
 

  



 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดียช์เวดากอง  (-/-/เยน็) 

11.30 น. พรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 4 เคาน์เตอร ์Fสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์Bangkok Airway 

(PG)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

13.40 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ PG 707** บรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง** 

 ** สายการบินบางกอกแอรเ์วยใ์หบ้ริการหอ้งรบัรองผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ต ัง้อยู่บริเวณชัน้ 3 

ของอาคาร  ผูโ้ดยสาร Concourse D ตรงขา้มกบัประตูข้ึนเครื่องหมายเลข D7 

หมายเหต ุ เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ไดน้ัง่ติดกนั

และไม่สามารถเลอืกช่วงที่นัง่บนเครื่องบนิไดใ้นคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ    

14.35 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ถึงย่างกุง้ น าท่าน                

สกัการะ พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี หรอื พระนอนตาหวานนมสัการพระพทุธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55ฟตุ สูง 16ฟุต

ซึ่งเป็นพระที่มคีวามพระที่มคีวามสวยที่สุดมขีนตาที่งดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนั

ซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของไทยชม เจดียโ์บตาทาวน์สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอ์ินเดีย 8

รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษา

บาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่ประดบัดว้ยกระเบื้องสสีนังดงาม และ

มมีมุส าหรบัฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดียจ์ากนัน้น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์

ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั  2

ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแค่น้ีท่านก็จะสม

ตามความปราถนาท่ีขอไวจ้ากนัน้น าท่านขา้มฝัง่ไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า        

“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล 

ไมย่อมกนิเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชวีติไปกลายเป็นนตัซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ

ตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชา

ดว้ยน ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จากนัน้น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระเจดยีท์องค า

คู่บา้นคู่เมอืงประเทศพมา่อายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชื่อเดมิของเมอืงย่างกุง้ 

มหาเจดยีท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งน้ีม ีลานอธษิฐาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม ้

ธูปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากน้ีรอบ

องคเ์จดียย์งัมพีระประจ าวนัเกิดประดิษฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนั

เกิดตน จะเป็นสริิมงคลแก่ชีวติพระเจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ย

แผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และ

เครื่องอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวน

มากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถง

ครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่รวมกนัขึ้น เป็นส่วนหน่ึงของพทุธ

เจดียล์ว้นมตี านานและภูมหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้นชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น า้

ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมไดจ้ึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่ง



 

ความสามคัคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สิทธิ์ใหต้ีระฆงั 3คร ัง้แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการจากนัน้ให ้

ท่านชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสีต่างกนัออกไปน าท่านร่วมบูชา

แม่ยกัษท์ี่เชื่อกนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเขา้ไดท้ลีะคน 

และพระสุรยินัจนัทรา ขอพรเรื่องธุรกจิ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย 

ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

19.00น.  บริการอาหารค า่ณภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต ์อร่อยเต็มอิ่มกบัชาชูชิ สุกี้หมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปัน้สารพดัหน้าใน

เครอืโออชิิ 

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

 

 
 
 
 
 

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

พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมรถข้ึนพระธาต)ุ                                           (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็นเมอืงหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง

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

เดินทางประมาณ 2 ชม.น าท่าน  ตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่วดัไจค้ะวาย สถานที่ที่มพีระภกิษุและสามเณร

ไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดัแห่งน้ีได*้*วดัน้ีท่าน

สามารถร่วมท าบุญถวายขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทได ้ตามศรทัธา ** น าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ต ัง้อยู่ใจกลาง

เมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์

หรือ พระธาตุมเุตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซึ่งชาวมอญและชาว

พม่าเชื่อกนัว่าเป็นจุดที่ศกัดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์

เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูงกว่า พระ

เจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธษิฐานทีศ่กัดิ์สทิธิ์อยู่ตรงบรเิวณยอดฉตัร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนกัที่

มหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีร่  า่ลอืถงึความศกัดิ์-

สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งน้ียงัเป็นสถานที่ทีพ่ระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 

โบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจดุอธษิฐานอนัศกัดิ์สทิธิ์ และสามารถน า

ธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนไป 

จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง ซึง่เพิง่เริ่มขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณเ์มือ่ปี พ.ศ.2533 จาก

ซากปรกัหกัพงัที่ยงัหลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผู ้

ที่ไดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที่ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช คร ัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียุธยาใหแ้ก่พมา่ แต่ปจัจบุนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลอืเพยีงแต่

ร่องรอยทางประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้ าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั** 

  จากนัน้ชม เจดียไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha)สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบท ัง้ 4ทศิ สูง 

30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้

ในอดีต สามพระองคค์ือ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)เล่ากนัว่าสรา้งขึ้นโดยสตรีสี่พี่นอ้งที่มพีุทธศรทัธา

สูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชีวิตต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลือกนัว่าท าให ้

พระพทุธรูปองคน์ัน้เกดิรอยรา้วขึ้นทนัท ีจากนัน้น าท่านนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang 

Buddha)กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนทีท่ีม่พีทุธ ลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นที่

เคารพนบัถือของชาวพม่าท ัว่ประเทศและเป็นพระนอนที่  งดงามที่สุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

ถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจีทีย่่างกุง้ แต่กง็ามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลกัษณะที่

ไมเ่หมอืนกบัพระนอนของไทย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพาน

เหลก็ทีข่า้มผ่านชมแม่น า้สะโตงสถานทีส่  าคญัทางประวตัิศาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที2่ สมเดจ็พระนเรศวรก าลงัรวบรวม

คนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยก

ติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัที่ริมฝัง่แม่น า้สะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น า้ไปแลว้

พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัที่ริมฝัง่แมน่ า้สะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระ

แสงปืนคาบชดุยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เหน็ขวญัเสยี จงึถอยทพั

กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า “พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น า้สะ

โตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเครื่องราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถงึทุกวนัน้ี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุ

อนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ก็จะถงึ คิ้มปูนแคม้ป์ ซึ่งเป็นจุดส าหรบัท าการเปลีย่นเป็นรถบรรทุก

หกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึง

ยอดเขาประมาณ 1 ช ัว่โมง  

  พกัที่ Kyaikhto ,Mountain Top, Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotel จะข้ึนอนิแขวนไดแ้ค่คร ัง้เดียวค่ะ 

เชญิทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากนัน้ชม เจดียไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน  (Golden Rock)แปลว่า กอ้น

 หนิทอง อยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ 

 ที่ต ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่

 ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของ

 ชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชื่อ

 ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ3 ครัง้ผูน้ ัน้จะมแีต่ความสุขความเจริญพรอ้มท ัง้ขอสิ่งใดก็จะได ้



 

 สมดัง่ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทอง

 ไดเ้ฉพาะสุภาพบรุุษ สว่นสุภาพสตร ีสามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

**ส าหรบัจุดไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมีบรกิารแผ่นทองค าเปลวราคาเริ่มตน้ 2,000จา๊ต/ชดุ** 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

  จากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดียไ์ดต้ลอดท ัง้คืนแต่ ประตูเหล็กที่เปิดส าหรบัสุภาพบุรุษ 

 จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นที่

 นัน้มคีวามเยน็มาก หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพื่อรองรบันักท่องเที่ยว

 ที่ข้ึนไปกราบนมสัการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุง้และมีโรงแรมจ ากดั แต่ไดเ้รื่อง

 ความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหอ้งพดัลม  

  เน่ืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบาย 

วนัที่สาม พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวดี-ยา่งกุง้-กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/-) 

05.00 น.   อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 

ส าหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริ่มตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ตดอกไม ้

ธูปเทยีนเริ่มตน้ชดุละ2,000จา๊ต ท าบญุตามอธัยาศยั 06.30น.    

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.   อ าลาทีพ่กั เปลี่ยนนัง่รถบรรทกุถงึคิมปนุแคม้ป์เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ เดนิทางเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาติมิงกาลาดง  

15.20 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที่ยวบนิที่  PG 708** บรกิารอาหารและเครื่องด่ืม

  บนเครื่อง** 

17.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ........พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

**หมายเหต ุโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 

 

กรณีท่ีท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆในกรณี
ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวา่ท่านยอมรับในเง่ือนไขดงักล่าว 

 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

เริ่มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

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

3 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 
 

อตัราค่าบรกิารรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตัว๋  

✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไมค่รบคู่และไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลบัมื้อหรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  

✓ ค่าเขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

✓ ค่าระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

✓ ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 

✓ ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 

✓ ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทกุชนิด(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึ้นก่อนวนัเดนิทาง) 
 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3%และภาษมีลูค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาท ิอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ซกัรดีทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยุดงาน,การถูกปฏเิสธไม่ให ้

ออกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานท ัง้ที่เมอืงไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบรษิทัฯ 

 ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไมบ่งัคบัทปิค่ะ) 

** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้ือหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 



 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

• กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท/ท่าน  หลงัจากการจองภายใน 2วนั โดยโอนเงนิเขา้บญัชี 

ธนาคาร   ไทยพาณิชย ์ (สาขา หน่ึงพนั) 

ช่ือบญัชี        นายโสฬส     ศิรวิลัลภ 

เลขที่บญัชี        175-239584-6 (ออมทรพัย)์ 

• แฟกซส์ลปิโอนเงนิมาที่บริษทัฯ  แฟกซ ์02-3619689 พร้อมส่งหนา้หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 
6 เดือน 

• นกัท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิค่าบริการส่วนที่เหลอืท ัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั มฉิะนัน้ถือว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั)กรณีนกัท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีไ่มช่  าระเงนิ หรอื

ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆใหถ้อืว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิ

การเดนิทางในทวัรน์ ัน้ๆ 

• การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงัน้ี วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.30 น. และวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

2.กรณียกเลกิ  
 2.1 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคืนเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุด

 นกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆท ัง้สิ้น 

 2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

 2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์การคืนเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไป

ยงัคณะต่อไปแต่ท ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนัก่อน

ลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิทุกกรณี 

4.บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษทัฯ

ก าหนดไว(้15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั บริษทัตอ้งน าไปช าระ

ค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มผูีเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทา ง

บรษิทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบลว่งหนา้ 7 วนัก่อนการเดนิทาง 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทุกคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณีถา้ท่าน

ออกตัว๋ภายในโดยไมแ่จง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯมสีทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 

➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสือเดินทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 



 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนดัหยุดงาน,การ

ก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือ เจา้หนา้ที่กรมแรงงานท ัง้จากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่

เกดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กิดจากอบุตัิเหตุในรายการ

ท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ

ค่าใชจ่้ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมา

ขาด 

➢ ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีที่การตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้นรายการเดินทาง 

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมคื่นค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆท ัง้สิ้น 

➢ ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคืนเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชื่อได  ้

➢ เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได ้

ยอมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุป๊ทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคืนเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื่อนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง** 


