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วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค๊ะวาย-เจดยีช์เวมอดอร-์พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูนแคม้ป์-พระธาตุ
อนิทรแ์ขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)       (-/กลางวนั/เย็น) 

04.30 น. พรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 

Thai Air Asia (FD)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกทุ่กท่าน 
07.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ FD 251 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)จากนัน้ เดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะ
โค(Bago)ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่

ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 
 

จากน ัน้  น าท่านตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ทีว่ดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากทา่นสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ด ้
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั ** 
หลงัอาหาร น าท่านเขา้ชมพระธาตุทีตั่ง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชา

สถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตาภายในบรรจพุระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 
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น าท่านนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กันว่าเป็นจุดทีศั่กดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน้ี์ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน้ี์เป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหว่างศลิปะพม่าและศลิปะของ

มอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟตุ สงูกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานทีศั่กดิส์ทิธิอ์ยู่
ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ล่างแต่ยอดฉัตร กลับยง
คงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่หง่น้ียงัเป็นสถานที่

ทีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่น
ขึน้ครองราชย ์ทา่นจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยี ์
องคท์ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค า้จุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 

จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงัก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคน้และ
บูรณปฏสิังขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู่ ท าใหส้ันนษิฐานไดว่้าโบราณสถานแห่ง
น้ีเป็นที่ประทับของ พระเจา้บุเรงนองท่านผูท้ี่ไดร้ับค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นที่ประทับของ พระ

นางสพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียุธยาใหแ้กพ่มา่ 
แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสรา้งจ าลองพระราชวังและ
ต าหนักต่างๆ ขึน้มาใหม่ 

 
บา่ย  น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงไจโ้ท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหล็กทีข่า้มผ่านชมแมน่ า้สะ

โตงสถานทีส่ าคัญ ทางประวัตศิาสตร์ ซ ึง่ในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอ

โยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึง่น าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตาม
กองทัพไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองค์
ไดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกันทีร่มิฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสง
ปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถูกสรุกรรมาแม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสยี จงึถอย
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ทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอ
ชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะ
โตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคยัง

ปรากฏอยู่จนถงึทุกวันน้ี  
จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ซึง่เป็นจุดส าหรับ

ท าการเปลีย่นเป็นรถบรรทุกหกลอ้(เป็นรถประจ าเสน้ทาง 
ชนดิเดยีวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ใช ้

เวลา 

เดนิทางจากคมิปูนแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  
พเิศษสุด!! น าทา่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูส่ถานพีระธาตุ
ใช้เ วลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้ส ัมผ ัสก ับ

บรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตุ
อนิแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชา้ปิดหรอืมเีหตุสุดวสิยัจาก

ธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทางบรษิทัฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทุก
กรณี** 
พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

 
หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่ร ัง้เดยีวคะ่  เชญิทุกทา่น
พกัผอ่นตาม 

อธัยาศยัน าท่านชม เจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตุอนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า 
กอ้นหนิทอง อยู่สงูจากระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้น
หนิกลมๆ ทีตั่ง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามักยนืกรานว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ทิธิ์

ทีบ่รรจุอยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นน้ีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรือ่ยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตุ
ประจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบน
สรวงสวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีครบ3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีต่ความสขุความเจรญิ
พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มด่ังปรารถนาทุกประการทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระ

ธาตุอนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ สว่นสุภาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสุภาพบุรุษ
เขา้ไปปิดแทนได*้*ส าหรบัจุดไหวพ้ระธาตุดา้นบนจะมบีรกิารแผน่ทองค าเปลวราคาเริม่ตน้ 2,000 
จา๊ต/ชุด** 

        ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถขึน้ไปนมัสการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ด ้
ตลอดทัง้คนืแต่ประตูเหล็กทีเ่ปิดส าหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเสือ้กันหนาวหรอื
กันลมหรอืผา้ห่มผา้พันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมาก 
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หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ไปกราบนมสัการ
พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไมไ่ดห้รูหราเหมอืนเมอืงยา่งกุง้และมโีรงแรมจ ากดั แตไ่ดเ้รือ่งความสะดวกจากการ

เดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นหอ้งพดัลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเย็นสบายและไมส่ามารถเลอืกหรอืรเีควสโรงแรมได ้ 

 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีเจดยีไ์จปุ่้น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-เจดยีช์เวดากอง 
               (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น.   อรุณสวัสดิย์ามเชา้ อสิระตามอัธยาศัย ส าหรับผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตุอนิแขวน กจิกรรมน้ีไม่ไดบ้ังคับนะคะ 

