
 
 
 
 
  

 

รายการทวัร์ 

 

 

 

 
 

 

 

รายการทวัร ์

วนัท่ี รายการ เชา้ เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ย่างกุง้ – พระนอนตาหวาน  – วดังาทตัจี – 

วดัพระเขีย้วแกว้จุฬามณี – มหาวชิยเจดีย ์– พระมหาเจดียช์เวดากอง 
   

SEDONA HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

2 
เจดียซ์ูเล – เจดียก์าบาเอ – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – 

เทพกระซิบ – สก๊อตมารเ์ก็ต – วดัพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
   --------------- 

RGN001A  : ย่างกุ้ง...อิ่มบุญ...ไหว้พระ 9 วัด  2วัน1คืน 

สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิส์ิทธิสู์งสุดแหง่พม่า : พระมหาเจดยีช์เวดากอง  
 

 พระนอนตาหวาน : วดัหงาทตัจี : วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี : มหาวชิยเจดีย ์: พระมหาเจดียช์เวดากอง : เจดียซ์เูล : 

เจดียก์าบาเอ : เจดียโ์บตาทาวน ์: เทพทนัใจ : เทพกระซบิ : วดัพระหินออ่น : ชอ้ปปิง้สินคา้พืน้เมืองท่ีตลาดสก๊อต :  
 อิม่อร่อยกบัเมนพูิเศษ !!  เป็ดปักกิ่งย่างช้ันด ี// สลัดกุ้งมังกร รสเดด็   

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 



 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต ่ากวา่ 12 ปีจึงใช้ราคาเด็ก 

วนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเดก็เสรมิเตียง  

พกัผูใ้หญ่ 2ท่าน+1เดก็ 

ท่านละ 

ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง  

พกัผูใ้หญ่2ท่าน+1เดก็ 

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพิม่ 

ท่านละ 

30 พฤศจกิายน – 01 ธันวาคม  2562 8,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท 2,500 บาท 
07-08 // 08-09 ธันวาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
14-15 // 15-16 ธันวาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

22-23 ธันวาคม 2562 8,900 บาท 8,900 บาท 8,900 บาท 2,500 บาท 
11-12 // 12-13 มกราคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

       18-19 // 20-21 มกราคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
25-26 // 26-27 มกราคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
2-3 // 15-16 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

23-24 กมุภาพนัธ ์2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
7-8 // 8-9 มีนาคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

14-15 // 15-16 มีนาคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
21-22 // 22-23 มีนาคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 
28-29 // 29-30 มีนาคม 2563 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,500 บาท 

วนัแรก       กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – ย่างกุง้ – พระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจี (พระนอนตาหวาน) – วดัหงาทตัจี –  
                      วดัพระเขีย้วแกว้จฬุามณี – มหาวชิยเจดีย ์– พระมหาเจดียช์เวดากอง                            (-/เท่ียง/เย็น) 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ช้ัน 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้า

หมายเลข 7 สายการบินเมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน (N)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ
คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนั่งก่อนออกเดินทาง 

10.40 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบิน 8M336  
**มีอาหารวา่งบรกิารพรอ้มเครื่องด่ืม** 

11.25 น. เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
 สนามบินยา่งกุง้ตัง้อยูท่างทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุง้ 15 กิโลเมตร   
(เวลาทอ้งถ่ินท่ีพม่าชา้กวา่ไทยครึง่ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง และ
ศลุกากรแลว้ น าทา่นเดินทางสูต่วัเมืองยา่งกุง้โดยรถโคช้ปรบัอากาศ  



 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1) 

