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RGN001  : ย่างกุ้ง...อิ่มบุญ...ไหว้พระ 9 วัด  3วัน2คืน 

สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิสูงสุดแห่งพม่า : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  
 

 พระนอนตาหวาน : วดังาทตัจี : วดัพระเขีย้วแก้วจฬุามณี : มหาวิชยเจดีย์ : พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เจดีย์ซเูล : 

เจดีย์กาบาเอ : เจดีย์โบตาทาวน์ : เทพทนัใจ : เทพกระซบิ : วดัพระหินอ่อน : ช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองท่ีตลาดสก๊อต :  
 อิ่มอร่อยกบัเมนพูเิศษ !!  เป็ดปักก่ิงย่างชัน้ดี // สลดักุ้งมงักร รสเด็ด   

 



รายการทวัร ์

ก าหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเดก็ 

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง  

พกัผู้ใหญ่ 2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง  

พกัผู้ใหญ่2ทา่น+1เดก็ 

ทา่นละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

ทา่นละ 

8-9 มิถนุายน 2562 8,999 บาท 8,999 บาท 8,999 บาท 2,000 บาท 
15-16 มิถนุายน 2562 8,999 บาท 8,999 บาท 8,999 บาท 2,000 บาท 
6-7 กรกฎาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 

13-14 กรกฎาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
16-17 กรกฎาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
20-21 กรกฎาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
27-28 กรกฎาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
28-29 กรกฎาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 

3-4 สิงหาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
10-11 สิงหาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
11-12 สิงหาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
17-18 สิงหาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
24-25 สิงหาคม 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 

31 สิงหาคม – 1 กนัยายน 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
7-8 กนัยายน 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 

14-15 กนัยายน 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
21-22 กนัยายน 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 
28-29 กนัยายน 2562 9,999 บาท 9,999 บาท 9,999 บาท 2,000 บาท 

 
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – ย่างกุ้ง – พระพทุธไสยาสน์เจ้าทตัจี (พระนอนตาหวาน) – วดังาทตัจี –  

วนัท่ี รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พกั 

1 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – ยา่งกุ้ง – พระนอนตาหวาน  – วดังาทตัจี – 

วดัพระเขีย้วแก้วจฬุามณี – มหาวิชยเจดย์ี – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
   

PACIFIC HOTEL 

หรือเทียบเทา่ 

2 
เจดย์ีซูเล – เจดีย์กาบาเอ – เจดย์ีโบตาทาวน์ – เทพทนัใจ – 

เทพกระซิบ – สก๊อตมาร์เก็ต – วดัพระหินออ่น – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) 
   --------------- 



                      วดัพระเขีย้วแก้วจฬุามณี – มหาวิชยเจดีย์ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้า

หมายเลข 7 สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาน์เตอร์เช็คอิน (N)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.40 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบนิ 8M336  
**มีอาหารวา่งบริการพร้อมเคร่ืองด่ืม** 

11.25 น. เดนิทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
 สนามบนิยา่งกุ้งตัง้อยู่ทางทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุ้ง 15 กิโลเมตร   
(เวลาท้องถ่ินท่ีพมา่ช้ากว่าไทยคร่ึงชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ
ศลุกากรแล้ว น าทา่นเดนิทางสูต่วัเมืองยา่งกุ้งโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1) 

 1. พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สร้างขึน้เม่ือ
ปี พ.ศ.2442 และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพมา่นามวา่  
“โบตา” และได้รับการบรูณะสร้างใหม ่ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิดความ

http://bit.ly/2NMk5YE


เสียหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยูอ่ยู่ในตวัเมืองยา่งกุ้ง คนไทยสว่นใหญ่รู้จกัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะ
นอกจากดวงตาท่ีสวยงามแล้ว  
ยงัมีขนตาท่ีงอนงาม สว่นลกูนยัน์ตา ท าด้วยแก้วท่ีสัง่ผลิตเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้มองดแูล้วเหมือนมีชีวิตราวกบัมีน า้
หลอ่เลีย้งอยูภ่ายใน ใต้พระบาทท่ีวางไว้ไมเ่สมอกนันัน้มีการวาดลวดลายสวยงามวา่ด้วยสิ่งท่ีเป็นมงคล ประกอบด้วย ธรรมจกัร 
มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทัง้ 3 คือเคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เคร่ืองหมาย 21 ประการ แสดงถึงสตัว์โลก 
และเคร่ืองหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเคร่ืองหมายพระเจ้าจกัรพรรดริวมอยูใ่นนัน้ด้วย 
 2. วัดงาทัตจี เป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชยั แกะสลกัจากหิน
ออ่น ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ สว่นเคร่ืองประกอบด้านหลงัเป็น
ไม้สักแกะสลักทัง้หมดและสลักเป็นลวดลายต่างๆ  องค์พระพุทธรูปมีความสูง
ประมาณตึก 5 ชัน้ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง ดู
สวยแปลกตา จากหน้าพระไปทางขวาด้านข้างจะเจอกับรูปพุทธประวัติท่ีเป็น
ภาพวาดและปนูปัน้ลอยตวัเหมือนภาพสามมิต ิ

 3. วัดพระเขีย้วแก้วจุฬามณี  วัดซเวตอเมียต หรือเมียตเซดอร์ Swe Taw 
Myat, Buddha Tooth Relic Pagoda หรือท่ีคนไทยรู้จกักนัในช่ือว่า "วดัพระเขีย้ว
แก้วจุฬามณี " วัด นี เ้ป็นสถาปัตยกรรมพม่าโบราณพุกาม  โดยรวม เอา
สถาปัตยกรรมของพม่าในยุคต่างๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน องค์เจดีย์เป็นทรง
ปราสาท 8 เหล่ียม ปลายยอดเจดีย์ประดับด้วยทองค าแท้ ภายในองค์เจดีย์
ประดับตกแต่งอย่างวิจิตร กลางโถงเจดีย์เป็นท่ีประดิษฐานพระเขีย้วแก้วอัน
ศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีได้มาจากศรีลงักาตัง้แตส่มยัของพระเจ้าบเุรงนอง นบัเป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ
คูบ้่านคูเ่มืองของยา่งกุ้ง 
 4. มหาวิชยเจดีย์ MAHA WIZAYA PAGODA มหาวิชยเจดีย์ อยู่ติดกบั
เจดีย์ชเวดากองทางทิศใต้ มหาวิชยเจดีย์ถกูสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2523 มีความเช่ือ
ของชาวเมืองวา่ ภายในบรรจพุระเกศาธาตสุองเส้น ลกัษณะเดน่ของมหาวิชย
เจดีย์ คือเจดีย์โดมสีขาว – ทอง ท่ีมีความอลงัการของโถงตรงกลางท่ีประดษิฐาน
พระพทุธรูป 8 องค์ เพดานเป็นท้องฟ้า ผนงัรอบๆเป็นภาพต้นโพธ์ิ มีภาพพทุธ
ประวตัขิองพระพทุธเจ้า เน่ืองจากท่ีน่ีอยูต่ิดกบัเจดีย์ชเวดากอง จงึท าให้มี
นกัทอ่งเท่ียวไปเย่ียมชมน้อยมาก จงึเรียกได้วา่เป็นความงามท่ีถกูลืมก็ว่าได้ 
  5. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) เป็นเจดีย์ทองค าสี
ทองเหลืองอร่าม อยูบ่นเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara Hill) นานเกือบ 2,500 ปี 
มีต านานเล่าวา่ เจดีย์ชเวดากองเกิดขึน้ตัง้แตพ่ทุธกาล เม่ือสองพ่ีน้องตะปสุสะ
และภลัลิกะ เดนิทางไปค้าขายท่ีอินเดียและเกิดความเล่ือมใสในพระพทุธศาสนา
จนปวารณาตนเป็นอบุาสกคู่แรกในพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าจงึประทานเส้น
พระเกศาให้ 8 เส้น ทัง้สองจึงน ากลบัมาประดิษฐานท่ีเมืองยา่งกุ้งหรือเมืองอสิตนั
ชนะ โอกาละในอดีต และบรรจใุนเจดีย์สงูเพียง 9 เมตรท่ีท าจาก ทอง เงิน ดีบกุ 



