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เดนิทาง 15 – 17 พฤศจกิายน 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเพยีง 14,888 บาท 
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16.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ เจา้หนา้ที่บริษทัคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
18.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศเมียนมาร์ โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB010) 
19.15 น. ถึงสนามบินเมืองยา่งกุง้ ประเทศเมียนมาร์ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) ตรวจเช็คสมัภาระก่อน
ออกเดินทาง (ก่อนออกเดนิทางทางมัคคุเทศก์จะแจกสโหล่งและเทพทันใจให้แก่ท่านเพ่ือความเป็นสิริมงคล)   
ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูสุดพิเศษ บุฟเฟต์ Seafood (เบียร์ไม่อั้น) 
ที่พัก GRAND MERCURE YANGON GOLDEN EMPIRE HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 
 
  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

- เจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ที่ชาวพม่าตอ้งไปสกัการะ พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์
ทองค าที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ 

- เจดีย์โบตะทาวน์ แปลวา่ เจดียน์ายทหาร 1,000 นาย ได ้สร้างเจดียโ์บตะทาวน์น้ีและทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้
1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจุที่เจดียช์เวดากองและเจดียส์ าคญัอ่ืนๆ เม่ือเดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศา
ธาตุไดอ้ยา่งใกลชิ้ด  
 - เทพทันใจ ซ่ึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือว่าเม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
 - เทพกระซิบ ตามต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษา
ศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวติไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้  
 - ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) 
 - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ีซ่ึงเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่าที่
บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพส่ิง อนัลว้นเป็นม่ิงมงคลสูงสุด   
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 (ต่อ) 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง 
  - เดินทางสู่เมืองหงสาวดี (เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
 - วัดพระไฝเล่ือน หรือวัดไจ้ท์ปอลอ เป็นพระพทุธรูปที่มีอายมุากกวา่2,000ปี  

- เดินทางถึงคมิปูนแค้มป์ หยดุพกัเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้ขึ้นบนภูเขาไจก้โ์ท 
 - น่ังกระเช้าขึน้สู่พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทั้ง
องคซ่ึ์งตั้งอยูบ่นหนา้ผาอยา่งหม่ินเหม่ดูคลา้ยวา่จะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทร์แขวนน้ีนบัเป็น 1ใน
5มหาบูชาสถานสูงสุดของพทุธศาสนิกชนชาวพม่า ที่ชาวพม่าตอ้งไปสกัการะและยงัเป็นพระธาตุประจ าปีจอ 
ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
ที่พัก YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว 
หลงัอาหารเยน็เชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอธัยาศยั นมสัการ เทพทนัใจพระธาตุอินทร์แขวน ซ่ึงเป็น นกัพรตท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์
อีกแห่งหน่ึง ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียืน่สู่พระเจดียไ์จ้
โท  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว  หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพ้ืนท่ีนัง่มีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืน  
(แต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น.)  
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เชิญท่านนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอธัยาศยัใส่บาตรพระสงฆห์รือถวายขา้วพระพุทธ มีชุดจ าหน่ายบริเวณวดั 
เม่ือถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลงัวนัหรือจ านวนอายุ นมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา 
ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรยว์่าพระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไรโดยไม่ลม้หรือหล่นลงมานมสัการ
พระเจดียไ์จ๊กที์โย ก่อนกลบัเชา้   

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 - เดินทางลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ จากนั้นเปล่ียนเป็นรถบสั สู่เมืองหงสาวดี 
(เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
 - เจดีย์ชเวมอดอว์ เจดียน้ี์เป็นสญัลกัษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ของพม่า ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
 - พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพิง่เร่ิมขดุคน้และบูรณะปฏิสงัขรณ์เม่ือปี 2533 จากซากปรักหกัพงัที่ยงัหลงเหลือ
อยูท่  าใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนองปัจจุบนั 
 - เจดีย์ไจ๊ปุ่ น มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทิศ 
 - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนบัถือของชาวพม่า มีพทุธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
เหล่ือมพระบาทต่างจากพระพทุธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกนั  
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งแม่น ้าเผา 
 - เดินทางสู่ย่างกุ้ง (เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
 - วัดเจ๊าตอจี หรือวดัพระหินอ่อน เป็นวดัที่มีพระพทุธรูปท าจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
 - ปางช้างเผือก ชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผอืกตลอดทั้งตวัจ  านวน 3 เชือก 
15.50 น. ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB009) 
17.20 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตุ
สุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้
ร่วมเดินทางเป็นส าคญั และราคาอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน** 

 

อตัราค่าบริการ 
ช่วงเวลาเดินทาง ราคา/ ท่าน (บาท) 

พกัเดีย่ว 
ช าระเพิม่ ท่านละ 

15  - 17 พฤศจิกายน 62 14,888 3,900 

**ราคาเดก็เท่ากบัผู้ใหญ่** 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป - กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัร์
ขา้งตน้* กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นที่นัง่ จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินการที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  
 2. ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 4. เจา้หนา้ที่บริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 

5. ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 30 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของ
แต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6. ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม ์

7. ค่ารถกระบะลงพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณมีีผู้เดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป ทางบริษัทฯ
จัดเป็นรถเช่าเหมาคนัส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ้าคณะของท่านมีจ านวนผู้เดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถ
ประจ าทาง จอยร่วมกับคณะอ่ืน  
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 1. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่า
ซกัรีดค่า โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 4. ค่าภาษีน ้ ามนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 6. ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดทริป **เก็บพร้อมค่าทัวร์** 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน

ดงักล่าว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การช าระค่าบริการ 

2.1 กรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 10,000.– บาท  
2.2 กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วนัก่อนออกเดินทาง 

3. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45วนัทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ5,000บาท 
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3.5 ยกเวน้กรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยดุ เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการ

บินมีการการันตีมดัจ าทีน่ัง่กบัสายการบินและคา่มดัจ าที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT 
จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกดว้ยกรณีใดๆ 

3.6 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้
ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

3.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง 
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน 
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หมายเหตุ   
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับ

ขึ้นก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบินและรายการทวัร์ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนั

เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั

หยดุงาน, การก่อการจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การน าส่ิงของผดิกฎหมาย ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของ

ท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้

ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึน้อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง

สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้อยู่กับอัตราแลกเปลีย่นของเงิน** 
 
 
 
 
 