 1. พระพุทธไสยาสนเ์จ้าทตัจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสนอ์งคใ์หญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สรา้งขึน้เม่ือ
ปี พ.ศ.2442 และแลว้เสรจ็สมบูรณใ์นปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพม่านามวา่  
“โบตา” และไดร้บัการบูรณะสรา้งใหม่ ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิดความ
เสยีหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยูอ่ยูใ่นตวัเมืองยา่งกุง้ คนไทย
สว่นใหญ่รูจ้กัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาท่ีสวยงามแลว้  
ยงัมีขนตาท่ีงอนงาม สว่นลกูนยันต์า ท าดว้ยแกว้ท่ีสั่งผลิตเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ท าใหม้องดแูลว้เหมือนมีชีวิตราวกบัมีน า้
หลอ่เลีย้งอยูภ่ายใน ใตพ้ระบาทท่ีวางไวไ้ม่เสมอกนันัน้มีการวาดลวดลายสวยงามวา่ดว้ยสิ่งท่ีเป็นมงคล ประกอบดว้ย ธรรมจกัร 
มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทัง้ 3 คือเครื่องหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เครื่องหมาย 21 ประการ แสดงถึงสตัวโ์ลก 
และเครื่องหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเครื่องหมายพระเจา้จกัรพรรดิรวมอยูใ่นนัน้ดว้ย 
 2. วัดหงาทัตจี เป็นวัดท่ีมีพระพุทธรูปองคใ์หญ่ปางมารวิชัย แกะสลกัจาก
หินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตรยิ ์เครื่องทรงเป็นโลหะ สว่นเครื่องประกอบดา้นหลงั
เป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมดและสลกัเป็นลวดลายตา่งๆ องคพ์ระพทุธรูปมีความสงู
ประมาณตกึ 5 ชัน้ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง ดู
สวยแปลกตา จากหนา้พระไปทางขวาดา้นขา้งจะเจอกับรูปพุทธประวัติท่ีเป็น
ภาพวาดและปนูป้ันลอยตวัเหมือนภาพสามมิติ 

 3. วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณี วัดซเวตอเมียต หรือเมียตเซดอร ์Swe Taw 
Myat, Buddha Tooth Relic Pagoda หรอืท่ีคนไทยรูจ้กักันในช่ือวา่ "วดัพระเขีย้ว
แก้วจุฬามณี " วัดนี ้เป็นสถาปัตยกรรมพม่ าโบราณพุกาม  โดยรวม เอา
สถาปัตยกรรมของพม่าในยุคต่างๆ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกัน องคเ์จดียเ์ป็นทรง
ปราสาท 8 เหลี่ยม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองค าแท้ ภายในองค์เจดีย์
ประดับตกแต่งอย่างวิจิตร กลางโถงเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้วอัน

ศกัด์ิสทิธ์ิ ท่ีไดม้าจากศรีลงักาตัง้แตส่มยัของพระเจา้บุเรงนอง นบัเป็นสิ่งศกัด์ิสทิธ์ิ
คูบ่า้นคูเ่มืองของยา่งกุง้ 
 4. มหาวิชยเจดีย ์MAHA WIZAYA PAGODA มหาวิชยเจดีย ์อยูติ่ดกบั
เจดียช์เวดากองทางทิศใต ้มหาวิชยเจดียถ์กูสรา้งขึน้เม่ือ พ.ศ.2523 มีความเช่ือ
ของชาวเมืองวา่ ภายในบรรจุพระเกศาธาตสุองเสน้ ลกัษณะเดน่ของมหาวิชย
เจดีย ์คือเจดียโ์ดมสขีาว – ทอง ท่ีมีความอลงัการของโถงตรงกลางท่ีประดิษฐาน



 
 
 
 

