
 

 

 

 

1                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

นมสัการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัด์ิสิทธข์องชาว พระธาตอิุนทรแ์ขวน  

พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตมุุเตา ขอพรใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดียก์ลางนํ้าเมืองสิเรียม  

เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบู + กุง้เผา + เป็ดปักก่ิง + สลดักุง้มงักร พิเศษ!!! ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนพระธาตอิุนทรแ์ขวน 
 

 



 

 

 

 

2                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

รายละเอียดการเดินทาง 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 
ดอนเมือง-ยา่งกุง้-หงสาวดี-วดัไจค๊ะวาย-พระราชวงับุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- 

เมืองไจโ้ท-พระธาตุอินทรแ์ขวน(รวมกระเชา้และรถข้ึนพระธาตุ) 
L-D 

วนัท่ี 2 
พระธาตุอินทรแ์ขวน-พระธาตุมุเตา-เจดียไ์จปุ่๊น-ยา่งกุง้-ตลาดสก๊อต-เจดียโ์บตาทาวน์- 
เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัท่ี 3 
ยา่งกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน้ําเยเลพญา-ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน-พระพุทธรูปหงาทตัจี-

วดับารม-ีดอนเมือง 
B-L 

 

วนัที่หน่ึง ดอนเมือง-ยา่งกุง้-หงสาวดี-วดัไจค๊ะวาย-พระราชวงับุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- 

 เมืองไจโ้ท-พระธาตอุินทรแ์ขวน (รวมกระเชา้และรถข้ึนพระธาต)ุ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  

06.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

07.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง  เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร  (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมา่ร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  หรือ เมืองพะโค  ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวง

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

 

นําท่านร่วมทาํบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัสาํคญัมีพระสงฆ ์จาํพรรษากวา่ 500 รูป อีกทั้งวดัน้ี

ยงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถ ร่วมกนัถวาย



 

 

 

 

3                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

ปัจจยัเพื่อทาํการซ้ือขา้วสารถวายท่ีเจา้อาวาส หรือ นําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่าน

ใดไมส่ะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  

นําท่านชม  พระราชวงับุเรงนอง  สถานท่ีซ่ึงมี

ความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณท่ี

เคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี 

พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กทาํลายดว้ยฝีมือของพวกยะไขก่บั

ตองอใูนสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จาก

ซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานได้

วา่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรง

นอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัคาํสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ 

และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พมา่ แต่ปัจจุบนั 

พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนักต่างๆ 

ขึ้ นมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร  จากน้ันนําท่าน นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว  กราบ

นมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับ

ถือของชาวพมา่ทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา่ อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ือง

ไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พมา่ ของท่ี

ระลึกต่างๆ ในราคาถูก  

จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชม  แม่นํ้าสะโตง  สถานท่ี

สาํคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหาร

พมา่ไล่ตามหลงัมาซ่ึงนําทพัโดยสุรกรรมาเป็น ทพัหนา้ พระมหาอุปราชาเป็น ทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวร

ทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพมา่

เห็นเช่นน้ันจึง ขวญัเสียและถอยทพักลบักรุงหงสาวดี  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง  ค้ิ

มปูนแคม้ป์ เพ่ือทาํการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวท่ี
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เราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทาง ประมาณ 30-45 นาที  จากน้ัน ใหท้่านสมัผสั

กบัประสบการณใ์หม่ในการข้ึนพระธาตอิุนทรแ์ขวนโดยการนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 

นาที บนกระเชา้ท่านจะไดส้มัผสักบับรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีก

รูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชา้ปิดทาํการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตามท่ีทางบริษัท

ไมส่ามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางข้ึนสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธ์ิในการ

คืนเงินทุกกรณี  จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั นําท่าน

นมสัการ เจดียไ์จท้ีโย  หรือ พระธาตอุินทรแ์ขวน  หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุดของ

ชาวพมา่ เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหมอ่ยูบ่นหนา้ผา แต่

ชาวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มทาํให้

หินกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบชูาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุ

อินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ด

ไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะได้

สมดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน   (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอด

คืนแตป่ระตเูหล็กที่เปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ ที่เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วน

สุภาพสตรี สาม ารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท้่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไป

เพ่ือปิดทององคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน) 
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**หมายเหต*ุ* (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรบั 1 คืน เพ่ือนาํตดิตวัข้ึนไปบนพระธาตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้

ที่ 1,000 จา๊ด ประมาณ 25 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

คํา่   รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

         เขา้สูพ่กัที่ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรอืเทียบเท่า 

 

จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 
 

วนัที่สอง พระธาตอุินทรแ์ขวน-พระธาตมุุเตา-เจดียไ์จปุ่๊น-ยา่งกุง้-ตลาดสกอ๊ต-เจดียโ์บตาทาวน-์ 

 เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

** อิสระใหท้่านทาํบุญตกับาตรตามอธัยาศยั สาํหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้

จาํหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต** 

นําท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบั

อากาศ  จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองหงสาวดี ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง  
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นําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์ หรือ พระธาตมุุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี พระ

เจดียอ์งคน้ี์ถือวา่มีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กวา่ 2 ,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสาํคญัสูงสุดของชาวพมา่ นําท่านนมสัการ 

ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และ

สามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตให้

เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะ

ท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพมา่และศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกวา่ พระ

เจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 

ดว้ยน้ําหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็น

ท่ีรํา่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดาํ ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระ

กรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์ นับเป็นเจดียท่ี์สูง

ท่ีสุดในพมา่ ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูา

ควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  

นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น  เป็นพระเจดียท่ี์มีพร ะพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ ทั้ง 4 ดา้น อายุ

กวา่ 500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพ่ีนอ้งท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้ง

พระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้า่จะไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมานอ้งสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบ



 

 

 

 

7                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

รกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตวัของนอ้งสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลง

มา และมีการบรูณะข้ึนมาใหมจึ่งทาํใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอ่ื์นๆ  

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางกลบั  เมืองยา่งกุง้  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1ชัว่โมง 45 นาที ใหท่้านพกัผ่อน

ตามอธัยาศยั จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขึ้ นโดยชาวส

กอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจาํหน่ายใน

ตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกั

จากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูง

ควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ  หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต ( Scot 

Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้

ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดนํ้ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตร

เขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 

สาํริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ 

ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 
นําท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นตัโบโบย ี เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" 

หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครอง สถานท่ีตามความเช่ือของชาวพมา่ โดยเทพท่ีจะถูกจดัวา่เป็น "นัต" น้ัน มกัจะ

เป็นคนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกวา่ ตายโหง  ทาํ
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ใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหนา้ท่ีบา้นเมือง  และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบ้ืองหลงั ทาํใหไ้มอ่าจไปเกิด

ใหมไ่ด ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์าํคญั 

 

วิธีการสกัการะรปูป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา

ไปใส่มือของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผาก

ไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แคน้ี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

คาํบูชาเทพทนัใจ  เอหิ สกักะ มหานทัโป๊ะโป๊ะจโีปตะถ่องสิทธิมตัถุ  อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนงั 

พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 

นําท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 

หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม้  จากน้ัน นําท่าน

นมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้)  เจดีย์

ทองคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพมา่อายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพมา่ มี

ความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกวา่ 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบ

หุม้อยูเ่ป็นน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีลํ้าค่า กวา่ 5 ,548 

เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไขไ่ก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถือการกราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็น

หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ทาํสมาธิเจริญสติภาวนานับลกูประคาํ และบา้งเดินประ

ทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้

เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้  

สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน

สามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสรมิสรา้ง
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บารมีและสิรมิงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์

หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิรมิงคลแก่ชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คํา่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง 

