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วนัแรก กรงุเทพฯ-ยาํงกุง๎-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดยีช์เวดากอง  (-/-/เยน็) 

10.30 น. พร๎อมกันที่สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4ประต ู4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG)โดยมีเจ๎าหนา๎ที่อาํนวยความสะดวกแกํทุกทําน 

13.40 น. ออกเดนิทางสูกํรงุยาํงกุง๎โดยเทีย่วบนิ PG 707** บรกิารอาหารรอ๎นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง** 

** สายการบนิบางกอกแอรเ์วยใ์หบ๎รกิารหอ๎งรบัรองผูโ๎ดยสารขาออกระหวาํงประเทศแหงํใหมตํัง้อยูบํรเิวณชัน้ 3 ของ

อาคาร 

ผูโ๎ดยสารConcourse Dตรงขา๎มกบัประตขูึน้เครือ่งหมายเลขD7 ** 

หมายเหต ุ เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปน็ตัว๋กรุ๏ประบบRandomไมํสามารถลอ็กทีน่ัง่ได ๎ทีน่ัง่อาจจะไมไํดน๎ัง่

ตดิกนัและไมสํามารถเลอืกชวํงทีน่ัง่บนเครือ่งบนิไดใ๎นคณะ ซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขสายการบนิ  

 

 

 

 

 

 

 

14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธี

การตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎วถึงยํางกุ๎ง นําทําน

สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน

นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง16ฟุตซ่ึง

เป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระ

บาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ๎อนกันซ่ึง

แตกตํางกับศิลปะของไทย  ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร๎างโดย

ทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูปได๎

นํามาเมื่อ 2,000ปีกํอน ในปี 2486เจดีย์แหํงนี้ถูกระเบิดของ

ฝ่ายสัมพันธมิตรเข๎ากลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง 

เงิน สําริด700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต๎ ต๎นแบบภาษาพมํา ภายในเจดีย์ที่

ประดับด๎วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดยีจ์ากนั้นนําทํานขอพร นัตโบโบยี หรือ

พระเทพทันใจ เทพเจ๎าศักดิ์สิทธ์ิของชาวพมําและชาวไทย 

วิธีการสกัการะรปูปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแล๎วสมตามความปราถนาก็ ให๎เอาดอกไม๎ ผลไม๎ 

โดยเฉพาะมะพร๎าวอํอน กล๎วยหรือผลไม๎อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให๎เอาเงินจะ

เป็นดอลลํา บาทหรอืจ๏าด ก็ได๎ แล๎วเอาไปใสมํอืของนตัโบโบยสีกั 2ใบ ไหว๎ขอพรแล๎วดึกกลับมา 1ใบ เอา

มาเกบ็รกัษาไวจ๎ากนัน้กเ็อาหนา๎ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยแีคนํีท้าํนกจ็ะสมตามความปราถนาที่ขอไว๎ 
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จากนั้น นําทํานข๎ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิซ่ึงมีนามวาํ“อะมาดอวเ์มีย๊ะ”ตามตํานานกลําววาํ นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยาํงแรงกล๎ารกัษาศีล ไมํยอมกินเนื้อสัตวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพมําเคารพกราบไหวก๎ันมานานแล๎วซึง่การขอพรเทพกระซิบต๎องไปกระซิบเบาๆ ห๎ามคนอื่น ได๎

ยิน  ช าว

พมํานิยมขอพรจากเทพองค์นี้การบูชาเทพกระซิบ บูชาด๎วยน้ํานม ข๎าวตอก ดอกไม๎ และผลไม๎ 

จากนั้น นําทํานชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดีย์ทองคําคูํบ๎านคํูเมืองประเทศพมําอายุกวําสอง

พันห๎าร๎อยกวําปีเจดยีท์องแหงํเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยํางกุ๎ง มหาเจดีย์ที่ใหญํที่สุดใน

พมําสถานทีแ่หงํนีม้ ีลานอธษิฐาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกํอนออกรบทํานสามารถนําดอกไม๎ธูปเทียน 

