
 

 

 

 

 

 
 

 

ทวัรพ์ม่า : รหสั RGN396 



วนัแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียช์ะเวมอดอร ์- วดัไจค้ะวาย - พระราชวงับเุรงนอง – เมืองไจไ้ท – พระ

ธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ  

04.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 2-3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอรเ์อเชีย (Air Asia) โดยมี

เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกจดัเตรียมเอกสารการเดนิทางและสมัภาระใหก้บัท่าน 

 **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ือง

ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที  

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Random ไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ท่ีนัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนัและไม่สามารถ

เลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบินไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

07.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เที่ยวบนิที ่FD251 **ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง** 

08.15 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรบันาฬิกาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  น าท่าน

เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือเมืองพะโค(Bago) ซึ่งใน

อดีตเป็นเมอืงหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืงมอญโบราณที่

ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ 

ระยะทาง 80 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45

ชม.) จากนัน้น าท่านชม เจดียช์เว  -มอดอร ์หรือ พระ

ธาตมุเุตา ทีต่ ัง้ตระหงา่นโดดเด่นอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี 

พระเจดีย์องค์นี้  ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น 

เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าาท่านนมสัการ 

ยอดเจดียห์กัซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกนวั่าเป็นจุดที่ศกัดิ์สทิธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิ์สทิธ์ิและสามารถน าธูปไปค า้กบัยอด

ของ เจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมอืนดัง่ค า้จุนชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้  นไป) ซึ่งเจดียน์ี้  สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน์ี้  เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระ

เจดยีสู์ง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 14 เมตร มจีดุอธิษฐานที ่ศกัดิ์สทิธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 

2473 ดว้ยน า้หนกัที่มหาศาลตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร า่ลอืถงึความ

ศกัดิ์สทิธ์ิโดยแท ้และสถานที่แห่งนี้  ยงัเป็นสถานที่ที่พระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ

เพื่อ ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย์ นบัเป็นเจดียท์ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลยีอดที่พงัลงมาก็ไดต้ ัง้ไวท้ี่มมุ หนึ่งขององค์

เจดยีเ์พือ่ใหพ้ทุธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคป์จัจบุนั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้มงักร + เป็ดปกักิ่ง  



น าท่านกราบพระขอพร ณ วดัไจค้ะวาย ซึ่งเป็นวดัส าคญัมพีระสงฆ์ 

ตกับาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป อีกทัง้วดันี้  ยงัเป็นสถานที่ศึกษา

พระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชม 

พระราชวงับุเรงนอง (KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคน้

และบูรณปฏิสงัขรณ์เมือง ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัที่ย ัง

หลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็นที่ประทบั

ของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่ไดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ 

และเป็นที่ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเดจ็พระนเรศวร

มหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า 

แต่ปจัจบุนั พระราชวงัแห่งนี้ ไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวตัิศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่

โดยอา้งองิจากพงศาวดาร จากนัน้น า  ท่านเดนิทางสู่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถงึ คิ้มปูนแคม้ปี

ซึง่เป็นจดุส าหรบัท าการเปลีย่นเป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดยีวทีจ่ะสามารถขึ้นพระธาตอุินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลา

เดนิทางจากคิมปูนแคมป์ถงึยอดเขาประมาณ 1  ช ัว่โมง  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารภายในโรงแรม 

 ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบรุุษ สว่นสุภาพสตรี สาม

รถอธิฐาน และฝากสุภาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได*้*ส าหรบัจุดไหวพ้ระธาตุดา้นบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเริ่มตน้ 2,000 

จา๊ต/ชุด** 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Yoyolae Hotel  หรือเทียบเท่าบนพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา้งเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรบันักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมสัการพระธาตอุนิแขวน  

โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุง้และมีโรงแรมจ ากดั แต่ไดเ้ร่ืองความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหอ้ง

พดัลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลอืกหรือรีเควสโรงแรมได ้

 

วนัท่ีสอง หงสาฯ – วดัไจปุ๊ น - พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว – วดัพระหินออ่น - เจดียช์ะเวดากอง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือเมอืงพะโค(Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมอืงหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืงมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ 

และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ ระยะทาง 80 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45ชม.) น าท่านขอพร 

สกัการะสิ่งศกัดิ์สทิธ์ิ ณ วดัไจปุ้๊ น เป็นวดัที่สรา้งเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่ 4 องค ์หนัพระพกัตรไ์ปทุกทิศ แทน

ความหมายถงึพระพทุธเจา้ท ัง้สีพ่ระองค ์จากนัน้น าท่านชม พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha)มคีวาม

ยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึ้นโดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอ านาจ มพีทุธลกัษณะงดงาม โดย

จะวางพระบาทเหลื่อมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกนั  ดา้นหลงัพระองคม์ภีาพวาดที่

สวยงาม เมื่อครัง้ก่อนพระพธุรูปองคน์ี้ถูกปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมื่อ



องักฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บพระนอนองคน์ี้  จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดร้บัเอกราชก็มกีารบูรณปฏสิงัขรณ์

ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพทุธรูปทีส่วยงามในปจัจุบนั อกีท ัง้ยงัสามารถเลอืกซื้อของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั 

ไมจ้นัทรห์อม ผา้ปกัพื้นเมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปต่างๆ ไวเ้ป็นของฝากไดอ้กีดว้ย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู กุง้แม่น ้าย่าง ท่านละ 1 ตวั    

น าท่านเดินทางกลบั เมืองย่างกุง้ จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วดัพระหินอ่อน พระหนิขาวนี้สรา้งจากหนิขาวที่มลีกัษณะมนัวาว สขีาว

สะอาดและไม่มตี าหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนกั 60 ตนั เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่

อญัเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรีลงักายกขึ้นหนัฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์หมายถงึการไลศ่ตัรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง จากนัน้

น าท่านชม พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดยีคู่์บา้นคู่เมอืงพม่า (1 ใน 5 สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิของพม่า) เป็น

เจดียท์องค าที่งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทบัทิม นิล และ

บุษราคมัอีก 2,317 เมด็ มหาเจดียช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น า้หนกัถงึ 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้ีเป็น

แผ่นปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ ว่ากนัว่าทองค าที่ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่

ในธนาคารชาติองักฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสี่ดา้น ยอดฉตัรองค์

พระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จ านวน 8 

เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมยี และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมที ัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพา

กนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มสีถาปตัยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงาม

ของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายใน

ประดษิฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

 

 ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคพ์ระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิริ

มงคล เป็นจุดส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งน้ี เป็นจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึงไดร้บัสมญา



นามว่าผูช้นะสบิทิศ นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ป

สรงน ้าพระประจ าวนัเกดิตน เพื่อความสริิมงคลแก่ชีวิต 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั  SULE SHANGRI-LA ระดบั 5* หรือเทียบเท่า 

 

วนัท่ีสาม สเิรียม – พระเจดียเ์ยเลพญา – ย่างกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน์  - เทพทนัใจ - เทพกระซิบ - พระนอนเจาทตัจ ี– วดังาทตัจ ี- รา้นหยก - 

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Sirium) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร (ใชเ้วลาเดินทาง 1ชม.) เมอืงแห่งนี้ เคยเป็น

เมอืงเมอืงท่าของ โปรตเุกสในสมยัโบราณ ตัง้แต่ในสมยั นายพลฟลปิ เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาสิ้นสุดเมือ่ปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมยั

พระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตลลู์ซตาิ เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque) ตัง้อยู่ริมฝัง่แม่น า้ย่าง

กุง้ทเีชื่อมต่อกบัแม่น า้อริะวดี น าท่านนัง่เรือชม พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอนังดงามบน

เกาะกลางนlาอายุนบัพนัปี เป็นที่สกัการะของชาวสเิรียม เกาะนี้ไม่ว่าน า้จะขึ้นสกัเท่าไหร่ก็ไม่มวีนัน า้ท่วมไดท้ี่บริเวณท่าเทยีบเรือบน

เกาะ น าท่านสกัการะและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล พระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่ชาวพม่านบัถอื ท่านสามารถซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงปลา

นับรอ้ยที่อยู่ในบริเวณวดัได ้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ…ลิ้มรสอาหารเมียนมาตน้ต ารบัท่ีรา้น Padonmar 

น าท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สรา้งโดยทหารพนันายเพือ่บรรจพุระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์นิเดีย 8 รูป ไดน้ ามา

เมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระ

บรมธาตุอีก 2 องคแ์ละพบพระพทุธรูปทอง เงนิ ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี 

นอกจากนี้ยงัมสีิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุทธรูปทองค า ประดิษฐานใน

วหิารดา้นขวามอืเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัที่มลีกัษณะงดงามยิ่งนกั น าท่านสกัการะขอพร 

นัตโบโบยี หรือ เทพทนัใจซึ่งชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เชื่อว่าเมื่อ

อธิษฐานสิ่งใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ วิธีการสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะนตัโบโบยี ซึ่งท่านจะชอบมาก 

