
 

  



 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดียช์เวดากอง  (-/-/เย็น) 

11.30 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชัน้ 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ Fสายการบินบางกอกแอร์เวย ์ Bangkok Airway 

(PG)โดยมเีจา้หนา้ท่ีอ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเท่ียวบนิ PG 707** บริการอาหารรอ้นและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

 ** สายการบินบางกอกแอรเ์วยใ์หบ้ริการหอ้งรบัรองผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศแห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 

ของอาคาร  ผูโ้ดยสาร Concourse D ตรงขา้มกบัประตูข้ึนเคร่ืองหมายเลข D7 

หมายเหตุ เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถล็อกท่ีนั่งได้ ท่ีนั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดก ัน

และไม่สามารถเลอืกช่วงท่ีนั่งบนเคร่ืองบินไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

14.35 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเ ป็นท่ีเ รียบรอ้ยแลว้ ถึงย่างกุ ง้  น าท่าน                

สกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมคีวามยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต

ซึง่เป็นพระท่ีมคีวามพระท่ีมคีวามสวยท่ีสุดมขีนตาท่ีงดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นก ัน

ซึง่แตกต่างกบัศิลปะของไทยชม เจดียโ์บตาทาวน์สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเ ดีย 8

รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส  าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษา

บาลี และตวัหนงัสือพราหมณอ์นิเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบื้องสีส ันงดงาม และ

มมีมุส  าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียจ์ากนัน้น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักด์ิสิทธิ์

ของชาวพมา่และชาวไทยวิธีการสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นตัโบโบยี)เพื่อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให ้เอา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ นตัโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให ้เอาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนตัโบโบยีส ัก  2

ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนัน้กเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยีแค่ น้ีท่านก็จะสม

ตามความปราถนาที่ขอไวจ้ากนั้นน าท่านขา้มฝัง่ไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อส ักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า        

“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล 

ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนตัซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ

ตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นก ันการบูชาเทพก ระซิบ บูชา

ดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จากนัน้น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง  พระเจดีย ์ทองค า

คู่บา้นคู่เมอืงประเทศพมา่อายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ ง้ 

มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพมา่สถานท่ีแห่งน้ีม ีลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม ้

ธูปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมแีละสิรมงคลนอกจากน้ีรอบ

องคเ์จดียย์งัมพีระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องคห์ากใครเกิดว ันไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าว ัน

เกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองค์เจดีย ์ห่อหุม้ดว้ย

แผน่ทองค าทัง้หมดน า้หนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ  านวนแปดเสน้และ

เคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวน

มากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดีย ์จะไดช้มความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่งท าเ ป็นศาลาโถง

ครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้ นท่ีรวมก ันขึ้ น เ ป็นส่วนหน่ึงของพุทธ

เจดียล์ว้นมตี านานและภมูหิลงัความเป็นมาทัง้สิ้นชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพล ัดตกแม่น า้

ย่างกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไมข่ึ้นภายหลงัชาวพมา่ ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไว ท่ี้เ ดิมไดจึ้งถื อเ ป็นส ัญล ักษณ์แห่ง



 

ความสามคัคีซึง่ชาวพมา่ถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธิ์ ใหตี้ระฆงั 3ครัง้แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให ้

ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ ห็นแสงสีต่างก ันออกไปน าท่านร่วมบูชา

แมย่กัษท่ี์เชื่อกนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเขา้ไดที้ละคน 

และพระสุริยนัจนัทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิอตุตมะชมพูวระฐาเนสงิกุตตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกุสนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตุโยธสัสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตุโย 

ธสัสะติตติยงักสัสปงัพุทธจีวะรงัธาตุโยธสัสะติจตุกงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะติ 

อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตุโยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารค ่าณภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต ์อร่อยเต็มอิ่มกบัชาชชิู สุกี้หมอ้ไฟและซูชิ ข้าวปั้นสารพัดหน้าใน

เครือโออชิิ 

**น าท่านเขา้สูท่ี่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวท่ี SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรอืเทยีบเทา่ 

 

 
 

 

 

 
วนัที่สอง ย่างกุง้-วดัไจค๊ะวาย-เจดียช์เวมอดอว-์พระราชวงับุเรงนอง-เจดียไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์ -

พระธาตุอินทรแ์ขวน(รวมรถข้ึนพระธาตุ)                                           (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ ท่ีสุดของเมือง

มอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2 ชม.น าท่าน  ตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ท่ีวดัไจค้ะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณร

ไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได้**วดัน้ีท่าน

สามารถร่วมท าบุญถวายขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทได ้ตามศรทัธา ** น าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยู่ใจกลาง

เมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธิ์ ของพม่า เจดีย ์ชเวมอดอร ์

หรือ พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดีย ์หักซึ่งชาวมอญและชาว

พมา่เชื่อกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธิ์มาก ซึง่เจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาส ักการะ เจดีย ์องค์น้ี

เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพมา่และศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย ์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระ

เจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มจุีดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนัก

ท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความ

ศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 

ประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย  ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธิษฐานอนัศักด์ิสิทธิ์  และ

สามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสริิมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง

ยิ่งข้ึนไป จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ึ้ง ซึง่เพิ่งเร่ิมขุดคน้และบูรณปฏสิ ังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.

2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจา้บุเรง

นอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือ่ตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พมา่ แต่ปจัจุบนั พระราชว ังแห่งน้ีไดเ้หลือ

เพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์ และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั** 

  จากนัน้ชม เจดียไ์จปุ่๊น(Kyaik Pun Buddha)สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 

30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้(ผนิพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) ก ับพระพุทธเจา้

ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)เล่าก ันว่าสรา้งขึ้ นโดยสตรีสี่พี่นอ้ง ท่ีมีพุทธศรัทธา

สูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรย ์ไว ช้ ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลือก ันว่าท าให ้

พระพุทธรูปองคน์ัน้เกิดรอยรา้วขึ้นทนัที จากนัน้น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang 

Buddha)กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมพีุทธ ลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ง เ ป็นท่ี

เคารพนบัถือของชาวพมา่ทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ี งดงามท่ีสุดของพมา่องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

ถึงแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพุทธไสยาสนเ์จา้ทตัจีท่ีย่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็นล ักษณะท่ี

ไมเ่หมอืนกบัพระนอนของไทย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บก ับสะพาน

เหล็กท่ีขา้มผา่นชมแมน่ า้สะโตงสถานท่ีส  าคญัทางประวติัศาสตร ์ซึง่ในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก  าล ังรวบรวม

คนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพมา่ไล่ตามซึง่น าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเ ป็นกองหลวง ยก

ติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทันท่ีริมฝัง่แม่น า้สะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น า้ไปแลว้

พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัท่ีริมฝัง่แมน่ า้สะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระ

แสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสีย จึงถอยทัพ

กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้ิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า “พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น า้สะ

โตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุ

อนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ ซึง่เป็นจุดส  าหรบัท าการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุก

หกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึ้นพระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดินทาง จากคิมปูนแคม้ป์ถึง

ยอดเขาประมาณ 1 ช ัว่โมง  

  พกัท่ี Kyaikhto ,Mountain Top, Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotel จะข้ึนอนิแขวนไดแ้ค่ครัง้เดียวค่ะ 

เชิญทุกท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยัจากนัน้ชม เจดียไ์จที้โยหรือพระธาตุอินทร์แขวน   (Golden Rock)แปลว่า กอ้น

 หินทอง อยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหินกลมๆ 

 ท่ีต ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม ่แต่ชาวพมา่มกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธิ์ ท่ีบรรจุอยู่

 ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของ

 ชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้ือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อ

 ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีครบ3 ครัง้ผูน้ ัน้จะมแีต่ความสุขความเจริญพรอ้มทั้งขอสิ่งใดก็จะได ้



 

 สมดัง่ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทอง

 ไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ สว่นสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้  

**ส าหรบัจุดไหวพ้ระธาตุดา้นบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมตน้ 2,000จา๊ต/ชดุ** 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

  จากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืนแต่  ประตูเหล็ก ท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษ 

 จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่ เ น่ืองจากบริเวณพื้ นท่ี

 นัน้มคีวามเย็นมาก หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สรา้งเพื่อความสะดวกสบายเพื่ อรองรับนักท่องเท่ียว

 ท่ีข้ึนไปกราบนมสัการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุ ้งและมีโรงแรมจ าก ัด แต่ได้เร่ือง

 ความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหอ้งพดัลม  

  เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย 

วนัที่สาม พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสาวดี-ย่างกุง้-กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/-) 

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส  าหรบัผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคับนะคะ 

ส  าหรบัอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3 ,000 -10,000 จ๊าตดอกไม ้

ธูปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ2,000จ๊าต ท าบุญตามอธัยาศยั 06.30น.    