ไปไหว ๎เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา๎งบารมแีละสิรมงคลนอกจากนี้

รอบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให๎ไปสรงน้ํา

พระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกํชีวิตพระเจดีย์นี้ได๎รับการบูรณะและตํอเติมโดยกษัตริย์หลาย

รัชกาลองค์เจดีย์หํอหุ๎มด๎วยแผํนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส๎นพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจ๎าจํานวนแปดเส๎นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ๎าองค์กํอนท้ังสามพระองค์บนยอด

ประดับด๎วยเพชรพลอยและอัญมณีตํางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญํประดับอยูํบนยอดบริเวณ

เจดีย์จะได๎ชมความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงทําเป็นศาลาโถงครอบด๎วยหลังคาทรงปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆงาน

ศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นสํวนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล๎วนมีตํานานและภูมิหลังความ

เป็นมาทั้งส้ินชมระฆังใบใหญํที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตํเกิดพลัดตกแมํนํ้ายํางกุ๎งเสียกํอน 

อังกฤษกู๎เทําไหรํก็ไมํขึ้นภายหลังชาวพมํา ชํวยกันกู๎ขึ้นมาแขวนไว๎ที่เดิมได๎จึงถือเป็นสัญลักษณ์แหํงความ

สามัคคีซ่ึงชาวพมําถือวาํเป็นระฆังศักดิ์สิทธ์ิให๎ตีระฆัง 3ครั้งแล๎วอธิษฐานขออะไรก็จะได๎ดั่งตอ๎งการจากนั้น

ให๎ทํานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตํละจุดทํานจะได๎เห็นแสงสีตํางกันออกไปนํา

ทํานรํวมบูชาแมยํกัษท์ี่เชื่อกันวําการบูชาทํานจะชํวยในการตดักรรมหรอืศัตร ูหรือพระพยงุโชคชะตาอยูํใน

ชํองแคบเข๎าได๎ทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ 
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คาํไหวพ๎ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

    วนัทามอิตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

   ปฐมงักกสุนัธงัสวุรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะตทิตุยิงัโกนาคะมะนงัธมัมะการะนงัธาตโุย 

   ธัสสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

    อหงัวนัทามติรุะโตอหงัวนัทามธิาตโุยอหงัวนัทามสิพัพะทาอหงัวนัทามสิริะสา 

  *** อธษิฐานพรอ๎มดว๎ยใบไมท๎ีแ่ปลวาํชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

19.00น.  บรกิารอาหารค่าํณภตัตาคารชาบชูบิฟุเฟต่ ์อรอํยเตม็อิม่กบัชาชชู ิสกุีห้มอ๎ไฟและซชู ินเครอืโออชิ ิ

**นาํทาํนเขา๎สูทํีพ่กั โรงแรมหรหูราระดบั 5 ดาวทีP่ARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุ

กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สั ต ว์

สัญลักษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา๎งมงีา ชา๎งไมมํงีา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 
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วนัทีส่อง ยาํงกุง๎-วดัไจ๏คะวาย-เจดยีช์เวมอดอว-์พระราชวงับเุรงนอง-เจดยีไ์จป๎ุน่-พระนอนชเวตาเลยีว-คมิปนู

แคม๎ป-์พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมรถขึน้พระธาต)ุ                           (เชา๎/กลางวนั/เยน็) 

เช๎า   บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหาร

ของโรงแรม 

จากนั้น  เดินทางสํู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค

ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกําแกํที่สุดของ

เมืองมอญโบราณที่ยิ่ง ใหญํ และอายุ

ม า กก วํ า 400ปี  หํ า ง จ า ก เ มื อ งยํ า ง

 ประมาณ80 กิโลเมตร) ใช๎เวลา

เดินทางประมาณ2 ชม.นําทําน ตักบาตร

พระสงฆ์กวํา 1,000 รูป ที่วัดไจ๎คะวาย 

สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทํานสามารถ

นําสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหํง

นี้ได๎ 

  **วัดนี้ทํานสามารถรํวมทําบุญถวายข๎าวสารกระสอบละ 1,000 บาทได๎ ตามศรัทธา ** 

จากนั้น นําทํานเข๎าชมพระธาตุที่ตั้งอยูํใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เกําแกํคูํบ๎านคํูเมืองและเป็น1 ใน 5 มหาบูชา

