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วนัแรก กรงุเทพฯ-ยาํงกุง๎-หงสาวด-ีเจดยีช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-คมิปนูแคม๎ป-์พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

             (-/กลางวนั/เยน็) 

04.30น. พร๎อมกันที่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ๎นแอร ์ ประต ู6 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจา๎หน๎าทีอ่ํานวยความสะดวกแกํทุกทําน 

07.35 น. ออกเดินทางสํูกรุงยาํงกุ๎งโดยเทีย่วบิน SL 200  

หมายเหต ุ เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิของคณะเปน็ตัว๋กรุ๏ประบบRandomไมํสามารถลอ็กทีน่ัง่ได ๎ทีน่ัง่อาจจะไมไํดน๎ัง่

ตดิกนัและไมสํามารถเลอืกชวํงทีน่ัง่บนเครือ่งบนิไดใ๎นคณะ ซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขสายการบนิ  

08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว 

(เวลาทอ๎งถิน่ทีเ่มยีนมาํร์ ชา๎กวาํประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) จากนั้น นาํทํานเดินทางสํู เมอืงหงสาวดหีรอื 

เมอืงพะโค(Bago)ซ่ึงในอดีตเป็นเมอืงหลวงที่เกาํแกํที่สุดของเมอืงมอญโบราณทีย่ิ่งใหญํ และ อายมุากกวํา 

400 ปี อยูหํํางจากเมอืงยาํงกุ๎ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 22ชม. 

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

หลังอาหารนําทํานเข๎าชมพระธาตุที่ตั้งอยูํใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เกําแกํคูํบ๎านคูํเมืองและเป็น 1 ใน 

5 มหา  บูชาสถานส่ิงศักดิ์สิทธ์ิของพมํา เจดยีช์เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจ๎า นําทํานนมัสการ 

ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาว

พมําเชื่อกันวําเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธ์ิ

มาก ซ่ึงเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชของไทย เคยมาสักการะ 

เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสาน

ระหวํางศิลปะพมําและศิลปะของ

มอญได๎อยํางกลมกลืน พระเจดีย์

สูง377 ฟุตสูงกวํา พระเจดีย์ชเว

ดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่

ศักดิ์สิทธ์ิอยูํตรงบรเิวณยอดฉัตร 

ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด๎วย

น้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้น

ลํางแตํยอดฉัตร กลับยังคงสภาพ

เดิมและไมํแตกกระจายออกไป เป็นท่ีร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท๎ ทํานจะไดน๎มสัการ ณจุดอธิษฐานอัน

ศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนาํธูปไปค้าํกบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค้าํ

จุนชีวิตให๎เจริญรุํงเรืองยิ่งขึ้นไป 

จากนั้น นําทํานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเริ่มขุดค๎นและ

บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยูํ ทําให๎สันนิษฐานได๎วํา

โบราณสถานแหํงนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ๎าบุเรงนองทํานผู๎ที่ได๎รับคําสรรเสริญวําเป็น ผู๎ชนะสิบทิศ และ

เป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต๎องตกเป็นเชลยศึก เมื่อ
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ต๎องเสียกรงุศรอียธุยาให๎แกพํมาํ แตํปัจจุบัน พระราชวังแหํงนี้ได๎เหลือเพยีงแตํรํองรอยทางประวัติศาสตร์ 

และถูกสร๎างจําลองพระราชวังและตําหนักตํางๆ ขึ้นมาใหมํโดยอ๎างอิงจากพงศาวดาร 

 

 

 

บําย  เดินทางตํอสํู เมืองไจ๎โท แหํงรัฐมอญระหวํางทางทํานจะได๎พบกับสะพานเหล็กที่ข๎ามผํานชมแมํน้ําสะโตง

สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ์ซ่ึงในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา 

ได๎ถูกทหารพมําไลํตามซ่ึงนําทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน๎าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตาม

กองทัพไทยมากองหน๎าของพมําตามมาทันที่ริมฝั่งแมํน้ําสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได๎ข๎ามแมํน้ําไปแล๎ว

