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หมายเหต ุ: เดนิทางชว่งวนัที ่10-20เม.ย. ของทกุปี พระราชวงับเุรงนอง และตลาดสก็อตปิดท าการ 
รา้นเป็ดปกักิง่และสลดักุง้มงักรปิดท าการ(วนัปิดท าการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได)้ 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– พระธาตอุนิทรแ์ขวน ✈ O O 
KYAIKHTO HOTEL    or 

YOE YOE LAY HOTEL  

2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– ยา่งกุง้ O O O 
VINTAGE LUXURY 

YACHT HOTEL 

3 ยา่งกุง้ – สเิรยีม – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ O O O  

  

ยา่งกุง้  สเิรยีม หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 
3 วนั 2 คนื 

โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี 
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วนัแรกของการเดนิทาง        กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์–  

                                           พระราชวงับเุรงนอง  – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

04.30 น. 

 

07.15 น. 

พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 1 (ประต ู3)  

เคานเ์ตอร ์ Air Asia(2) โดยมเีจา้หนา้ที…่ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD251 

 

08.00 น.               
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี
 

 
น าทา่นตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป 

ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแหง่นีไ้ด ้
 

 

จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี้เป็นสญัลักษณ์แหง่ความรุง่โรจนแ์หง่หง

สาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ คนไทยนยิมเรยีกวา่ “พระธาตมุเุตา” ภายในบรรจุ

พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ ซึง่ครัง้กอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพ

กษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไมว่า่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพมา่ รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และ

เมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคย

เสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน์ี ้ยังเคยผา่นการพังทลายจากแผน่ดนิไหวครัง้ใหญม่าแลว้ถงึ 4 

ครัง้ ท าใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ีห้ักพังลงมา แตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี้ จงึ

ไดท้ าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหมใ่นปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกที่

สรา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่ สว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีม่มุหนึง่ของ

องคเ์จดยีเ์พือ่ใหพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจบุนั  ทา่นจะได ้

นมัสการ ณ จดุอธษิฐานอนัศักดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธปูไปค ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่

เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค ้าจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 

 

 

เทีย่ง                                    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั)  

 

จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการ

ปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบเุรง ซึง่พระราชวังเดมินัน้เคย

เป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาวแ์ละถกูจับเป็นตัวประกนั มี

การคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถ่กูฝังอยูใ่นดนิ รัฐบาลพมา่จงึไดท้ าการขดุคน้และสรา้งพระราชวัง

บเุรงนองขึน้มาใหม ่โดยถอดแบบจากของเดมิ ซึง่พระต าหนักทีป่ระทับบรรทมสทีองเหลอืงอรา่ม

ทีด่โูดดเดน่ชวนมองในรปูแบบสถาปัตยกรรมพมา่ และทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกวา่การก็ดโูดดเดน่

ดว้ยสถาปัตยกรรมพมา่สทีองเหลอืงอรา่มทัง้ภายนอกและภายใน 

 

 

น าท่านออกเดินทางสู่  คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้์โท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่น ้ าสะโตง ซึง่เป็นแม่น ้ าที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช 

พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มแมน่ ้าทีก่วา้งใหญน่ีไ้ปตอ้งแมทั่พพมา่ จนไดรั้บชยัชนะ 

 ถงึคมิปนูแคม้ป์ หยดุพักเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพือ่เดนิทางสูโ่รงแรม

ทีพั่ก ระหวา่งทางชมทัศนยีภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง  (น ัง่รถบรรทกุขึน้ไปจนถงึจดุบนสดุ
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ของภเูขาไจก้โ์ททีเ่ป็นทีต่ ัง้ของพระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

 

เชญิชมทัศนียภาพงดงาม ตืน่ตาตืน่ใจกับ “พระธาตุอนิทรแ์ขวน” (ซึง่อยู่ใกลท้ีพั่กมากใชเ้วลา

เดนิเพียง 10 นาที) พระธาตุอนิทร์แขวน ตัง้อยู่ที่เมืองไจโ้ท อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของ

ประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน ้าทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเด่นเป็นกอ้นหนิสทีอง

ขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชันอย่างหมิน่เหม่ เหมอืนจะหล่นและทา้ทายแรงดงึดูดของโลก

โดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ที่ชาวพม่าตอ้งไปสักการะ   และยังเป็นพระธาตุ

ประจ าปีจอ (สนัุข) ทีค่นเกดิปีนีต้อ้งไปนมัสการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั    

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก YOE YOE LAY HOTEL หรอื KYAIKHTO HOTEL  

 

หลังอาหารเย็นเชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศัย นมัสการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทร์

แขวน ซึง่เป็น นักพรตทีม่คีวามศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอด

คนื ถา้จะสกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จโ้ท  ควรเตรยีมเสือ้กนั

หนาว  หรอืกนัลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้

เปิดตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุษุทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.) 

พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี ้เป็นทีม่าและแรงบนัดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พทุธศักราช 2534 มาลา ค า

จันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี- พระนอนชเวตาเลยีว – เจดยีไ์จปุ๊่ น 

                                              ยา่งกุง้ – พระนอนตาหวาน  – เจดยีช์เวดากอง           

เชา้ตรู ่                                     

เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกบั

บรรยากาศยามเชา้ทีส่ดชืน่ ทวิทัศนง์ดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ สกัการะสิง่

ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยภาพและชมทัศนยีภาพรอบ ๆ พระธาต ุพสิจูนค์วามมหัศจรรยว์า่พระธาตุ

องคน์ีต้ัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามา

นานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนอืหนา้ผา ราวกบัพระ

อนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ 3 ชัว่โมง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงหงสาวด ี (กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั)       

 

น าทา่นสักการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ มคีวามยาว 60 

เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืงอ านาจ มพีุทธ

ลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาท ตา่งจากพระพุทธไสยาสนข์องไทยทีน่ยิมวาง

พระบาทเสมอกนั ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้กอ่นพระพุธรปูองคน์ี้ถกูปลอ่ยให ้
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ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทาง

รถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าไดร้ับเอกราชก็มกีาร

บรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพุทธรปูทีส่วยงามในปัจจบุนั   อกี

ทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม  ผา้ปักพื้นเมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูป

ตา่งๆ   

 

จากนัน้น าทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีายมุากกวา่ 500 ปี เป็นพระพุธรปูปางมารวชิยัขนาดใหญ่ มี

ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของ

ศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, พระกกสุันโธ 

(ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรา้งโดยสี่สาวพี่นอ้งที่อุทิศตนใหก้ับ

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมี

พระพุทธรูปองคห์นึ่งไดเ้กดิพังทลายและไดม้ีการบูรณะใหม่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ี้มีลักษณะ

สวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ  

 

 จากนัน้เดนิทางกลับยา่งกุง้ 1.30 ชม. 

 

หลังจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่เป็นพระนอนทีม่คีวาม 

สวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพมา่  ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรปู 

สรรพสิง่ อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น 

บรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรปูอฎัจตุรสตกมงคล 108 ประการ พระบาท 

มลีักษณะซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

 

 

น าท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยีท์องค าที่

งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด 

ทับทมิ นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 

1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่ จะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองค า

ที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ใน

ธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้

ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหา

เจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมยี 

และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทัีง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากัน

สักการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่า

อศัจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 

 รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก Vintage Luxury Yacht hotel (โรงแรมเรอืระดบั 5 ดาว)  

วนัทีส่ามของการเดนิทาง        เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางน า้) – ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)  

                                              เทพกระซบิ  - ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต  – วดัพระหนิออ่น – ชา้งเผอืก  
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                                              กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

น าทา่นเดนิทางสูส่เิรยีม อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 

ชัว่โมง ถงึเมอืงสเิรยีมน าทา่นลงเรอืไป ชมเจดยีเ์ยเลพญา เจดยีน์ีส้รา้งขึน้บนเกาะกลางน ้า หรอื

เรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “เจดยีก์ลางน ้า”น าทา่นนมัสการพระพทุธรปูทรงเครือ่งจักรพรรดเิกา่แกท่ี่