พระพทุธรูป 8 องค ์เพดานเป็นทอ้งฟา้ ผนงัรอบๆเป็นภาพตน้โพธ์ิ มีภาพพทุธประวติัของพระพทุธเจา้ เน่ืองจากท่ีน่ีอยูติ่ดกบั
เจดียช์เวดากอง จึงท าใหมี้นกัทอ่งเท่ียวไปเยี่ยมชมนอ้ยมาก จึงเรยีกไดว้า่เป็นความงามท่ีถกูลมืก็วา่ได้ 
  5. พระมหาเจดียช์เวดากอง (พระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า) เป็นเจดียท์องค าสี
ทองเหลอืงอรา่ม อยูบ่นเนินเขาเสนคุตตระ (Singuttara Hill) นานเกือบ 2,500 ปี มี
ต านานเลา่วา่ เจดียช์เวดากองเกิดขึน้ตัง้แตพ่ทุธกาล เม่ือสองพี่นอ้งตะปสุสะ
และภลัลกิะ เดินทางไปคา้ขายที่อินเดียและเกิดความเลื่อมใสในพระพทุธศาสนา
จนปวารณาตนเป็นอุบาสกคูแ่รกในพระพทุธศาสนา พระพุทธเจา้จึงประทานเสน้
พระเกศาให ้8 เสน้ ทัง้สองจึงน ากลบัมาประดิษฐานท่ีเมืองยา่งกุง้หรอืเมืองอสตินั
ชนะ โอกาละในอดีต และบรรจุในเจดียส์งูเพียง 9 เมตรท่ีท าจาก ทอง เงิน ดีบุก 
ทองแดงตะกั่ว หินอ่อน และเหลก็ ตอ่มาพระเจา้แผน่ดินเมืองมอญและพม่าหลายองคไ์ดเ้สด็จมาบูรณะและก่อเจดียใ์หม่ครอบ
เจดียถ์ึง 7 ครัง้ เช่น พระนางชินซอวบ์ู (Queen Shin Sawbu) แหง่หงสาวดี ไดถ้วายทองค าแทเ้ท่าน า้หนกัพระองคตี์เป็นแผ่น
ทองหุม้องคพ์ระธาตไุว ้สว่นพระเจา้ธรรมเจดีย ์(Dhammazedi) ราชบุตรเขยของพระองค ์สว่นในพระเจา้มินดงแหง่มณัฑะเลยก็์
ทรงบูรณะยอดฉตัรใหม่แทนยอดฉตัรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตกุารณแ์ผน่ดินไหว ท าใหปั้จจุบนัเจดียช์เวดากองมีความสงูถึง 122 
เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉตัรนัน้ประกอบไปดว้ยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีคา่มหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวไดอ้ยา่งชดัเจน
ในยามค ่าคืน 
******************************************************************************** 
การเท่ียวชมเจดียช์เวดากองนัน้สามารถมาไดท้ัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน 
โดยรอบฐานเจดียมี์บนัไดและประตใูหเ้ลอืกเดินขึน้ลงได ้4 ทิศคือ เหนือ ใต ้
ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดียช์เวดากอง
ยามกลางวนัวา่สวยแลว้ ยามแสงกลางคืนนัน้อรา่มงามยิ่งกวา่ สมกบัน า้หนัก
ทองค าท่ีหอ่หุม้องคเ์จดียอ์ยู ่1,100 กิโลกรมั และเป็นท่ีมาของความหมายชเวดา
กองท่ีแปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด่า้นหนา้อาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององคเ์จดีย์
เป็นลานกวา้งท่ีกษัตรยิท์กุพระองคข์องพม่าตอ้งมาขอพร ปัจจบุนัเป็นจุดท่ีผูค้น
นิยมมากราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองโดยคกุเขา่หนัหนา้เขา้หาองคเ์จดีย ์สวด
มนตต์ัง้ใจอธิฐานเพื่อขอใหไ้ดใ้นสิ่งท่ีปรารถนา  
นอกจากนีร้อบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ รวม 8 
องค ์ ทา่นสามารถสรงน า้พระประจ าวนัเกิดของตวัเองไดต้ามจุด โดยแตล่ะจุดจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณป์ระจ าวนัเกิดเป็นรูปป้ันสตัวป์ระจ าวนัเกิดใหอ้ยา่งชดัเจน 
 



 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น  บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 2) 

ท่ีพกั   SEDONA HOTEL//SHANGRILA HOTEL หรอืเทียบเทา่ 

 

วนัท่ีสอง       เจดียซ์เูล – เจดียก์าบาเอ – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – ชอ้ปปิง้สก๊อตมาเก็ต –  
                        วดัพระหินออ่น – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ)                                                                   (เชา้/เท่ียง/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 3) 

