
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

จากน้ันชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน แปลว่า ก้อนหินทอง 
ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เลก็ๆ สูงเพยีง5.5 เมตรต้ังอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ต้ังอยู่บนยอดเขาอย่างหม่ินเหม่ 

จากน้ันน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซ่ึงเพิง่เร่ิมขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหักพงัที่ยงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนีเ้ป็นทีป่ระทับของ พระเจ้าบุเรงนอง 

รับชุดเสริมบารมี(เส้ือยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเทีย่วพม่า 



 

 
11.30น. พร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ Fสายการบินบางกอกแอร์เวย์  BANGKOK 

AIRWAY (PG)โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
13.40น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเท่ียวบิน PG 707** บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
14.35 น. เดนิทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงย่างกุ้ง น ำ

ท่ำนสักกำระ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KYAUKHTATGYI BUDDHA) หรือ พระนอนตาหวาน
นมสักำรพระพุทธรูปนอนท่ีมีควำมยำว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีควำมพระท่ีมีควำมสวยท่ีสุดมีขน
ตำท่ีงดงำม พระบำทมีภำพมงคล 108 ประกำร และพระบำทซ้อนกนัซ่ึงแตกต่ำงกบัศิลปะของไทยชม 
เจดย์ีโบตาทาวน์ สร้ำงโดยทหำรพนันำยเพื่อบรรจุพระบรมธำตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ไดน้ ำมำเม่ือ 2,000
ปีกอ่น ในปี 2486เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ำยสัมพนัธมิตรเขำ้กลำงองคจึ์งพบ โกศทองค ำบรรจุพระเกศำ
ธำตุและพระบรมธำตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส ำริด 700องค์ และจำรึกดินเผำภำษำบำลี 
และตวัหนงัสือพรำหมณ์อินเดียทำงใต ้ตน้แบบภำษำพม่ำ ภำยในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงำม 
และมีมุมส ำหรับฝึกสมำธิหลำยจุดในองค์พระเจดียจ์ำกนั้นน ำท่ำนขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ 
เทพเจ้ำศกัด์ิสิทธ์ิของชำวพม่ำและชำวไทยวิธีกำรสักกำระรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใดแล้ว
สมตำมควำมปรำถนำก ็ให้เอำดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อน กลว้ยหรือผลไม้อ่ืนๆมำสักกำ ระ 
นตัโบโบยี จะชอบมำก จำกนั้นกใ็ห้เอำเงินจะเป็นดอลล่ำ บำทหรือจ๊ำด กไ็ด ้(แต่แนะน ำให้เอำเงินบำท
ดีกว่ำเพรำะเรำเป็นคนไทย)แลว้เอำไปใส่มือของนัตโบโบยสีัก 2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมำ 1ใบ เอำมำ
เกบ็รักษำไวจ้ำกนั้นกเ็อำหน้ำผำกไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยีแค่น้ีท่ำนกจ็ะสมตำมควำมปรำถนำท่ีขอ
ไวจ้ำกนั้นน ำท่ำนขำ้มฝ่ังไปอีกฟำกหน่ึงของถนน เพื่อสักกำระ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนำมว่ำ อะมาดอว์เมี๊ยะ
ตำมต ำนำนกล่ำวว่ำ นำงเป็นธิดำของพญำนำค ท่ีเกดิศรัทธำในพุทธศำสนำอย่ำงแรงกลำ้รักษำศีล ไม่ยอม
กนิเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลำยเป็นนตัซ่ึงชำวพม่ำเคำรพกรำบไหว ้กนัมำนำนแลว้ซ่ึงกำรขอพรเทพ
กระซิบตอ้งไปกระซิบเบำๆ ห้ำมคนอ่ืนไดย้นิ ชำวพม่ำนิยมขอพรจำกเทพองค์น้ีกนั มำกเช่นกนักำรบูชำ
เทพกระซิบ บูชำด้วยน ้ ำนม ขำ้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จำกนั้นน ำท่ำนชมและนมสักำร พระมหาเจดย์ีช
เวดากอง(SHWEDAGONPAGOD) พระเจดียท์องค ำคู่บำ้นคู่เมืองประเทศพม่ำอำยุกว่ำสองพนัห้ำร้อย
กว่ำปีเจดียท์องแห่งเมืองดำกอง หรือ ตะเกงิ ช่ือเดิมของเมืองย่ำงกุง้ มหำเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่ำสถำนท่ี
แห่งน้ีมี ลำนอธิษฐำน จุดท่ีบุเรงนองมำขอพรกอ่นออกรบท่ำนสำมำรถน ำดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอ
พรจำกองคเ์จดียช์เวดำกอง ณ ลำนอธิษฐำนเพื่อเสริมสร้ำงบำรมีและสิรมงคลนอกจำกน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมี
พระประจ ำวนัเกดิประดิษฐำนทั้งแปดทิศรวม 8องคห์ำกใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ ำพระประจ ำวนัเกดิ
ตน จะเป็นสิริมงคลแกชี่วิตพระเจดียน้ี์ได้รับกำรบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลำยรัชกำลองค์เจดีย์
ห่อหุม้ด้วยแผ่นทองค ำทั้งหมดน ้ ำหนกัยีสิ่บสำมตนัภำยในประดิษฐำนเส้นพระเกศำธำตุของพระพุทธเจ้ำ
จ ำนวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขำรของพระพุทธเจ้ำองค์กอ่นทั้งสำมพระองค์ บนยอดประดับด้วย
เพชรพลอยและอญัมณีต่ำงๆจ ำนวนมำกและยงัมีเพชรขนำดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้ม
ควำมงำมของวิหำรส่ีทิศซ่ึงท ำเป็นศำลำโถงครอบด้วยหลังคำทรงปรำสำทซ้อนเป็นชั้นๆงำนศิลปะและ

วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดย์ีโบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 



 

สถำปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์้วนมีต ำนำนและภูมิหลังควำมเป็นมำ
ทั้งส้ินชมระฆังใบใหญ่ท่ีองักฤษพยำยำมจะเอำไปแต่เกดิพลดัตกแม่น ้ ำย่ำงกุง้เสียกอ่นอังกฤษกูเ้ท่ำไหร่ก ็
ไม่ขึ้นภำยหลงัชำวพม่ำ ช่วยกนักูข้ึ้นมำแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งควำมสำมคัคีซ่ึงชำวพม่ำ
ถือว่ำเป็นระฆังศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแล้วอธิษฐำนขออะไรกจ็ะไดด้ั่งตอ้งกำรจำกนั้นใหท่้ำนชมแสง
ของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่ำนจะได้เห็นแสงสีต่ำงกนัออกไปน ำท่ำนร่วมบูชำ
แม่ยกัษท่ี์เช่ือกนัว่ำกำรบูชำท่ำนจะช่วยในกำรตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยงุโชคชะตำอยูใ่นช่องแคบเขำ้
ไดที้ละคน และพระสุริยนัจนัทรำ ขอพรเร่ืองธุรกจิ 

 
19.00น. รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ ข้าวป้ันสารพดั

หน้าในเครือโออชิิที่บุกตลาดไปท่ีพม่า ปัจจุบันมีหลายสาขาในประเทศพม่า  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ หรือ โรงแรมSUMMIT 

PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค(BAGO) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเกำ่แกท่ี่สุด

ของเมืองมอญโบรำณท่ียิ่งใหญ่ และ อำยมุำกกว่ำ 400 ปี อยู่ห่ำงจำกเมืองย่ำงกุง้ (ระยะทำงประมำณ 80 
กโิลเมตร) ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.45ชม.น ำท่ำน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ีวัดไจ้คะวาย 
สถำนท่ีท่ีมีพระภิกษุและสำมเณรไป ศึกษำพระไตรปิฎกเป็นจ ำนวนมำก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้  น ำท่ำนเขำ้ชมพระธำตุท่ีตั้งอยู่ใจกลำงเมืองหงสำวดี เป็นเจดียเ์กำ่แก ่
คู่บำ้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหำบูชำสถำนส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพม่ำ เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา
(SHWEMORDORE) ภำยในบรรจุพระเกศำธำตุของพระพุทธเจำ้ น ำท่ำนนมสักำร ยอดเจดียห์กัซ่ึงชำว
มอญและชำวพม่ำเช่ือกนัว่ำเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมำก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ของไทย เคยมำ

วนัที่สอง ย่างกุ้ง-วดัไจ๊คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอว์-พระราชวงับุเรงนอง-เจดย์ีไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลยีว-คมิปูนแค้มป์-

พระธาตุอนิทร์แขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ) 



 