ประดษิฐานบนบลัลังกไ์มแ้กะสลักปิดทองค าเปลวทีง่ดงาม มอีายนัุบพันปี ซึง่เป็นทีส่กัการะบชูา

ของชาวพมา่และชาวตา่งชาต ิไดเ้วลาอนัสมควรลงเรอืกลับและตอ่รถปรับอากาศเดนิทางกลับยา่ง

กุง้ 

 

 

เทีย่ง                                    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 

นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บ

ตะทาวน์นี้และทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์

ส าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมี

ส ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็น

พระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน

พระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พมา่ตกเป็นอาณานคิมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยัง

พิพิ ธภัณฑ์ กัล ป์ กัตตาในอิน เดีย  ท าให ร้อดพ ้นจากระเบิดของฝ่ าย พั นธมิต รที่ ถล่ ม

พระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน์ี้ถูกจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและ

แอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูปั้น นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพมา่รวมถงึชาวไทย

นยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ จากนัน้น าท่าน 

สักการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มีย๊ะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิ

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต 

ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้  การบูชานัน้จะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหูเบาๆ และบชูา

ดว้ยมะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนี้ยังนยิมบชูาดว้ยน ้านม และขา้วตอก รวมทัง้

ดอกไม ้ ซึง่มกัจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่นพมา่นยิมใชบ้ชูาพระกนัทัว่ไป  
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จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาด “สกอ๊ตมารเ์ก็ต” ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็น

อาณานคิมของประเทศอังกฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายใน

ราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมอืง เครือ่งเงนิ 

ไขม่กุ และหยกพมา่ 

 

 

ชม วดัพระหนิอ่อน  ซึง่เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหนิอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า น า

ท่านชม ชา้งเผอืก ที่เป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่า มีสขีาวเผือกตลอดทัง้ตัวถูกตอ้งตาม คช

ลักษณะของชา้งเผอืกทกุประการ 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  (เป็ดปกักิง่ + สลดักุง้มงักร)  

 สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุง้ เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ  

21.30 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่FD258  

23.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ  

 

ยา่งกุง้ สเิรยีม หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3 วนั 2 คนื 

บนิ FD 

หมายเหต ุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร
เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

** แจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 
** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ของไทยไม่

อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไม่

สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ (โปรแกรม

และรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัภาวะอากาศ และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที่

ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็น

ส าคัญ) 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 10 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  จะแจง้ให ้

ทา่นทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง  
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6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม  

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม 

ประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน จ านวนคนและมคีา่ใชจ้า่ยทีท่างสายการบนิก าหนด) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กนิ 20 กก. (Air Asia, Bangkok Airways) และไมเ่กนิ 30 กก. (Nok Air) 

4. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง 

5. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  

6. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

7. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

8. คา่รถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

10. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่   รักษาพยาบาล

กรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิกบัทาง

บรษัิทได ้**  

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

[รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

11. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง (PASSPORT) 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  คา่อาหาร, คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ (มนิบิาร,์ น ้าดืม่, บหุรี,่ เหลา้, เบยีร ์ฯลฯ), คา่

โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ก าหนด,  

คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่ง

การเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศพมา่ ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งชาตติอ้งยืน่วซีา่เขา้ประเทศพมา่มคีา่ธรรมเนยีม 

1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทตอ่ทา่น ใชร้ะยะเวลาในการยืน่วซีา่ 5-7 วันท าการ ยกเวน้ 

หนงัสอืเดนิทางไทย กมัพชูา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไมต่อ้งยืน่วซีา่  

4. คา่หอ้งพักเดีย่วตามอตัรา 

5. คา่วซีา่เขา้ประเทศพมา่ ในกรณีเรง่ดว่น 

6. คา่น ากลอ้งถา่ยรปู และกลอ้งวดีโีอเขา้วัด 
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7. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ส าหรับผูเ้ดนิทางชาวตา่งชาตแิละผูถ้อืเอกสารตา่งดา้ว 

8. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

9. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของ มัคคเุทศก)์ 

10. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

11. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และทปิพนักงานขบัรถ (วันละ 100 บาท ตอ่ทา่น) ทปิหัวหนา้ทัวร ์(ตามความประทับใจ) 
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