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 ยา่งก ุง้-หงสาวดี-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 2 คืน 3 วนั    

 
  สมัผสัอารยธรรมเกา่แกแ่ละ ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณข์องพมา่ 

  อ่ิมบญุ...นมสัการมหาบชูาสถาน.......มหาเจดียช์เวดากอง 

  เจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิค ู่บา้นค ู่เมืองพมา่                                

 

         โดยสายการบิน....ไลออ้นแอร ์
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

พมา่ หรอืเมียนมาร ์

ถอืเป็นเพชรเมด็งามแห่งเอเชยีทีน่ักท่องเทีย่วต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาตแิละชื่นชมศลิปะและวฒันธรรมทีง่ดงาม
ถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสมัผสันานมาแล้วที่เมอืงย่างกุ้งตดิอยู่ในมติขิองกาลเวลา ที่บดิเบอืน เลอืนราง เมอืงโบราณ
แห่งน้ีเคยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุน่ผงธุลดีนิ และสรรพส าเนียง เสยีงเซง็แซ่ ไมม่อีาคารสงูระฟ้า มแีต่ตกึรามเก่า ๆ ทีช่าว
อังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มแีต่รถประจ าทาง ที่แน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่และสามล้อ ที่เก่าจวนจะพงัมพิงัแหล่       
แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลกิเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตกึรามอนัเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อ
สรา้งโรงแรม กบัอาคาร ส านักงานที่สูงระฟ้าขึน้มาแทนที่ แต่นัน่ไม่ได้ท าให้เสน่ห์ ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของ
นกัท่องเทีย่ว พาหนะทีท่นัสมยั ช่วยใหเ้ดนิทางไดส้ะดวกสบายขึน้และแมถ้งึว่าจะมตีกึสูงขึน้แซมอยู่ กบัหมู่โบราณสถาน 
แต่วถิชีวีติของผูค้นกลบัเปลีย่นแปลงไปน้อยกว่า   
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หงสาวดี 

เมอืงหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณทีม่อีายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานทีส่ าคญัในหงสาวด ีอาท ิ
นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึง่เป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ดของพม่า, พระราชวงัแห่งกรุงหงสาวด ีและมหาเจดยี ์
โบราณสถานทีม่คีวามงดงามแห่งหนึ่งของหงสาวด ี
พระธาตอิุนทรแ์ขวน หรอื ไจก้ทิ์โย  

พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ ไจ้กทิ์ (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถงึ หนิรปูหวัฤๅษ ีพระธาตุอนิทรแ์ขวน ตัง้อยู่ที่
เมอืงไจก้์โถ่ อ าเภอสะเทมิ เขตรฐัมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดบั น ้าทะเล 3,615 ฟุต 
ลกัษณะเด่นของพระธาตุอนิทรแ์ขวนคอื มลีกัษณะเป็นก้อนหนิสทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหน้าผาสูงชนัอย่างหมิน่เหม ่
เหมอืนจะหล่นและท้าทายแรงดงึดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่ อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง
ศกัดิส์ทิธิ ์ที่ชาวพม่าต้องไปสกัการะ และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีจอ (สุนัข) ที่คนเกดิปีน้ีต้องไปนมสัการสกัครัง้หน่ึงใน
ชวีติชาวพมา่เชื่อว่า ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการครบ 3 ครัง้แลว้จะมแีต่ความสุขความเจรญิ 

 

กาํหนดการเดินทาง    

 

 

 

06.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบนิ 
ไลอ้อนแอร ์พบเจา้หน้าทีข่อง ทางบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

08.45 น.  เหนิฟ้า สู่ กรงุย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินบนิไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิที ่ SL 200 
10.00 น. ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรงุยา่งกุง้ (เวลาทีป่ระเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท ีหลงัจากผ่านพธิี

การทางศุลกากร และตรวจคนเขา้เมอืงแล้วพรอ้มตรวจเชค็สมัภาระก่อนออกเดนิทาง หลงัจากนัน้      
น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ80กม. (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) ผ่านชมสสุานสมัพนัธมิตร ยคุสมยัพมา่รบกบัญีปุ่น่ในสงครามโลกครัง้ที ่2  

