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NT428
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน [นังกระเชา้ไฟฟ้า] 3 วัน 2 คนื (SL)
ทัวรพ์ม่า , 3 วัน 2 คนื ,

KYAIKHTO HOTEL  , PARK ROYALYANGON HOTEL

ขอพรพระมหาเจดยีช์เวดากองขอพรเทพทนัใจ  เทพกระซบิ สกัการะเจดยีโ์บตะทาวน ์
สกัการะพระบรมรปูพระสพุรรณกลัยา

สกัการะพระธาตุอนิทรแ์ขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมสัการพระนอนตาหวาน
สกัการะพระธาตุมเุตา หรอื เจดยีช์เวมอดอวช์อ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงตลาดสก๊อต

ตกับาตรพระสงฆ ์1,000 รปู ณ วดัไจ๊คะวายขอพรพระอุปคุต เรอืงโชคลาภ  เจดยีเ์ยเลพญา สเิรยีม
อมิอรอ่ยเมนูเด็ด กุง้แมน่้าํเผา+สลดักุง้มงักร+เป็ดปักกงิ+น้าํดมื+ผา้เย็นไมจ่ํากดั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- เจดยีช์เวมอดอร ์- พระราชวงับุเรงนอง - คมิปูนแคม้ป์ - พระธาตอุนิทรแ์ขวน-นงักระเชา้ไฟฟ้า
(รวมรถขนึพระธาต)ุ

04.30 น.
พรอ้มกันท ีสนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชนั 2 เคาทเ์ตอร ์สายการบนิไทยไลออนแอร ์ประต ู6 Thai Lion Air (SL)
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น



07.35 น.
ออกเดนิทางสู ่กรุงยา่งกุง้ โดยเทยีวบนิ SL 200

หมายเหต ุเนอืงจากตวัเครอืงบนิของคณะเป็นตวักรุป๊ระบบRandomไมส่ามารถล็อกทนีงัได้
ทนีงัอาจจะไมไ่ดน้งัตดิกนัและไมส่ามารถเลอืกช่วงทนีงับนเครอืงบนิไดใ้นคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ

08.25 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถนิทเีมยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง) 

จากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค(Bago) ซงึในอดตีเป็นเมอืงหลวงทเีกา่แกท่สีดุของเมอืงมอญโบราณทยีงิใหญ่ และ
อายุมากกวา่ 400ปี อยู่หา่งจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 22ชม.

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แมน่้าํเผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั **

บา่ย
หลังอาหารนําทา่นเขา้ชมพระธาต ุทตัีงอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา บชูาสถานสงิศักดสิทิธขิองพม่า
เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุุเตา (ShweMordore) ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ นําทา่นนมัสการ ยอดเจดยีห์กั
ซงึชาวมอญและชาวพม่าเชอืกันวา่เป็นจดุทศัีกดสิทิธมิาก ซงึเจดยีนี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ
เจดยีอ์งคนี์เป็นศลิปะทผีสมผสานระหวา่งศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู 377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51
ฟตุ มจีดุอธษิฐานทศัีกดสิทิธอิยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทตีกลงมาเมอืปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าํหนักทมีหาศาล ตกลงมายังพนืลา่งแตย่อดฉัตร
กลับยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทรี่ําลอืถงึความศักด-ิสทิธโ์ดยแท ้และสถานทแีหง่นียังเป็นสถานททีพีระเจา้หงสาลนิดํา
ใชเ้ป็นทเีจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพอืทดสอบความกลา้หาญกอ่นขนึครองราชย ์ทา่นจะไดน้มัสการ
ณจดุอธษิฐานอันศักดสิทิธ ิและ ค ้าํจนุชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรืองยงิขนึไป 

จากนันนําทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์งึ (KanbawzaThardi Palace) ซงึเพงิเรมิขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมอืปี พ.ศ.2533
จากซากปรักหักพังทยัีงหลงเหลอือยู่ ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเป็นทปีระทับของ พระเจา้บเุรงนองทา่นผูท้ไีดรั้บคําสรรเสรญิวา่เป็น
ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทปีระทับของ พระนางสพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครังตอ้งตกเป็นเชลยศกึ
เมอืตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้กพ่ม่า แตปั่จจบัุน พระราชวังแหง่นีไดเ้หลอืเพยีงแตร่่องรอยทางประวัตศิาสตร์
และถูกสรา้งจําลองพระราชวังและตําหนักตา่ง  ๆขนึมาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร 

นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับสะพานเหล็กทขีา้มผา่นชมแม่น ้าํสะโตงสถานทสํีาคัญทางประวัตศิาสตร์
ซงึในอดตีขณะท2ี สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา
ไดถู้กทหารพม่าไลต่ามซงึนําทัพโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง
ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทันทรีมิฝังแม่น ้าํสะโตง ในขณะ
ทฝ่ีายไทยไดข้า้มแม่น ้าํไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้
ไดม้กีารปะทะกันทรีมิฝังแม่น ้าํสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสรุกรรมาแม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง
กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี
พระแสงปืนทใีชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนีไดน้ามปรากฏตอ่มาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าํสะโตง"นับเป็นพระแสง
อัษฎาวธุอันเป็นเครืองราชปูโภคยังปรากฏอยู่จนถงึทกุวันนี 

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง ก็จะถงึ
คมิปนูแคม้ป์ซงึเป็นจดุสําหรับทําการเปลยีนเป็นรถบรรทกุหกลอ้(เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวทจีะสามารถขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดนิทางจากคมิปนูแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ
1 ชวัโมง 

พเิศษสดุ นําทา่นนงักระเชา้ไฟฟ้า ขนึสูส่ถานีพระธาต ุใชเ้วลาประมาณ 10 นาที
ใหท้า่นไดส้มัผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอกีแบบของการขนึชมพระธาตอุนิแขวน *

*หมายเหต ุในกรณีกระเชา้ปิดหรือมเีหตสุดุวสิยัจากธรรมชาตทิไีม่สามารถขนึได ้
ทางบรษัิทฯจะเปลยีนเป็นขนึรถบรรทกุแทนโดยสงวนสทิธกิารคนืเงนิทกุกรณี**

นําทา่นชม เจดยีไ์จท้โีย หรือ พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหนิทอง อยู่สงูจากระดับน ้าํทะเล 1,200
เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็ก  ๆสงูเพยีง 5.5 เมตร ตังอยู่บนกอ้นหนิกลม  ๆทตัีงอยู่บนยอดเขาอย่างหมนิเหม่
แตช่าวพม่ามักยืนกรานวา่ไม่มทีางตก



เพราะพระเกศาธาตศัุกดสิทิธทิบีรรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมทําใหห้นิกอ้นนีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเรือยไปตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจําปีเกดิของชาวลา้นนา
พระธาตอุนิทรแ์ขวน นีใหถ้อืเป็นพระธาตปีุเกดิของปีจอ
แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชอืวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีครบ 3 ครัง
ผูนั้นจะมแีตค่วามสขุความเจรญิพรอ้มทังขอสงิใดก็จะไดส้มดังปรารถนาทกุประการ
ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองคําไปเพอืปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสภุาพบุรุษ สว่นสภุาพสตรี
สามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได ้**สําหรบัจดุไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมบีรกิารแผน่ทองคําเปลวราคาเรมิตน้
2,000จา๊ต/ชุด**

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

จากนันทา่นสามารถขนึไป นมัสการ หรือ นังสมาธทิพีระเจดยีไ์ดต้ลอดทังคนืแตป่ระตเูหล็กทเีปิดสําหรับสภุาพบรุุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00น.
ควรเตรียมเสอืกันหนาวหรือกันลมหรือผา้หม่ผา้พันคอเบาะรองนังเนืองจากบรเิวณพนืทนัีนมคีวามเย็นมาก

พกัที
Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา้งเพอืความสะดวกสบายเพอืรองรบันกัทอ่งเทยีวทขีนึไปกราบนมสัการพระธาตอุนิแขวน
โรงแรมไมไ่ดห้รูหราเหมอืนเมอืงยา่งกุง้และมโีรงแรมจํากดั แตไ่ดเ้รอืงความสะดวกจากการเดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นหอ้งพดัลม
เนอืงจากบนเขามอีากาศเย็นสบายและไมส่ามารถเลอืกหรอืรเีควสโรงแรมได้

วนัท ี2
พระธาตอุนิทรแ์ขวน - หงสาวด ี- วดัไจค๊ะวาย - เจดยีไ์จปุ้่ น - พระนอนชเวตาเลยีว - พระนอนตาหวาน - ยา่งกุง้-
พระมหาเจดยีช์เวดากอง

