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พม่า ย่างกุง้ หงสาวด ีอนิทรแ์ขวน สเิรยีม (กุง้เผ่า+เป็ด
ปักก ิง่) 

จุดเด่น 

 

 สักการะ พระธาตุมุเตา พระธาตุอนิทร์แขวน พระมหาเจดยี์ชเวดากอง 

 ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังบุเรงนอง หรือ บัลลังกผ์ึง้ 

 สักการะ พระนอนยิ้มหวาน พระพุทธไสยาสนเ์จาทัตยี พระนอนตาหวาน 

 สักการะ พระจกบาตร หรือ พระอุปคุป 

 ขอพรท่าน เทพทันใจ และ เทพกระซบิ 

 อ ิม่อร่อย กับ เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้าเผา เป็ดปักก ิง่ และ สลัดกุง้มังกร 

 

ชื่อโปรแกรม  พม่า ย่างกุ ้ง หงสาวดี อินทร ์แขวน สิเร ียม (กุ ้งเผ่า+เป็ดปักกิ่ง)   

จ านวน 3 วนั 3 คืน  

ก าหนดการเดินทาง   
 

วนัท ี ่1 
กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) - ย่างกุง้ - เจดยีไ์จปุ่ น -  หงสาวด ี-  พระธาตุมุเตา -  พระราชวงั

บุเรงนอง - พระธาตุอนิทรแ์ขวน (รวมรถขึน้พระธาตุ) 

 

04:00 น. คณะพร ้อมกัน  ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั ้น 3 ประตูทางเขา้ 1 เคานเ์ตอร์ 3 สายการ

บนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

 

07:15 น. ออกเดินทางสู่  ท่าอากาศยาน ม ิงกาลาดง ย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยเทีย่วบนิที่ FD251 (ใชเ้วลาบินประมาณ 

1.15 ช่ัวโมง) 
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08:00 น. เด ินทางถ ึง ท่าอากาศยาน ม ิงกาลาดง ย่างกุง้ ประเทศพม่า ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เม ือง และตรวจสัมภาระ

เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถ ิน่ประเทศพม่า ชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท ีหรือครึ่งช่ัวโมง) น าท่านเดนิทางโดยรถ

โคช้สู่  เม ืองหงสาวด ีหรือคนมอญเรียกว่า เมอืงพะโค Bago ซึง่ในอดีตเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ที่สุดของเม ือง

มอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่หา่งจากเมอืงย่างกุง้ ระยะทางประมาณ 80 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30 ชม. เม ืองหงสาวดเีป็นเม ืองทีม่ ีประวัตศิาสตร์ยาวนานทั้งทางดา้นพระพุทธศาสนา และ 

ประวัต ิศาสตร์ชาติพม่า ระหว่างทางน าท่านนมัสการ เจดยี์ไจปุ่น ม ีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุทธรูปปางมาร

วชัิยขนาดใหญ่ ม ีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทศิ ที่มคีวามงดงามเป็นเอกของศลิปะ

แบบมอญ ประกอบดว้ยสมณะโคดม (ทิศเหนอื) พระโกนาคม (ทศิใต)้ พระกกุสันโธ (ทศิตะวันออก) และพระ

มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสตรีส ี่พ ีน่อ้งที่อุทิศตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสร ้างพระพุทธรูปแทนตนเอง 

และสาบานตนว่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ  แต่หลังจากนั ้นไม่นาน 1 ในสี่สาว ไดห้น ีไปแต่งงาน ท าใ ห ้

พระพุทธรูปองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลายทันท ีต่อมาไดม้ ีการบูรณะพระพุทธรูปองคท์ี่พังทลายใหม่  ท าใหพุ้ทธรูป

องคน์ ี้มลีักษณะสวยงาม ดูใหม่แตกต่างไปจากองคอ์ ืน่  ระหว่างทางผ่านชม ความงดงามของ เจดยี์ซูเลย์ ซ ึ่งเป็น

เจดีย์ทรงแปดเหลีย่มกลางเมอืงย่างกุง้ สรา้งในสมัยทีอ่ังกฤษยังปกครองพม่าอยู่ น าท่านชมพระธาตุที่ตัง้อ ยู่ใจ

กลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยี์เก่าแก่คู่บา้น คู่เมอืง และทีส่ าคัญ เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศักด ิส์ ิทธ ิข์องพม่า 

พระธาตุมุเตา หรือ เจดยี์ชเวมอดอร์ Shwe Mordore ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซ ึง่ครั้งก่อนเป็น

สถานทีป่ระกอบพธิ ีศักด ิส์ทิธ ิ์ ก่อนออกศกึของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่า 

รวมทัง้พระเจา้บุเรงนอง และเม ือ่ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหง

สาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยี์องค์น ี ้สถานทีแ่หง่น ี้เป็นสถานที่ ทีพ่ระเจา้หงสาตะบนิชเวตี ้ใชเ้ป็นทีเ่จาะ

พระกรรณ ห ูตามพระราชประเพณโีบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย์ เจดยี์องคน์ ีเ้คยผ่านการ

พังทลายจากแผ่นดนิไหวครั้งใหญ่มาแลว้ถ ึง 4 ครั้ง ท าใหป้ลียอดของเจดีย์หักลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาที่

ชาวเมอืงม ีต่อเจดีย์องคน์ ีจ้ ึงไดท้ าการสร ้างเจดีย์ชเวมอดอร์ข ึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2497 ดว้ยความสูงถ ึง 374 ฟุต 

ครั้งแรก ของเดิมสรา้งสูง 70 ฟุต นับเป็นเจดยี์ทีสู่งทีสุ่ดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ไดต้ั ้งไวท้ี่มุมหนึง่ของ

องค์เจดีย์  เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน  ท่านจะไดน้มัสการ ณ จุด

อธษิฐานอันศักดิ์สทิธ ิ์และสามารถน าธูปไปค ้ายอดของเจดยี์ทีห่กัลงมาเพือ่ เป็นสริิมงคล ซึง่เปรียบเหม ือนดั่งการ

ค ่าจุนชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งข ึน้ไป ไดเ้วลาอันสมควร น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผ์ึง้ Kanbawza 

Thardi Palace สร ้างขึ้นในปี พ.ศ.2109 เพือ่ใชเ้ป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใชอ้อกว่าราชการปี พ.ศ.

2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ซ ึง่พระราชวังเดมินั ้นเคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เม ือ่ครั้งยัง

ทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน ม ีการคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถู่กฝังอยู่ในดิน รัฐบาลพม่าไดท้ าการขุด

คน้สรา้งพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม่ เม ือ่ ปี พ.ศ. 2533 จากซากปรักหักพังทียั่ งหลงเหลอือยู่ โดยถอดแบบจาก

ของเดิมซึง่พระต าหนักที่ประทับบรรทมสทีองเหลอืงอร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และ

ทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าส ีทองเหลืองอร่ามทัง้ภายนอกและภายใน ท าให ้

สันน ิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน ีเ้ป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดรั้บค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะ

สบิทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก 

เม ื่อตอ้งเส ียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแหง่น ีไ้ดเ้หลือเพยีงแต่ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์  

และถูกสรา้งจ าลองพระราชวัง และต าหนักต่างๆ ข ึน้มาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้าเผาตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว) 

 น าท่านเดนิทางสู่  ค ิมปุนแคม้ป์ เชิงเขาไจโ้ท เพือ่ เตรียมขึ้นพระธาตุอ ินทร์แขวน ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้าสะ

โตง สถานที่ส าคัญทางประวัต ิศาสตร์ ซ ึง่ในอดีตขณะทีส่มเด็จพระนเรศวร ก าลังรวบรวมคนไทยเพือ่กลับเมอืงอ

โยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทัพโดยสุรกรรมมา แม่ทัพกองหนา้ของพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวงยก

ตดิตามกองทัพไทย กองหนา้ของพม่าตามมาทันทีร่ิมแม่น ้าฝ่ังสะโตง ในขณะที่ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้ 

สมเด็จพระนเรศวรไดค้อยป้องกันม ิใหข้า้ศ ึกตามมาได ้จงึไดม้กีารปะทะกันทีร่ิมฝ่ังแม่น ้าสะโตงแหง่น ี้ สมเด็จพระ

นเรศวรทรงใชปื้นคาบชุดยาวเกา้ค ืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหนา้พม่าเส ียชวีติบนคอชา้ง กองทัพพม่าเหน็แลว้ขวัญ

เสยีจงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวดโีดยพลัน พระแสงปืนทีพ่ระองคใ์ชย้ิงสุรกรรมมาตายบนคอชา้งนีไ้ดน้ามปรากฏ

ต่อมาว่า  พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถ ึง

ทุกวันนี ้ใชเ้วลาเด ินทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คมิปุนแคมป์ เพือ่ท าการเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถ ิ่น รถบรรทุกหก

ลอ้ เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวที่เราจะสามารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวนได ้ เดนิทางสู่ยอดเขา  

 **กรุณาเตรียมกระเป๋าใส่เส ือ้ผา้ใบเล็กเพือ่แยกสัมภาระส าหรับพักคา้งคนื 1 คนื ทีพ่ระธาตุอนิทร์แขวน** 

  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
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หลังรับประทานอาหารค ่าเรียบร ้อยแลว้ น าท่านชมความงดงามยามค ่าคนืของ  1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ง

ศักด ิส์ ิทธ ิข์องพม่า พระธาตุอ ินทร์แขวน หรือ เจดยี์ไจท้ีโย  Kyaikhtiyo Pagoda or Golden Rock แปลว่า กอ้น

หนิทอง พระธาตุอนิทร์แขวน ตั ้งอยู่ที่เม ืองไจโ้ท อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ ของพระเทศพม่า อยู่บนยอดเขา 

เหนือระดับน ้าทะเล 3,615 ฟุต สูง 5.5 เมตร มลัีกษณะเด่นเป็นกอ้นหนิส ีทองขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเจดยี์องค์

เล็กๆ ตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อ ยู่บนยอดเขาอย่างหม ิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มทีางตก  เพราะพระ

เกศาธาตุศักด ิส์ทิธ ิท์ ีบ่รรจุอยู่ภายในพระเจดยี์องคย่์อมท าใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติ

การบูชาพระธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตุอนิทร์แขวนนีน้ับเป็น 1 ใน 5 ส ิ่งศักด ิส์ ิทธ ิ์ ทีช่าวพม่าตอ้ง

ไปสักการะและยังเป็นพระธาตุประจ าปีจอ (สุนัข) ทีค่นเก ิดปีน ีต้อ้งไปนมัสการสักการะสักครั้งหนึ่งในชวีิต องค์

พระธาตุอ ินทร์แขวนแหง่น ี้มคีวามหมายแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์  และชาวพม่ายังม ีความเชื่อ

ต่อไปอ ีกว่า ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอ ินทร์แขวนนีค้รบ 3 ครั้ง ผูน้ัน้จะมแีต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทัง้ขอ

สิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการ ชมความสวยงามยามค ่าค ืน ตามอัธยาศัย นมัสการ  เทพทันใจ พระธาตุ

อนิทร์แขวน ซึง่เป็นนักพรตทีม่คีวามศักดิส์ทิธ ิอ์กีแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธหิรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื หาก

ตอ้งการสักการะกลางแจง้ เป็นเวลานานหรือตลอดคืน ควรเตรียมเครื่องกันหนาว เส ือ้กันหนาว กันลม หมวก ผา้

หม่ หรือผา้พันคอ สวมถุงเทา้ เบาะรองนั่ง เพราะพื้นที่นั่งมคีวามเย็นมาก และอากาศในเวลากลางคืนค่อนขา้ง

เย็น มนี ้าคา้ง ควรเตรียมอุปกรณ์ใหพ้รอ้ม  พระเจดยี์จะเปิดตลอดทัง้ค ืน พระธาตุอ ินทร์แขวนนี ้เป็นทีม่าและแรง

บันดาลใจของกวีซไีรส ์ปี พ.ศ. 2534 มาลา ค าจันทร์ ทีแ่ต่งวรรณกรรม เรื่อง เจา้จันทร์ผมหอม นริาศพระธาตุ

อนิทร์แขวน 

 

ท ีพ่กั  KYAITHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่   

 

 
 

วนัท ี ่2 
พระธาตุอนิทรแ์ขวน (รวมรถลงพระธาตุ) - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว -  ย่างกุ ้ง -  พระมหาเจดยี ์ช

เวดากอง 

 