ส าหรับอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริม่ตน้ชดุละ 3,000-10,000จ๊าต 
  ดอกไมธู้ปเทยีนเริม่ตน้ชดุละ2,000จ๊าต ท าบุญตามอัธยาศัย  
06.30 น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.   อ าลาทีพ่ัก ออกเดนิทางกลับ เปลีย่นน ัง่รถถงึคมิปุนแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสูก่รุงหงสาว
ด ี 

จากน ัน้  น าชมเจดยีไ์จปุ่๊น(Kyaik Pun Buddha)

สรา้งในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับ
น่ั ง โ ด ย ร อบทั ้ ง  4ทิศ  สู ง  3 0  เ ม ต ร
ประกอบดว้ย องค์สมเด็จพระสมณโคดม

สัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิ
เหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองค์
คอื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก)

เล่ากันว่าสรา้งขึน้โดยสตรีสีพ่ี่นอ้งที่มีพุทธ
ศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตย์สาบานว่าจะ
รักษาพรหมจรรย์ไวช้ั่วชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 

สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกันว่าท าให ้
พระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

**เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่น
ละ 1 ตวั ** 

บา่ย    นมัสการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว 

(ShewThalyang Buddha)ก ร า บ
นมัสการพระพุทธรูปนอนทีท่ีม่พีุทธลักษณะ
ทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 

ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่ ว
ประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ดของ
พม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร
ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์

เจา้ทัตจทีีย่่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาท
จะวางเหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่
เหมอืนกับพระนอนของไทย 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงยา่งกุง้ 
จากน ัน้   สักการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยีหรอื

พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูป

นอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุซึง่เป็น
พระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

เย็น  น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหา
เจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน า
ดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสิ

รมงคลนอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวนั
ไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน้ี์ไดร้ับการบูรณะและต่อเตมิโดย
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กษัตรยิ์หลายรัชกาลองคเ์จดีย์ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยี่สบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองคบ์น
ยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดีย์

จะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและ
สถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆงั
ใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาว

พม่า ชว่ยกันกูข้ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิ์
ใหต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด่ั้งตอ้งการชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละ
จุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสต่ีางกันออกไปเชน่สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 
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จากน ัน้  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั**โโรงแรมหรูระดบั 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 
19.00น.  บรกิารอาหารค า่ณ หอ้งอาหารโรงแรม เต็มอิม่กบัเมนูสุดพเิศษ บุฟเฟ่ตน์านาชาตซิฟีู๊ ดอาหารทะเล
สดเตมิไมอ่ ัน้ 

 เชญิทา่นอิม่อรอ่ยกบัอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาตไิมจ่ ากดัเวลาและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

วนัทีส่าม ยา่งกุง้-สเิรยีม-เจดยีเ์ยเลพญา-เจดยีโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-ตลาดสกอ๊ต-กรุงเทพฯ                                                                        

             (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากน ัน้ เดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม(Thanlyin) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45กโิลเมตรเมือ่เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความ

สวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ จนมาสิน้สดุเมือ่ปีพ.ศ. 2156 

ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรอียุธยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล ์ ลูซติา เนียนบาโรกตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า
ย่างกุง้ทีเ่ชือ่มต่อ 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
CODE : BM13 

 

 

กับแม่น ้าอิระวดี น าท่านน่ังเรือ ชม พระเจดยี ์
เยเลพญา(KyaikHwawWunPagoda)พระ
ปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับ

พันปี เป็นที่สักการะของชาวสเิรียม เกาะน้ีไม่ว่า
น ้าจะขึน้สักเท่าไหร่ก็ไม่มวัีนน ้าท่วมได ้ทีบ่รเิวณ
ท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหวส้กัการะเพือ่

ขอพรพระจกบาตรหรอืพระอุปคุปทีเ่ป็นทีน่บั
ถอืของชาวพมา่สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลา
ดุกตวัขนาดใหญ่นบัรอ้ยๆ ตวัทีว่่ายวนเวยีน

ใหเ้ห็นครบีหลงัทีโ่ผล่เหนือผวิน า้ จากน ัน้ 
น าทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุง้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**

เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุง้มงักร** 
จากน ัน้  น าท่านขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ 

เทพเจา้ศักดิ์ส ิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

วธิกีารสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี
เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ให้
เอาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน 

กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ี
จะชอบมาก จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอล
ล่าบาทหรอืจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิ

บาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไป
ใส่มอืของนตัโบโบยสีกั2ใบ ไหวข้อพรแลว้
ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากน ัน้ก็

เอาหน้าผากไปแตะกบันิว้ชี้ของนตัโบโบยี
แค่นีท้่านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว้
จากน ัน้น าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของ
ถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิซึง่มีนามว่า“อะ

มาดอวเ์มีย๊ะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษา
ศลี ไม่ยอมกนิเน้ือสัตวจ์นเมื่อสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวกั้นมานานแลว้ซึง่การขอพร
เทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนัการ

บูชาเทพกระซบิบูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไมจ้ากนั้น น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก ออง
ซาน(BogyokeAung San)หรอื ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดย
ชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายใน

ตลาดแห่งน้ีมหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้
อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทุกคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 
19.25 น.  ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่ FD 258 
21.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

หมายเหต:ุ ส าหรบัเดอืน พ.ย.62 - ม.ีค.63  ทางสายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาขากลบัเป็น ออกเดนิทางจาก
สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดงเวลา 21.40น. และจะถงึสนามบนิดอนเมอืง เวลา 23.30 น. 

**รายการขึน้พระธาตุอนิแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้า่นทราบ

ลว่งหนา้เนือ่งจากปัจจุบนัมนีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางขึน้เป็นจ านวนมาก และดว้ยโรงแรมมจี านวนจ ากดั ท าใหห้อ้งพกัไม่
เพยีงพอตอ่การรองรบันกัทอ่งเทีย่ว ในกรณีหอ้งคนืแรกเต็ม ทางผูจ้ดัจะสลบัขึน้เป็นวนัทีส่องแทน ** 

……………………………………………………………… 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
CODE : BM13 

 

 

 
 
 

 

 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พมา่ ยา่งกุง้ สเิรยีม อนิแขวน บนิไทยแอรเ์อเชยี 

PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

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

02 พ.ย.62 04 พ.ย.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

09 พ.ย.62 11 พ.ย.62 30+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

16 พ.ย.62 18 พ.ย.62 30+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

23 พ.ย.62 25 พ.ย.62 30+1 10,900 10,500 9,900 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 12,900 12,500 11,900 3,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 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 
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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 13,900 13,500 12,900 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 

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 

07 ก.พ. 63 09 ก.พ. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

14 ก.พ. 63 16 ก.พ. 63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ก.พ. 63 01 ม.ีค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

06 ม.ีค.63 08 ม.ีค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

13 ม.ีค.63 15 ม.ีค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 ม.ีค.63 22 ม.ีค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 ม.ีค.63 29 ม.ีค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

10 เม.ย.63 
12 เม.ย.63 

30+1 
13,900 13,500 12,900 3,000 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓ ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงต ัว๋ 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดีย่ว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสทิธใินการสลบัมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

✓ คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ คา่ไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วตามรายการ 
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✓ ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
เงือ่นไขประกนัการเดนิทาง  ค่าประกนัอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ
ระหวา่งการเดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสูญเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

✓ ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซกัรดีที่

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุ
งาน,การถูกปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ที่

เมอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร ์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีม

ของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน า้ใจของทุกทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทาง
ธรรมดา ผา่นทา่อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 
14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซ่ีา

ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซ่ีาเพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการ
เดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มฉิะน ัน้ถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่น
เดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วนั บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุด
เทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
กรณีเจ็บป่วย :  

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯ จะท าการ
เลือ่น            การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 
เงือ่นไขอืน่ ๆ :  

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายท ัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง
ไม่ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯ และผู ้

เดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

• คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ล ือ่น
วนัเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยทางบรษิทัฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

• กรณีทีท่่านตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้
ก่อนท าการออกต ัว๋ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถา้ทา่นออกต ัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์
บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืวา่ทา่นยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่ว 

• กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มน า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน
การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
➢ บรษิทัฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์อง

ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบหากอายุ

เหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง

,การนดัหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง 

หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัฯหรอืเหตุภยั
พบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อาจจะปรบัเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กดิ
จากอุบตัเิหตุในรายการทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสดุวสิยั ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมือ้,เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่งทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ย
ขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุไว้

ในรายการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ 
➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทาง
บรษิทัฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 

➢ กรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอื
ตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัร์

ท ัง้หมด 
➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม อาจ

ท าใหท้า่นโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป 

ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 
➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่

ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคุมของ

บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
➢ กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึ

รายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 
 
 

 