 นาํทา่นเขา้สูท่ี่พกั SHANGRILA YANGON HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเทา่ 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

บทสวดมนตบู์ชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา  

ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ  

สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ ***  



 

 

 

 

10                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สาม ยา่งกุง้-สเิรยีม-เจดียก์ลางนํ้าเยเลพญา-ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน- 

                  พระพทุธรูปหงาทตัจี-วดับารมี-ดอนเมือง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม  อยูห่่างจากกรุงยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 

ตั้งอยูริ่มแมน้ํ่ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแมน้ํ่าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ้า หรือ พระ

เจดียเ์ยเลพญา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางน้ํา 

เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพนักวา่

ปีมาแลว้ เช่ือกนัวา่ตอนท่ีสรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้าํการอธิษฐานขอใหน้ํ้าอยา่ท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มี

คนมากราบไหวจ้าํนวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้มม่ีวนัเต็มพ้ืนท่ี และผูใ้ดมาทาํบุญบรูณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอให้

ทาํการคา้เจริญกา้วหนา้ทุกคน ซ่ึงทาํใหผู้ค้นเกิดความเช่ือวา่การมาทาํบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะทาํให้

การคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการ พระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิประดิษฐานบน
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บลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคาํทองเปลวท่ีมีความงดงาม และ นมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพมา่มีความเช่ือวา่ จะ

บนัดาลใหม้ีกินมีใชไ้มข่าด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์

นําท่านสกัการะ  พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี  หรือ พระนอนตาหวาน  ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาด

ใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกวา่ 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ น

เมื่อปี 1907 ถูกยกยอ่งใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพมา่  ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือน

ยิ้ ม ดวงตาทาํจากลกูแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ  ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาํใหด้วงตาดู

หวาน จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลาง

ฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก  อีกทั้งจีวร

ยงัมีลกัษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว  ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงาม

ทรงคุณค่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจ ีซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบั ศิลปะของพมา่ มีความสูง

ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์  เคร่ืองทรง

เป็นโลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบ

มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 
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จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วดับารมี เพ่ือไปกราบสกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริง 

ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ันเมื่อนํามาวางบนจานแกว้จะ

สามารถเคล่ือนไหวได ้อีกทั้งวดัน้ียงัไดถื้อวา่เป็นท่ี

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหนัตธ์าตุไวม้าก

ท่ีสุดดว้ย อาทิเช่น พระโมคาลา พระสารีบุตร ฯ ท่ีวดับารมี 

นอกจากทุกท่านจะไดส้กัการะพระเกศาธาตุแลว้น้ัน เจา้

อาวาส หรือรองเจา้อาวาสจะทาํพิธีสวดมนตเ์บิกทรพัยเ์สริม

บารมีเปิดโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลใหแ้ก่ทุกท่านอีก

ดว้ย ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินยา่งกุง้

เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

19.35 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร ์(SL) เที่ยวบินที่ SL207 

21.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ  

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

 
 

 

 

หมายเหต ุ: พีเรียดวนัเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต ์12-21 เมษายน 2562 

 พระราชวงับุเรงนอง , ชา้งเผือก , ตลาดสก็อต และรา้นอาหารเป็ดปักก่ิง,สลดักุง้มงักร ชาบูบุฟเฟ่ต ์ 

จะปิดทาํการ ซ่ึงรายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงหรือชดเชยตามความเหมาะสม  
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อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

03-05 ม.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

10-12 ม.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

17-19 ม.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

24-26 ม.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

31 ม.ค.-02 ก.พ. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

07-09 ก.พ. 63 12,500 บาท 3,900 บาท 

14-16 ก.พ. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

21-23 ก.พ. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

28 ก.พ.-01 มี.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

06-08 มี.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

13-15 มี.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

20-22 มี.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

27-29 มี.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

03-05 เม.ย. 63 12,500 บาท 3,900 บาท 

10-12 เม.ย. 63 12,500 บาท 3,900 บาท 

12-14 เม.ย. 63 12,500 บาท 3,900 บาท 

17-19 เม.ย. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

24-26 เม.ย. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

01-03 พ.ค. 63 12,500 บาท 3,900 บาท 

08-10 พ.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

15-17 พ.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

22-24 พ.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

29-31 พ.ค. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

05-07 มิ.ย. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

12-14 มิ.ย. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 



 

