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บินดว้ยสายการบิน Myanmar National Airlines :ข้ึนเครื่องที่สนามบินสุวรรณภมิู 

UB020 BKK(สุวรรณภูมิ) – RGN(ยา่งกุง้) 10.20-11.15 

UB017 RGN(ยา่งกุง้) – BKK(สุวรรณภูม)ิ 17.35-19.30 



 

 

 

**น ้าหนักกระเป๋าโหลด30โล สามารถถือข้ึนเครื่องไดน้ ้าหนักไม่เกิน7 ก.ก. 

**พาสปอรต์ตอ้งมีอายุใชง้านไดค้งเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนักลบั** 

 

**รวมค่าประกนัอุบตัิเหตแุละสุขภาพท่ีครอบคลมุโควิดแลว้ ** 
 
 

พม่า หรือเมียนมาร ์(Myanmar) ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียท่ีนักท่องเท่ียวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและ

วฒันธรรมท่ีงดงามถวิลหาและอยากจะเขา้ไปสมัผสันานมาแลว้ท่ีเมืองยา่งกุง้ติดอยูใ่นมิติของกาลเวลา ท่ีบิดเบือน เลือนราง เมือง

โบราณแห่งน้ีเคยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธุลีดิน และสรรพส าเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ท่ีชาวองักฤษ

สรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มแีต่รถประจ าทาง ท่ีแน่นขนัด แท็กซี่รุ่นคุณปู่ และสามลอ้ ท่ีเก่าจวนจะพงัมิพงัแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดทา้ยของ

ศตวรรษท่ี 20 ยา่งกุง้ไดพ้ลิกเปล่ียนโฉมหน้าไป ตึกรามอนัเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบท้ิงเพ่ือสรา้งโรงแรม กบัอาคาร ส านักงานท่ีสูงระฟ้า

ขึ้ นมาแทนท่ี แต่นัน่ไม่ไดท้ าใหเ้สน่ห ์ของยา่งกุง้ ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเท่ียว พาหนะท่ีทนัสมยั ช่วยใหเ้ดินทางไดส้ะดวกสบาย

ขึ้ นและแมถึ้งวา่จะมีตึกสูงขึ้ นแซมอยู ่กบัหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผูค้นกลบัเปล่ียนแปลงไปน้อยกวา่  

หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี อาทิ 

นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า, พระราชวงัแห่งกรุงหงสาวดี และมหาเจดีย ์โบราณสถานท่ี

มีความงดงามแห่งหน่ึงของหงสาวดี  

พระธาตอุินทรแ์ขวน หรือ ไจก้ท์ิ (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหวัฤๅษี พระธาตุอินทรแ์ขวน ตั้งอยูท่ี่เมืองไจก้โ์ถ่ อ าเภอ

สะเทิม เขตรฐัมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดบั น ้าทะเล 3,615 ฟุต ลกัษณะเด่นของพระธาตุอินทรแ์ขวน

คือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชนัอยา่งหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและทา้ทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตก

ลงมาอยา่งเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแ์ขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวพม่าตอ้งไปสกัการะ และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีจอ 

(สุนัข) ท่ีคนเกิดปีน้ีตอ้งไปนมสัการสกัครั้งหน่ึงในชีวิตชาวพม่าเชื่อวา่ ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการครบ 3 ครั้งแลว้จะมีแต่ความสุขความเจริญ 

 

โปรแกรมการเดินทางพม่า 3วนั 2คืนโดย UB 
 

วนัแรก       กรุงเทพ- ยา่งกุง้– หงสาวดี-เจดียช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda)-พระธาตอุินทรแ์ขวน    (B/L/D) 

08.00น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน UB พบเจา้หน้าท่ี

ของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก  

10.20น.  เหริฟ้าสู่ กรุงยา่งกุง้ ประเทศพม่า โดย สายการบิน Myanmar National Airline เที่ยวบินที่ UB020 

   
11.15น.  ถึงสนามบินเมงกาลาดอง กรุงย่างกุง้ (เวลาที่ประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผ่านพิธีการทาง

ศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระก่อนออกเดินทาง  

  (มคัคุเทศกท์อ้งถิ่นจะแจกโสร่ง,ผา้ซ่ิน ท่านละ 1ผืนใหแ้ก่ท่านก่อนออกเดินทาง)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ตม้ย ากุง้  



 

 

 

   

 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากยา่งกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-

2 ชัว่โมง) ผ่านชม สุสานสมัพนัธมิตร ยุคสมยัพม่ารบกบัญ่ีปุ่ นในสงครามโลกครั้งท่ี 2  

จากน้ัน น าท่านนมัสการ เจดียช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียม์ุเตา ซึ่งเป็น

เจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดีและยงัเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาชา้นาน แลว้น าท่าน

ชม พระราชวงับุเรงนอง ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดคน้และบูรณะปฏิสงัขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ท าให้

สนันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนองปัจจุบนั 

 

  น าคณะเดินทางสู่ เมืองไจก๊ที์โย (Kyaikhtyo) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง  

 

  ถึง คิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจก๊ที์โย) หยุดพกัเพื่อเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพ่ือข้ึนบนภูเขาไจก้ที์โยใชเ้วลา 

เดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1ชัว่โมง น าท่านข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวน ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทางพรอ้ม

สัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้ น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทรแ์ขวน เป็นองค์

เจดียข์นาดเล็ก ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทั้งองคซ์ึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคลา้ยว่าจะตกลง

ไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีนับเป็น 1ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า 



 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

หลังอาหารค า่เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ถา้จะนมสัการ

กลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จก๊ที์โย ควรเตรียมเสื้ อกนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ 

เบาะรองนัง่เพราะพ้ืนท่ีนั่งมีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบับุรุษเปิดถึงเวลา 

20.00 น. เท่าน้ัน 

  น าท่านเขา้พกัโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel หรือเทียบเท่า  

โรงแรมขา้งบนพระธาตุอินทรแ์ขวน ท่านสามารถออกมานัง่สมาธิ หรือแขวนกระดิ่งในตอน

กลางคืนได ้และในตอนเชา้สามารถมาไหวแ้ละตกับาตรพระธาตไุดค้รบ3รอบค่ะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัที่สอง      พระธาตอุินทรแ์ขวน – หงสาวดี –เจดียไ์จปุ่๊น-วดัไจค้ะวาย-พระนอนย้ิมหวาน (ชเวตาเลียว) ยา่งกุง้- 

   เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-มหาเจดียช์เวดากอง (B/L/D) 

เชา้ตรู่  เชิญท่านนมสัการ พระธาตุอินทรแ์ขวนหรือใส่บาตรตามอธัยาศยัใส่บาตรพระสงฆห์รือถวายขา้วพระพุทธ มีชุดจ าหน่าย

บริเวณวัด เมื่อถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลังวนัหรือจ านวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และ

นมสัการสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์่าพระธาตุองคน้ี์ตั้งอยู่

ไดอ้ยา่งไรโดยไม่ลม้หรือหล่นลงมานมสัการพระเจดียไ์จก๊ที์โย ก่อนกลบั 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลงัอาหารแลว้ออกเดินทางกลบัโดยรถบรรทุกหกลอ้ถึงคินปูนแคม้ป์เปล่ียนเป็นบสัปรบัอากาศเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3ชัว่โมงซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชม

วดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี จากน้ันชม พระเจดียไ์จปุ๊่ น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทบั 

นัง่โดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ใน

อดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทิศตะวนัออก)และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ

(ทิศตะวนัตก)สรา้งโดยสี่สาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ง

แวะกบับุรุษเพศน าท่านตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ท่ี วดัไจค้ะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา  

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้

จากน้ันน าท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้ มหวาน ซึ่งเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด ของเมือง

หงสาวดี อีกทั้งยงัสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื้ นเมือง ผา้พ้ืนเมือง เป็นของฝากคนทางบา้น 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูกุง้แม่น ้าเผา) 

     
หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดินทางกลบักรุงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 

น าท่านชม พระเจดียโ์บตะตอง ซึ่งเป็นเจดียท่ี์สรา้งขึ้ นเพ่ือรบัพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุในพระเจดียช์เวดากอง เมื่อ

พระเกศาธาตุได ้ถูกอัญเชิญขึ้ นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก 

ท าลายในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี2และไดร้ับการปฏิสังขรณ์ขึ้ นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทัว่ไปคือ

ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในไดโ้ดยอัญเชิญพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าให้

ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนส่วนผนังใตฐ้านเจดียไ์ดน้ าทองค าและของมีค่าต่างๆท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาว

พม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์ 



 

 

 

 

น าท่านสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อว่า

อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากน้ันน าท่านขอพรจาก เทพกระซิบ (อมาดอเม๊ียะ) 

จากน้ันน าท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้่านไดล้องชิมของว่างสุดอร่อยไปพรอ้ม

กบับรรยากาศทีห่รูหราและโรแมนติก ใหท่้านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งน้ี 

 