ทองแดงตะกัว่ หินอ่อน และเหล็ก ตอ่มาพระเจ้าแผน่ดนิเมืองมอญและพมา่หลายองค์ได้เสดจ็มาบรูณะและก่อเจดีย์ใหมค่รอบ
เจดีย์ถึง 7 ครัง้ เชน่ พระนางชินซอว์บ ู(Queen Shin Sawbu) แหง่หงสาวดี ได้ถวายทองค าแท้เทา่น า้หนกัพระองค์ตีเป็นแผ่น
ทองหุ้มองค์พระธาตไุว้ สว่นพระเจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) ราชบตุรเขยของพระองค์ สว่นในพระเจ้ามินดงแห่งมณัฑะเลย์ก็
ทรงบรูณะยอดฉัตรใหมแ่ทนยอดฉัตรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตกุารณ์แผน่ดินไหว ท าให้ปัจจุบนัเจดีย์ชเวดากองมีความสงูถึง 122 
เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉตัรนัน้ประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีคา่มหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวได้อยา่งชดัเจน
ในยามค ่าคืน 
******************************************************************************** 
การเท่ียวชมเจดีย์ชเวดากองนัน้สามารถมาได้ทัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน 
โดยรอบฐานเจดีย์มีบนัไดและประตใูห้เลือกเดนิขึน้ลงได้ 4 ทิศคือ เหนือ ใต้ 
ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดีย์ชเวดากอง
ยามกลางวนัวา่สวยแล้ว ยามแสงกลางคืนนัน้อร่ามงามยิ่งกวา่ สมกบัน า้หนัก
ทองค าท่ีหอ่หุ้มองค์เจดีย์อยู ่1,100 กิโลกรัม และเป็นท่ีมาของความหมายชเวดา
กองท่ีแปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด้่านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์
เป็นลานกว้างท่ีกษัตริย์ทกุพระองค์ของพมา่ต้องมาขอพร ปัจจบุนัเป็นจดุท่ีผู้คน
นิยมมากราบไหว้บชูาเจดีย์ชเวดากองโดยคกุเขา่หนัหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ สวด
มนต์ตัง้ใจอธิฐานเพ่ือขอให้ได้ในสิ่งท่ีปรารถนา  
นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ รวม 8 
องค์  ทา่นสามารถสรงน า้พระประจ าวนัเกิดของตวัเองได้ตามจดุ โดยแตล่ะจดุจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณ์ประจ าวนัเกิดเป็นรูปปัน้สตัว์ประจ าวนัเกิดให้อยา่งชดัเจน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 2)…เมนเูป็ดปักก่ิง+สลดักุ้งมงักร 

ท่ีพกั       PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิัง โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

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

วันเกิด  อาทติย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไมมี่งา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



วนัท่ีสอง       เจดีย์ซเูล – เจดีย์กาบาเอ – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – ช้อปปิง้สก๊อตมาเก็ต –  
                        วดัพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 3) 

