมว่ำ่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่กำรหำ้มออกนอกประเทศ หรือ หำ้มเขำ้ประเทศ อนัเน่ืองมำจำกมส่ิีงผิดกฎหมำย หรือ

เอกสำร เดินทำงไมถู่กตอ้ง หรือ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รำยกำรน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับกำรยืนยนัจำกบริษัทฯ อกีครั้งหน่ึง หลงัจำกไดส้ ำรองที่นั่งบนเคร่ือง และ

โรงแรมที่พกัในตำ่งประเทศเป็นที่ เรียบรอ้ย แตอ่ยำ่งไรกต็ำมรำยกำรน้ีอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

6. รำคำน้ีคิดตำมรำคำตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่จะปรับรำคำตัว๋

เคร่ืองบิน ตำมสถำนกำรณด์งักลำ่ว 

7. กรณีเกิดควำมผดิพลำดจำกตวัแทน หรือ หน่วยงำนที่ เกี่ยวขอ้ง จนมกีำรยกเลิก ลำ่ชำ้ เปลี่ยนแปลง กำรบริกำรจำก

สำยกำรบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนที่ ใหบ้ริกำร บริษัทฯจะด ำ เนินโดยสุดควำมสำมำรถที่จะจดับริกำรทวัร์อ่ืน

ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้ ำหรับคำ่บริกำรนั้นๆ 

8. มคัคุเทศก ์พนักงำน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่สิีทธ์ิในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ ทัง้ส้ินแทนบริษัทฯ นอกจำกมเีอกสำร

ลงนำม โดยผูม้อี  ำนำจของบริษัทฯ ก ำกบัเทำ่นั้น 

9. หำกไมส่ำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมำจำกธรรมชำติ ควำมลำ่ชำ้ และ ควำมผิดพลำด

จำกทำงสำยกำรบิน จะไมม่กีำรคืนเงินใดๆทัง้ส้ิน แตท่ ัง้น้ีทำงบริษัทฯจะจดัหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่ อ่ืนๆมำให ้โดยขอ

สงวนสิทธ์ิกำรจดัหำน้ีโดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้  

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

   