จากน้ันน าท่านกราบนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ

พม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุด

ในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียนไปไหวเ้พ่ือขอพร

จากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนั

เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระ

เจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ลายรชักาล องคเ์จดียห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้าหนักยี่สิบสามตนั 

ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทั้ง

สามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอด

เจดีย ์ 



 

 

 

 

   วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ 

ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ ** 

 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหาร เมนูสุดพิเศษ รา้นชาบู Seafood City Hot Pot (เบียร ์วิสก้ี ไวน ์ไม่อัน้) 

 

                                        บทภาวนาบูชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

 

 

 หลงัจากน้ันท าท่านเขา้พกัโรงแรม  LOTTE HOTEL ระดบั5ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 
 

วนัที่ 3      ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน (เจา๊ทตัจ)ี –วดังาทตัจ ี– มหาเจดียก์าบาเอ -กรุงเทพ (B/L/-)                                                           

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ดว้ยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีอาหารมากมายให้ท่านเลือก

ทานทัง้นานาชาติ ก๋วยเตีย๋ว เฝอ ขา้วตม้ ขนมปัง เบเกอรี่ เครื่องด่ืม ผลไม ้สลัดผกั 

น าท่านชม เจดียเ์จ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ี

งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธ

ไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตร จากน้ันขบัรถชมตวัเมืองย่างกุง้ชมวิถีชีวิตความ

เป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้ 

                      

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูสลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง ) 



 

 

 

         

น าท่าน นมสัการ วดังาทตัจี Nga Htat Gyi Pagoda มีพระพุธรูปองคใ์หญ่ หลวงพ่องาทตัจ ีแปลวา่ หลวงพ่อท่ีสูงเท่าตึก 

5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่อง

ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง

สมยัยะตะนะโบง (สมยัมณัฑะเลย)์  

   

หลงัจากน้ัน น าท่านสกัการะ พระมหาเจดียก์าบาเอ (Kaba Aye Pagoda) ค าวา่ "กาบาเอ" หมายถึงสนัติภาพของโลก โลก

แห่งสนัติสุข เป็นเจดียท์รงกลมรูปทรงแปลกตา มีความงดงาม ตั้งอยูท่างดา้นทิศเหนือของเมืองยา่งกุง้ บนถนนกาบาเอ สรา้ง

ขึ้ นในปี 1952 เพื่อใชเ้ป็นสถานท่ีช าระพระไตรปิฏกครั้งท่ี 6 เจดียแ์ห่งน้ีเป็นท่ีร าลึกถึงการประชุมสภาสงฆร์ะดบัโลกเพื่อให้

บงัเกิดสนัติสุขแก่ชาวโลกของพุทธศาสนา ซึ่งจดัขึ้ นอยา่งยิ่งใหญ่ในปี 1954 หลงัจากพม่าไดร้บัเอกราชจากองักฤษ เจดียม์ี

ความสูงและกวา้ง 34 เมตร ภายในประดิษฐานพระอฐิัธาตุของพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลัลานะ ดา้นในมีพระพุทธรูป

องคพ์ระประธานหล่อดว้ยเงินบริสุทธ์ิหนัก กวา่ 500 กิโลกรมั เป็นองคพ์ระมหามุนีจ าลอง (องคจ์ริงประดิษฐานท่ีมณัฑะเลย ์)

และพระพุทธรูปรายลอ้มรอบ ๆ ส่วนดา้นบนเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปองคเ์ล็กจ านวน 28 องค ์ซึ่งเท่ากบัจ านวนสาวก

ของพระพุทธเจา้ พระเจดียก์าบาเอมีทางเขา้ทั้งหมดหา้ดา้น ทุกดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ 



 

 

 

ร่วมท าพิธีอนัศกัดิ์สิทธ์ิครอบเศียร ครอบเกลา้ ดว้ยพระบรมสารีริกธาต ุเพ่ือความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีความเชื่อวา่ “หาก

ท่านใดไดท้ าพิธีมงคลบูชารบัพระธาตุ ท่านน้ันจะหมดเคราะห ์ตดักรรม และมีโชคดีตลอดไป 

 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน **อิสระทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั** 

17.35น. บินลดัฟ้ากลบัสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบินทีU่B017 