สถานส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพมํา เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจ๎า นําทํานนมัสการ ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพมําเชื่อกันวําเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธ์ิมาก ซ่ึง

เจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหวําง

ศิลปะพมําและศิลปะของมอญได๎อยํางกลมกลืน พระ 
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เจดีย์สูง377 ฟุต สูงกวํา พระเจดีย์ชเวดากอง51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธ์ิอยูํตรงบริเวณยอดฉัตร 

ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด๎วยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลํางแตยํอดฉตัร กลับยงคงสภาพเดมิ

และไมํแตกกระจายออกไป เป็นท่ีร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท๎ และสถานท่ีแหํงนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ๎า

หงสาล้ินดํา ใช๎เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล๎าหาญกํอนขึ้น

ครองราชย ์ทํานจะไดน๎มสัการ ณจดุอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ์ และสามารถนาํธปูไปค้าํกบัยอดของเจดยีอ์งค์

ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตให๎เจริญรุํงเรืองยิ่งขึ้นไป 

จากนั้น นําทํานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง ซ่ึงเพิ่งเริ่มขุดค๎นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 

จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยูํ ทําให๎สันนิษฐานได๎วําโบราณสถานแหํงนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ๎า

บุเรงนอง ทํานผู๎ท่ีได๎รับคําสรรเสริญวําเป็น ผู๎ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต๎องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต๎องเสียกรุงศรีอยุธยาให๎แกํพมํา แตํปัจจุบัน 

พระราชวังแหํงนี้ได๎เหลือเพียงแตํรํองรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร๎างจําลองพระราชวังและตําหนัก

ตํางๆ ขึ้นมาใหมํ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนพูเิศษ กุง๎แมนํ้าํเผาตวัใหญทําํนละ 1ตวั** 

จากนั้น ชมเจดยีไ์จ๏ปุน่สร๎างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบัน่ังโดยรอบท้ัง4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว๎ย 

องค์สมเดจ็ 

 พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ๎า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ๎าในอดตี สามพระองค์คือ 

พระพุทธ 

 เจ๎ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)เลํากันวําสร๎างขึ้นโดยสตรีส่ีพี่นอ๎งที่มีพุทธศรัทธาสูงสํงและตํางให๎สัตย์สาบาน

วําจะ 

 รักษาพรหมจรรย์ไว๎ชัว่ชีวติตอํมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตํงงานลือกันวําทาํใหพ๎ระพุทธรูปองค์น้ันเกดิรอย

ร๎าวขึ้นทันที  

จากนั้น  นําทํานนมัสการพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียวกราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม

ในแบบ 

  ของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมําทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด

ของพมํา 

  องค์พระยาว 55 เมตรสูง 16 เมตรถึงแม๎จะไมํใหญํเทําพระพุทธไสยาสน์เจ๎าทัตจทีี่ยํางกุ๎ง แตํก็งามกวําโดย

พระบาท 

  จะวางเหล่ือมพระบาท เป็นลักษณะที่ไมํเหมือนกับพระนอนของไทย 
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จากนั้น  นําทํานเดินทางสํู เมืองไจโ๎ท แหํงรัฐมอญระหวาํงทางทํานจะได๎พบกับสะพานเหล็กที่ข๎ามผํานชมแมนํ้าํสะโตง

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธ

ยา ได๎ถูกทหารพมําไลํตามซ่ึงนําทัพโดยสุรกรรมาเปน็กองหน๎าพระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกติดตาม

กองทัพไทยมากองหน๎าของพมําตามมาทันที่ริมฝั่งแมํน้ําสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได๎ข๎ามแมํน้ํา ไปแล๎ว

พระองค์ได๎คอยป้องกันมิให๎ข๎าศึกข๎ามตามมาได๎ ได๎มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแมํน้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวร

ทรงใช๎พระแสงปืนคาบชุดยาวเก๎าคืบยิงถูกสุรกรรมาแมํทัพหน๎าพมําเสียชีวิตบนคอช๎าง กองทัพของพมํา

เห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช๎ยิงสุรกรรมาตายบนคอช๎างนี้ได๎นามปรากฏ

ตํอมาวํา“พระแสงปืนต๎นข๎ามแมํน้ําสะโตง"นับเป็นพระ

แสง อัษฎาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยูํ

จนถึงทุกวันน้ี  

จากนั้น เดินทางสํู พร ะธาตุอินทร์แขวน ใช๎ เวลาเดินทาง

ประมาณ1  

ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค๎มป์ซ่ึงเป็นจุดสําหรับทําการ

เปล่ียน 

เป็นรถบรรทกุหกลอ๎(เปน็รถประจาํเสน๎ทางชนิดเดียวที่

จะ 

สามารถขึน้พระธาตุอินทร์แขวนได๎)ใช๎เวลาเดินทางจาก 

คิมปูนแค๎มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง พิเศษสุด 

นําทํานนั่งกระเช๎าไฟฟ้า ขึ้นสูํสถานีพระธาตุ ใช๎เวลา

ประมาณ 10 นาที ให๎ทํานได๎สัมผัสกับบรรยากาศอัน

สวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเช๎าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไมํสามารถขึ้นได๎ ทางบริษัทฯจะ

เปลี่ยนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 

พักที่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณพีกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึน้อนิแขวนไดแ๎คคํรัง้เดยีวคะํพกัผอํนตามอธัยาศยั 

นําทํานชม เจดยีไ์จท๎โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวํา กอ๎นหินทอง 

อยูํสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งค์เล็กๆ สูงเพยีง 5.5 เมตรตั้งอยูํบนก๎อนหิน

กลมๆ ที่ตั้งอยูํบนยอดเขาอยาํงหมิ่นเหมํ แตํชาวพมํามักยืนกรานวําไมํมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ

ศักดิ์สิทธ์ิที่บรรจอุยูภํายในพระเจดยีอ์งคย์อํมทําให๎หนิก๎อนน้ีทรงตวัอยูไํดอ๎ยํางสมดุลเรือ่ยไป ทาํน

สามารถเตรยีมแผนํทองคาํไปเพือ่ปดิทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา๎ไปปดิทองไดเ๎ฉพาะสภุาพบรุษุ 
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สวํนสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา๎ไปปดิแทนได๎**สาํหรบัจดุไหวพ๎ระธาตดุา๎นบนจะมี

บรกิารแผนํทองคาํเปลวราคาเริม่ตน๎ 2,000จ๏าต/ชดุ** 

ค่าํ  บรกิารอาหารค่าํ  ณ หอ๎งอาหารในโรงแรมทาํนสามารถขึ้นไปนมัสการหรอืนั่งสมาธิที่พระเจดยี์ได๎

ตลอดทั้งคืนแตปํระตเูหลก็ทีเ่ปดิสาํหรบัสภุาพบรุษุ จะเปดิถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเส้ือกันหนาวหรือ

กันลมหรอืผ๎าหํมผ๎าพันคอเบาะรองนั่งเนือ่งจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเย็นมา 

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา๎งเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรบันกัทอํงเทีย่วทีข่ึน้ไปกราบนมัสการพระ

ธาตอุนิแขวน  โรงแรมไมไํดห๎รหูราเหมอืนเมอืงยาํงกุง๎และมีโรงแรมจาํกดั แตไํดเ๎รือ่งความสะดวกจากการเดนิทาง บาง