 6. เจดีย์ซูเล ตัง้อยูใ่จกลางเมือง ยา่นเศรษฐกิจท่ีส าคญั มีอายมุากกวา่ 
2,000 ปี เป็นเจดีย์ทรงแปดเหล่ียม สีเหลืองทองอร่าม และมีความสงู
มากกวา่ 150 ฟตุ ประดิษฐานพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้า ตามต านาน
ท่ีตัง้ของเจดีย์ซูเลในปัจจบุนัเคยเป็นท่ีสถิตของนะนามวา่ ซูเล เม่ือท้าวสกักะ
อยากจะชว่ยเหลือกษัตริย์โอะกะลาปะ เพ่ือหาสถานท่ีประดษิฐานพระเกศา
ธาต ุแตท้่าวสกักะไมท่ราบว่าควรเป็นท่ีไหน เหลา่เทวดา มนษุย์ พร้อมด้วย
กษัตริย์โอะกะลาปะจงึมาประชมุบริเวณซูเล และนะซูเลจึงได้แนะน าสถานท่ี
ส าหรับการสร้างเจดีย์ชเวดากอง สมยัท่ีองักฤษปกครองพมา่ ได้มีการพฒันาเมืองโดยใช้พระเจดีย์ซูเลเป็นจดุศนูย์กลางในการ
สร้างถนนออกไปยงัจดุตา่ง ๆ ทัว่เมืองยา่งกุ้ง โดยชาวพมา่ถือวา่พระเจดีย์แหง่นีเ้ป็นพระเจดีย์ทองอนัเป็นศนูย์กลางของทกุสิ่ง 
และตัง้อยูใ่กล้กบัสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัอย่างสวนสาธารณะมหาบณัฑลุะ (Maha Bandoola Park) และศาลาวา่การ
กรุงยา่งกุ้งอีกด้วย 
 7. เจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) ค าวา่ กาบาเอ หมายถึง สนัตภิาพ
ของโลก, โลกแหง่สนัตสิขุ เป็นเจดีย์ทรงกลมท่ีมีความสงูและเส้นผา่ศนูย์กลาง
เทา่กนั (34 เมตร) สร้างขึน้เม่ือปีพ.ศ.2493-2495 ในสมยันายกฯ อนู ุ
(นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีในการช าระพระ
ไตรปิฏกครัง้ท่ี 6 ในชว่งปี พ.ศ.2497-2499 
 8. เจดีย์โบตาทาวน์ // เจดีย์โบตาทาวน์ แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมี
ความเช่ือเล่าตอ่ๆกนัมาวา่เม่ือประมาณ 2,000 ปีท่ีแล้วพระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวาย
ความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารีริกธาต)ุ ท่ีอนัเชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่น้องอญัเชิญมาทางเรือและมาขึน้ฝ่ังเมือง
ตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี ้เพ่ือน าไปบรรจไุว้ท่ีมหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจเุส้นพระเกศาธาตไุว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี ้
วนัเวลาผา่นไป ได้มีการบรูณะซอ่มแซมเจดีย์ ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึง่ปรากฏวา่ ไปพบของมีคา่หลาย
อยา่งภายในเจดีย์ จงึสร้างโครงสร้างใหม่ขึน้มาในปี พ.ศ.2496 และได้น าพระเกศาธาต ุมาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพ่ือให้
พทุธศาสนิกชนได้สามารถมองเห็นเส้นพระเกศาธาตไุด้ ภายในเจดีย์เป็นสีทองอร่ามสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดีย์ให้
สามารถเดินชมความสวยงามของเจดีย์อีกด้วย  
 นัตโบโบยี//เทพทันใจ ซึง่เป็นหนึง่ในนตัท่ีชาวพมา่นบัถือมากท่ีสดุซึง่
ชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยท่ีเช่ือว่าเม่ืออธิษฐานสิ่งใด
แล้วจะสมปรารถนาทนัใจการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพ่ือขอสิ่ง
ท่ีตนปรารถนา 
วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจ  

