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เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR โหลดกระเป๋าได ้20 กิโล 

พิเศษ !!! เมนูกุง้แม่นํ้า สลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิงและบุฟเฟ่ตซี์ฟู้ด 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปน้ันจะคอนเฟิรม์ประมาณ 10 วนักอ่น

เดินทาง หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ท่ีกอ่น กรุณาเลือก

ซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผิดพลาดจาก

สายการบิน เช่น ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการ

เปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพจิารณาสถานการณแ์ลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือ

เหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยู ่เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถ

คืนคา่ใชจ้า่ยต่างๆไดใ้นทุกกรณ 

กาํหนดการเดนิทาง   

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดวนัเดินทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
พกัเด่ียว เท่ียวบิน 

18-20 สงิหาคม 2562 10,900.- 3,500.-  

 08-10 กนัยายน 2562 10,900.- 3,500.- 

สายการบินนกแอร ์NOK AIR (DD) 

ขาไป DD4230 DMK - RGN 06.45 – 07.30 

ขากลบั DD4239 RGN - DMK 21.00 – 22.45 
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25-27 ตลุาคม 2562  11,900.- 3,500.-  

 

DD4230 DMK-RGN 06.45-

07.30 

DD4239 RGN-DMK 21.00-

22.45 

09-11 พฤศจกิายน 2562 11,900.- 3,500.- 

17-19 พฤศจกิายน 2562 11,900.- 3,500.- 

08-10 ธนัวาคม 2562 11,900.- 3,500.- 

22-24 ธนัวาคม 2562 11,900.- 3,500.- 

29-31 ธนัวาคม 2562 13,900.- 3,500.- 

31 ธนัวาคม-2 มกราคม 2563 15,900.- 3,500.- 

26-28 มกราคม 2563 11,900.- 3,500.- 

01-03 กมุพาพนัธ ์2563 11,900.- 3,500.- 

08-10 กุมพาพนัธ ์ 2563 11,900.- 3,500.- 

23-25 กุมพาพนัธ ์ 2563 11,900.- 3,500.- 

01-03 มีนาคม 2563 11,900.- 3,500.- 

13-15 มีนาคม 2563 11,900.- 3,500.- 

22-24 มีนาคม 2563 11,900.- 3,500.- 

:: ราคาโปรโมชัน่ ไม่มีราคาเด็ก :: 

ราคาอ่ืนๆ 

1. ทารก INFANT (อายุต ํา่กว่า 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 

2. ราคาขา้งตน้สาํหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นั้น สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท่ี 

 

วนัแรก       กรุงเทพ- ยา่งกุง้– หงสาวดี-พระธาตอิุนทรแ์ขวน                   (B/L/D) 

04.15น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์สายการบินนกแอร์

พบเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก  

06.45น.  เหินฟ้าสู่ กรุงยา่งกุง้ ประเทศพม่า โดย สายการบินนกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD 4230  

07.30น.  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุง้ (เวลาท่ีประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผ่านพิธี

การทางศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกอ่นออกเดินทาง (กอ่นออกเดินทางทาง

มคัคุเทศกจ์ะแจกโสร่งและเทพทนัใจใหแ้กท่่านเพ่ือความเป็นสิริมงคลกอ่นออกเดินทาง)  

 จากนั้นนาํท่านไปรบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร ตม้ยาํกุง้ รา้นอาหารพื้ นเมืองช่ือดังของพม่า 

บริการดว้ยอาหารต่ิมซาํสไตลพ์มา่ 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) ผ่านชม สุสานสมัพนัธมิตร ยุคสมยัพมา่รบกบัญ่ีปุ่นในสงครามโลกครั้งท่ี 2  

 จากน้ัน นําท่านนมสัการ เจดียช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียมุ์

เตา ซ่ึงเป็นเจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองท่ีสงูท่ีสุดของหงสาวดีและยงัเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวมอญและพม่า

มาชา้นาน แลว้นําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้และบรูณะปฏิสงัขรณเ์มื่อปี 2533 จากซาก
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ปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ทําใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดี

บุเรงนองปัจจุบนั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูกุง้แมน้ํ่าเผา) 

 นําคณะเดินทางสู่ เมืองไจก๊ที์โย (Kyaikhtyo) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง จากนัน่นําชม วดัพระ

ไฝเล่ือนหรือ วดัไจท้ป์อลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเล่ือน   เป็นพระพุทธรปูท่ีมีอายุมากกว่า2,000ปีโดยมี

เร่ืองเล่ากนัวา่เป็นพระพุทธรปูท่ีลอยน้ํามาติดอยูใ่กล้ๆ วดัจากน้ันชาวพม่าไดเ้อาพระพุทธรปูมาประดิษฐาน