โรงแรมมเีปน็หอ๎งพดัลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเยน็สบายและไมสํามารถเลอืกหรอืรเีควสโรงแรมได๎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ียาํงกุง๎-กรงุเทพฯ      (เชา๎/

กลางวนั/-) 

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช๎า อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผู๎ที่ต๎องการใสํบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไมํได๎

บังคับนะคะ สําหรับ อาหารที่จะใสํบาตรสามารถซื้อไดโ๎ดยจะมีร๎านค๎าจําหนํายราคาอาหารเริ่มต๎นชุดละ 

3,000-10,000จ๏าต  

  ดอกไม๎ธูปเทียนเริ่มต๎นชุดละ2,000จ๏าต ทําบุญตามอัธยาศัย06.30น.    

06.30น.    บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.   อําลาที่พัก เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกถึงคิมปุนแค๎มปเ์ปล่ียนเป็นรถโค๎ชปรับอากาศ เดินทางเข๎าสํูเมืองยํางกุ๎ง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

สมควรแกํเวลาเดินทางสํู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  

15.20 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 708 

  ** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง** 
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17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พร๎อมความประทับใจมิรู๎ลืม 

................................................................................................................... 

 

อตัราคาํบรกิารและเงือ่นไขรายการทอํงเทีย่ว 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผูใ๎หญ ํ เดก็มเีตยีง เดก็ไมมํเีตยีง พกัเดีย่ว 

18 พ.ค. 62 20 พ.ค. 62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

24 พ.ค. 62 26 พ.ค. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

31 พ.ค. 62 02 ม.ิย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

14 ม.ิย. 62 16 ม.ิย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

21 ม.ิย. 62 23 ม.ิย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

28 ม.ิย. 62 30 ม.ิย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

05 ก.ค. 62 07 ก.ค. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

12 ก.ค. 62 14 ก.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

19 ก.ค. 62 21 ก.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

02 ส.ค. 62 04 ส.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

16 ส.ค. 62 18 ส.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ส.ค. 62 25 ส.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 ส.ค. 62 01 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

06 ก.ย. 62 08 ก.ย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

13 ก.ย. 62 15 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 ก.ย. 62 29 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 

อตัราคาํบรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ๎มกรุ๏ป อยูตํอํตอ๎งเสยีคาํเปลีย่นแปลงตัว๋ 

 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ๎งละ 2-3 ทาํน (กรณมีาไมคํรบคูแํละไมตํอ๎งการเพิม่เงนิพกัหอ๎งเดีย่ว) 

 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ)์  

 คาํเขา๎ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ

 คาํระวางน้าํหนกักระเปา๋ไมเํกนิ 20 กก.ตอํ 1 ใบ 

 คาํรถโคช๎รบั-สํงสถานทีท่อํงเทีย่วตามรายการระบุ 

 คาํไกดท์อ๎งถิน่และหวัหนา๎ทวัรน์าํเทีย่วตามรายการ 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เปน็ไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงื่อนไขประกนัการเดนิทาง  คําประกนัอบุตัเิหตแุละคาํรกัษาพยาบาล คุม๎ครองเฉพาะกรณทีีไ่ดร๎บัอบุตัเิหตรุะหวาํง

การเดินทาง ไมํคุ๎มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัวและไมํคุ๎มครองโรคประจําตัวของผู๎เดินทาง  

 ภาษนี้าํมนัและภาษตีัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอํนวนัเดนิทาง) 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่าํย 3%และภาษมีลูคาํเพิม่ 7% (เริม่ตัง้แต ํ1 ม.ิย. 62 เปน็ตน๎ไป) 
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อตัราคาํบรกิารไมรํวม 

 คาํทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และคาํธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ๎อืพาสปอรต์ตาํงชาติ 

 คาํใชจ๎าํยสวํนตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อนิเตอรเ์นต็,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มํได๎