สักกำระ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสำนระหว่ำงศิลปะพม่ำและศิลปะของมอญได้อยำ่งกลมกลืน พระ
เจดียสู์ง377 ฟุต สูงกว่ำ พระเจดียช์เวดำกอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐำนท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตก
ลงมำเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ ำหนกัท่ีมหำศำล ตกลงมำยงัพื้นล่ำงแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภำพเดิมและไม่
แตกกระจำยออกไป เป็นท่ีร ่ ำลือถึงควำมศักด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถำนท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถำนท่ีท่ีพระเจำ้หง
สำล้ินด ำ ใชเ้ป็นท่ีเจำะพระกรรณ (หู) ตำมพระรำชประเพณีโบรำณเพื่อทดสอบควำมกลำ้หำญกอ่นขึ้น
ครองรำชย ์ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดีย์องค์
ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป  จำกนั้นน ำท่ำนชม 
พระราชวัง บุ เรงนอง และ บัลลัง ก์ผึ้ง (KANBAWZATHARDI PALACE)ซ่ึง เพิ่ ง เ ร่ิมขุดค้นและ
บูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จำกซำกปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท ำใหส้ันนิษฐำนไดว้่ำโบรำณสถำน
แห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจ้ำบุเรงนอง ท่ำนผู ้ท่ีได้รับค ำสรรเสริญว่ำเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ี
ประทบัของ พระนำงสุพรรณกลัยำ และ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสีย
กรุงศรีอยธุยำใหแ้กพ่ม่ำ แต่ปัจจุบนั พระรำชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทำงประวติัศำสตร์ และถูก
สร้ำงจ ำลองพระรำชวงัและต ำหนกั ต่ำงๆ ขึ้นมำใหม่ 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว** 
 จำกนั้นชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(KYAIK PUN BUDDHA) สร้ำงในปี 1476 มีพระพุทธรูปปำงประทบันัง่ โดยรอบ

ทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมำสัมพุทธเจำ้(ผินพระพกัตร์ไปทำงทิศ
เหนือ) กบัพระพุทธเจำ้ในอดีต สำมพระองคค์ือ พระพุทธเจำ้มหำกสัสปะ(ทิศตะวนัตก)เล่ำกนัว่ำสร้ำงขึ้น
โดยสตรีส่ีพี่นอ้งท่ีมีพุทธ ศรัทธำสูงส่งและต่ำงใหส้ัตยส์ำบำนว่ำจะรักษำพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิตต่อมำ 1 ใน 
4 สำวหนีไปแต่งงำนลือกนัว่ำท ำให้พระพุทธรูป องค์นั้นเกดิรอยร้ำวขึ้นทนัที จำกนั้นน ำท่ำนนมสักำร 
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (SHEWTHALYANG BUDDHA) กรำบนมสักำรพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมี
พุทธ ลกัษณะท่ีสวยงำมในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคำรพนับถือของชำวพม่ำทัว่ประเทศ
และเป็นพระนอนท่ี งดงำมท่ีสุดของพม่ำองคพ์ระยำว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่ำพระพุทธ
ไสยำสน์เจ้ำทตัจีท่ีย่ำงกุง้ แต่กง็ำม กว่ำโดยพระบำทจะวำงเหล่ือมพระบำท เป็นลักษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอน
ของไทย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่ำงทำงท่ำนจะได้พบกบัสะพำนเหล็กท่ีขำ้ม
ผ่ำนชม แม่น ้าสะโตง สถำนท่ีส ำคญัทำงประวตัิศำสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก  ำลัง
รวบรวมคนไทยกลับอโยธยำ ได้ถูกทหำรพม่ำไล่ตำมซ่ึงน ำทพัโดยสุรกรรมำเป็นกองหน้ำพระมหำอุป
รำชำเป็นกองหลวง ยกติดตำมกองทพัไทยมำกองหนำ้ของพม่ำตำมมำทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ ำสะโตง ในขณะ ท่ี
ฝ่ำยไทยได้ขำ้มแม่น ้ ำไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกนัมิให้ขำ้ศึกขำ้มตำมมำได ้ได้มีกำรปะทะกนัท่ีริมฝ่ัง



 

แม่น ้ ำสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคำบชุดยำวเกำ้คืบยิงถูกสุรกรรมำแม่ทพัหน้ำพม่ำ
เสียชีวิตบนคอช้ำง กองทพัของพม่ำเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสำวดี พระแสงปืนท่ีใช้ยงิสุรกรร
มำตำยบนคอช้ำงน้ีไดน้ำมปรำกฏต่อมำว่ำ“พระแสงปืนตน้ขำ้มแม่น ้ ำสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎำวุธ
อนัเป็นเคร่ืองรำชูปโภคยงัปรำกฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลำ
เดินทำงประมำณ 45 นำที กจ็ะถึง คิม้ปูนแค้มป์ เพื่อท ำกำรเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ินเป็นรถบรรทุกหกล้อ
(เป็นรถประจ ำเส้นทำงชนิดเดียวท่ีเรำจะสำมำรถขึ้นพระธำตุอินทร์แขวนได้)ใชเ้วลำเดินทำงสักพกัเพื่อ
เดินทำงสู่ยอดเขำ 