พระองค์ได๎คอยป้องกันมิให๎ข๎าศึกข๎ามตามมาได๎ ได๎มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแมํน้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวร

ทรงใช๎พระแสงปืนคาบชุดยาวเก๎าคืบยิงถูกสุรกรรมาแมํทัพหน๎าพมําเสียชีวิตบนคอช๎าง กองทัพของพมํา

เห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช๎ยิงสุรกรรมาตายบนคอช๎างนี้ได๎นามปรากฏ

ตํอมาวํา“พระแสงปืนต๎นข๎ามแมํน้ําสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยูํ

จนถึงทุกวันน้ี  

จากนั้น เดินทางสํู พระธาตอุนิทรแ์ขวนใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค๎มป์ซ่ึงเป็นจุดสําหรับทํา

การเปล่ียนเป็นรถบรรทกุหกลอ๎(เป็นรถประจาํเส๎นทางชนดิเดยีวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตุอินทร์แขวนได๎) ใช๎

เวลาเดินทางจากคิมปูนแค๎มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  

พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณพีกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึน้อนิแขวนไดแ๎คคํรัง้เดยีวคะํ 
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เชญิทกุทาํนพกัผอํนตามอธัยาศยันาํทํานชม เจดยีไ์จท๎โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo Pagoda 

(Golden Rock)แปลวํา กอ๎นหินทอง อยูํสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งค์เล็กๆ สูง

เพยีง 5.5 เมตรตั้งอยูบํนกอ๎นหินกลมๆ ที่ตั้งอยูํบนยอดเขาอยํางหมิ่นเหม ํแตชําวพมาํมักยืนกรานวาํไมํมี

ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิ์สิทธ์ิที่บรรจุอยูภํายในพระเจดยีอ์งคย์อํมทําใหห๎ินก๎อนน้ีทรงตัวอยูํได๎

อยํางสมดุลเรือ่ยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวล๎านนาพระธาตอุินทร์แขวนน้ีให๎ถอืเป็น 

พระธาตุปีเกดิของปจีอ แทนพระเกตแุกว๎จุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชือ่วําถ๎าผู๎ใดได๎มานมัสการพระธาตุ

อินทรแ์ขวนน้ีครบ3 ครั้งผู๎นั้นจะมีแตํความสุขความเจริญพรอ๎มท้ังขอส่ิงใดก็จะได๎สมดัง่ปรารถนาทุก

ประการ 

ทาํนสามารถเตรยีมแผนํทองคาํไปเพือ่ปดิทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา๎ไปปดิทองไดเ๎ฉพาะสภุาพบรุษุ 

สวํนสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา๎ไปปดิแทนได๎**สาํหรบัจดุไหวพ๎ระธาตดุา๎นบนจะมี

บรกิารแผนํทองคาํเปลวราคาเริม่ตน๎ 2,000 จ๏าต/ชดุ** 

ค่าํ บรกิารอาหารค่าํ  ณ หอ๎งอาหารในโรงแรมจากนัน้ทํานสามารถขึ้นไปนมัสการหรอืนั่งสมาธิที่พระ

เจดยี์ได๎ตลอดทั้งคืนแตปํระตเูหลก็ทีเ่ปดิสาํหรบัสภุาพบรุษุ จะเปดิถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเส้ือกัน

หนาวหรอืกันลมหรือผ๎าหํมผา๎พันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก 

 

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา๎งเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรบันกัทอํงเทีย่วทีข่ึน้ไปกราบนมัสการพระ

ธาตอุนิแขวน  โรงแรมไมไํดห๎รหูราเหมอืนเมอืงยาํงกุง๎และมีโรงแรมจาํกดั แตไํดเ๎รือ่งความสะดวกจากการเดนิทาง บาง

โรงแรมมเีปน็หอ๎งพดัลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเยน็สบายและไมสํามารถเลอืกหรอืรเีควสโรงแรมได ๎ 

 

วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีวดัไจ๏คะวาย-เจดยีไ์จป๎ุน่-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-ยาํงกุง๎ 

 พระมหาเจดยีช์เวดากอง       (เชา๎/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเช๎า สําหรับผู๎ที่ต๎องการใสํบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไมํได๎บังคับนะคะ สําหรับ

อาหารที่จะใสํบาตรสามารถซื้อได๎โดยจะมีร๎านค๎าจําหนํายราคาอาหารเริ่มต๎นชุดละ 3,000-10,000จ๏าตด

อกไม๎ธูปเทียนเริ่มต๎นชุดละ2,000จ๏าต 

06.30 น.    บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
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07.30 น.   เดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกล๎อถึงคิมปุนแค๎มป ์เปล่ียนเป็นรถโค๎ชปรับอากาศ เดินทางสํูกรุงหง

สาวดี  

จากนั้น  นําทํานตักบาตรพระสงฆ์กวํา 1,000 รูป ที่วัดไจ๎คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจํานวนมากทํานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหํงนี้ได๎ 

จากนั้น  นําชมเจดีย์ไจ๏ปุ่น (Kyaik Pun 

Buddha)สร๎ า ง ใ น ปี  1 4 7 6  มี

พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบ

ทั้ ง  4ทิ ศ  สู ง  3 0  เ ม ต ร 

ประกอบด๎วย องค์สมเด็จพระ

สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ๎า (ผิ

นพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ

พระพุทธเจ๎าในอดีต สามพระองค์

คือพระพุทธเจ๎ามหากัสสปะ (ทิศ

ตะวันตก)เลํากันวําสร๎างขึ้นโดย

สตรีส่ีพี่น๎องที่มีพุทธศรัทธาสูงสํง

และตํางให๎สัตย์สาบานวําจะรักษา

พรหมจรรยไ์ว๎ชั่วชีวติ ตํอมา 1 ใน 

4 สาวหนีไปแตํงงาน ร่ําลือกันวํา

ทําให๎พระพุทธรูปองค์น้ันเกิดรอยร๎าวขึ้นทันที  

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

บําย    นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มี

พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมําทั่วประเทศและ

เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมําองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม๎จะไมํใหญํเทําพระพุทธ

ไสยาสน์เจ๎าทัตจีที่ยํางกุ๎ง แตํก็งามกวําโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท เป็นลักษณะที่ไมํเหมือนกับพระ

นอนของไทย 

จากนั้น   สักการะพระพทุธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานพระพุทธรูปนอนท่ีมี

ความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพ

มงคล 108 ประการ 

เย็น นําทํานชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคําคูํบ๎านคูํเมือง

ประเทศพมําอายุกวําสองพันห๎าร๎อยกวําปีเจดีย์ทองแหํงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยําง

กุ๎ง มหาเจดีย์ที่ใหญํที่สุดในพมําสถานที่แหํงนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกํอนออกรบทําน

สามารถนาํดอกไมธ๎ปูเทยีน ไปไหว ๎เพือ่ขอพรจากองคเ์จดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร๎าง

บารมแีละสริมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์หาก

ใครเกดิวนัไหนกใ็หไ๎ปสรงน้าํพระประจาํวนัเกดิตน จะเปน็สริมิงคลแกชํวีติพระเจดีย์นี้ได๎รับการบูรณะและตํอ

เติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์หํอหุ๎มด๎วยแผํนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายใน

ประดิษฐานเส๎นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎าจํานวนแปดเส๎นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ๎าองค์

กํอนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด๎วยเพชรพลอยและอัญมณีตํางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาด

ใหญํประดับอยูบํนยอดบรเิวณเจดีย์จะได๎ชมความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงทําเป็นศาลาโถงครอบด๎วยหลังคา

ทรงปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นสํวนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล๎วน

มีตํานานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆังใบใหญํที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตํเกิดพลัดตกแมํน้ํายําง