ระบไุวใ๎นรายการ 

 คาํใชจ๎าํยอนัเกดิจากความลาํชา๎ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว๎ง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถกูปฏเิสธไมํใหอ๎อกและเขา๎เมอืงจากเจา๎หนา๎ทีต่รวจคนเขา๎เมอืงและเจา๎หนา๎ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทย

และตาํงประเทศซึง่อยูนํอกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คาํทปิไกดท์อ๎งถิน่,คนขบัรถ,ผูช๎วํยคนขบัรถ 800 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทาํน **เริม่ ตัง้แต ํ1 ม.ิย. 62 เปน็ตน๎

ไป**  

(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะํ) 

 คาํทปิหวัหนา๎ทวัรต์ามสนิน้าํใจของทกุทาํนคะํ(ไมรํวมในทปิไกดท์อ๎งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไํมบํงัคบัทปิคะํ) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล๎งนามความตกลง ยกเวน๎การตรวจลงตราผูถ๎อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา 

ผาํนทาํอากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิาํนกัในดนิแดนของอกีฝา่ยหนึง่ เปน็ระยะเวลาไมเํกนิ 14 วนั ซึง่จะมี

ผลบงัคบัใชต๎ัง้แตวํนัที ่11 สงิหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ๎งกลบัมายืน่วซีาํปกตอิกี ทางทวัร์

จะตอ๎งเรยีกเกบ็คาํวซีาํเพิม่อกีทาํนละ 1,000 บาท ** 

 

เงือ่นไขการสาํรองทีน่ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทัวร์ : 

 กรณุาจองทวัรล์วํงหนา๎ กอํนการเดนิทาง พรอ๎มชาํระมดัจาํ 5,000 บาท สวํนทีเ่หลอืชาํระทนัทกีอํนการเดนิทาง

ไมนํอ๎ยกวาํ 15 วนั มฉิะนัน้ถอืวาํทาํนยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตัิ (ชวํงเทศกาลกรณุาชาํระกอํนเดนิทาง 21 

วนั) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดนิทางกอํนการเดนิทาง 30 วัน บริษทัฯ จะคืนเงนิคาํมดัจาํใหท๎ัง้หมด ยกเวน๎ในกรณวีนัหยดุเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กํอนการเดินทาง หักคําทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กํอนการเดนิทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมดไมํวํากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณเีจบ็ปว่ย จนไมสํามารถเดนิทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการ

เลื่อน            การเดนิทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได๎ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกํอนลํวงหน๎าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็คาํใชจ๎าํยทัง้หมด กรณทีาํนยกเลิกการเดนิทางและมผีลทาํใหค๎ณะเดินทางไมํครบ

ตามจาํนวนที่บรษิทัฯ กําหนดไว ๎(15 ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทฯ และผู๎เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตําง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทําน 

 คณะผูเ๎ดนิทางจาํนวน 10 ทํานขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึง 10 ทําน ไมํมีหัวหน๎าทัวร์ไทย

รํวมเดินทางไปด๎วยโดยทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 10 วันกํอนการเดินทาง 

 กรณทีี่ทาํนต๎องออกตั๋วภายใน เชํน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ๎าหน๎าที่ทุกครั้ง

กํอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบ
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ลํวงหนา๎ ทางบรษิทัฯ จะไมรํบัผดิชอบใด ๆ  ในกรณ ีถ๎าทํานออกตั๋วภายในโดยไมํแจ๎งให๎ทราบและหากไฟล์ทบินมี

การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวําทํานยอมรับในเงื่อนไขดังกลําว 

 กรณใีชห๎นงัสอืเดนิทางราชการ (เลํมน้าํเงนิ) เดินทางเพื่อการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธในการ

เข๎า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอําจแกไ๎ขได ๎ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอํงเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต๎ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผู๎

เดนิทางเปน็สาํคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ๎งมอีายกุารใชง๎านเหลอืไมนํอ๎ยกวาํ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม๎จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอํงเทีย่วเทาํนัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ๎งมอีายเุหลอืใชง๎านไมนํอ๎ยกวาํ 6 เดอืน บรษิทัฯไมรํบัผดิชอบหากอายเุหลอื