ไวท่ี้วดัแลว้ปิดทององคพ์ระทั้งองคต่์อมาในตาํแหน่งท่ีหางค้ิวไดม้ีจุดๆเหมือนไฝเกิดข้ึนจะปิดทองก่ีครั้งก็ยงั

เกิดเป็นจุดดําๆอยู่ตลอด ทางวดัจึงไม่ไดปิ้ดทองตรงท่ีตําแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองคน้ี์กนัว่า พระไฝ

เล่ือน 

 ถึงคิมปนูแคมป์(เชิงเขาไจก๊ที์โย) หยุดพกัเพือ่เปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพ่ือข้ึนบนภเูขาไจก้ที์โยใชเ้วลา 

 เดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1ชัว่โมง นาํท่านข้ึนกระเชา้สู่พระธาตุอินทรแ์ขวน ชมทัศนียภาพอัน

สวยงามสองขา้งทางพรอ้มสมัผสัความเย็นซ่ึงจะค่อย ๆ เย็นข้ึน เร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์

แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทั้งองคซ่ึ์ง

ตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีนับเป็น 1

ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี 

พุทธศกัราช 2534 มาลา คาํจนัทร ์ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทรผ์มหอม นิราศพระธาตุอินทรแ์ขวน” 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรมท่ีพกั 

 หลงัอาหารคํา่เชิญท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะ

นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จก๊ที์โย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลม 

หรือผา้หม่ ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพ้ืนท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตเูหล็ก

ท่ีเปิดสาํหรบับุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่าน้ัน 

 นําท่านเขา้พกัโรงแรม Yoe Yoe lay Hotel หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สอง     พระธาตอิุนทรแ์ขวน – หงสาวดี – ยา่งกุง้                                         (B/L/D) 

เชา้ตรู ่ เชิญท่านนมสัการ พระธาตุอินทรแ์ขวนหรือใส่บาตรตามอธัยาศยัใส่บาตรพระสงฆห์รือถวายขา้วพระพุทธ มี

ชุดจาํหน่ายบริเวณวดั เม่ือถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาํลงัวนัหรือจาํนวนอายุ นมสัการ พระธาตุ

อินทร์แขวน และนมสัการส่ิงศักด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความ

มหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไรโดยไมล่ม้หรือหล่นลงมานมสัการพระเจดียไ์จก๊ที์โย กอ่นกลบั 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 หลงัอาหารแลว้ออกเดินทางกลบัโดยรถบรรทุกหกลอ้ถึงคินปนูแคม้ป์เปล่ียนเป็นบสัปรบัอากาศเดินทางสู่ 

เมืองหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3ชัว่โมงซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณท่ีมี

อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีสาํคญัในหงสาวดี จากน้ันชม พระเจดียไ์จ๊ปุ่น ซ่ึงบรูณะ

เมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นัง่โดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมั

พุทธเจา้ (ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์

(ทิศใต)้ พระพทุธเจา้กกุสนัธะ(ทิศตะวนัออก)และพระพทุธเจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)สรา้งโดยส่ีสาวพี่

น้องท่ีอุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ 
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 นําท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ี วัดไจค้ะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา  

พระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแหง่น้ีได ้

 จากน้ันนําท่านนมสัการพระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้ มหวาน ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด 

ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื้ นเมือง ผา้พ้ืนเมือง เป็นของ

ฝากคนทางบา้น 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูกุง้แมน้ํ่าเผา) 

 หลงัรบัประทานอาหาร นําท่านเดินทางกลบักรุงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 

 นําท่านเดินทางผ่านชม พระเจดียสุ์เล (Sule Pagada) (ถา้ตอ้งการเขา้ชม มีค่าใชจ้่ายเพ่ิม  2 USD/PAX) 

องค์พระเจดีย์สูงถึง157ฟุต ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุง้สรา้งอุทิศใหแ้ก่สุเลนัตหน่ึงในส่ีนัตท่ีเกี่ยวขอ้งกับ

ตาํนานของพระมหาเจดียช์เวดากอง 

 นําท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขน

ตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซ่ึงแตกต่างกับศิลปะของไทยท่ี

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค7์0เมตร จากน้ันขบัรถ

ชมตวัเมอืงยา่งกุง้ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้  

 จากน้ันนําท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้่านไดล้องชิมของว่างสุดอรอ่ย

ไปพรอ้มกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก ใหท้่านไดเ้ก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือ

แห่งน้ี 

 จากน้ันนําท่านกราบนมัสการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องคาํ

คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของ

เมืองยา่งกุง้มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่าน

สามารถนําดอกไมธู้ปเทียนไปไหวเ้พ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมี

และสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมพีระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคห์ากใครเกิดวนั

ไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดร้บัการบรูณะและต่อเติมโดย

กษัตริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเสน้

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวนแปดเสน้และเคร่ืองอัฐบริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสาม

พระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่

บนยอดเจดีย ์ท่านจะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้ นท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตํานานและภูมิ

หลงัความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น้ําย่างกุง้เสียก่อน 

องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถนําข้ึนจากแม่น้ําไดภ้ายหลงัชาวพม่าช่วยกนักูข้ึ้ นมาแขวนไวท่ี้เดิม จึงถือเป็น

สญัลกัษณแ์หง่ความสามคัคีซ่ึงชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะได้

ดัง่สมความปรารถนา จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้

เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 
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ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ อหงั วนัทาม ิตุระโต อหงั วนัทา

มิ ธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ ** 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

หลงัจากน้ันทาํท่านเขา้พกัโรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทียบเทา่ 

พรอ้มรบัประทานอาหารเยน็เมนูสุดพิเศษบุฟเฟต ์Seafood ที่โรงแรม (เบียรไ์ม่อั้น) 

วนัที่ 3      ยา่งกุง้-กรุงเทพ                                                                           (B/L/D) 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม ดว้ยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีแถมพิเศษสุด และมี

เพียงโรงแรมเดียวเท่านัน้ คือเมนู Myanmar Snow Birdnest หรอืเรยีงตรงตวัว่า  รงันกหิมะ หรือ

ภาษาจีนเรียกว่า  Xui Yan ท่านไม่ควรพลาด มีเพียงโรงแรมเดียวเท่านั้น เป็นสมุนไพรท่ีเรียกว่า 

Tragacanth Gum (Xueyan) จะถกูหลัง่ออกมาจากเปลือกของ Xueyan เป็นเยื่อไมท่ี้มีค่า Tragacanth Gum 

(Xueyan) ท่ีหลัง่ออกมาจากไมพุ้ม่หนาม Tragacanth มีรสเปร้ียวมีกล่ิน เปร้ียวตามธรรม ชาติ อย่างไรก็

ตามหลงัจากแชใ่นน้ําแลว้ Tragacanth จะน่ิมและไมม่รีสเปร้ียว จากการวเิคราะหท์างเคมีพบวา่ Tragacanth 

Gum ประกอบดว้ยกรด D-galacturonic, D-galactose, L-fucose, D-xylose, L-arabinose และ L-

rhamnose เป็นท่ีเชื่อกนัว่าเป็นสมุนไพรท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าสาํหรบัสมอง หวัใจ ไต หลอดเลือดและ 

ปอด ช่วยควบคุมอาการทอ้งผกู  มีตน้กาํเนิดมาจากภมูิภาคเมดิเตอรเ์รเนียนตะวนัออกและเอเชียตะวนัตก

เฉียงใต,้ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต,้ อินเดีย, เวียดนาม, Loas และมาเลเซีย นิยมใชท้านเพื่อ บาํรุงปอด, 

ความงาม 

  นําคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจก๊(Bogyoke Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่าความหลากหลายของ

สินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย

งานฝีมือเชน่ผา้ปโูต๊ะท่ีมีความสวยงามและราคาถกูมากผา้โสร่งหญิงชายท่ีมีลวดลายงามมาก 

  นําท่านชม พระเจดียโ์บตะตอง ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สรา้งข้ึนเพื่อรบัพระเกศาธาตุก่อนท่ีนําไปบรรจุในพระเจดียช์เว

ดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญข้ึนจากเรือ ไดนํ้ามาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน 

พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก ทาํลายในระหว่างสงครามโลกครั้งท่ี2และไดร้ับการปฏิสงัขรณ์ข้ึนมาใหม่โดยมีความ

แตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งใหค้นเดินเขา้ไปภายในไดโ้ดย

อญัเชิญพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองคาํใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนส่วนผนังใตฐ้านเจดียไ์ดนํ้า

ทองคาํและของมีค่าต่างๆท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านํามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์นําท่านสกัการะขอพรจาก 

“เทพทนัใจ”(นัตโบโบย)ี ซ่ึงชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อวา่อธิฐานส่ิงใดจะสม

ความปรารถนา จากน้ันนําท่านขอพรจาก เทพกระซิบ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พิเศษเมนูสลดักุง้มงักร เป็ดปักกิ่ง ) 

 จากน้ันนําท่านเดินทางไปสกัการะท่ี วดัพระบารมี หรือ วดับารมี วดัเก็บพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเชื่อวา่

ยงัมีชีวิตอยู่จริงดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ีเมื่อนํามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งไดช้ื่อว่าเป็นท่ีเก็บ

องคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองคพ์ระอรหนัตต่์างๆ
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เชิญสกัการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสมัมาพุทธเจา้กสัสปะซ่ึงเป็นพระพุทธเจา้องคท่ี์สามในกปัป์น้ีพรอ้ม

ชมความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตุน้ีดว้ยพุทธานุภาพทรงขยบัพระองคไ์ปมาไดท้ั้งในน้ําและบนบกและเป็น

พิพิธภณัฑพ์ระธาตุใหญ่ท่ีสุดในพม่า จากน้ันนําท่านสกัการะ  พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ี

แกะสลักจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในพม่ามีน้ําหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมือง

มณัฑะเลย ์ซ่ึงถือว่าเป็นช่างท่ีฝีมือดีท่ีสุดของพม่าแลว้นําท่านชม ปางชา้งเผือก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของ

พมา่มสีีขาวเผือกตลอดทั้งตวัจาํนวน 3 เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผือกทุกประการ  

 จากน้ันนําท่านเดินทางไปรบัประทาน LIGHT MEAL WITH MYANMAR TRADITIONAL FOOD กอ่นข้ึนเคร่ือง 

  ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

21.00น. บินลดัฟ้ากลบัสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน นกแอร ์เท่ียวบินท่ี DD 4239 

22.45น. ถึงสนามบินโดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**ราคาทวัรไ์ม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่านตลอดทริป ** 

**คา่ทิปหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 

การเดนิทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน  15 ทา่นข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทาง 

ถา้ผูเ้ดินทางไม่ครบจาํนวนดงักลา่ว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา 

สาํคญัมาก!!! กรุณาอ่านและทาํความเขา้ใจ PASSPORT 

ตอ้งมีอายุการใชไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นบัจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นท่ีพอใจ แลว้จงึวางมดัจาํเพ่ือประโยชน์

ของท่านเอง *** 

ส่ิงท่ีควรเตรียมไป 

สมัภาระส่วนตวั เชน่ เส้ือแขนยาว, รองเทา้สวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารกัษาโรค รวมทั้งคนรูใ้จ 

เอกสารในการเดินทาง 

พาสปอรต์ ท่ีมีอายุเหลือใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดือน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) 

 น้ําหนักกระเป๋า 20 Kg 

 คา่รถนําเท่ียวตลอดทริป         

 คา่รกัษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

 คา่รถกระบะข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวน (ในกรณีมีผูเ้ดินทางมากกวา่ 15 ท่านข้ึนไป ทางบริษัทฯจดัเป็นรถเชา่

เหมาคนัส่วนตวัใหค้ณะของท่าน แต่ถา้คณะของท่านมจีาํนวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่น้ี ทางบริษัทฯใชร้ถประจาํทาง 

จอยร่วมกบัคณะอ่ืน  

 คา่ไกดแ์ละค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 คา่โรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดาว และโรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวน หอ้งละ 2 ท่าน  

 คา่อาหารตามมื้ อท่ีระบุในรายการ     
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 คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมในการทาํหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกินกวา่ท่ีสายการบินกาํหนด **เกิน 20 กก. 

 คา่ธรรมเนียมวซ่ีา 

 คา่ใชจ้่ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียว คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์มินิบารแ์ละทีวี

ชอ่งพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิมและภาษีหกั ณ ท่ีจา่ยของแต่ละประเทศ 

 ทิปไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทริป (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ)  

 ทิปหัวหนา้ทัวรต์ามแต่สินนํ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทิปไกด ์คนขับรถ ผูช้่วยคนขับรถ แต่ไม่ได ้

บงัคบัค่ะ) 

เง่ือนไขการชาํระเงิน 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 10,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 40 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจาํเต็มจาํนวน 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 31 วนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์ั้งหมด 

 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษัทฯ ตอ้งมีการการนัตีมดั

จาํท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไมคื่นค่ามดัจาํ หรือ คา่ทวัรท์ั้งหมด ไมว่า่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการทาํใหเ้ดินทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบิน 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมถึ่ง 20 คนข้ึนไป 

 ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรบัข้ึนภาษีน้ํามนั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามนัเพ่ิม

ตามความเป็นจริง 

 ตัว๋เครื่องบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยั 

หรือเหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของ

คณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิก

เท่ียวบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ

ทรพัยสิ์นสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความ

ประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสยั สภาพอากาศ เหตุการณท่ี์อยูเ่หนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ เป็นตน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่

เดินทางพรอ้มคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นค่าใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมอืงทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ี

ระบุไว ้ เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผล

ใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีท่านใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร ์หากท่านถกูปฏิเสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 
 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

แผนที่บา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.ร่วมกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบงา่ยๆ 

Line ID: @earthtravel (ม ี@ขา้งหน้า)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