(บริเวณวดัจะมีขาย) จากนัน้ก็ใหท่้านน าเงนิเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือ

ของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไวก้ารขอพรจากเทพ

ทนัใจ เพื่อขอพรและอยากใหส้มปราถนาใหท่้านน าดอกไมแ้ละผลไมโ้ดยฌฉพาะมะพรา้ว

อ่อน กลว้ยๆหรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ จากนั้นใหท่้านเอาเงนิบาทหรือเงนิจา๊ดก็ได ้น าเงนิ

สญัลกัษณ์ประจ าวนัเกิด 

วนัอาทิตย ์ วนัจนัทร ์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพธุกลางคืน วนัพฤหสับดี วนัศกุร ์ วนัเสาร ์

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



เอาไปใสใ่นมือของเทพทนัใจ 2ใบ ไหวส้กัการะขอพรตามท่ีท่านตอ้งการแลว้ดึงเงนิกลบัมา 1 ใบ จากนั้นเอาเงนิมาเกบ็ไวก้บัท่าน 

และเอาหน้าฝากไปแตะท่ีน้ิวเทพทนัใจเท่าน้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาตามท่ีท่านขอไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ้วชี้

ของนตัโบโบย ีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้น าท่านสกัการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเ์ม๊ียะ ตามต านานเล่า

ว่า เป็นธิดาของพญานาค ทีศ่รทัธาในพทุธศาสนา จนสิ้นชวีติไปกลายเป็นนตัที่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถกระซบิ

ที่ขา้งหูเบาๆ หา้มใหค้นอื่นไดย้นิ และน าน า้นมไปจ่อไวท้ี่ปาก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้การขอพรเทพกระซิบตอ้งไป

กระซิบเบาๆ และหา้มคนอื่นไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั วิธบูชาเทพกระซิบบูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก 

ดอกไม ้และผลไม ้ น าท่านไปยงั พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี หรือ 

พระตาหวาน เป็นพระนอนปางพุทธไสยาสนอ์งคใ์หญ่ มคีวามยาว

กว่า 70 เมตร เป็นพระนอนทีใ่หญ่ที่สุดและมคีวามงดงามที่สุดของ

ประเทศพม่า ท ัง้พระพกัตรแ์ละขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็น

แกว้ ส ัง่ผลติมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มี

ความพริ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายงัปลายสุดพระบาทของพระ

นอนองค์นี้  ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะ

ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจกัร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท

และลอ้มดว้ย รูปมงคล 108 ประการ  น าท่านชม วดังาทตัจ ี( Nga 

Htat Gyi Pagoda) ชมพระพุทธรูปปางมารวิชยัที่สวยงามตาม

แบบฉบบัของพม่า ที่แกะสลกัจากหินอ่อนทรงเครื่องโลหะแบบ

กษตัริย ์ดา้นหลงัองคพ์ระเป็นไมแ้กะสลกัลวดลายจ าลองแบบมา

จากพระพทุธรูปทรงเครื่องในสมยัยะตะนะโบง มคีวามสูงประมาณ

ตึก 5 ชัน้  จากนัน้น าท่านชม รา้นหยกพม่า ใหท่้านไดเ้ลือกชม

เลอืกซื้อเครื่องประดบัหยกพม่าแท ้น า้งามๆ จากเหมอืงธรรมชาติ   

ถา้หากสภาพการจราจรไม่ติดขดัและยงัพอมีเวลา จะน าท่านแวะ

ชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดส

กอ๊ต(Scot Market) ซึ่งสรา้งเม่ือคร ัง้พม่ายงัคงเป็นอาณานิคม

ของประเทศองักฤษ ใหท่้านไดเ้ลือกชมและเลือกซื้ อสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั พระพทุธรูปไม้

หอมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปกัพื้นเมือง เคร่ืองเงนิ ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทร)์ 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

21.40 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ดอนเมอืง โดยสายการบนิ แอรเ์อเชีย (Air Asia) เทีย่วบนิที ่FD258 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง 25 นาท ี**ไม่

มีบริการอาหารบนเครื่อง** 

23.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

                      
 



อตัราค่าบรกิารและเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

 

               *** ราคาเดก็ทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วนัเดินทางกลบั) ท่านละ 5,990 *** 

***ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์และ ต ัว๋เครื่องบนิ*** 

 

อตัราค่าขา้งตน้น้ีรวม 

✓ ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ พรอ้มน ้าหนักสมัภาระ 20 กโิลกรมัต่อท่าน  

✓ ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน 

✓ ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ่มเงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ ุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลกรณีอบุติัเหตุ

ในวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์  

 

