
 

 
 

WE203:ทวัรพ์มา่ ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 2คนื 
น าทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่พระพทุธศาสนา  

∞สกัการะ 3ใน 5มหาบชูาสถานศกัด ิส์ทิธ ิ ์ท ีช่าวพมา่เคารพนบัถอื 
∞พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระธาตอุนิแขวน พระธาตมุเุตา 
∞ท าบญุใสบ่าตรกบัพระสงฆแ์ละสามเณร ที ่วดัไจค้ะวาย เยอืนเมอืงหงสา  
∞ไหวพ้ระขอพร 4ทศิ ชมพระราชวงับเุรงนอง 
∞ไหวพ้ระนอนอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว  
∞ไหวพ้ระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื  พระนอนตาหวาน 
∞ขอพรกบัเทพทนัใจ เทพกระซบิ  ทีเ่จดยีโ์บตาทาวน ์

เมนพูเิศษ:เมนกูุง้แมน่ า้เผา 
พเิศษ!! น ัง่กระเชา้ข ึน้พระธาตอุนิแขวน 1เทีย่ว   แถมฟร!ี! โสรง่พมา่ ใสพ่รอ๊พถา่ยรปู 

พกัโรงแรมยา่งกุง้ 4ดาว 1คนื  และ พกัใกลพ้ระธาตอุนิแขวน 1คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายลแ์อรเ์วย ์ 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

24-26 มกราคม 63 10,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

Infant 

5,000฿ 

3,500 25 

25-27 มกราคม 63 10,888 3,500 25 

31มกราคม-2กมุภาพนัธ ์63 11,888 3,500 25 

1-3 กมุภาพนัธ ์63 11,888 3,500 25 

14-16 กมุภาพนัธ ์63 11,888 3,500 25 

21-23 กมุภาพนัธ ์63 11,888 3,500 25 

28กมุภาพนัธ-์1มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

29กมุภาพนัธ-์2มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

6-8 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 



7-9 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

13-15 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

14-16 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

20-22 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

21-23 มนีาคม 63 11,888 3,500 25 

 

 วนัแรก   กรงุเทพฯ - ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- เจดยีช์เวมอดอร ์- พระธาตอุนิทรแ์ขวน      
                                                                                                           อาหารกลางวนั,เย็น  

04.30 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4  
เคานเ์ตอร ์E โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ 

07.50น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE303 
(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง)  

08.45น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) 

     เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  หลังอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 

มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สทิธิ์ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา(ShweMordore)  เจดีย์
ศักดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงทีส่ าคัญของเมอืงหงสาวด ีเป็นมหาเจดยีเ์กา่แกย่าวนานกว่า 2,000 ปี ตัง้อยูก่ลางเมอืงหง
สาวด ี  พมา่เรยีกพระธาตมุเุตาวา่ ‘ชเวมอดอ’พระธาตมุเุตามหาพระเจดยีอ์งคท์ีม่คีวามโดดเดน่เพราะเป็นเจดยีท์ีม่ ี
ลักษณะแบบมอญ มฉัีตรแบบเรียบๆและมีองค์ระฆังของเจดียม์ีลักษณะแคบเรยีว ภายนอกหุม้ดว้ยทองจังโก ้
ภายในเป็นอฐิกลวง  ในสว่นบรเิวณรอบๆองคเ์จดยี ์ก็มพีระพทุธรปูหลายองคใ์หก้ราบไหว ้ซึง่มลีักษณะศลีปะของ
มอญผสมกับศลิปะของพมา่มคีวามสวยงามดูแปลกตา มอีาคารตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมของพมา่ผสมตะวันตก
ใหดู้ นอกจากนี้ทีด่า้นหนึง่ของเจดยีก์็ยังมพีพิธิภัณฑเ์ล็กๆ ทีเ่ก็บโบราณวัตถุต่างๆใหช้ม  พระธาตุมเุตาแห่งนี้ได ้  
กลายเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ทีม่ผีูค้นทัง้คนพมา่และคนไทยเดนิทางมาสกัการบชูาเป็นจ านวนมาก  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน   
เดนิทางถงึ คิม้ปนูแคม้ป์ ซึง่เป็นจดุส าหรับท าการเปลีย่นเป็น รถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีว
ทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้  ใชเ้วลาเดนิทางจากคมิปนูแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พเิศษสดุ น าทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูส่ถานพีระธาต ุใชเ้วลาประมาณ  10 นาท ีใหท้า่นไดส้มัผัสกบับรรยากาศ
อนัสวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตอุนิแขวน   **หมายเหต ุในกรณีกระเชา้ปิดหรอืมเีหตสุดุวสิยัจาก
ธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทกุแทนโดยสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทกุกรณี**  
จากนัน้น าทา่นชม เจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน KyaikhtiyoPagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหนิ

ทอง อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ 

ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่ง หมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มกัยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุยู่

ภายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรือ่ยไปตามคตกิารบชูา พระธาตปุระจ าปีเกดิ

ของชาวลา้นนา พระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใ้หถ้อืเป็นพระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค์

โดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีค้รบ 3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่

ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทกุประการ   อสิระตามอธัยาศัยหรอืทา่นสามารถขึน้ไปนมสัการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยี์

ไดต้ลอดทัง้คนืแต ่(พระเจดยีอ์งคน์ี ้เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสาหรับสภุาพบรุษุทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยี ์

เปิดถงึเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตร ีสามารถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได ้สามารถเตรยีมแผน่

ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน) 



เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารในโรงแรม   

:พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel: 

 หมายเหต:ุในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่รัง้เดยีว 

หมายเหต:ุโรงแรมบนพระพระธาตอุนิทรแ์ขวน สรา้งเพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ไปกราบนมสัการพระธาตอุนิ

แขวน  โรงแรมไมไ่ดห้รหูราเหมอืนเมอืงยา่งกุง้และมโีรงแรมจ ากดั แตส่ะดวกจากการเดนิทาง บางโรงแรมมเีป็น

หอ้งพดัลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเย็นสบาย   

*กรณีกระเป๋าใบใหญ-่กรณุาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรับ 1คนื เพือ่น าตดิตัวไปส าหรับใชด้า้นบนพระธา

ตอินิแขวนเนือ่งจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบแบกสมัภาระซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า(ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความ

ตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร) ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ผา้พันคอ เนือ่งจากดา้นบนพระ

ธาตอุนิทรแ์ขวนอากาศเย็น  

วนัทีส่อง     พระธาตอุนิทรแ์ขวน - หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – พระราชวงับเุรงนอง -  
พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว - เจดยีไ์จปุ๊่ น                              อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น  

     เชา้  อรณุสวัสดิย์ามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิทรแ์ขวน กจิกรรมนีไ้มไ่ดบ้งัคับนะคะ 
ส าหรับอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริม่ตน้ชุดละ 3,000-10,000จ๊าต  
ดอกไมธ้ปูเทยีนเริม่ตน้ชดุละ 2,000จ๊าต ท าบญุตามอธัยาศัย  

 
06.30น.   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้อ าลาทีพ่กัออกเดนิทางกลบั เปลีย่นน ัง่รถ ถงึคมิปนุ

แคม้ป์เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสูก่รงุหง-สาวด ี ซึง่
ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณที่
ย ิง่ใหญแ่ละอายมุากกวา่400ปี อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.จากนัน้
น าทา่นตักบาตรพระสงฆก์วา่1,000 รปู ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ี่
มพีระภกิษุและสามเณรไปศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก 
ทา่นสามารถน าสมดุปากกาดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแหง่นีไ้ด ้ 
จากนัน้น าทา่นชมพระราชวงับเุรงนองและบลัลังกผ์ึง้ 
(KanbawzaThardi Palace) พระราชวังบเุรงนองถกูคน้พบเมือ่ปี 
2533 ชาวบา้นในเมอืงพะโคไดข้ดุพบไมส้กัถกูเผาใตด้นิ จงึแจง้
ใหรั้ฐบาลพมา่เขา้มาตรวจสอบอายขุองเสาไมซ้ ึง่มอีายใุนชว่งพระ
เจา้นันทบเุรงขึน้ครองราชยห์ลังจากพระเจา้บเุรงนองสนิพระ-ชนม ์
ในชว่งนัน้ศัตรพูวกชาวยะไขแ่ละตองอยูกทัพเขา้มาตเีมอืงหงสาว
ดแีละเผาจนยอ่ยยบั ทีส่ าคญัพบหลกัฐานชือ่เมอืงขึน้ตา่งๆ สลัก
ไวอ้ยูบ่นเสาท าซึง่ตรงตามประวัตศิาสตรข์องเหลา่เมอืงขึน้ในสมยั
พระเจา้บเุรงนองหรอืผูช้นะสบิทศิ จงึท าใหท้างพมา่มัน่ใจวา่
บรเิวณนีเ้ป็นทีต่ัง้ของพระราชวังบเุรงนอง จงึขดุเอาซากเสาขึน้มา
เพือ่สรา้งเลยีนแบบทับแนวพระราชวังของเดมิโดยใหม้คีวาม
เสมอืนจรงิทัง้หมด โดยแบง่เป็นอาคารสองสว่นหลักๆคอื กามโบ
สะตาหร ิหรอื กมัโพชธาน ี เป็นสถานทีเ่อาไวว้า่ราชการ และสว่น
ที ่2คอื บลัลังกผ์ึง้ ใชเ้ป็นสถานทีบ่รรทม และมเีสาไมส้กัทีถ่กูคน้พบหลายตน้โชวภ์ายในใหเ้ขา้ชม 