เท่ียง ถงึเมอืงหงสาวด ี รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนูกุ้งแม่น ้าเผา 

 จากนัน้น าท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า            
พระมหาเจดียม์ุเตาซึง่เป็นเจดยีใ์หญ่คู่บ้านคู่เมอืงที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยงัเป็นทีเ่คารพสกัการะ
ของชาวมอญและพม่ามาช้านาน แล้วน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง  ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและ
บูรณะปฏสิงัขรณ์เมื่อปี2533 จากซากปรกัหกัพงัที่ยงัหลงเหลืออยู่ท าให้สนันิษฐานได้ว่าโบราณสถาน
แห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดบุีเรงนองปจัจุบนัการขุดค้นยงัไม่เสรจ็สิ้นสมบูรณ์แต่ก็พอจะ
มองเหน็ไดว้่าบรเิวณของพระราชวงัแห่งนี้กวา้งใหญ่เพยีงใด  หลงัจากนัน้น าคณะเดนิทางสู่เมอืงไจ๊ก์ทโีย 
(Kyaikhtyo) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง  จากนั้นน าชมวัดพระไฝเล่ือน                          
หรือวดัไจ้ทป์อลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเลื่อนเป็นพระพุทธรปูทีม่าียุมากกว่า2,000ปีโดยมเีรื่องเล่ากนั
ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน ้ามาตดิอยู่ใกล้ๆวดัจากนัน้ชาวพม่าได้เอาพระพุทธรูปมาประดษิฐานไว้ที่วดั
แลว้ปิดทององค์พระทัง้องคต่์อมาในต าแหน่งทีห่างคิ้วได้มจีุดๆเหมอืนไฝเกดิขึน้จะปิดทองกี่ครัง้กย็งัเกดิ
เป็นจดุด าๆอยูต่ลอด ทางวดัจงึไมไ่ดปิ้ดทองตรงทีต่ าแหน่งไฝอกีเลย จงึเรยีกพระองคน์ี้กนัว่า พระไฝเลื่อน 

วนัท่ีหน่ึง    กรงุเทพ- ยา่งก ุง้– หงสาวดี-พระธาตอิุนทรแ์ขวน   (-/L/D) 
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17.00 น. ถงึคมิปนูแคมป์(เชงิเขาไจ๊ก์ทโีย) หยุดพกัเพื่อเปลีย่นรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อขึน้บนภูเขาไจก้์ทโียใช้
เวลาเดนิทางจากบรเิวณนี้ประมาณ 1ชัว่โมง ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทางพรอ้มสมัผสัความ
เยน็ซึง่จะค่อย ๆ เยน็ขึน้ เรื่อย ๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาตุอนิทรแ์ขวน พระธาตุอินทรแ์ขวน เป็น
องคเ์จดยีข์นาดเลก็ ตัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญ่สงู5.5เมตรปิดทองทัง้องคซ์ึง่ตัง้อยู่บนหน้าผาอย่างหมิน่เหม่ดู
คล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้นับเป็น 1ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นทีม่าและแรงบนัดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร ์  
ทีแ่ต่งวรรณกรรมเรือ่ง “เจา้จนัทรผ์มหอม นิราศพระธาตุอนิทรแ์ขวน”   

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 หลงัอาหารค ่าเชญิท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธหิรอืสวดมนต์ไดต้ลอดคนื ถ้า
จะนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ ื่นสู่พระเจดยีไ์จ๊ก์ทโีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว หรอื
กนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพืน้ทีน่ัง่มคีวามเยน็มาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนืแต่
ประตูเหลก็ทีเ่ปิดส าหรบับุรษุเปิดถงึเวลา 20.00 น. เท่านัน้  

    น าท่านเขา้พกัโรงแรมบนพระธาตุอนิทรแ์ขวน  Yoe Yoe Lay / Kyaketiyo Hotel  หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 

 