กุ๎งเสียกํอนอังกฤษกูเ๎ทําไหรกํ็ไมํขึ้นภายหลังชาวพมํา ชํวยกันกู๎ขึ้นมาแขวนไว๎ที่เดิมได๎จึงถือเป็นสัญลักษณ์

แหํงความสามัคคีซ่ึงชาวพมําถือวําเป็นระฆังศักดิ์สิทธ์ิให๎ตีระฆัง 3ครั้งแล๎วอธิษฐานขออะไรก็จะได๎ดั่ง

ต๎องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตํละจุดทํานจะได๎เห็นแสงสีตํางกันออกไป 
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คาํไหวพ๎ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

  วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 

 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย  

ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

  อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 

  *** อธษิฐานพรอ๎มดว๎ยใบไมท๎ีแ่ปลวาํชยัชนะและความสาํเรจ็ *** 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร **สลัดกุ๎งมังกร+เป็ดปักกิ่ง 

จากนั้น  นําทํานเข๎าสูํที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว SUMMIT HOTEL พักหรูระดับ 4* 

 

 

 
 

วนัทีส่าม ยาํงกุง๎-เจดยีโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-ตลาดสก๏อต-วดัพระหนิออํน-กรงุเทพฯ                                                                        

            (เชา๎/กลางวนั/-) 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 

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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จากนั้น  นําทํานขอพร นัตโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจ๎าศักดิ์สิทธ์ิของชาวพมําและชาวไทยวธิกีารสกัการะรปูปั้น

เทพทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว๎สมตามความปราถนาก ็ให๎เอาดอกไม ๎ผลไม ๎โดยเฉพาะมะพรา๎วออํน 

กล๎วยหรอืผลไมอ๎ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนัน้กใ็หเ๎อาเงนิจะเปน็ดอลลาํบาทหรอืจ๏าดก็ได๎ 

(แตแํนะนาํใหเ๎อาเงนิบาทดกีวาํเพราะเราเปน็คนไทย)แล๎วเอาไปใสํมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว๎ขอพรแล๎ว

ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ๎ากนัน้กเ็อาหน๎าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคํนี้ทํานก็จะสมตาม

ความปรารถนาที่ขอไว๎นําทํานข๎ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวํา“อะ

มาดอว์เมี๊ยะ”ตามตํานานกลําววํา นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยํางแรงกล๎า

รักษาศีล ไมํยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพมําเคารพกราบไหว๎กันมานานแล๎วซึ่ง

การขอพรเทพกระซิบต๎องไปกระซิบเบาๆ ห๎ามคนอื่นได๎ยิน ชาวพมํานิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมาก

เชํนกันการบูชาเทพกระซิบบูชาด๎วยน้ํานม ข๎าวตอก ดอกไม๎ และผลไม๎ 

       

 

จากนั้น นําทํานเที่ยวชม ตลาดโบโจ๏ก อองซาน(BogyokeAung San)หรอื ตลาดสก๏อต(Scot Market)เป็น

ตลาดเกําแกํของชาวพมํา สร๎างขึ้นโดยชาวสก๏อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะ

อาคารเรียงตํอกันหลายหลัง สินค๎าที่จําหนํายในตลาดแหํงนี้มีหลากหลายชนิด เชํน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะ

ผสมระหวํางมอญกับพมําภาพวาด งานแกะสลักจากไม๎ อัญมณี หยก ผ๎าทอ เส้ือผ๎าสําเร็จรูป แป้งทา

นาคา เป็นต๎น  (หากซื้อสิ้นค๎าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด๎วย ทุกครั้ง เนื่องจาก

จะต๎องแสดงให๎ศุลกากรตรวจ) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  นําทํานชม วัดพระหนิออํน (Marble Buddha) ซ่ึงเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) 

สร๎างจากหินหยกก๎อนใหญํนํามาจากเมืองมัณฑะเลย์มีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง นําทําน

ชมความนํารักแสนรู๎ของ ช๎างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตําราโบราณ ซ่ึงหาชมได๎ยากใน