05:00 น. สักการะ พระธาตุอ ินทร์แขวน  ในยามเชา้หรือ ใส่บาตรพระสงฆ ์สักการะส ิง่ศักด ิส์ ิทธ ิบ์นภูเขาถ่ายภาพ และชม

ทัศนยีภาพโดยรอบของพระธาตุ พิสูจน ์ความมหศัจรรย์ว่าพระธาตุองคน์ ีต้ั ้งอยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลง

มา มานานนับพันปีโดยเฉพาะเม ือ่มองจากดา้นล่างขึน้ไปจะดูคลา้ย ว่าลอยอยู่เหนอืหนา้ผา ราวกับพระอนิทร์น าไป

แขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดยี์ชาวพม่าม ีความเชือ่ ว่าองคพ์ระธาตุน ีม้ ีความศักดิ์สทิธ ิ ์** กจิกรรมนี้

ข ึน้อยู่กับความสะดวกของลูกคา้แต่ละท่าน ** 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านอ าลาที่พัก  ออกเดินทางสู่ คิมปุนแคมป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พร ้อมน าท่านเดนิทางสู่ เม ืองหง

สาวด ีน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว Shewthalyaung Buddha หรือ พระนอนยิ้มหวาน พระร่วม

สมัยกับปราสาทบันทายสรี ของกัมพูชา เป็นปูชนยีสถานศักดิส์ทิธ ิ์อันดับสองของเม ืองหงสาวดีรองจากพระธาตุมุ

เตา และเป็นพระพุทธไสยาสน์ทีม่คีวามยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้เมงกะติปะ พศ.1537 ในสมัย

มอญเรืองอ านาจ มพุีทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทย

ทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกัน พระพุทธไสยาสนไ์ม่ไดรั้บการดูแลจนกลายเป็นกองอฐิจมอยู่ในโคกดนิจนถงึปี  พ.ศ.

2424 เม ื่ออังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึขุดพบพระนอนองค์น ี ้จากนั ้นปี พ.ศ.2491 หลังจากพม่าไดรั้บเอก

ราชจึงไดม้กีารบูรณปฏสิังขรณ์โดยการทาส ีปิดทอง ใหม่หมดทั้งองคอ์ย่างทีป่รากฏในปัจจุบัน ที่น ี ่ท่านสามารถ

เลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทร์หอม ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพรู์ปต่างๆ ในบริเวณวัด 
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เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

                 น าท่านนมัสการ สถานทีส่ าคัญ  ซ ึ่งเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักด ิ์สทิธ ิข์องพม่า พระมหาเจดยี์ชเวดากอง 

Shwedagon Pagoda พระเจดยี์ทองค าคู่บา้นคู่เม ืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดีย์ทองแห่ง

เมอืงดากอง หรือ ตะเก ิง ชื่อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยี์ที่ใหญ่ทีสุ่ดในพม่า สถานที่แหง่น ี้ม ีลานอธิฐาน จุดที่

บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดยี์ชเวดากอง ณ 

ลานอธิษฐานเพือ่เสริมสร ้างบารมแีละสริิมงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยี์ยังมพีระประจ าวันเก ิดประดิษฐานทัง้แปด

ทศิรวม 8 องค ์หากใครเก ิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นส ิริมงคลแก่ชวี ิต พระเจดีย์น ีไ้ดรั้บ

การบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์พระมหาเจดยี์  เป็นเจดีย์ทองค าทีง่ดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่

กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดับเพชร 544 เม็ด ทับทิม นลิ และ บุษราคัมอกี 2,317 เม็ด และยังม ี

เพชรเม็ดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดยี์ พระมหาเจดยี์ชเวดากองม ีทองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 1,100 ก ิโลกรัม 

โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้ ีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไวร้อบ ว่ากันว่า ทองค าที่ใชใ้นการก่อสร ้างและ

ซ่อมแซมพระมหาเจดยี์แหง่น ีม้ากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเส ียอกี  รอบๆฐานพระ

มหาเจดยี์รายลอ้มดว้ยเจดีย์องคเ์ล็กๆ นับร ้อยองค ์มซีุม้ประตูส ีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยี์ประกอบดว้ยเพชร 

และ พลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยี์ไดบ้รร จุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระ

ธาตุประจ าปีเก ิด ปีมะเม ีย (ปีมา้) และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซ ึง่มทัีง้ผูค้นชาวพม่า และ

ชาวต่างชาตพิากันสักการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่หง่น ี้มสีถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่าง

น่าอัศจรรย์  ไม่ ว่าจะเป็นความงามของวหิารทิศทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่

เรียกว่า พญาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี์  งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันข ึ้นเป็นส่วนหนึง่ของพุทธ

เจดีย์ลว้นมตี านานและภูม ิหลังความเป็นมาดว้ยกันทัง้ส ิน้  ชมระฆังใบใหญ่ที่ทหารอังกฤษพยายามจะเอาไปแต่

เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เส ียก่อน ทหารพยายามกูข้ ึน้มาเท่าไหร่ก็ไม่ส าเร็จภายหลังชาวพม่าช่วยกันกูข้ ึน้มาแขวน

ไวท้ีเ่ดมิส าเร็จ จงึถอืเป็นสัญลักษณ์แหง่ความส าเร็จ ความสามัคค ีซ ึ่งชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธ ิ์ โดยใหผู้ ้

มาเยือนตรีะฆัง 3 ครั้ง แลว้อธษิฐาน ขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ จากนัน้ใหท่้านชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบน

ยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นสขีองอัญณแีตกต่างกันออกไป ภายในประดษิฐานพระประธาน ส าหรับ

ใหป้ระชาชนมา กราบไหวบู้ชา 

                    

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

  

ท ีพ่กั  NEW AYER HOTEL IN YANGON / MILLENIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่           

 

 
                                      

วนัท ี ่3 
สเิร ียม - เจดยี ์โบตาทาวน์ - เทพทนัใจ - เทพกระซิบ -  พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี - วดัพระหินอ่อน - 

ชา้งเผอืก - ตลาดสก็อต - กรุงเทพฯ (ทา่อากาศยาน ดอนเมอืง) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงสเิรียม ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เม ือ่เดนิทางถงึสเิรียม ชม

ความสวยงามแปลกตาของเม ือง ซ ึง่เม ืองน ี้เคยเป็นเมอืงท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัง้แต่ในสมัย  นายพล 

ฟิลปิ เดอ บริโต ยี นโิคเต จนมาสิน้สุดเม ือ่ปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเหน็เศษ

ซากก าแพง สไตล ์ลูซติา เน ียนบาโรก Lusitanian Baroque ตั ้งอยู่ริม ฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ที่เช ือ่มต่อกับแม่น ้าอริะวดี 

น าท่านนั่งเรือขา้มฝ่ัง ชม Kyaik Hwaw Wun Pagoda พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี 

เป็นทีส่ักการะของชาวสเิรียม ชมเกาะแห่งความมหศัจรรย์น ี ้เพราะไม่ว่าน ้าจะสูงข ึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มวัีนน ้าท่วม

เกาะได ้ทีบ่ริเวณท่าเทยีบเรือบนเกาะ น าท่านไหวส้ักการะเพือ่ขอพร พระจกบาตร หรือ พระอุปคุต ทีเ่ป็นทีน่ับถ ือ
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ของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลีย้งปลาดุกตัวใหญ่นับร ้อยๆ ตัวทีว่่ายวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผวิน ้า  

น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน ์สร ้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอ์นิเด ีย 8 รูป ไดน้ ามาเม ื่อ 

2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยี์แหง่น ีถู้กระเบิดของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอกี  2 องค์ พบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส าริด 700 องค ์และจารึกดนิเผาภาษาบาลตีัวหนังส ือ

พราหมณอ์ ินเดยีทางใตต้น้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับดว้ยกระเบือ้งส ีสันงดงาม และม ีมุมส าหรับฝึก

สมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดยี์  ภายในประดษิฐาน นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ ิทธ ิ์ของชาว

พม่าและชาวไทย วิธกีารสักการะรูปป้ันเทพทันใจ นัตโบโบยี เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตามความปรารถนาก็ ใหเ้อา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร ้าวอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ ืน่ๆ มาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนัน้ก็ใหเ้อา

เงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย  แลว้เอาไปใส่ม ือ

ของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับน ิว้ชี้

ของนัตโบโบยี แค่น ีท่้านก็จะสมความปราถนาทีข่อไว ้จากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่สักการะ 