 
 น าท่านเข้าสู่ ท่ีพัก KYAIKHTO, MOUNTAIN TOP , YOYOLAE HOTEL หรือ GOLDEN ROCK 

HOTEL เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัยหลงั 

 
 จำกนั้ นชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKYAIKHTIYO PAGODA (GOLDEN ROCK)

แปลว่ำ กอ้นหินทอง อยูสู่งจำกระดับน ้ ำทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตร
ตั้งอยู่บนกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขำอย่ำงหม่ินเหม่ แต่ชำวพม่ำมกัยนืกรำนว่ำไม่มีทำงตก เพรำะ
พระเกศำธำตุศักด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภำยในพระเจดียอ์งค์ย่อมท ำให้หินกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ได้อย่ำงสมดุล
เร่ือยไป ตำมคติกำรบูชำพระธำตุประจ ำปีเกดิของชำวลำ้นนำพระธำตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธำตุปี
เกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬำมณีบนสรวงสวรรค์โดยเช่ือว่ำถำ้ผูใ้ดได้มำนมสักำรพระธำตุอินทร์
แขวนน้ีครบ3 คร้ังผูน้ั้นจะมีแต่ควำมสุขควำมเจริญพร้อมทั้งขอส่ิงใดกจ็ะไดส้มดัง่ปรำรถนำทุกประกำร
ท่ำนสำมำรถเตรียมแผ่นทองค ำไปเพื่อปิดทององค์พระธำตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะ
สุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 

 



 

ค า่ รับประทานอาหารค า่  ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
 จำกนั้นท่ำนสำมำรถขึ้นไปนมัสกำรหรือนั่งสมำธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส ำหรับ

สุภำพบุรุษ จะเปิดถึงเวลำ 22.00น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผ้าห่มผ้าพนัคอเบาะรองนั่ง
เน่ืองจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก หมายเหตุ : ยกเว้นโรงแรมที่พัก GOLDEN ROCK HOTEL จะ
ขึน้อนิแขวนได้แค่คร้ังเดยีวค่ะ 

 
05.00 น.       อรุณสวสัด์ิยำมเช้ำ อิสระตำมอัธยำศัย ส ำหรับผูท่ี้ตอ้งกำรใส่บำตรพระธำตุอินแขวน กจิกรรมน้ีไม่ได้

บงัคบันะคะ ส ำหรับอำหำรท่ีจะใส่บำตรสำมำรถซ้ือได้โดยจะมีร้ำนคำ้จ ำหน่ำย รำคำอำหำรประมำณ 
3,000 จ๊ำต ดอกไมธู้ปเทียน ประมำณ 300–500 จ๊ำต  

06.30น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   เดนิทางกลบัเปลีย่นนั่งรถถึงคมิปุนแค้มป์  เปลีย่นเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดนิทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
15.20 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  PG 708 
  ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
17.15 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ........พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 

อัตราค่าบริการ 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

10 ธ.ค.60 12 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 35 16,900 16,500 15,900 3,000 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 35 16,900 16,500 15,900 3,000 

31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 35 16,900 16,500 15,900 3,000 

5 ม.ค.61 7 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

19 ม.ค.61 21 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

วนัที่สาม พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวด-ีย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ 



 

26 ม.ค.61 28 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 มี.ค.61 3 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

9 มี.ค.61 11 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 มี.ค.61 25 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันำจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่ำเปล่ียนแปลงตัว๋ 
 ท่ีพกัโรงแรมตำมรำยกำร 2 คืน (กรณีมำไม่ครบคู่และไม่ตอ้งกำรเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
 อำหำรตำมรำยกำรระบุ(สงวนสิทธิในกำรสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอำหำรตำมสถำนกำรณ์)  
 ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำรถโคช้รับ-ส่งสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำรระบุ 
 ค่ำไกด์ทอ้งถ่ินและหวัหนำ้ทวัร์น ำเท่ียวตำมรำยกำร 
 ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บำท (เป็นไปเง่ือนไขตำมกรมธรรม์)  
 ภำษีน ้ ำมนัและภำษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิ่มหำกสำยกำรบินปรับขึ้นกอ่นวนัเดินทำง) 
 ค่ำระวำงน ้ ำหนกักระเป๋ำไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3%และภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% 
 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมส ำหรับผูถื้อพำสปอร์ตต่ำงชำติ 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสำร,อินเตอร์เน็ต,มินิบำร์,ซักรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไว้

ในรำยกำร 
 ค่ำใชจ่้ำยอนัเกดิจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน,อุบตัิภัยทำงธรรมชำติ,กำรประทว้ง,กำรจลำจล,กำรนดัหยุดงำน,กำรถูก

ปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขำ้เมืองจำกเจ้ำหนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมืองและเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งท่ีเมืองไทยและต่ำงประเทศ
ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมควบคุมของบริษทัฯ 



 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 450 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ)  
 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ัง 

 กรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 3 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หนึ่งพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขที่บัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 พร้อมส่งส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนเหลือไม่ต ่ำ
กว่ำ 6 เดือน 

 กำรติดต่อใดๆ กบัทำงบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมำยฯ ตอ้งท ำในวนัเวลำท ำกำรของทำงบริษทั ดงัน้ี  วนัจนัทร์ 
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือว่ำเป็น
วนัหยดุท ำกำรของทำงบริษทั 

 กรุณำจองล่วงหน้ำพร้อมช ำระงวดแรก 30,000 บำท กอ่นกำรเดินทำง พร้อมแฟกซ์ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง 
PASSPORT  มำยงับริษทั และค่ำใช้จ่ำยส่วนท่ีเหลือกรุณำช ำระกอ่นกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือว่ำ
ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง 

 กรุณำจองทวัร์ล่วงหนำ้กอ่นกำรเดินทำง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช ำระทนัทีกอ่นกำรเดินทำงไม่นอ้ย
กว่ำ15 วนั มิฉะนั้นถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกำลกรุณำช ำระกอ่นเดินทำง 21 วนั) 

 
กรณียกเลิก 
 ยกเลิกกำรเดินทำงกอ่นกำรเดินทำง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ำมดัจ ำใหท้ั้งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาลวนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งสิ้น 

 ยกเลิกกำรเดินทำง 15-30 วนั กอ่นกำรเดินทำง หกัค่ำทวัร์ 50%และริบเงินมดัจ ำทั้งหมด 
 ยกเลิกภำยใน 14 วนั กอ่นกำรเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บริษทัฯจะท ำกำรเล่ือนกำร

เดินทำงของท่ำนไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถยกเลิกหรือเล่ือนกำรเดินทำงได้ตำม
ควำมเป็นจริงในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนำ้เพียง 7 วนัท ำกำร ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินทุกกรณี  

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเกบ็ค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำให้คณะเดินทำงไม่ครบตำม 
จ ำนวนท่ีบริษทัฯก  ำหนดไว(้15 ท่ำนขึ้นไป)เน่ืองจำกเกดิควำมเสียหำยต่อทำงบริษทัฯและผูเ้ดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงใน
คณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกดิจำกกำรยกเลิกของท่ำน 

 คณะผู้เดนิทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดนิทางมีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดนิทางไปด้วย 
 



 

รายละเอียดเพิม่เติม 
 บริษทัฯมีสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแกไ้ขได ้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

เดินทำงเป็นส ำคญั 
 หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุกำรใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพำะผู ้มีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่ำนั้น (หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยเุหลือใช้งำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผิดชอบหำกอำยเุหลือไม่ถึง
และไม่สำมำรถเดินทำงได ้) 

 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกดิควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน,กำรประทว้ง,กำรนดัหยดุงำน,กำรกอ่จลำจล 
หรือกรณีท่ำนถูกปฎิเสธกำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจ้ำหนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือ เจ้ำหนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทย
และต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบตัิทำงธรรมชำติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกผูเ้ดินทำงประสบเหตุสภำวะฉุกเฉินจำกโรคประจ ำตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กดิจำก
อุบติัเหตุในรำยกำรท่องเท่ียว(ซ่ึงลูกคำ้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกดิเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร,ไม่ทำน
อำหำรบำงม้ือ,เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำงทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใช้จ่ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำจ่ำยขำด กอ่น
เดินทำงเรียบร้อยแลว้เป็นกำรช ำระเหมำขำด 

 ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หำกเกดิส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรมและหรือเกดิอุบติัเหตุท่ีเกดิจำกควำม
ประมำทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋ำเกดิสูญหำยหรือช ำรุดจำกสำยกำรบิน  

 กรณีท่ีกำรตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่ำงประเทศปฎิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รำยกำรเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สำมำรถ
เปล่ียนช่ือได ้

 เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนผ่ำนตวัแทนของบริษทัฯหรือช ำระโดยตรงกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทั
ฯจะถือว่ำท่ำนไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่ำงๆท่ีไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทำงช่วงวนัหยดุหรือเทศกำลท่ีตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบินหรือผ่ำนตวัแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT , EXTRA FLIGHTจะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำทวัร์ทั้งหมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง**  
 

 
 