FT-RGN FD06V - เท่ียวอิม่บญุ สุขใจ สกัการะ 3 มหาสถานศกัด์ิสทิธ์ิ 3 วนั 2 คืน โดย FD 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ2-3ท่าน 

เด็กอายุไม่เกนิ12

ปีเสรมิเตียง 

เด็กอายุไม่เกนิ12

ปีไม่เสรมิเตียง 

ไม่รวมตัว๋

เครื่องบิน  
พกัเดี่ยว 

20 – 22 ธ.ค. 62 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

11 – 13 ม.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

25 - 27 ม.ค. 63 12,990 12,990 11,990 8,490 3,990 

22 – 24 ก.พ. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

07 – 09 มี.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 

28 - 30 มี.ค. 63 11,990 11,990 10,990 7,490 3,990 



อตัราค่าบรกิารขา้งตน้น้ีไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมภาษีน ้ามนัเช้ือเพลงิและค่าภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินปรบัเพิ่มข้ึน 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry) หรือ 

คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารท่ีส ัง่เพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและเครื่องด่ืมส ัง่พเิศษ

นอกรายการ, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ 1,800 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (โดยช าระท่ีสนามบินดอนเมืองก่อนเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุท่าน(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถแต่ไม่บงัคบัทิป) 

 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนัง่ 

1.กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอืเดินทางเพื่อยนัการจองท่ีนัง่ พรอ้มช าระมดัจ าค่าทวัรเ์ต็ม

จ านวน 

2.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไขและขอ้ตกลงการ

ใหบ้ริการท่ีไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีทัง้หมดน้ีแลว้ 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 

เงื่อนไขการยกเลกิ 

1.ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน เน่ืองจากเป็นตัว๋ราคาโปรโมชัน่  

ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

2. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 

 

 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


เงื่อนไขการใหบ้รกิาร 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของบริษทัฯ 

เท่านั้น อกีทัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุติสิ้นสุดสมบูรณ์ 

2.บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จ ากดัดา้น

ภมิูอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยึดถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชน์สูงสุดของลูกคา้สว่นมากเป็น

ส าคญั 

3.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

4.อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนราคาค่าบริการใน

กรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงนิบาท หรืออตัราแลกเปลี่ยนได้

ปรบัข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

5.ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใดๆ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ถอืว่าท่านสละสทิธ์ิไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืนค่าบริการได ้

6.หากท่านไม่เดินทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ตัว๋เครื่องบินขากลบัซึ่งยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

7.ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด

เช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตอุนัใดท่ีท าใหท่้านไม่ไดท่้องเท่ียวพรอ้มคณะตามรายการท่ีระบไุว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได ้

8.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนสง่ 

หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงนิใหส้ าหรบัค่าบริการนั้นๆ 

9.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิ้นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจ

ของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

10.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดินทางได ้ตอ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผูเ้ดินทาง

รวมแลว้นอ้ยกว่าท่ีก าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิหรือปรบัเปลี่ยนก าหนดการเดินทาง และราคาได ้

11.บริษทัฯ รบัเฉพาะผูมี้วตัถปุระสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไปคา้

แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนสง่สนิคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวธุสงคราม การก่อการรา้ย และ อืน่ ๆ 

ท่ีเขา้ข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้สว่นรูเ้ห็น เกี่ยวขอ้ง หรือ มีสว่นตอ้งรบัผิดชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทัง้สิ้น 

12.หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้นๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใดๆ กต็าม ถอืเป็นเหตผุลซึ่งอยู่

นอกเหนืออ านาจ และความรบัผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบคืนเงนิทัง้หมด 

13.ผูเ้ดินทางตอ้งใชวิ้จารณญาณสว่นตวัและรบัผิดชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัท่าน

เอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ หากเกดิความไม่พงึพอใจในสนิคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

14.ผูเ้ดินทางตอ้งรบัผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใด ๆ 

หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิสว่นตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อนัมีสาเหตมุาจากผูเ้ดินทาง 

15.บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนสง่ 

โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ที่เป็นตวัแทนในการเรียกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดินทาง 



16.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากการยกเลกิหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุด

งาน การจลาจล การปฏวิติั รฐัประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกดิข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น 

การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอบุติัเหตตุ่างๆ 

17.บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พงึพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเกี่ยวขอ้งกบั สภาพ

ธรรมชาติ ภมิูอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป 

18.ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุติัเหตุในรายการ

ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัทวัร)์ 

19.กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบิน

อาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่

แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรบัเปลี่ยนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวแลว้ 

20.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงนิ)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

 
 