เทพกระซิบ ซ ึง่มนีามว่า อะมาดอว์เม ี๊ ยะ ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เก ิดศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเน ือ้สัตว์จนเม ื่อส ิน้ชีวติไปกลายเป็นนัต ซ ึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ัน

มานานแลว้ ซ ึ่งการขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอ ืน่ไดย้ิน ชาวพม่านยิมขอพรจากเทพองคน์ ีก้ัน

มากเช่นกัน การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้   

                                       

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ เป็ดปักก ิง่ และ สลัดกุง้มังกร) 

จากนัน้น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี Kyauk Htatgyi Buddha หรือ พระนอนตาหวาน ทีวั่ดเจาทัตยี 

เป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน ์ม ีพระโอษฐส์ ีแดง พระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็น

แกว้ทีส่ั่งผลติมาจากต่างประเทศ สูง 6 ชัน้ ที่ถูกสร ้างข ึน้ในปี 1966 แทนองคเ์ดมิทีเ่คยสร ้างขึน้ในปี 1907 โดยม ี

โครงเหล็กความยาว 65 เมตร กันและหลังคาคลุมถงึ 6 ชัน้ พระนอนองค์น ีม้ขีนาดใหญ่กว่าพระนอนชเวตาเลยีวที่

เมอืงหงสาวดี รอบองค์พระอุโบสถม ีพระสงฆจ์ านวนกว่า 600 องค์ประดิษฐานอยู่ องค์พระหม่จวีรที่มคีวามพริ้ว

ไหวสมจริงและเองเดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์น ี ้ตรงพระบาทมรูีปมงคล 108 ประการ สลักอยู่  

น าท่านนมัสการ  พระหนิอ่อน แห่ง วัดเจา้ดอจี Marble Buddha ซึ่งเป็นวัดที่มพีระพุทธรูปท าจากหนิอ่อนองค์

ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศพม่าประดษิฐานอยู่ พระพุทธรูปสรา้งในสมัยนายพลตานฉ่วย ม ีการขุดพบหนิอ่อนกอ้นใหญ่

ทีสุ่ดที่ยะไข่ จงึไดม้ ีการแกะสลักบางส่วน และจัดส่งมาที่ย่ างกุง้แกะสลักโดยช่างชาวเม ืองมัณฑะเลย์ น ามา

แกะสลักจนแลว้เสร็จโดยพระพุทธรูปมสี ีขาวสะอาดไม่มตี าหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็น

พระพุทธรูปประทับนั่งพระหตัถ ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทีอ่ัญเชญิมาจากสิงคโปร์ และศรีลังกา ยกขึน้หันฝ่า

พระหตัถอ์อกจากองค ์หมายถงึการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนียั้ งม ีการน าหนิทีเ่หลือมา

สลักเป็นพระพุทธบาท ซา้ย ขวา ประดษิฐานอยู่บริเวณดา้นหลังพระพุทธรูป พระหนิอ่อนจะถูกน าเก็บไวใ้นหอ้ง

กระจกตดิแอร์ เพราะคุณสมบัติของหนิอ่อนหากโดนอากาศรอ้นจะท าใหเ้น ื้อหนิแตกรา้วได ้น าท่านชมความน่ารัก 

แสนรู ้ ของ ชา้งเผือก ที่เป็นชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพม่า มสี ีขาวเผอืกตลอดทัง้ตัว มลีักษณะทัง้ 9 ประการตรงตาม

ต าราโบราณ ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจุบัน จ านวน 3 เชือก น าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก๊อต Scot Market เป็นตลาด

เก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งข ึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยทียั่งเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน

หลายหลัง ส ินคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่น ีม้หีลากหลายชนดิ เช่น เครื่องเงิน ทีม่ศี ิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า

ภาพวาด พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก อัญมณี หยกพม่า ผา้ทอ ผา้ปักพืน้เม ือง เส ื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา 

เป็นตน้ **หากท่านซื้ออัญมณหีรือส ินคา้ทีม่รีาคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ยทุกครั้ง เน ือ่งจากศุลกากรอาจขอ

ตรวจสอบ ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับดุลยพนิจิของศุลกากรเป็นกรณ*ี* 

              