05.00 น.
อรุณสวัสดยิามเชา้ อสิระตามอัธยาศัย สําหรับผูท้ตีอ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมนีไม่ไดบั้งคับนะคะ
สําหรับอาหารทจีะใสบ่าตรสามารถซอืไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จําหน่ายราคาอาหารเรมิตน้ชดุละ 3,000-10,000 จ๊าต ดอกไมธ้ปูเทยีนเรมิตน้ชดุละ 2,000
จ๊าต ทําบญุตามอัธยาศัย

06.30 น.
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

07.30 น.
นําทา่นอําลาทพัีกออกเดนิทางกลับ เปลยีนนังรถถงึคมิปนุแคม้ป์ เปลยีนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู ่กรุงหงสาวด ี

จากนัน นําทา่น ตกับาตรพระสงฆ ์กวา่ 1,000 รูป ท ีวดัไจค้ะวาย สถานททีมีพีระภกิษุและสามเณรไป
ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมากทา่นสามารถนําสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทวัีดแหง่นีได ้ 

จากนัน นําชม เจดยีไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทับนังโดยรอบทัง 4ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย
องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพทุธเจา้มหากัสสปะ
(ทศิตะวันตก) เลา่กันวา่สรา้งขนึโดยสตรีสพีนีอ้งทมีพีทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้วัชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4
สาวหนีไปแตง่งาน ร่ําลอืกันวา่ทําใหพ้ระพทุธรูปองคนั์นเกดิรอยรา้วขนึทันที

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แมน่้าํเผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั **

บา่ย
นมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพทุธรูปนอนททีมีพีทุธลักษณะทสีวยงามในแบบของมอญ
ในปี พ.ศ.2524 ซงึเป็นทเีคารพนับถอืของชาวพม่าทัวประเทศและเป็นพระนอนทงีดงามทสีดุของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16
เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เทา่พระพทุธไสยาสนเ์จา้ทัตจทียี่างกุง้ แตก็่งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลอืมพระบาท
เป็นลักษณะทไีม่เหมอืนกับพระนอนของไทยนําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงย่างกุง้ 

จากนัน สกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพทุธรูปนอนทมีคีวามยาว 55 ฟตุ สงู
16ฟตุซงึเป็นพระทมีคีวามพระทมีคีวามสวยทสีดุมขีนตาทงีดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

นําทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda)



พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้
มหาเจดยีท์ใีหญ่ทสีดุในพม่า

สถานทแีหง่นีม ีลานอธฐิาน จดุทบีเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ
ลานอธษิฐานเพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนีรอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิรวม 8
องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าํพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีนี์ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาล
องคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทังหมดน ้าํหนักยีสบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครืองอัฐะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทังสามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่ง
 ๆจํานวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ ะไดช้มความงามของวหิารสทีศิ
ซงึทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชนิทรีวมกันขนึเป็นสว่นหนงึของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทังสนิ

ชม ระฆงัใบใหญ ่ทอัีงกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแม่น ้าํย่างกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไม่ขนึภายหลังชาวพม่า
ชว่ยกันกูข้นึมาแขวนไวท้เีดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามัคคซีงึชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆังศักดสิทิธใิหต้รีะฆัง
3ครังแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดดั้งตอ้งการชมแสงของอัญมณีทปีระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไปเชน่สเีหลอืง,
สนี ้าํเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 

คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วันทามอิุตตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลัมเมสตัตังสะรัตนะ 
ปฐมังกกสุนัธังสวุรรณะตันตังธาตโุยธัสสะตทิตุยัิงโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตโุย 
ธัสสะตติตยัิงกัสสปังพทุธจวีะรังธาตโุยธัสสะตจิตกุังโคตะมังอัตถะเกศาธาตโุยธัสสะต ิ
อหังวันทามติรุะโตอหังวันทามธิาตโุยอหังวันทามสิพัพะทาอหังวันทามสิริะสา 
*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ ***
วันเกดิ อาทติย์จันทร์อังคารพธุ พธุกลางคนืพฤหัสบดี ศกุร์ เสาร์
สตัวส์ญัลักษณ์ครุฑ เสอื สงิห์ ชา้งมงีาชา้งไม่มงีา หนูหางยาวหนูหางสนัพญานาค

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร เต็มอมิกับ เมนูสดุพเิศษ (สลดักุง้มงักร+เป็ดปกักงิ)