19.30น. ถึงสนามบินโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 
 

วนัเดินทางและอตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ่/ท่าน 

พกัเด่ียว 
พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 

01-03 เม.ย. 2566 11,999.- 5,000.- 

21-23 เม.ย. 2566 11,999.- 5,000.- 

28-30 เม.ย. 2566 11,999.- 5,000.- 

29เม.ย.-01 พ.ค. 2566*วนัแรงงาน* 13,999.- 5,000.- 

12-14 พ.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 

19-21 พ.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 

26-28พ.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 

02-04 มิ.ย. 2566*วนัวิสาขบูชา* 13,999.- 5,000.- 

03-05 มิ.ย. 2566*วนัวิสาขบูชา* 13,999.- 5,000.- 

09-11 มิ.ย. 2566 11,999.- 5,000.- 

16-18 มิ.ย. 2566 11,999.- 5,000.- 

23-25 มิ.ย. 2566 11,999.- 5,000.- 

30 มิ.ย.-02 ก.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 

07-08 ก.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 

14-16 ก.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 

21-23 ก.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 

28-30 ก.ค. 2566 *วนัเฉลิม* 13,999.- 5,000.- 



 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

➢ ค่าตัว๋เครื่องบินกรุงเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB) 

➢ ค่ารถน าเท่ียวตลอดทริป       

➢ ค่ารกัษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

➢ ค่ารถกระบะข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวน (ในกรณีมีผูเ้ดินทางมากกวา่ 15 ท่านขึ้ นไป ทางบริษัทฯจดัเป็นรถ

เช่าเหมาคนัส่วนตวัใหค้ณะของท่าน แต่ถา้คณะของท่านมีจ านวนผูเ้ดินทางน้อยกว่าน้ี ทางบริษัทฯใชร้ถ

ประจ าทาง จอยร่วมกบัคณะอื่น  

➢ ค่าไกดท์อ้งถ่ินและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

➢ ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดาวท่ีย่างกุง้ และโรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวน หอ้งละ 2 ท่าน  

➢ ค่าอาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     

➢ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

➢ ฟรี!!!! วีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ไทย 

➢ ฟรี!!!! แจกผา้ซ่ินหรือโสรง่ท่านละ 1ผนื  

➢ รวมค่าประกนัสุขภาพที่ครอบคลมุโควิดแลว้ 

 

 อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

➢ ไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ+เด็กรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินท่านละ 1,000บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัร)์ 

➢ ไม่รวมค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

➢ ไม่รวมค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์

ทางไกล ค่าอินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง  

➢ ไม่รวมภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

หมายเหตุ 

➢ บริการน ้า ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง 

04-06 ส.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 

11-13 ส.ค. 2566 *วนัแม่* 13,999.- 5,000.- 

12-14 ส.ค. 2566 *วนัแม่* 13,999.- 5,000.- 

18-20 ส.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 

25-27 ส.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 

01-03 ก.ย. 2566 11,999.- 5,000.- 

08-10 ก.ย. 2566 11,999.- 5,000.- 

15-17 ก.ย. 2566 11,999.- 5,000.- 

22-24 ก.ย. 2566 11,999.- 5,000.- 

29 ก.ย.-01ต.ค. 2566 11,999.- 5,000.- 



 

 

 

➢ โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั 

สิ่งที่ควรเตรียมไป 

สมัภาระส่วนตวั เช่น เส้ือแขนยาว, รองเทา้สวมใส่สบายหรือรองเทา้แตะ, หมวก, ไฟฉาย, ยารกัษาโรค 

รวมทั้งคนรูใ้จ 

เอกสารในการเดินทาง 

1.พาสปอรต์ ท่ีมีอายุเหลือใชง้านไดไ้ม่น้อยกวา่ 6 เดือน 

2.ใบฉีดวคัซีน จากแอพหมอพรอ้ม ตอ้งฉีด 2เข็มข้ึนไปยี่หอ้ใดก็ได ้ 

 

หมายเหต ุ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง 8ท่านข้ึนไป 

• ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรบัขึ้ นภาษีน ้ามนัทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความ

เป็นจริง 

• ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงนิได ้

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั หรือ

เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดินทาง

เป็นหลกั 

• บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุ์ดวิสยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรพัยส์ินสูญหายอนั

เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการควบคุม

ของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ้า่ยใดๆ ทั้งสิ้ น 

• กรณีท่ีทา่นสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่เดินทาง

พรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่ใชจ้า่ยไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุไว ้ 

เน่ืองจากการครองครองสิ่งผิดกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัรไ์ม่วา่กรณีใดก็ตาม 

• กรณีท่ีทา่นใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯจะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน 

• ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 7,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 

• ช าระเงินคา่ทวัรส์่วนท่ีเหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดมดัจ าเต็มจ านวน 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 



 

 

 

• กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดัจ าท่ีนัง่

กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CharterFlight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่า

มดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตบุางประการท าใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย

ของสายการบิน 

 


