
 

 
 

 
 

 

รหสัโปรแกรม : 16220  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิดอนเมือง –  ท่าอากาศยานมงิกาลาดง – เมืองย่างกุง้ – หงสาวดี – วดัไจค้ะวาย – 

พระราชวงับุเรงนอง – วดัมหาเจดยี ์– พระธาตอุนิทรแ์ขวน (-/L/D) 
04.00  พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 1 เคาน์เตอร ์1-2 สายการบนิ AIR ASIA โดยมเีจา้หนา้ทีข่อง

บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 

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

 

07.15  น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ FD251  
08.00  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง หงสาวด ีซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าทา่นเดนิทาง

ตอ่เพือ่ไปยัง วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณร จ านวน 1,200 รูป ทีน่ี้เราจะใสบ่าตรขา้วสวยเพยีง

อย่างเดยีว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรียมไวต้่างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลัง

ศรัทธา) สถานทีแ่หง่นีเ้ป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก (ส ิง่ทีท่างวัดตอ้งการมากทีส่ดุขณะนี้คอื

ขา้วสาร โดยการท าบญุบรจิากขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ) 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซึง่เพิ่งเริ่มขุดคน้ และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลอือยู ่ท าใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจุบันการขดุคน้ยังไม่

เสร็จสิน้สมบรูณ์ แตก็่พอจะเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวงัแหง่นี้กวา้งใหญเ่พยีงใด 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

น าทา่นสู ่วดัมหาเจดยี ์เป็นเจดยีอ์งใหญ่สงูเดน่ตระหง่านอยู่ทางทศิตะวันตกของเมอืง ฐานเป็นรูปทรงปิรามดิแปดเหลีย่ม ตัว

ของเจดมีลีักษณะเป็นฐานทรงแปดเหลีย่มสขีาว ซอ้นกันสงู 9 ชัน้ สว่นบนเป็นองคเ์จดยีฐ์านทรงกลมสทีอง ตามประวัตเิลา่ว่า 

พระเจา้บุเรงนองทรงไดส้รา้งไวเ้จดยีน์ี้ไวเ้พื่อบรรจุพระเขีย้วแกว้ทีไ่ดม้าจากศรีลังกา ลักษณะหนา้ตาของเจดยี์นี้ คลา้ยกับ 
“เจดยีภ์เูขาทอง” พระเจา้บเุรงนองทรงไดส้รา้งไวท้ีก่รุงศรอียุธยาเมือ่คราวเสยีกรุง 

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั (1) 



น าทา่นมุง่หนา้สูเ่มอืง ไจท้โีย เดนิทาง 3 ชัว่โมงถงึ คมิปูนแคมป์ เชงิเขาไจท้โียหยุดพักเพือ่เปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้

เพือ่ขึน้บนภเูขา ไจท้โีย ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนี้ประมาณ 35 นาท ีชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสมัผัส

ความเย็นซึง่จะคอ่ย ๆ เย็นขึน้เรือ่ย ๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาตอุนิทรแ์ขวน จากนี้เดนิขึน้ไปจนถงึโรงแรมทีพั่ก  พระธาตุ

อนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก ตัง้อยู่บนกอ้นศลิาใหญ่ สงู 5.5 เมตร ปิดทองทัง้องคซ์ึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาอย่างหมิน่เหม ่ 

ดคูลา้ยวา่จะตกลงไปในหบุเหวไดท้กุขณะพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีนั้บเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพุทธศาสนกิชนชาว

พม่า เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร์ ทีแ่ตง่วรรณกรรมเรื่อง “เจา้จนัทรผ์ม

หอม” นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

พกัที ่ KYAIKHTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

จากทีพั่กเดนิไป พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพียง 10 นาทเีทา่นัน้ หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุ

ตามอธัยาศยั สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยี์

ไจท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรือกันลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้

เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุุษเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน้  

 

 
 

สดุพเิศษ !! น าทา่นขึน้เขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี
 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีช์เวมอดอว(์พระมหาเจดยีม์ุเตา) – พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว – 

พระเจดยีไ์จปุ๊่ น – เจดยีเ์จา๊ทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดยีช์เวดากอง – เมอืงยา่งกุง้ (B/L/D) 
05.00  เชญิทา่นนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัย หรอืถวายขา้วพระพุทธ       มชีดุจ าหน่ายบรเิวณนัน้ ให ้

ทา่นไดข้อพรพระธาตอุนิทรแ์ขวนอกีครัง้ ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูน์ความมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ี้
ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอืหล่นลงมา โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นล่างขึน้ไปก็ดคูลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกับ

พระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์
 



 
 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

เดนิทางกลับตามเสน้ทางเดมิมุ่งหนา้สู ่เมอืงหงสาวด ีซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แก่ของอาณาจักรมอญโบราณทีม่อีายุเก่าแก่

กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานทีส่ าคญัในหงสาวด ี 

น าท่านนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกว่า พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คู่บา้นคูเ่มอืงทีส่งูทีส่ดุของหง

สาวด ีนับวา่เป็น 1ใน5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ซึง่ในสมัยกอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบ

พธิีศักดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิ์มอญหรือพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครัง้

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี ้ 

 



 
 

หลงัจากนัน้น าทา่นนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยังสามารถ

เลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง     

 

 
                 



 
 

น าชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทบัน่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดม

สมัมาสัมพุทธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้ 

พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทศิตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสีส่าวพี่นอ้งทีอ่ทุศิตนใหก้ับ

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุุษเพศ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั (4) 

 

 
 



น าทา่นชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 

108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศลิปะพม่าทีง่ดงามมี

ขนาดความยาวขององค ์70 เมตร  

 

 
 

น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาเชยีงกตุระ เมอืงย่างกุง้ 

เชือ่กันวา่เป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู่ 5,448 เม็ด 

โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติ

มากมายทีพ่ากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองค าทีใ่ชใ้นการ

ก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มจี านวนมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่ทีธ่นาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหา

เจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

(สถานทีส่ าคัญของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรง

นองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อ

ขอพรจากองคเ์จดยี์ชเวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมี

และสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐาน

ทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวัน

เกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ณ วัดแห่งนี้ยังมีส ิง่ศักดิส์ทิธิ์อืน่ ๆ อกีมากมายนอกเหนือจาก

องคเ์จดยีช์เวดากอง อกีจุดทีเ่ป็นทีน่ยิมนัน้ก็คอื องคแ์ม่ยักษ์โดยวธิกีาร

สักการะนั้นท าไดโ้ดยการจุดบุหรี่ 1 มวน ใหก้ับองคแ์ม่ยักษ์พรอ้มอธิ
ฐานขอในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน 



ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 
ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ
อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูบุฟเฟ่ตโ์รงแรมนานาชาต/ิซฟีู๊ ด กุง้ หอย ปู ปลา ซาซมิ ิ(5) 

พกัที ่ SHANGRI-LA HOTEL / GRAND MERCURE HOTEL  ระดบั 5 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

วนัทีส่าม เมอืงยา่งกุง้ – เจดยีค์าบาเอ – เมอืงสเิรยีม – พระเจดยีเ์ยเลพญา (เจดยีก์ลางน า้) – พระเจดยีโ์บตะทาวน ์–  เทพ
ทนัใจ – เทพกระซบิ – ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต – ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – ทา่อากาศยานดอนเมอืง – กรุงเทพฯ 

(B/L/-) 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

หลงัจากนัน้น าทา่นร่วมพธิมีหามงคลเชญิพระธาตขุึน้เทนิบนศรษีะที ่เจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 เมตร ภายใน

บรรจุพระอัฐธิาตุของพระอัครสาวก คอืพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร และเป็นทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปเงนิหนัก 500 
กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยีย์ังมหีอ้งประชมุใหญ่ บรรจุคนกวา่ 10,000 คน สรา้งเป็นลักษณะคลา้ยถ ้าเรียกว่า “มหา

ปาสาณคหูา” “ปาสาณ” แปลวา่ “หนิ” เจดยีแ์ห่งนี้สรา้งระหวา่งปี พ.ศ.2493-2495 โดยอนุู นายกรัฐมนตรคีนแรกของพม่า 
ส าหรับเป็นสถานทีส่งัคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที ่6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพื่ออทุศิเป็นกศุลเพือ่ใหเ้กดิความสนัตสิขุแด่

มวลมนุษยต์ามความหมายของชือ่ “เจดยีค์าบาเอ” ซึง่แปลวา่ “สันตภิาพโลก” ทัง้นี้มคี าร ่าลอืวา่อนุูสรา้งเจดยีแ์ห่งนี้ตาม
บัญชาของชปีะขาวทีแ่สดงปาฏหิาริยแ์ละขอรอ้งใหอู้นุท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้ร่วมพธิอีาจมีการ

เปลีย่นแปลง) 

 



 
 

น าทา่เดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร เมือ่เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตา

ของเมอืง ซึง่เมอืงนีเ้คยเป็นเมอืงทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กบัแมน่ ้าอริะวด ี 

น าท่านชม พระเจดยีเ์ยเลพญา บนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี เป็นทีส่ักการะของชาวสเิรียม ทีบ่รเิวณทา่เทยีบเรือบนเกาะ 

สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตัวขนาดใหญ่นับรอ้ย ๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนือผวิน ้า เสร็จแลว้เดนิทาง

กลบัยา่งกุง้  

 

 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูบุฟเฟ่ชาบู (7) 

จากนัน้น าชม พระเจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตกุอ่นทีน่ าไปบรรจุใน พระเจดยีช์เวดากอง 

เมือ่พระเกศาธาตุได ้ ถูกอัญเชญิขึน้จากเรือ ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแห่งนี้กอ่น พระเจดยีแ์ห่งนี้ไดถู้ก 

ท าลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขึน้มาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดยีท์ั่วไปคอื 

ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิ พระบรมธาตไุวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้น



ไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์ ไดน้ าทองค าและของมคีา่ตา่ง ๆ ทีม่พีุทธศาสนิกชนชาวพม่า

น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้

 

 
 

น าทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่ อธฐิานสิง่ใดจะสม

ความปรารถนา  

  