 

 

 

14                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

19-21 มิ.ย. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 

26-28 มิ.ย. 63 10,900 บาท 3,500 บาท 
 

 

ราคาไม่รวมทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 

1,000 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ทา่นตอ่ทริป (ชาํระที่สนามบินก่อนการเดินทาง) 
 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

 

   

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าที่พกับนพระธาตอุินทรแ์ขวนระดบั 3 ดาว 1 คืน   

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั 1 ท่านต่อหอ้งตอ้งชาํระค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีกาํหนด) 

 ค่าที่พกัระดบั 5 ดาว 1 คืน SHANGRILA YANGON HOTEL หรอืเทียบเท่า  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้งการพกั 1 ท่านต่อหอ้งตอ้งชาํระค่าพกัเด่ียวเพ่ิมตามราคาท่ีกาํหนด) 

 ค่าระวางนํ้าหนกักรเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรมัตอ่ 1 ใบ // ถือข้ึนเครือ่ง 7 กิโลกรมั 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500 ,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัอายุตํา่กวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี

ขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ  (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่  **อาหารเป็น

พิษเท่าน้ัน**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน /คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,000 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทรปิ

(ชาํระท่ีสนามบินก่อนการเดินทาง) 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าใชจ้า่ยต่างๆอนัสืบเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน,สนามบินตน้ทางหรือปลายทาง,อุบติัภยัทาง

ธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจ

คนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของ

บริษัท 

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 มดัจ าท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีท่านไดท้ าการจองทวัร ์ภายใน 3 วัน เพ่ือเป็นการยืนยนัท่ี

นั่ง ถา้ท่านยงัไม่ช าระมดัจ ามาภายใน 3 วัน ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน 

 กรณุาส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน  
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กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากไดช้าํระค่ามดัจาํทวัรม์าแลว้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด เน่ืองจาก

บริษัทไดด้าํเนินการชาํระเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจาํนวนใหก้บัทางสายการบินเป็นท่ีเรียบรอ้ย พรอ้มทั้ง

ไดม้ดัจาํค่าหอ้งพกัเป็นจาํนวนเงิน 50 % ของราคาหอ้งพกั ยกเวน้ใน กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถ

เดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ือง ยืน่เอกสารไปยงัสาย

การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การดาํเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่บั

การพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเตม็จาํนวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่

อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบั

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย

และพม่า 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ือง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี 

ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 



 

 

 

 

17                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบในการรบัผิดชอบ กรณีท่ี เกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยั อนัสืบเน่ืองมาจากการปิด

สนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความ

ผิดพลาดของทางบริษัท 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออ่ืนๆใดก็ตาม ในกรณีท่ี เกิดเหตุ

จาํเป็นสุดวิสยัอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลา

บินใดๆก็ตามท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท 

 ขอสงวนสทิธ์ิออกเดินทางสาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวน

ผูเ้ดินทาง 10-1 4 ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊

ดว้ยแตจ่ะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบรกิาร

ทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอยา่งดี แตถ่า้ต ํา่กว่า 10 ท่าน ทางบรษิทั ของสงวน

สทิธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

 กรณีใชห้นงัสอืเดินทางราชการ (เล่มสนีํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่าน

ถูกปฎิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบ

ใดๆทั้งสิ้ น 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไข ก่อนการตดัสินใจจอง หลงัจากที่ทา่นไดท้าํการจองและชาํระเงินแลว้ 

ทางบริษทัฯจะถือว่าทา่นยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าวในทุกกรณี 

 

 

 