ทพีกั
SUMMIT HOTEL 4*

วนัท ี3
ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์- เทพทนัใจ - เทพกระซบิ - ตลาดสกอ๊ต - วดัพระหนิออ่น - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน นําทา่นขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดสิทิธขิองชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เพอืขอสงิใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก
จากนันก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่บาทหรือจ๊าดก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ
ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจ้ากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนวิชขีองนัตโบโบยีแคนี่ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทขีอไว ้

นําทา่นขา้มฝังไปอกีฟากหนงึของถนน เพอืสกัการะ เทพกระซบิซงึมนีามวา่“อะมาดอวเ์มยีะ”ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค
ทเีกดิศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี
ไม่ยอมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนัตซงึชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซงึการขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ
หา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านยิมขอพรจากเทพองคนี์กันมากเชน่กันการบชูาเทพกระซบิบชูาดว้ยน ้าํนม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

จากนัน นําทา่นเทยีวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า
สรา้งขนึโดยชาวสก๊อตในสมัยทยัีงเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงตอ่กันหลายหลัง
สนิคา้ทจํีาหน่ายในตลาดแหง่นีมหีลากหลายชนดิ เชน่ เครืองเงนิ ทมีศีลิปะผสมระหวา่งมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก
ผา้ทอ เสอืผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซอืสนิคา้หรืออัญมณีทมีรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง
เนืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
นําทา่นชมวัดพระหนิอ่อน (Marble Buddha) ซงึเป็นวัดทมีพีระพทุธรูปหยกขาว (White jade Buddha)
สรา้งจากหนิหยกกอ้นใหญ่นํามาจากเมอืงมัณฑะเลยม์พีระประวัตแิละมรีอยพระพทุธบาทจําลองนําทา่นชมความน่ารักแสนรูข้องชา้งเผอืกทมีลัีกษณะทัง
9 ประการตรงตามตําราโบราณซงึหาชมไดย้ากในปัจจบัุน

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง

20.45 น.
ออกเดนิทาง กลบักรุงเทพฯ โดย สายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เทยีวบนิท ีSL 207

22.55 น.
เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

** รายการขนึพระธาตอุนิแขวนทางผูจั้ดขอสงวนสทิธใินการสลับวันขนึตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้
เนืองจากปัจจบัุนมนัีกทอ่งเทยีวเดนิทางขนึเป็นจํานวนมาก และดว้ยโรงแรมมจํีานวนจํากัด ทําใหห้อ้งพักไม่เพยีงพอตอ่การรองรับนักทอ่งเทยีว
ในกรณีหอ้งคนืแรกเต็ม ทางผูจั้ดจะสลับขนึเป็นวันทสีองแทน คะ่

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันจันทรท์ ี16 กันยายน 2562 เวลา 14:06 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันทัศนาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลยีนแปลงตวั

• ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว)

• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสทิธใินการสลบัมอืหรอืเปลยีนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวตามรายการ

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์ เงอืนไขประกนัการเดนิทางคา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล
คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีตวัทุกชนดิ (สงวนสทิธเิกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขนึกอ่นวันเดนิทาง)

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%และภาษีมลูคา่เพมิ 7%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ทา่น (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่)

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าํใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่)

** ขณะนรีฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิ
และจะมสีทิธพิํานกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนงึ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซงึจะมผีลบงัคบัใชต้งัแตว่นัท  ี11 สงิหาคม 2558 ทงัน ี
หากมกีารเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพมิอกีทา่นละ 1,000 บาท **

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• กรณุาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจํา 5,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่15 วัน
มฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 21 วัน)

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯจะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิภายใน 14 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วันทําการ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทุกกรณี

• เงอืนไขอนืๆ
• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว(้15
ท่านขนึไป)เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั



บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• คณะผูเ้ดนิทางจาํนวน 10 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 10
ทา่นขอสงวนสทิธเิลอืนวนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง

• กรณทีที่านตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ) กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั
เนอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณถีา้ทา่นออกตวัภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลยีนเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงอืนไขดงักลา่ว

• กรณใีชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ)เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทงัสนิ

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯมสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเทา่นนั
(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การกอ่จลาจล
หรอืกรณทีา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจาํตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอุบตัเิหตใุนรายการทอ่งเทยีว
(ซงึลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุุดวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ
ไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด
กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืได ้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน
ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอ่านเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชนข์องทา่นเอง**
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