ค ่า อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 

 ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน มงิกาลาดง ย่างกุง้ ประเทศพม่า เพือ่เตรียมตัวเดนิทางกลับ 

 

21:30 น. เท ีย่วบนิกลบัท ี ่ 1 

ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่ FD258 

 

23:15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

17:30 น. เท ีย่วบนิกลบัท ี ่ 2 เฉพาะพเีรยีดท ีม่เีคร ือ่งหมาย * เทา่น ัน้ 

ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่ FD254 
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19:05 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน ดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 
 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ่ 

 (มเีตยีง) 

เด็กไม่เกนิ 

12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ่  

(ไม่มเีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซ่ีา 

- 

เดอืน  กนัยายน 

24 ก.ย. 59 - 26 ก.ย. 59 * 12,900 12,900 12,900 3,900 - 

เดอืน  ตุลาคม 

01 ต.ค. 59 - 03 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 - 

06 ต.ค. 59 - 08 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

07 ต.ค. 59 - 09 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 - 

08 ต.ค. 59 - 10 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

13 ต.ค. 59 - 15 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

14 ต.ค. 59 - 16 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 - 

15 ต.ค. 59 - 17 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

16 ต.ค. 59 - 18 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

20 ต.ค. 59 - 22 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 - 

27 ต.ค. 59 - 29 ต.ค. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

28 ต.ค. 59 - 30 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 - 

29 ต.ค. 59 - 31 ต.ค. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 - 

เดอืน  พฤศจกิายน 

04 พ.ย. 59 - 06 พ.ย. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

05 พ.ย. 59 - 07 พ.ย. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

11 พ.ย. 59 - 13 พ.ย. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

12 พ.ย. 59 - 14 พ.ย. 59  13,900 13,900 13,900 3,900 - 

18 พ.ย. 59 - 20 พ.ย. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

19 พ.ย. 59 - 21 พ.ย. 59  12,900 12,900 12,900 3,900 - 

 

ขอ้แนะน าก่อนการเดนิทาง 

 กรณทีี่ท่านตอ้งออกตั๋วเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาจองตั๋วทีส่ามารถเลื่อนเวลา  และวันเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณทีีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวันเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณทีีท่่านเป็นอสิลาม หรือแพอ้าหารเน ือ้สัตวบ์างประเภท ใหท่้านโปรดระบุมาใหชั้ดเจน 

 กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ด ินทาง ส าเนาหนา้พาสปอร์ต ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากที่ไดช้ าระค่ามัดจ าทัวร์ หรือค่าทัวร์ส่วนที่

เหลอื กรณทีีท่่านเดนิทางเป็นครอบครัวหลายท่าน กรุณาแจง้รายชือ่คู่นอนกับเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  
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 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชื่อ-นามสกุลผิด ทางบริษัทจะไม่ รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเน ินการส่งส าเนาหนา้

พาสปอร์ตใหท้างบริษัทในการออกตั๋วเครื่องบนิ 

 กรณีเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ล่วงหนา้ก่อนออกเดนิทางตามขอ้ตกลง ม ิฉะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทุกอย่างเรียบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิในส่วนนี ้

 หลังจากทีท่่านไดช้ าระค่ามัดจ า และค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลอืเรียบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั ก่อนการเดินทาง ทางบริษัทจะ

จัดส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทางใหท่้านทางอเีมล ์ หรือแฟกซท์ีท่่านไดร้ะบุไว ้

 ราคาทัวร์ใชต้ั๋วเครื่องบนิแบบกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลับตามวันเดนิทางทีร่ะบุเท่านัน้ 

 ทางบริษัทไม่ม ีนโยบายในการจัดคู่นอนใหแ้ก่ลูกคา้ที่ไม่ รูจั้กกัน กรณทีี่ท่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวร์เท่านัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ก่อนหมดอายุ นับจากวันเดนิทาง ไป-กลับ 

 ลูกคา้ที่เด ินทาง 3 ท่าน  อาจม ีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ  (พักเดี่ยว) ข ึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม  ส่วนหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนยีมปฏบัิต ิส าหรับนักท่องเทีย่วเดนิทางไปต่างประเทศ จะตอ้งมกีารเรียกเก็บเพือ่ เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้ริการในส่วนต่างๆ จงึรบกวนทุกท่านเตรียมค่าใชจ่้ายส่วนนี้เพือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวร์ระหว่างการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป – กลับพรอ้มคณะ สายการบนิ AIR ASIA 