เทีย่ง      รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ:กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1ตวั ** 
บา่ย  นมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) เป็นพระนอนที่สวยงามที่สุดในพม่า 

องคพ์ระมคีวามยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทัตจทีี่ย่างกุง้เท่าไหร่ แต่
ความงามนัน้สวยงามกวา่ โดยพระบาทนัน้จะวางเหลือ่มพระบาทครับ  ซึง่จะเป็นลักษณะทีไ่มเ่หมอืนกับพระนอน
ของไทยเรา แตเ่ป็นศลิปะทีส่วยงามอกีแบบทีน่่าสนใจครับ  พระนอนชเวตาเลยีว นับเป็นพุทธบชูาศักดิส์ทิธิ ์เป็น
อนัดับสองรองจาก พระธาตุชเวมอดอร ์(ไจทม์เุตา) ของเมอืงหงสาวด ี จากนัน้น าชม เจดยีไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun 
Buddha) พระพุทธรปูปางประทับน่ัง โดยรอบทัง้ 4ทศิ ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธ
เจา้ (หันพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื) กบั พระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์สรา้งโดย 4 สาวพีน่อ้ง ทีอ่ทุศิตน ใหก้ับ
พระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไมข่อ้งแวะ กับบรุุษเพศ จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั่ว
ชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลอืกันว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันที น าท่านชมและ
นมสัการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุว่า
สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่
พระเจดยีน์ี้ไดรั้บการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนัก
ยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบรขิารของ



พระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมเีพชร
ขนาดใหญ่ประดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคา
ทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านาน
และภูมหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆังใบใหญ่ทีอ่ังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้ายา่งกุง้เสยีก่อน
องักฤษกูเ้ทา่ไหรก่็ไมข่ ึน้ภายหลังชาวพมา่ ชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลักษณ์แห่งความสามคัคี
ซ ึง่ชาวพมา่ถอืว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการชมแสงของอญัมณีที่
ประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไปเชน่สเีหลอืง,สนี ้าเงนิ,สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 

      เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร   
  :น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Jasmine Palace  หรอืเทยีบเทา่: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม  เจดยีโ์บตะทาวน ์- พระเทพทนัใจ - เทพกระซบิ - พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี- สนามบนิ 
                                                                                                                               อาหารเชา้  
      เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้สกัการะ เจดยีโ์บตะทาวน ์(Botahtaung Pagoda) หมายถงึ ทหาร 1,000 นาย โดยมคีวามเชือ่เลา่
กนัมาตอ่ๆ กนัวา่เมือ่ประมาณ 2,000ปีทีแ่ลว้ พระเจา้โอกะลาปะกษัตรยิม์อญ ไดใ้หท้หาร 1,000 นาย ตัง้แถว
ถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารรีกิธาต)ุทีอ่นัเชญิมาจากอนิเดยี
เพือ่น าไปบรรจไุวท้ี ่มหาเจดยีช์เวดากอง และทรงบรรจเุสน้พระเกศา
ธาตไุว ้1 เสน้ ในเจดยีน์ี ้วันเวลาผา่นไป ไดม้กีารบรูณะซอ่มแซม
เจดยีผ์ลจากความเสยีหายในสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่ปรากฎวา่ไปพบ
ของมคีา่หลายอยา่งภายในเจดยี ์จงึสรา้งโครงสรา้งใหมโ่ดยใหฐ้าน
เจดยีม์ชีอ่งซกิแซกคลา้ยเขาวงกต ภายในสทีองอรา่มสวยงาม และ
น าวตัถโุบราณจดัแสดง อกีทัง้น าพระเกศาธาตมุาบรรจใุนมณฑป
ครอบแกว้ใสใจกลางเจดยีอ์กีดว้ย   
จากนัน้น าทา่นขอพร นัตโบโบยหีรอืพระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิ์
ของชาวพมา่และชาวไทย 
วธิกีารสกัการะ เทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี บชูาดว้ยดอกไม ้ผลไมด้ว้ย
มะพรา้ว กลว้ยนากสแีดง เป็นเครือ่งเซน่สงัเวย เพราะถอืวา่ ป็นผลไม ้
มงคล เป็นสญัลกัษณ์ของความอดุมสมบรูณ์เจรญิงอกงามของชวีติ(มี
ขายบรเิวณวัด) จากนัน้น าเงนิแบง้กอ์ะไรก็ไดไ้ปใสม่อืของเทพทันใจ 
2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลับมา 1ใบ เอามาเก็บไวเ้พือ่ความสริมิงคล
จากนัน้ ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบยแีคน่ีท้า่นก็จะสม
ตามความปรารถนาทีข่อไว    
จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพ
กระซบิ ซึง่มนีามว่า“อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็น
ธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษา
ศีล ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมื่อสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่า
เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไป
กระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน ้านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ การเครพบูชาเทพกระซบิ อะมาดอว์
เมี๊ ยะ:จะบูชาดว้ยน ้านมขา้วตอก และ ผลไม ้และกระซบิเพื่อขอพร
ท่าน พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(Chauk Htat Gyi pagoda) หรอื
ทีค่นไทยมกัเรยีกวา่ พระตาหวาน ตัง้อยูท่ีถ่นนชเวกองเต็ง เมอืงต าเว  
เนื่องมาจาก มีขนตาที่งอนงาม และมีดวงตาเป็นแกว้(สั่งผลติจาก
ประเทศญีปุ่่ น) ใชง้บประมาณในการกอ่สรา้งราว 70,000 ดอลลาร ์ถอื
เป็นพระพุทธไสยาสนท์ีอ่นัเป็นทีเ่คารพอันดับหนึง่ในยา่งกุง้ เป็นพระ



นอนทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศพมา่ มคีวามยาวกวา่ 70 เมตร บรเิวณพระบาทมภีาพวาด ลายลักษณ์ธรรมจักร ขา้งละ
องค ์ในบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ย รูปมงคล 108 ประการ แสดงถงึโลกทัง้ 3 คอื เครือ่งหมาย 59 
ประการแสดงถงึอากาศโลก เครือ่งหมาย 21 ประการแสดงถงึสัตวโลกและ เครือ่งหมาย 28 ประการแสดงถงึ
สงัขารโลก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานมงิกาลาดง  

11.20 น.        เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทยเทีย่วบนิที ่WE302 
13.15 น.        เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

........................................................................................ 
หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 หมายเหตุ :อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ท่านตกลง
เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนื
เงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทุกกรณี และกรณีทีท่่านเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้
บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
 

อตัราคา่บรกิารรวม:ค่าตั๋วเครือ่งบนิไปกลับ พรอ้มทีพ่ัก 2คนื พักหอ้งละ  2-3ท่าน  อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็น
หรอืค ่าตามรายการ) บัตรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่งๆ ค่ารถ คา่จอดรถ ค่าทางดว่น ค่ามัคคุเทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 30กก. คา่
ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ1,000,000บาทค่ารกัษาพยาบาลโดยความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว(้ไมค่รอบคลมุประกนัสุขภาพ)**รวมค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการ
บนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้   
 

ราคาทวัรไ์มร่วม:ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ ค่าท า
หนังสอืเดนิทาง ค่าซกัรดี ค่าสัมภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ30 กก.) คา่วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว  คา่ภาษีการบรกิาร  
3%  ภาษีมลูคา่เพิม่  7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) ,  
คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 1,000บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น ,หวัหนา้ทวัร ์300บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น  
 
  เงือ่นไขในการจอง:มดัจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 
 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง  
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **กรุณา

ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละด่านตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 
 

การยกเลกิการจอง:เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิ
มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่น
ลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บั
ทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อจลาจล อุบัตเิหต ุ
และอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย 
การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
 4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเก็บ
เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ 
  5) หากมีการถอนตัวหรือไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามที่จองระบุเอาไวห้รือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ผูจั้ดถือว่าผู ้
ท่องเที่ยวสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารที่ไดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนื่องจากค่าใชจ้่ายที่ท่านไดจ้่าย
ใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้ห ้
บรกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข 



 6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนส่ง หรอื หน่วยงานที่ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตุจากการเดนิทางทอ่งเทีย่ว
เท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทาง
บรษัิทถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์(ท่านสามารถซือ้ประกันสุขภาพ ในระหว่าง
การเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั่วไป)  
8) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 
9) ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 
 