ปัจจุบัน   สมควรเวลาเดินสํู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

20.45 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลอ๎อนแอร์ เที่ยวบินที่  SL 207 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจมิรู๎ลืม 

** รายการขึน้พระธาตอุนิแขวนทางผูจ๎ดัขอสงวนสทิธิ์ในการสลบัวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไมแํจง๎ใหท๎าํนทราบ

ลวํงหนา๎ เนือ่งจากปจัจบุนัมนีกัทอํงเทีย่วเดนิทางขึน้เปน็จาํนวนมาก และดว๎ยโรงแรมมจีาํนวนจาํกดั ทาํใหห๎อ๎งพกัไมํ

เพยีงพอตอํการรองรบันกัทอํงเทีย่ว ในกรณหีอ๎งคนืแรกเตม็ ทางผูจ๎ดัจะสลบัขึน้เปน็วนัทีส่องแทน คะํ ** 
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******************************************** 

อตัราคาํบรกิารและเงือ่นไขรายการทอํงเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พมาํ ยาํงกุง๎ อนิแขวน บนิไทยไลออ๎นแอร ์

SUMMIT HOTEL พกัหรรูะดบั 4* 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จาํนวน ผูใ๎หญ ํ เดก็มเีตยีง เดก็ไมมํเีตยีง พกัเดีย่ว 

23 พ.ค.62 25 พ.ค.62 24+1 9,900 9,900 9,900 3,000 

24 พ.ค.62 26 พ.ค.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 

14 ม.ิย.62 16 ม.ิย.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 

21 ม.ิย.62 23 ม.ิย.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 

28 ม.ิย.62 30 ม.ิย.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 

26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 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 คุ๎มครองเฉพาะกรณทีีไ่ดร๎บัอบุตัเิหตรุะหวําง

การเดินทาง ไมํคุ๎มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัวและไมํคุ๎มครองโรคประจําตัวของผู๎เดินทาง  
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 ภาษนี้าํมนัและภาษตีัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิกบ็เพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอํนวนัเดนิทาง) 

 

อตัราคาํบรกิารไมรํวม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่าํย 3%และภาษมีลูคาํเพิม่ 7% 

 คาํทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และคาํธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ๎อืพาสปอรต์ตาํงชาติ 

 คาํใชจ๎าํยสวํนตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์นต็,มนิบิาร,์ซกัรดีทีไ่มไํด๎

ระบไุวใ๎นรายการ 

 คาํใชจ๎าํยอนัเกดิจากความลาํชา๎ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว๎ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน

,การถกูปฏเิสธไมใํหอ๎อกและเขา๎เมอืงจากเจา๎หนา๎ทีต่รวจคนเขา๎เมอืงและเจา๎หนา๎ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและ

ตาํงประเทศซึง่อยูนํอกเหนอืความควบคมุของบรษิทัฯ 

 คาํทปิไกดท์อ๎งถิน่,คนขบัรถ,ผูช๎วํยคนขบัรถ 1,000 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์ 1 ทาํน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศคะํ) 

 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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคําทัวร์ทั้งหมดไมํวํากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณเีจบ็ปว่ย จนไมสํามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการ

เลื่อน            การเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถยกเลิกหรือ

เลื่อนการเดินทางได๎ตามความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกํอนลํวงหน๎าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเกบ็คาํใชจ๎าํยทัง้หมด กรณทีาํนยกเลิกการเดนิทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบ

ตามจาํนวนที่บรษิทัฯ กําหนดไว๎ (15 ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทฯ และผู๎เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตําง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทําน 

 คณะผูเ๎ดนิทางจาํนวน 10 ทํานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู๎เดินทางไมํถึง 10 ทําน ไมํมีหัวหน๎าทัวร์ไทย

รํวมเดินทางไปด๎วยโดยทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 10 วันกํอนการเดินทาง 

 กรณทีี่ทาํนตอ๎งออกตัว๋ภายใน เชํน (ตั๋วเครือ่งบนิ, ตั๋วรถทวัร,์ ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา๎หนา๎ทีท่กุครัง้กอํน

ทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า 
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ทางบริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ๎าทํานออกตั๋วภายในโดยไมํแจ๎งให๎ทราบและหากไฟล์ทบินมีการ

ปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวําทํานยอมรับในเงื่อนไขดังกลําว 

 กรณใีชห๎นงัสอืเดนิทางราชการ (เลํมน้าํเงนิ) เดินทางเพือ่การทอํงเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทาํนถกูปฏเิสธในการเข๎า 

– ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอําจแกไ๎ขได ๎ 

 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอํงเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต๎ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผู๎

เดนิทางเปน็สาํคญั 

 หนงัสอืเดนิทางตอ๎งมอีายกุารใชง๎านเหลอืไมนํอ๎ยกวาํ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม๎จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอํงเทีย่วเทาํนัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ๎งมอีายเุหลอืใชง๎านไมนํอ๎ยกวาํ 6 เดอืน บรษิทัฯไมรํบัผดิชอบหากอายเุหลอืไมํ

ถงึและไมํสามารถเดนิทางได ๎) 

 ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิความลาํชา๎ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว๎ง,

การนดัหยดุงาน,การกอํจลาจล หรอืกรณทีาํนถกูปฎเิสธการเขา๎หรอืออกเมอืงจากเจา๎หนา๎ทีต่รวจคนเขา๎เมอืง 

หรอื เจา๎หนา๎ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตาํงประเทศซึง่อยูนํอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตภุยั

พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา๎จะตอ๎งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม) 

 ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากผูเ๎ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจาํตวั ซึง่ไมไํดเ๎กดิจาก

อบุตัเิหตใุนรายการทอํงเทีย่ว(ซึง่ลกูคา๎จะตอ๎งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูนํอกเหนอืความ

รบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

 ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทาํนใชบ๎รกิารของทางบรษิทัฯไมคํรบ อาท ิไมเํทีย่วบางรายการ,ไมทําน

อาหารบางมือ้,เพราะคาํใชจ๎าํยทกุอยาํงทางบรษิทัฯไดช๎าํระคาํใชจ๎าํยใหต๎วัแทนตาํงประเทศแบบเหมาจาํยขาด กอํน

เดนิทางเรยีบรอ๎ยแลว๎เปน็การชาํระเหมาขาด 

 ทางบรษิทัฯจะไมรํบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของนกัทอํงเทีย่วเองหรอืในกรณทีีก่ระเปา๋เกดิสญูหายหรอืชาํรดุจากสายการบนิ 

 กรณทีีก่ารตรวจคนเขา๎เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตาํงประเทศปฎเิสธมใิหเ๎ดนิทางออกหรอืเขา๎ประเทศทีร่ะบไุวใ๎น

รายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมคํนืคาํบรกิารไมวําํกรณใีดๆทัง้สิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเปน็ตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่าํนไมเํดนิทางพรอ๎มคณะไมํสามารถนาํมาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไมํ

สามารถเปลีย่นชือ่ได ๎

 เมือ่ทาํนตกลงชาํระเงนิไมวําํทัง้หมดหรอืบางสวํนผาํนตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง

บรษิทัฯจะถอืวาํทาํนไดย๎อมรบัในเงือ่นไขขอ๎ตกลงตาํงๆทีไ่ด๎ระบไุวข๎า๎งตน๎นีแ้ลว๎ทัง้หมด 

 กรุ๏ปทีเ่ดนิทางชวํงวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ๎งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิหรอืผาํนตวัแทนในประเทศหรอื

ตาํงประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชนํ Charter Flight , Extra Flight จะไมมํกีารคนืเงนิมดัจาํหรอืคาํทวัรท์ัง้หมด 

 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 

 

** กอํนตดัสนิใจจองทวัรค์วรอาํนเงือ่นไขการเดนิทางทกุหนา๎อยาํงถอํงแท ๎

แลว๎จงึมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องทาํนเอง** 