 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ทา่น  (ในกรณีม ีงานเทรดแฟร์ การ

แข่งขันกฬีา หรือก ิจกรรมอ ืน่ๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเม ืองใกลเ้ค ียงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกม ือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบริษัทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 ค่ารถรับ – ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทัวร์ 

 ค่าอัตราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกันภัยอุบัตเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณลีูกคา้ท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางเพือ่ใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอ ียดเพิ่มเต ิมไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้  390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 

 ค่ารถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขับรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขับรถ) 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายส่วนตัวทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกไ์ทย ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และพนักงานขับรถตามธรรมเนยีมคอื 500 บาท /ทา่น 

ตลอดทริปการเดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด ฉะนั ้นกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑ ์น ้าหนักดังน ี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครื่องบนิจ านวนไม่เกนิท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกนิ 20 กโิลกรมั และกรณถีอืข ึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ั่งเพิม่ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 ค่าท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้ว 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

 ค่าวซี่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว 3. ใบส าคัญถ ิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้ม ี) 5. สมุดบัญชีเงนิฝาก (ถา้ม ี) 6. รูปถ่ายส ี2 น ิว้ 2 รูป ทางบริษัทจะเป็นผูด้ าเน ินการ

ยื่นวีซ่าใหท่้าน โดยช าระค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้

เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
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เง ื่อนไขการเดินทาง  
 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอร์ต  ☐  วซี่า 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเด ินทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณทีี่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณนี ี้ 

ทางบริษัทยินดคีนืเงนิใหทั้้งหมดโดยหกัค่าธรรมเนยีมวีซ่า (ถา้ม)ี หรือจัดหาคณะทัวร์อ ืน่ให ้ ถา้ตอ้งการ 

2. บริษัทขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์น ี้ เม ื่อเก ิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเส ียหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวร์  

และเหตุสุดวสิัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทอกีครั้งหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครื่อง และโรงแรม

ทีพั่กในต่างประเทศเป็นทีเ่รียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนือ่งจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเม ืองและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทจะ

ค าน ึงถ ึงความสะดวกของผูเ้ด ินทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เม ืองหา้มผู ้

เดนิทางเน ือ่งจากม ีส ิง่ผิดกฎหมายหรือส ิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือเอกสารเด ินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติ

ส่อไปในทางเส ื่อมเสยี หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบริษัทไม่อาจคืนเงินให ้

ท่านไดไ้ม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อันส ืบเน ื่องมาจาก

ผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวต่างชาต ิ หรือคนต่างดา้วทีพ่ าพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่ม ีสทิธ ิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส ิน้แทนบริษัท นอกจากม ีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้ 

5. เม ื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง

บริษัทจะถอืว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ ของบริษัททีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 

เง ื่อนไขการจอง / การยกเลิก   
 

การจอง หรอืส ารองท ีน่ ัง่ 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 5,000 บาท  

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทันทกี่อนการเด ินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  

 

การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ล่วงหนา้ 16 – 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 5,000 บาท  

 แจง้ล่วงหนา้ 11 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามัดจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 10 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนนิการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์  

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย  จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซ ึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท าการ

ลืน่การเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทัง้น ีท่้านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถเรียกคนืได ้ค ือ ค่าธรรมเนยีม

ในการมัดจ าตั๋ว 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่ รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสิัย เช่น การยกเลกิหรือล่าชา้ของสาย

การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือส ิ่งของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่ก ิดข ึ้นเหนือ

การควบคุมของบริษัทฯ 
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ใบจองทวัร ์ พมา่ 
 

ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 

โทรศพัทท์ ีต่ดิต่อสะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอร ์แฟกซ์:    

                                       เบอรม์อืถ ือ:    

E-mail *:     

จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     

วนัเดนิทาง *:     

 

รายช ือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:     

เลขท ีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 

หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ่:            หอ้ง

  

อาหาร: ☐  ไม่ทานเน ือ้ววั ☐   ไม่ทานเน ือ้หมู ☐  ไม่ทานสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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