 6. เจดียซ์ูเล ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ยา่นเศรษฐกิจท่ีส  าคญั มีอายมุากกวา่ 
2,000 ปี เป็นเจดียท์รงแปดเหลี่ยม สเีหลอืงทองอรา่ม และมีความสงู
มากกวา่ 150 ฟุต ประดิษฐานพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ตามต านาน
ท่ีตัง้ของเจดียซู์เลในปัจจุบนัเคยเป็นท่ีสถิตของนะนามวา่ ซูเล เม่ือทา้วสกักะ
อยากจะช่วยเหลอืกษัตรยิโ์อะกะลาปะ เพื่อหาสถานท่ีประดิษฐานพระเกศา
ธาต ุแตท่า้วสกักะไม่ทราบวา่ควรเป็นท่ีไหน เหลา่เทวดา มนษุย ์พรอ้มดว้ย
กษัตรยิโ์อะกะลาปะจึงมาประชุมบรเิวณซูเล และนะซูเลจึงไดแ้นะน าสถานท่ี
ส  าหรบัการสรา้งเจดียช์เวดากอง สมยัท่ีองักฤษปกครองพม่า ไดมี้การพฒันาเมืองโดยใชพ้ระเจดียซู์เลเป็นจุดศนูยก์ลางในการ
สรา้งถนนออกไปยงัจุดตา่ง ๆ ทั่วเมืองยา่งกุง้ โดยชาวพม่าถือวา่พระเจดียแ์หง่นีเ้ป็นพระเจดียท์องอนัเป็นศนูยก์ลางของทกุสิ่ง 
และตัง้อยูใ่กลก้บัสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส  าคญัอยา่งสวนสาธารณะมหาบณัฑลุะ 
(Maha Bandoola Park) และศาลาวา่การกรุงยา่งกุง้อีกดว้ย 
 7. เจดียก์าบาเอ (Kaba Aye Pagoda) ค  าวา่ กาบาเอ หมายถึง 
สนัติภาพของโลก, โลกแหง่สนัติสขุ เป็นเจดียท์รงกลมท่ีมีความสงูและ

ค าไหว้พระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธัง สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธัสสะติ ทติุยงั โกนาคะมะนงั ธัมมะ การะนงั ธาตโุย 
ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรงั ธาตโุย ธัสสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด  อาทิตย ์  จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



 
 
 
 

เสน้ผา่ศูนยก์ลางเทา่กนั (34 เมตร) สรา้งขึน้เม่ือปีพ.ศ.2493-2495 ในสมยันายกฯ อูน ุ(นายกรฐัมนตรคีนแรกของเมียนมา) เพื่อ
ใชเ้ป็นสถานท่ีในการช าระพระไตรปิฏกครัง้ท่ี 6 ในช่วงปี พ.ศ.2497-2499 
 8. เจดียโ์บตาทาวน ์// เจดียโ์บตาทาวน ์แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมีความเช่ือเลา่ตอ่ๆกนัมาวา่เม่ือประมาณ 2,000 ปี
ท่ีแลว้พระเจา้โอกะลาปะกษัตรยิม์อญ ไดใ้หท้หาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารรีกิธาต)ุ ท่ีอนัเชิญมา
จากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่นอ้งอญัเชิญมาทางเรอืและมาขึน้ฝ่ังเมืองตะเกิงหรอืเมืองดากอง ณ บรเิวณนี ้เพื่อน าไปบรรจไุว้
ท่ีมหาเจดียช์เวดากอง และทรงบรรจุเสน้พระเกศาธาตไุว ้1 เสน้ ในเจดียนี์ ้วนัเวลาผา่นไป ไดมี้การบูรณะซอ่มแซมเจดีย ์ผลจาก
ความเสยีหายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึ่งปรากฏวา่ ไปพบของมีคา่หลายอยา่งภายในเจดีย ์จึงสรา้งโครงสรา้งใหม่ขึน้มาในปี 
พ.ศ.2496 และไดน้  าพระเกศาธาต ุมาครอบแกว้ใสไว ้ใจกลางเจดีย ์เพื่อใหพ้ทุธศาสนิกชนไดส้ามารถมองเห็นเสน้พระเกศาธาตุ
ได ้ภายในเจดียเ์ป็นสทีองอรา่มสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดียใ์หส้ามารถเดินชมความสวยงามของเจดียอี์กดว้ย  
 นัตโบโบยี//เทพทันใจ ซึ่งเป็นหนึ่งในนตัท่ีชาวพม่านบัถือมากท่ีสดุซึ่งชาว
พม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิ่งใดแลว้
จะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพื่อขอสิ่งท่ีตน
ปรารถนา 
วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจ  
จะมีเจา้หนา้ท่ีคอยใหบ้รกิารเรื่องของสกัการะอยูด่า้นหนา้ของวดั ซึ่งจะ
ประกอบไปดว้ย มะพรา้ว กลว้ย ใบแหง่ชนะ ผา้คลอ้งคอ รม่ฉตัรกระดาษ 
ดอกไม ้ซึ่งสิ่งของเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีนิยม น ามาถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร 
นิยมน า ธนบตัร 2ใบ มว้นเป็นกรวย ซอ้นกนั 2 ใบ น าไปเสยีบไวใ้นมือของเทพ
ทนัใจขา้งท่ีชีต้รงมา โดยเอาหนา้ผากแตะไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพรอ้มอธิษฐาน ตามสิ่งท่ีตนเองปรารถนา  
เม่ือเสรจ็แลว้จึงดงึน าธนบตัรออกมา 1 ใบ เพื่อความเป็นสริมิงคล  
 (วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ใหท้่านขอเพียงข้อเดียวที่ท่านอยากจะ
ได้มากที่สุด)  
 เทพกระซิบ ตัง้อยูฝ่ั่งตรงขา้มเจดียโ์บตาทาวน ์เป็น 1 ใน นตัหรอืผีหลวง 
37 ตนท่ีชาวพม่าเคารพนบัถือมาก มีต านานเลา่วา่นางเป็นธิดาของพญานาค
ท่ีเกิดศรทัธาในพระพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่รบัประทานเนือ้สตัว ์
หลงัจากนางสิน้ชีพในปี ค.ศ. 1957 จึงไดก้ลายมาเป็นนตัหรอืเทะท่ีชาวพม่า
เคารพกราบไหวก้นัมาเน่ินนาน  
 เลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมือง ณ ตลาดสก๊อต หรอืเรยีกอีกอยา่งวา่ตลาดโบยกอ
องซาน เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุในพม่าเป็นศนูยร์วมของฝากทกุชนิด 
อาทิเช่น เสือ้ผา้ ของท่ีระลกึตา่งๆ เครื่องเงิน, อญัมณี , ไมแ้กะสลกั
พระพทุธรูป เทวรูปท่ีท าดว้ยไมจ้นัทน,์ เครื่องแกะสลกั, เครื่องลงรกัปิดทอง
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ตา่งๆ, ถว้ยชามกงัไสจีนโบราณ, โคมไฟแกว้ และแจกนัเจียระไนโบราณ, นาฬิกาขอ้มือเก่า, ผา้ไหมลายตา่งๆ   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เท่ียง   บรกิารอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 4)  