http://travel.mthai.com/world-travel/71906.html


จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการเร่ืองของสกัการะอยูด้่านหน้าของวดั ซึง่จะประกอบไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแหง่ชนะ ผ้าคล้องคอ 
ร่มฉตัรกระดาษ ดอกไม้ ซึง่สิ่งของเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีนิยม น ามาถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมน า ธนบตัร 2ใบ ม้วนเป็น
กรวย ซ้อนกนั 2 ใบ น าไปเสียบไว้ในมือของเทพทนัใจข้างท่ีชีต้รงมา โดยเอาหน้าผากแตะไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพร้อม
อธิษฐาน ตามสิ่งท่ีตนเองปรารถนา  
เม่ือเสร็จแล้วจงึดงึน าธนบตัรออกมา 1 ใบ เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
 (วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพียงข้อเดียวที่ท่านอยากจะ
ได้มากที่สุด)  
 เทพกระซิบ ตัง้อยูฝ่ั่งตรงข้ามเจดีย์โบตาทาวน์ เป็น 1 ใน นตัหรือผีหลวง 
37 ตนท่ีชาวพมา่เคารพนบัถือมาก มีต านานเลา่วา่นางเป็นธิดาของพญานาค
ท่ีเกิดศรัทธาในพระพทุธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไมรั่บประทานเนือ้สตัว์ 
หลงัจากนางสิน้ชีพในปี ค.ศ. 1957 จงึได้กลายมาเป็นนตัหรือเทะท่ีชาวพมา่
เคารพกราบไหว้กนัมาเนิ่นนาน  
 เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ณ ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอยา่งว่าตลาดโบยกอ
องซาน เป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในพมา่เป็นศนูย์รวมของฝากทกุชนิด 
อาทิเชน่ เสือ้ผ้า ของท่ีระลกึตา่งๆ เคร่ืองเงิน, อญัมณี , ไม้แกะสลกั
พระพทุธรูป เทวรูปท่ีท าด้วยไม้จนัทน์, เคร่ืองแกะสลกั, เคร่ืองลงรักปิดทอง
ตา่งๆ, ถ้วยชามกงัไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกนัเจียระไนโบราณ, 
นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหมลายตา่งๆ   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 4) 

 9. พระหนิอ่อน “LAWKA chantha Abaya Labamuni Buddha 
Image” พระหินขาวนีส้ร้างจากหินขาวท่ีมีลกัษณะมนัวาว สีขาวสะอาดและ
ไมมี่ต าหนิ สงู  37 ฟตุ กว้าง 25 ฟตุ หนกั 600 ตนั เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ 
พระหตัถ์ขวาบรรจพุระบรมสารีริกธาตท่ีุอญัเชิญมาจากสิงค์โปร์และศรีลงักา
ยกขึน้หนัฝ่าพระหตัถ์ออกจากองค์ หมายถึง การไล่ศตัรูและประทานความ
เจริญรุ่งเรืองนอกจากนีย้งัมีการน าหินท่ีเหลือมาสลกัเป็นพระพทุธบาทซ้าย
และขวา ประดษิฐานอยู ่บริเวณด้านหลงัพระพทุธรูปด้วย  
 มุง่หน้าสูส่นามบนิ มิงกะลาดง  
14.30 น.   คณะเดนิทางถึงสนามบนิ ย่างกุ้ง  
16.30 น.   ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เท่ียวบนิท่ี  8M331 
18.15 น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการรวม 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่น า้หนกัสมัภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 
คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินพมา่ 
คา่รถรับ-สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ตอ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ 
คา่น า้หนกัสมัภาระน า้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามท่ีระบไุว้  
คา่ใช้จา่ยสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสิร์ฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
คา่ท าหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบส่วนตวั 
คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุว้ตามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
คา่ทิปท่ีระบไุว้ ชดัเจน ส าหรับ หวัหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ ท่านละ 300 บาท/วนั/ท่าน ( 300*2วนั = 600 บาท/ท่าน)    
   **เด็กจา่ยทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไมมี่การระบ ุทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 
หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 1 อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจท าให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไมส่ะดวก  
ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวนัเดนิทาง ได้หลงัจากท าการออกตัว๋โดยสารแล้ว  
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาทหรือตามท่ีบริษัทฯระบ ุโดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   



(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไมช่ าระตามก าหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไมมี่เง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการช าระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีท่านสะดวก 
3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
4.คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาช าระก่อนการเดนิทาง 30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทก าหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเตม็จ านวนท่ีทา่นได้ช าระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจ านวนท่ีทา่นได้ช าระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท่ีท่านช าระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดัจ าท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจ านวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
 เท่ียวบนิ, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทาง
เป็นส าคญั 
 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  
 หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลือน้อยกว่า 6
เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได้  
 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคื่นคา่ใช้จา่ยคา่ทวัร์ท่ีท่านได้ช าระ
มาเรียบร้อยแล้ว 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจา่ย บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบและไมท่ าการคืนคา่ใช้จา่ยไดๆ หากทา่นใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เชน่ ไมท่านอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ  
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทา่นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนก าหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อ่ืนได้ 



 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพ่ือให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  
 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 
 
 


