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วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวด-ีวัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์

แขวน(รวมรถขึน้พระธาต)ุ        (-/กลางวัน/เย็น) 
04.30 น. พร้อมกนัที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที่ยวบิน FD 251 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)จากนั้น เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซ่ึง
ในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญ่ และ อายมุากกว่า 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 
 

จากนั้น  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ทีม่ีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น
จ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 
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น าท่านนมสัการ ยอดเจดียหั์กซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดที่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญ
ไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณ
ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนกัที่มหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและ
ไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลอืถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นสถานที่ที่พระเจา้หงสาลิ้นด า 
ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึ้นครองราชย ์ท่านจะได้
นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดีย์องค์ที่หกัลงมาเพือ่เป็นสิริมงคลซ่ึง
เปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง้(KanbawzaThardi Palace)ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์
เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงัที่ยงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของ 
พระเจา้บุเรงนองท่านผูท้ี่ไดรั้บค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที่ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่ง
น้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่ 
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บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กที่ขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง
สถานที่ส าคญั ทางประวตัิศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก
ทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากอง
หน้าของพม่าตามมาทนัที่ริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้พระองค์ไดค้อยป้องกนัมิให้
ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้ีการปะทะกนัที่ริมฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ
ยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระ
แสงปืนที่ใชยิ้งสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง 
อษัฎาวุธอนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับ
ท าการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทาง 
ชนิดเดียวที่จะสามารถขึน้พระธาตุอินทร์แขวนได้)ใชเ้วลา 
เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พิเศษสุด!! น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุใช้
เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอัน
สวยงามอีกแบบของการขึน้ชมพระธาตุอินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจาก
ธรรมชาติที่ไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึ้น
รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

 
 
 
 

หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ  เชิญทุกท่านพักผ่อนตาม 

อัธยาศัยน าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหินทอง 
อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ที่ตั้งอยูบ่น
ยอดเขาอยา่งหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิที่บรรจุอยูภ่ายในพระเจดีย์
องคย์อ่มท าให้หินกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระ
ธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ด
ไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ3 คร้ังผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่
ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้
เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธฐิาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุ
ด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000 จ๊าต/ชุด** 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดียไ์ด้
ตลอดทั้งคืนแต่ประตูเหลก็ที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลม
หรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่นั้นมีความเยน็มาก 
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หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตอุินแขวน สร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวที่ขึน้ไปกราบนมัสการพระ
ธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ ากัด แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการเดินทาง บาง

โรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  
 

วันที่สอง พระธาตอุินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่ น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง 
               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเช้า อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 
ส าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000จ๊าต 

  ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ2,000จ๊าต ท าบุญตามอธัยาศยั  
06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อ าลาที่พกั ออกเดินทางกลบั เปลี่ยนนั่งรถถึงคิมปุนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี  
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จากนั้น  น าชมเจดีย์ไจ๊ปุ่ น(Kyaik Pun Buddha)สร้าง
ในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ ง
โดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตรประกอบด้วย 
องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ 
(ผิ น พ ร ะ พั ก ต ร์ ไ ป ท า ง ทิ ศ เ ห นื อ ) กั บ
พระพุทธ เ จ้ า ในอ ดีต  ส ามพระอ งค์คื อ 
พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)เล่ากนั
ว่าสร้างขึ้ นโดยสตรีส่ีพ่ีน้องที่มีพุทธศรัทธา
สูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะ รักษา
พรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลือกนัว่าท าให้พระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทนัที  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย    นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตา เลียว 

(ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการ
พระพุทธ รูปนอนที่ ที่ มีพุทธลัก ษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึง
เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ
และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์
พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่
ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง 
แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระ
บาท เป็นลกัษณะที่ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 
จากนั้น   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอน 
  ตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว  
  55ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
เยน็  น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่า

อายกุว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดใน
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พม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอ
พรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระ
ประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์น้ีได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค า
ทั้งหมดน ้ าหนักย่ีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะ
บริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงั
มีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบด้วย
หลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์้วน
มีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุง้
เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
สามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญั
มณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง
เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 



 

BT-MMR04_FD_AUG-JAN_20 
 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
  วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 
 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
  อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 
  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

จากนั้น  น าท่านเข้าสู่ที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

19.00น.   บริการอาหารค ่าณ ห้องอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ ดอาหารทะเลสดเติมไม่อั้น 

 เชิญท่านอิม่อร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติไม่จ ากัดเวลาและพักผ่อนตามอัธยาศัย 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                                                                        
             (เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ จนมาส้ินสุดเมื่อปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระ
เจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล ์ลูซิตา เนียนบาโรกตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ายา่งกุง้ที่เช่ือมต่อ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

BT-MMR04_FD_AUG-JAN_20 
 

 
 
กบัแม่น ้ าอิระวดี น าท่านนั่งเรือ ชม พระเจดีย์เยเล
พญา(KyaikHwawWunPagoda)พระปางมาร
วิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้าอายนุับพนัปี เป็นที่
สักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่ว่าน ้ าจะขึ้นสัก
เท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วมได ้ที่บริเวณท่าเทียบเรือ
บนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจก
บาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่า
สามารถซ้ืออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับ
ร้อยๆ ตัวที่ ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่
เหนือผิวน ้า 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร** 
จากนั้น  น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพ

เจ้าศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการ
สักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอส่ิงใด
แล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมา
สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอา
เงินจะเป็นดอลล่าบาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้
เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไป
ใส่มือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นน าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์
เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกิน
เน้ือสัตวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไป
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบบูชาด้วยน ้านม 
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้จากนั้น น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต
(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็น
ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสม
ระหว่างมอญกบัพม่า ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หาก
ซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.25 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่  FD 258 
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21.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
**รายการขึน้พระธาตอุินแขวนทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลบัวันขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เน่ืองจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึน้เป็นจ านวนมาก และด้วยโรงแรมมีจ านวนจ ากัด ท าให้ห้องพักไม่เพียงพอต่อการ
รองรับนักท่องเที่ยว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลับขึน้เป็นวันทีส่องแทน ** 

……………………………………………………………… 
 

อัตราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน บินไทยแอร์เอเชีย 
PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 

12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

09 พ.ย.62 11 พ.ย.62 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

16 พ.ย.62 18 พ.ย.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 พ.ย.62 25 พ.ย.62 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

30 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

05 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

07 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

14 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค. 63 30+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

31 ธ.ค.62 02 ม.ค. 63 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

10 ม.ค. 63 12 ม.ค. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
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17 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

31 ม.ค. 63 02 ก.พ. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อัตราค่าบริการรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบ ุ
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 

อัตราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกู
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 
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เง่ือนไขการส ารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 
การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณีเจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่านั้น (หนงัสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลกูค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณี “หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 
 