05.00 น.  เชิญท่านนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าว       
พระพุทธ มชีุดจ าหน่ายบรเิวณวดั เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทยีนตามก าลงัวนัหรอืจ านวนอาย ุ
นมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมสัการสิ่งศกัดิส์ ิทธิบ์นภูเขา ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบๆ    
พระธาตุพิสูจน์ความมหศัจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตัง้อยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรอืหล่นลงมานมสัการ     
พระเจดยีไ์จก๊ท์โีย ก่อนกลบั 

06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรมและเกบ็สมัภาระเพื่อเดนิทางกลบั 

07.00 น.  ออกเดนิทางกลบัโดยรถบรรทุกหกลอ้ถงึ คนิปนูแคม้ป์เปลีย่นเป็นบสัปรบัอากาศเดนิทางสู่เมอืงหงสาวด ี

 ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2-3ชัว่โมงซึ่งเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณที่มอีายุเก่าแก่
กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่ส าคัญในหงสาวดี น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป         
ทีว่ดัไจ้คะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน า
สมุด ปากกา ดินสอไปบรจิาคที่วดัแห่งนี้ได้ จากนัน้ชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่ น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019       
มพีระพุทธรปูปางประทบั นัง่โดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระ
พักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3  พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้)
พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทศิตะวนัออก)และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ(ทศิตะวนัตก)สรา้งโดยสีส่าวพี่น้องที่
อุทศิตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรปูแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศจากนัน้
น าท่านนมสัการพระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว”หรือพระนอนย้ิมหวาน ซึง่เป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ด 
ของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ผา้ปกัพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง เป็น
ของฝากคนทางบา้น 

 วนัท่ีสอง   พระธาตอิุนทรแ์ขวน – หงสาวดี – ยา่งก ุง้     (B/L/D) 
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เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัทีเ่มอืงหงสาวด ีณ ภตัตาคาร พิเศษเมนูกุ้งแม่น ้าเผา  หลงัรบัประทาน
อาหาร น าท่านเดนิทางกลบักรงุยา่งกุ้ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง)  

 น าท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงาม
ที่สุด มขีนตาที่งดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกนัซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของ
ไทยที่ประดษิฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศลิปะพม่าที่งดงามโดยมขีนาดความยาวขององค7์0เมตรชมวถิี
ชวีติความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง จากนัน้น าท่านกราบนมสัการ พระมหาเจดีย ์ 
ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่า 2,500กว่าปี 
เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชื่อเดมิของเมอืงยา่งกุง้มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในพม่าสถานทีแ่ห่งนี้
มลีานอธฐิานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีนไปไหว้เพื่อขอพรจาก
องค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสรมิสร้างบารมแีละสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยงัมี     
พระประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิจะ
เป็นสริมิงคลแก่ชวีติพระเจดยีน์ี้ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ย
แผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตนั ภายในประดษิฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน
แปดเสน้และเครื่องอฐับรขิารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทัง้สามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย
และอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดเจดยี ์ท่านจะได้ชมความงาม
ของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆงานศิลปะและ
สถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดยี์ล้วนมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมา
ทัง้สิ้น ชมระฆงัใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะยดืเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้าย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษ        
กู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าขึ้นจากแม่น ้าได้ภายหลงัชาวพม่าช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิม จงึถือเป็น
สญัลกัษณ์แห่งความสามคัคซีึง่ชาวพมา่ถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรกจ็ะ
ได้ดัง่สมความปรารถนา จากนัน้ให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด  
ท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไป เช่น สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

 

 

 

วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทติุยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ 

ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไมม่ีงา 
หนหูาง

ยาว 

หนหูาง

สัน้ 
พญานาค 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร แลว้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั  โรงแรม   Vintage Luxury Yacht  
 Hotel 5 stars /Tryp Hotel (Wyndham Chain) Yangon 4 stars  

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
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เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
 หลงัอาหารน าท่านชมพระเจดียโ์บตะตอง ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพื่อรบัพระเกศาธาตุก่อนทีน่ าไปบรรจุใน

พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้น ามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์        
โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดยีแ์ห่งนี้ได้ถูก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ที่2และได้รบัการปฏสิงัขรณ์
ขึน้มาใหมโ่ดยมคีวามแตกต่างกบัพระเจดยีท์ัว่ไปคอืออกแบบใหใ้ต้ฐานพระเจดยี์มโีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิ
เขา้ไปภายในไดโ้ดยอญัเชญิพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเหน็ไดช้ดัเจนส่วน
ผนงัใตฐ้านเจดยีไ์ดน้ าทองค าและของมคี่าต่างๆทีม่พีุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดยีน์ า
ท่านสกัการะขอพรจาก“เทพทนัใจ”(นัตโบโบยี)ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรดว้ย
เชื่อว่าอธิฐานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากนัน้น าท่านขอพรจากเทพกระซิบ น าท่านไปนมสัการ        
วดังาทตัจี (Ngahtatgyi Pagoda) เป็นวดัที่สร้างขึน้ตัง้แต่สมยัเมื่อ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 10 วดั         
ทีม่ชีื่อเสยีงของพม่า นอกจากนัน้ยงัประดษิฐานพระพุทธรปูทีม่คีวามงดงาม สทีองเหลอืงอรา่ม 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Western Park เมนูพิเศษสลดักุ้งมงักร เป็ดปักก่ิง           
(เมนูน้ีมีให้เฉพาะ 8 ท่านขึ้นไป ) 

บ่าย หลงัจากนัน้น าท่านไป ช้อปป้ิงตลาดสกอ๊ต ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดของพม่าความหลากหลายของสนิค้า
ของฝากของที่ระลกึมากมายราคาถูก อาท ิอญัมณี ทบัทมิ ไพลนิ หยก ไข่มุก เครื่องเงนิ  เครื่องหวาย   
งานฝีมอื เช่น ผา้ปโูต๊ะทีม่คีวามสวยงาม และราคาถูกมากผา้โสร่งหญงิชายทีม่ลีวดลายงามมากจากนัน้น า
ท่านสกัการะ พระหินอ่อน (เจา๊ดอจี) ซึง่เป็นพระพุทธรปูทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในพม่า
มนี ้าหนกัถงึ 60 ตนัสงู 37ฟุต แกะสลกัโดยช่างชาวเมอืงมณัฑะเลย ์ซึง่ถอืว่าเป็น ช่างทีฝี่มอืดทีีสุ่ดของพม่า
แล้วน าท่านชม ปางช้างเผือก ทีเ่ป็นชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพม่ามสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวัจ านวน 3 เชอืก ต้อง
ตามคชลกัษณะของชา้งเผอืกทุกประการ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ 

17.00 น.         รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
19.25 น. บนิลดัฟ้ากลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไลอ้อนแอรเ์ท่ียวบินท่ี SL 207 
21.25 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
  

  อตัราคา่บรกิาร 2 ท่านเดินทางไดท้นัที ไมต่อ้งรอกร ุป๊ 

 ไมมี่ราคาเด็ก 

ผ ูใ้หญ่  2-3 ท่านๆละ14,900 บาท 

ผ ูใ้หญ่  4-5 ท่านๆละ 13,900 บาท  

ผ ูใ้หญ่  6-7 ท่านๆละ 12,900 บาท  

ผ ูใ้หญ่ 15+1 ท่านๆละ 12,900 บาท   

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท 

 

 วนัท่ีสาม   ยา่งก ุง้ - กรงุเทพฯ         (B/L/D) 
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อตัราน้ีรวม       

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินกรงุเทพฯ – ย่างกุง้ - กรงุเทพฯ สายการบินไลออ้นแอร ์

- คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการ  

- คา่รถนาํเที่ยวตลอดทริป 

- ค่ารถกะบะขึ้นพระธาตอิุนทรแ์ขวน (ในกรณีมีผูเ้ดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็นรถเช่า

เหมา 

 คันส่วนตวัใหค้ณะของท่าน แต่ถา้คณะของท่านมีจาํนวนผูเ้ดินทางนอ้ยกว่านี้ ทางบริษัทฯใชร้ถประจาํทาง 