06.30น.    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.   อ  าลาท่ีพกั เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกถึงคิมปุนแคม้ป์เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ เดินทางเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  

15.20 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี  PG 708** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม

  บนเคร่ือง** 

17.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ........พรอ้มความประทับใจมิรูล้ืม 

**หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม**  

 

กรณีทีท่า่นตอ้งออกต ัว๋ภายใน เชน่ (ต ัว๋เคร่ืองบนิ,ต ัว๋รถทวัร์,ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีท่กุครั้งกอ่นท  าการออกต ัว๋เน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ทบนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆในกรณี
ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบนิมีการปรบัเปล่ียนเวลาบนิเพราะถือวา่ท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเท่ียว 

 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

 ส.ค.61 5 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

12 ส.ค.61 14 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 



 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

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

12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

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

20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

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

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

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

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

17 พ.ย.61 19 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

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

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

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

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

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 35 16,900 16,500 15,900 3,000 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 35 16,900 16,500 15,900 3,000 

 
 

 



 

 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัว๋เคร่ืองบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋  

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิ่มเงินพกัหอ้งเด่ียว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 

 ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

 ค่าไกดท์อ้งถิ่นและหวัหนา้ทวัรน์  าเท่ียวตามรายการ 

 ประกนัอบุติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)์  

 ภาษนี า้มนัและภาษตีัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษมีลูค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส  าหรบัผูถ้ือพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส ัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร์,ซกั รีดท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง ท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิ่น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลกูทวัร ์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไมร่วมในทิปไกดท์อ้งถิ่นและคนขบัรถนะคะแต่ไมบ่งัคบัทิปค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้ือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคับใช้ตั้งแต่วนั ท่ี  11 สิงหาคม 

2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซี่าปกติอีก ทางทวัรจ์ะตอ้งเรียกเก็บค่าวซี่าเพิ่มอกีท่านละ 1,000 บาท **  

 
เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหน้าก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน  หลงัจากการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี 

ธนาคาร   ไทยพาณิชย ์ (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบญัชี        นายโสฬส     ศิริวลัลภ 

เลขท่ีบญัชี        175-239584-6 (ออมทรพัย)์ 

 แฟกซส์ลปิโอนเงินมาท่ีบริษัทฯ  แฟกซ ์02-3619689 พร้อมสง่หน้าหนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่น้อยกว่า 
6 เดือน 

 นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซีต่อ้งช  าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนว ันเ ดินทางอย่างนอ้ย 20  ว ัน มิฉะนั้นถือว่าท่าน

ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั)กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซีไ่ม่ช  าระเงิน หรือ



 

ช าระเงินไมค่รบภายในก  าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไมว่่ากรณีใดๆใหถ้ือว่านักท่องเ ท่ียวสละสิทธิ

การเดินทางในทวัรน์ ัน้ๆ 

 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดัง น้ี ว ันจันทร์ ถึง

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.30 น. และวนัหยุดนกัขตัฤกษท่ี์รฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั 

2.กรณียกเลกิ  
 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ ั้งหมด ยกเวน้ในกรณีว ันหยุดเทศกาล ,ว ันหยุด

 นกัขตัฤกษ ์ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจ าโดยไมม่เีงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น 

 2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และริบเงินมดัจ าทัง้หมด 

 2.3 ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทวัรท์ ัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่านไป

ยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไมส่ามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจริง ในกรณีเ จ็บป่วยกะทันหันก่อน

ล่วงหนา้เพียง 7 วนัท าการ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษทัฯ

ก  าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ ดินทางอื่นท่ีเ ดินทางในคณะเดียวก ัน บริษทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ีมผูีเ้ดินทางไมถ่ึง 10 ท่านไมม่หีวัหนา้ทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทา ง

บริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง 

6.กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เ น่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี่ยนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯจะไม่ร ับผิดชอบใดๆในกรณีถา้

ท่านออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลี่ยนเวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าว  

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

 
 บริษทัฯมสีิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้  

 เท่ียวบนิ , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส  าคญั  

 หนงัสือเดินทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เ ดินทางเพื่อท่องเ ท่ียวเท่านั้น 

(หนงัสือเดินทางตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลือไมถ่ึงและไมส่ามารถเดินทางได ้ ) 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลิกบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ี

เกิดเหตุสุดวิสยั ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการ

ท่องเท่ียว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัทวัร)์  

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้  าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเ รียบรอ้ยแลว้ เ ป็นการช  าระเหมา

ขาด 



 

 ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไว ใ้นรายการ เดินทาง 

บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงินและไมส่ามารถเปลี่ยนชื่อได  ้

 เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทัง้หมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได ้

ยอมรบัในเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเ ท่ียวบิน

พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ท ัง้หมด 

 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**  