ไมถํงึและไมสํามารถเดนิทางได ๎) 

 ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลาํชา๎ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว๎ง,

การนดัหยดุงาน,การกอํจลาจล หรอืกรณทีาํนถกูปฎเิสธการเขา๎หรอืออกเมอืงจากเจา๎หนา๎ทีต่รวจคนเขา๎เมอืง 

หรอื เจา๎หนา๎ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตาํงประเทศซึง่อยูนํอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา๎จะตอ๎งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรม

ตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ๎ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจาํตวั ซึง่ไมไํดเ๎กิดจาก

อบุตัเิหตใุนรายการทอํงเทีย่ว(ซึง่ลกูคา๎จะตอ๎งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูนํอกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทาํนใชบ๎รกิารของทางบรษิทัฯไมคํรบ อาท ิไมเํทีย่วบางรายการ,ไมทําน

อาหารบางมือ้,เพราะคาํใชจ๎าํยทกุอยาํงทางบรษิทัฯไดช๎าํระคาํใชจ๎าํยใหต๎วัแทนตาํงประเทศแบบเหมาจาํยขาด กอํน

เดนิทางเรยีบรอ๎ยแลว๎เปน็การชาํระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอํงเทีย่วเองหรอืในกรณทีีก่ระเปา๋เกดิสญูหายหรอืชาํรดุจากสายการบนิ 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเขา๎เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตาํงประเทศปฎเิสธมใิหเ๎ดนิทางออกหรอืเขา๎ประเทศทีร่ะบไุวใ๎น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมคํนืคาํบรกิารไมวําํกรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่าํนไมเํดนิทางพรอ๎มคณะไมํสามารถนาํมาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมํ

สามารถเปลีย่นชือ่ได ๎

 เมือ่ทาํนตกลงชาํระเงนิไมวําํทัง้หมดหรอืบางสวํนผาํนตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวาํทาํนไดย๎อมรบัในเงือ่นไขขอ๎ตกลงตาํงๆทีไ่ดร๎ะบไุวข๎า๎งตน๎นีแ้ลว๎ทัง้หมด 

 กรุ๏ปทีเ่ดนิทางชวํงวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ๎งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผาํนตวัแทนในประเทศหรอื

ตาํงประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชนํ Charter Flight , Extra Flightจะไมมํกีารคนืเงนิมดัจาํหรอืคาํทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากพาสปอรต์ไมตํรงกบัใบหนา๎ปจัจบุนั ถงึจะยงัไมหํมดอายกุต็าม อาจทาํให๎

ทาํนโดนปฎเิสธการเขา๎และออกประเทศได ๎เชนํ ศลัยกรรม ผาํตดัขากรรไกรทีท่าํใหใ๎บหนา๎เปลีย่นไป ดงันัน้ ทาํนตอ๎ง

ทาํพาสปอรต์เลมํใหมกํอํนทาํการจองทวัร ์ 

 กรณมี ี“คดคีวาม” ทีไ่มอํนญุาตใิหท๎าํนเดนิทางออกนอกประเทศได ๎โปรดทาํการตรวจสอบกอํนการจองทวัรว์าํ

ทาํนสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห๎รอืไม ํถา๎ไมสํามารถเดนิทางได ๎ซึง่เปน็สิง่ทีอ่ยูเํหนอืการควบคมุของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 กรณ ี“หญงิตัง้ครรภ”์ ทาํนจะตอ๎งมใีบรบัรองแพทย ์ระบชุดัเจนวาํสามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ๎รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเํหนอืการควบคมุของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
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 กรณใีชห๎นงัสอืเดนิทางราชการ (เลํมน้าํเงนิ) เดินทางเพื่อการทํองเที่ยวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธในการ

เข๎า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

** กอํนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอาํนเงือ่นไขการเดนิทางอยาํงถอํงแทแ๎ลว๎จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องทาํนเอง** 

 