 
 

จากนัน้สกัการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มี๊ยะ ตามต านานกลา่ววา่นางเป็นธดิาของพญานาคทีเ่กดิความศรัทธาในพุทธ

ศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไมย่อมกนิเนือ้สตัวจ์นสิน้ชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพบชูามานานแลว้ 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของพม่า มสีนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ 

หยก ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูตะ๊ ผา้โสร่ง  

 



 
 

 

 

ตลาดสก็อต หรือเรียกอกีอย่างว่า ตลาดโบยกอองซาน (Bogyoke 

Aung San Market)  แหลง่ช็อปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุในประเทศพม่า 

เป็นศูนย์รวมสนิคา้นานาชนิด สนิคา้ที่วางจ าหน่ายมีหลากหลาย ตัง้แต่

อาหารพิน้เมอืงและอาหารนานาชาต ิ เสือ้ผา้  ของทีร่ะลกึ เครือ่งเงนิ, อัญ

มณี , พระพุทธรูปไม ้เทวรูปทีท่ าดว้ยไมจ้ันทน์, เครือ่งลงรักปิดทอง, ถว้ย

ชามกังไสจนี, เครื่องแกว้เจยีระไนแบบโบราณ, ผา้ไหม ไปจนถงึบรรดา

สมุนไพรและของป่าหายาก สนนราคาสามารถต่อรองกันได  ้หาก

นักท่องเทีย่วคนไหนมคีวามสามารถในการต่อรองก็อาจจะไดร้าคาทีถู่กลง

ครึง่หนึง่เลยทเีดยีว สนิคา้ทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมซือ้เป็นของฝาก ของทีร่ะลกึก็

ไดแ้ก ่“หยก” ทีข่ ึน้ชือ่อยา่งมากของพมา่ 

 

 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

19.25   น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD258  
21.15  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

ต ัง้แตก่รุป๊ทีเ่ดนิทาง 1 พฤศจกิายน 2562 เป็นตน้ไป ไฟลบ์นิจะเปลีย่นเวลากลบัเป็น 
21.40   น าทา่นเหนิฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่FD258  
23.25  ถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทบัใจ 

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

*รายการทวัรอ์าจมกีารปรบัเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ ์ณ วนัเดนิทาง 
ท ัง้นีท้างบรษิทัจะค านงึถงึความปลอดภยั และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
*** ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร *** 



อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ/่เด็ก  

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
พกัเดีย่ว 

ราคาไมร่วม 
ต ัว๋เครือ่งบนิ 

03 – 05 ตลุาคม 2562 
*เพิม่พเีรยีด* 

11,999 3,500 8,999 

04 – 06 ตลุาคม 2562 12,999 3,500 9,999 

05 – 07 ตลุาคม 2562 12,999 3,500 9,999 

18 – 20 ตลุาคม 2562 13,999 3,500 9,999 

30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 
*เพิม่พเีรยีด* 

11,999 3,500 8,999 

31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 
*เพิม่พเีรยีด* 

11,999 3,500 8,999 

01 – 03 พฤศจกิายน 2562 11,999 3,500 8,999 

08 – 10 พฤศจกิายน 2562 12,999 3,500 9,999 

15 – 17 พฤศจกิายน 2562 12,999 3,500 9,999 

16 – 18 พฤศจกิายน 2562 12,999 3,500 9,999 

21 – 28 พฤศจกิายน 2562 
*เพิม่พเีรยีด* 

11,999 3,500 8,999 

22 – 24 พฤศจกิายน 2562 12,999 3,500 9,999 

23 – 25 พฤศจกิายน 2562 12,999 3,500 9,999 

28 – 30 พฤศจกิายน 2562 
*เพิม่พเีรยีด* 

11,999 3,500 8,999 

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 12,999 3,500 9,999 

26 – 28 ธนัวาคม 2562 
*เพิม่พเีรยีด* 

13,999 3,500 9,999 

09 – 11 มกราคม 2563 
*เพิม่พเีรยีด* 

11,999 3,500 8,999 

 

** ราคาเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆ

ท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 
กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 5,000.- บาท หากมกีารยกเลกิภายหลงั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ าท ัง้หมด เนือ่งจาก

ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ต ัว๋เครือ่งบนิเต็มใบใหก้บัสายการบนิเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ยกเวน้คา่ภาษนี า้มนัทีย่งัมไิดช้ าระ คา่ทวัรส์ว่นที่
เหลอื กรุณาช าระ 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซักรดี มนิิ

บารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ(กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 

คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 



เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่

ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ

การเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอื
วา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ในเอกสาร

การจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกับทาง
บรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า
เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้

2.1.1 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2.1.3 ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ การ

ส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ หรอื

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 

9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ

ถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรือทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่ว

หรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการเดนิทางส าหรับ
ประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิท

ก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทางและ

อืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิ

มัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นีบ้รษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า
ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 

 
 



ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุด

เอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  

2. สิง่ของทีม่ลีกัษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลด
ใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใสก่ระเป๋าตดิตัว

ถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากดั ไดแ้ก ่
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากดัจ านวน  

3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิคนละ 2 กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 

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



 