จอย 

 ร่วมกบัคณะอ่ืน ) 

- คา่อาหารทกุมื้อตามรายการ รวม 8 ม้ือ 

- คา่ไกดแ์ละคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ี 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง (Personal  Accident) วงเงนิท่านละ  1,000,000  บาท,  

- คา่รกัษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

 

อตัราน้ีไม่รวม    

 -    คา่วีซ่าสาํหรบัคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชวี้ซ่า) 

 -    คา่มินบิารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ นอกเหนอืรายการที่ระบ ุ 

 -    ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 -    ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถไม่บังคบั   (ไกดค์วรไดป้ระมาณ 1500-2000 บาท 

คนขบัควรไดป้ระมาณ 1000-1500 บาท) 

 

หมายเหต ุ: โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชนล์กูคา้เป็นสําคญั 

 

สิ่ งท่ีควรเตรียมไป : สมัภาระสว่นตวัเช่นเสื้อแขนยาว,รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก, ยารกัษาโรครวมทัง้คน

ร ูใ้จ 

เอกสารในการเดินทาง : พาสปอรต์ ท่ีมีอายเุหลือใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  
 

เง่ือนไขการชําระเงิน 

1.  ชําระทนัที ท่ีมีการจอง ท่านละ 5000 บาท ก่อนโอนท่านตอ้งเชคท่ีนัง่กบัทางบริษทัฯก่อนว่ามีท่ีนัง่

ในวนัท่ีท่านตอ้งการหรือไม่ พรอ้มทัง้ส่งสําเนาพาสปอรต์ใหก้บัทางบรษัทัฯทนัที เพ่ือจะไดทํ้าการ

ออกตัว๋ใหท่้านทนัที บรษิทัฯจะยงัไม่ออกตัว๋ถา้ยงัไม่ไดร้บัเงินมดัจําจากท่าน 

2.  ชําระเงินจํานวนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนการเดินทาง 20 วนั 

3.  บรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบ ถา้ท่านโอนเงินชา้กว่าท่ีตกลงกนั เพราะท่ีนัง่มีจํานวนจํากดัในแต่ละ Period 

ถา้ท่ีนัง่ในวนัท่ีท่านตอ้งการเต็ม ท่านตอ้งหาวนัเดินทางใหม่เพ่ือใหไ้ดร้าคาเดิม 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 เงนิมดัจาํ 5000 บาท จะไมคื่นใหเ้พราะไดด้าํเนนิการออกตัว๋ใหท้่านเรียบรอ้ยแลว้ 

 ยกเลิกมากกว่า 20 วันกอ่นการเดินทาง จะไดค้า่ทวัรส์ว่นที่เหลือคืน 100% (หกัมดัจาํ 5000 บาท) 

 ยกเลิกนอ้ยกว่า 20 วันกอ่นการเดินทาง หกัคา่ดาํเนนิการ 100 % 

 ยกเลิกจากกรณี อบุตัเิหต ุหรือ เจ็บป่วย กรณุาสง่หลกัฐานใบรบัรองแพทย ์หรือ เหตผุลอ่ืนๆกระกอบการ

พิจารณา 
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หมายเหต ุ

 ในกรณีท่ีสายการบินประการปรบัขึน้ภาษีนํา้มนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีนํา้มนัเพ่ิม

ตามความเป็นจริง 

 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นตัว๋ราคาพิเศษ ไมส่ามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงนิได ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุ

สดุวิสัย หรือเหตกุารณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและ

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตกุารณส์ดุวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน การเมือง การประทว้ง การนดัหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัติเหต ุภยัธรรมชาติ หรือ

ทรัพย์สินสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอบุัติเหตจุาก

ความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวิสยั สภาพอากาศ เหตกุารณท่ี์อยู่เหนือ

การควบคมุของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้ส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบใุนรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ่้ายไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศ

ท่ีระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ว่าดว้ย

เหตผุลใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่่ากรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนํา้เงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร ์หากท่านถกู

ปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทัง้ส้ิน 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมัดจาํหรือค่าทัวรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