 9. พระหนิอ่อน “LAWKA chantha Abaya Labamuni Buddha 
Image” พระหินขาวนีส้รา้งจากหินขาวท่ีมีลกัษณะมนัวาว สขีาวสะอาดและ
ไม่มีต าหนิ สงู  37 ฟุต กวา้ง 25 ฟุต หนกั 600 ตนั เป็นพระพทุธรูปประทบันั่ง 
พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตท่ีุอญัเชิญมาจากสงิคโ์ปรแ์ละศรลีงักา
ยกขึน้หนัฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์หมายถึง การไลศ่ตัรูและประทานความ
เจรญิรุง่เรอืงนอกจากนีย้งัมีการน าหินท่ีเหลอืมาสลกัเป็นพระพทุธบาทซา้ย
และขวา ประดิษฐานอยู ่บรเิวณดา้นหลงัพระพทุธรูปดว้ย  
 มุ่งหนา้สูส่นามบิน มิงกะลาดง  
14.30 น.   คณะเดินทางถึงสนามบิน ย่างกุ้ง  
16.30 น.   ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินเมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เท่ียวบินท่ี  8M331 
18.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)  โดยสวสัดิภาพ 

  SPiRiT OF  MYANMAR  
 

อัตราค่าบริการรวม 
คา่ตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พรอ้มคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่น า้หนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรมั / 1 ทา่น 
คา่ท่ีพกัตามระบุในรายการพกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุหรอืเทียบเทา่ 
คา่อาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
คา่จา้งหวัหนา้ทวัรไ์ทย และไกดท์อ้งถ่ินพม่า 
คา่รถรบั-สง่ตามสถานทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดินทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสยีชีวิต 1,000,000// กรณีรกัษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม ์

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลี่ยนแปลงหรอืตอ้งซือ้ตั๋วเด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไขสายการบิน 
คา่น า้หนกัสมัภาระน า้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรมั / 1 ทา่น ตามท่ีระบุไว ้ 
คา่ใชจ้่ายสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเช่น มินิบาร ์คา่โทรศพัท ์คา่อินเตอรเ์น็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสริฟ์
ตา่งๆ ฯลฯ  



 
 
 
 

คา่อาหารและเครื่องด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
คา่ท าหนงัสอืเดินทาง คา่วีซา่ตา่งชาติและคา่แจง้เขา้-ออกประเทศ ของคนตา่งดา้ว หรอืเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใชป้ระกอบสว่นตวั 
คา่รถรบั-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไวต้ามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
คา่ทิปท่ีระบุไว ้ชดัเจน ส  าหรบั หวัหนา้ทวัร+์ไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ ทา่นละ 300 บาท/วนั/ทา่น ( 300*2วนั = 600 บาท/ทา่น)    
   **เด็กจ่ายทิปเทา่กบัผูใ้หญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบุลกัษณะหอ้งท่ีคณุตอ้งการเพื่อความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (หอ้ง 2 เตียง) // DOUBLE (หอ้ง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (หอ้งเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (หอ้ง 2 เตียง +1 เตียงเสรมิ) 
หากไม่มีการระบ ุทางบรษิัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ใหก้บัผูเ้ขา้พกั 
หากทา่นไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได ้   
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจง้การไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 1 อาทิตย ์ หากทา่นแจง้ชา้ อาจท าใหท้างบรษิัทฯไม่
สามารถเตรยีมการใหท้า่นไดท้นั ตอ้งขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายช่ือผูเ้ดินทาง เลื่อนหรอืโยกยา้ยวนัเดินทาง ไดห้ลงัจากท าการออกตั๋วโดยสารแลว้  
 
เงื่อนไขการจองทัวร ์ 
1.ช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาทหรอืตามท่ีบรษิทัฯระบุ โดยโอนเขา้บญัชี ตามเอกสารเรยีกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสทิธ์ิงดรบัเช็ค ทกุกรณี) (หากไม่ช  าระตามก าหนดขอสวงวนสทิธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน ์อีเมลล ์หรอื แอฟพลเิคชั่นอ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีทา่นสะดวก 
3.สง่เอกสารหนา้พาสปอรต์ ท่ีมองเห็นขอ้มลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีบรษิัทฯ 
4.คา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลอื กรุณาช าระก่อนการเดินทาง 20-30 วนั หรอืตามวนัท่ีบรษิัทก าหนดในเอกสารเรยีกเก็บเงิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร ์ 

1. แจง้ขอยกเลกิทวัรก์่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเต็มจ านวนท่ีทา่นไดช้  าระมาแลว้  
2. แจง้ขอยกเลกิทวัรก์่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจ านวนท่ีทา่นไดช้  าระมาแลว้ 
3. แจง้ยกเลกิทวัรก์่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินท่ีทา่นช าระมาแลว้ทกุกรณี 
4. ยกเวน้กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรอืช่วงเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรอืกรุป๊ท่ีทีการ การนัตีคา่มดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรอืโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเน่ืองจากตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนัน้ๆ  



 
 
 
 

 
กรุ๊ปออกเดินทางได ้

1. ยอดจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ทา่น ออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร)์ 
2. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ทา่น ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทาง
เป็นส  าคญั 
 บรษิัทฯ รบัผูร้ว่มเดินทาง เฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  
 หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ( บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบหากอายกุารใชง้านเหลอืนอ้ยกวา่ 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได)้ 
บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคมุได ้ 
 บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ และจะไม่คืนคา่ใชจ้่ายคา่ทวัรท่ี์ทา่นไดช้  าระ
มาเรยีบรอ้ยแลว้ 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัรใ์นรูปแบบเหมาจ่าย บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบและไม่ท าการคืนคา่ใชจ้่ายไดๆ หากทา่นใชบ้รกิารจาก
ทางบรษิัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว ้ไม่เท่ียวบางรายการ  
บรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอืเกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรอืในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบิน 
 กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพรอ้มคณะได ้ตั๋วโดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกยา้ยเลื่อนก าหนดเดินทางไปใชใ้นครัง้อื่นได  ้
 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมีการสลบัปรบัเปลี่ยน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพื่อปรบัให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณเ์ฉพาะตรงนัน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ เพื่อใหท้กุอยา่งเป็นไปดว้ย
ความเหมาะสมและรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนร์ว่มกนัทกุฝ่าย  
 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิัทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ไดย้อมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ทัง้หมดแลว้ 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอรต์ตอ้งมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดขอ้ผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได ้ทางบรษิัทฯไม่รบัผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื่อนไขการเดินทางใหเ้ขา้ใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชนข์องทา่น 



 
 
 
 

 


