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วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค๊ะวาย-เจดยีช์เวมอดอร-์พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูนแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน

(รวมรถขึน้พระธาต)ุ        (-/กลางวนั/เย็น) 

04.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้ 2 ประต ู1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี 
Thai Air Asia (FD)โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

07.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้โดยเทีย่วบนิ FD 251 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่
ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)จากนัน้ เดนิทางสูเ่มอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค(Bago)ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง

มอญโบราณทีย่ิง่ใหญแ่ละอายุมากกวา่400ปีอยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ระยะทางประมาณ80กโิลเมตรใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 
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 น าทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ทีว่ดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวน

มากทา่นสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ด ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั ** 
หลงัอาหารน าทา่นเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่

ศกัดิส์ทิธิข์องพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุุเตาภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ 
น าทา่นนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กันวา่เป็นจุดทีศ่กัดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ของไทย เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ีเ้ป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู
377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ย

น ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิ-์สทิธ์

โดยแท ้และสถานทีแ่หง่นียั้งเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่
ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์ทา่นจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอด

ของเจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค า้จุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป 
 น าทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ ึง้(KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 

พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทียั่งหลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี้เป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บุเรงนอง

ทา่นผูท้ีไ่ดรั้บค าสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้
ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุนั พระราชวงัแหง่นีไ้ดเ้หลอืเพยีงแตร่่องรอยทางประวัตศิาสตร ์

และถกูสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักตา่งๆขึน้มาใหม่ 

 
บา่ย  น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงไจโ้ท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหล็กทีข่า้ม

ผา่นชมแมน่ า้สะโตงสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที2่ สมเด็จพระนเรศวรก าลัง

รวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพมา่ไลต่ามซึง่น าทัพโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหา

อปุราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทันทีร่มิฝ่ังแม่น ้าสะโตง 
ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีาร

ปะทะกันทีร่มิฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสรุกรร
มาแมท่พัหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ี

พระแสงปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนี้ไดน้ามปรากฏต่อมาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะ
โตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวธุอนัเป็นเครือ่งราชปูโภคยังปรากฏอยูจ่นถงึทกุวนันี ้ 

 น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์

ซึง่เป็นจุดส าหรับท าการเปลีย่นเป็นรถบรรทกุหกลอ้(เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตอุนิทร์แขวนได)้ใช ้

เวลาเดนิทางจากคมิปูนแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมงพเิศษสุด!! น าท่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สู่สถานพีระธาตุใชเ้วลา

ประมาณ 10 นาท ีใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตอุนิแขวน 

**หมายเหต ุในกรณีกระเชา้ปิดหรอืมเีหตุสดุวสิยัจากธรรมชาตทิีไ่ม่สามารถขึน้ได ้ทางบรษัิทฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทุกแทน
โดยสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทกุกรณี**พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่รัง้เดยีวคะ่ เชญิทกุทา่นพักผ่อนตามอธัยาศยั 

น าทา่นชม เจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหนิทอง อยู่สงูจาก
ระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอย่างหมิน่

เหม ่แตช่าวพมา่มักยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิส์ทิธิท์ ีบ่รรจุ
อยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยูไ่ดอ้ย่างสมดลุเรือ่ยไป 

ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใ้หถ้อื

เป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่วา่
ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีค้รบ3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุ

ความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทกุประการทา่นสามารถ
เตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองได ้

เฉพาะสภุาพบรุุษ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุุษเขา้ไปปิด
แทนได*้*ส าหรับจุดไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมบีรกิารแผน่ทองค าเปลวราคา

เริม่ตน้ 2,000 จ๊าต/ชดุ** 

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนัน้ทา่นสามารถขึน้ไป
นมัสการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนืแต่ประตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรบัสภุาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีม

เสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ผา้พันคอเบาะรองน่ังเนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมาก 

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรบันกัทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ไปกราบนมสัการพระธาตอุนิแขวน  โรงแรม

ไมไ่ดห้รหูราเหมอืนเมอืงยา่งกุง้และมโีรงแรมจ ากดั แตไ่ดเ้ร ือ่งความสะดวกจากการเดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นหอ้งพดัลม เนือ่งจาก

บนเขามอีากาศเย็นสบายและไมส่ามารถเลอืกหรอืรเีควสโรงแรมได ้ 
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วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีเจดยีไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-เจดยีช์เวดากอง 

               (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

05.00 น.  อรุณสวสัดิย์ามเชา้ อสิระตามอัธยาศัย ส าหรับผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมนี้ไม่ไดบ้ังคับนะคะ ส าหรับอาหารที่
จะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดจ้ะมีรา้นคา้จ าหน่ายอาหารเริม่ตน้ชดุละ3,000-10,000จ๊าต ดอกไมธู้ปเทยีนเริม่ตน้ชดุละ2,000จ๊าต 

ท าบญุตามอธัยาศยั  
06.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.  อ าลาทีพั่ก ออกเดนิทางกลบั เปลีย่นน ัง่รถถงึคมิปนุแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสูก่รุงหงสาวด ี 
จากน ัน้ น าชมเจดยีไ์จ๊ปุ่ น(Kyaik Pun Buddha)สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปาง

ประทบัน่ังโดยรอบทัง้ 4ทศิ สงู 30 เมตรประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดม

สมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี สาม
พระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)เลา่กนัวา่สรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ี่

นอ้งทีม่พีุทธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ 
ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลอืกันว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอย

รา้วขึน้ทนัท ี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษกุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั  

บา่ย   นมัสการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha)กราบ

นมัสการพระพุทธรูปนอนทีท่ีม่ ีพุทธลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  ในปี 
พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่

งดงามทีส่ดุของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เทา่พระ
พุทธไสยาสน์เจา้ทัตจทีีย่่างกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท 

เป็นลกัษณะทีไ่มเ่หมอืนกบัพระนอนของไทย 

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงย่างกุง้สักการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยหีรอื
พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว55ฟุต สงู 16 ฟุตซึง่

เป็นพระทีม่ีความพระทีม่ีความสวยทีสุ่ดมีขนตาทีง่ดงามพระบาทมีภาพมงคล 
108 ประการ 

เย็น น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)

พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์อง
แห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุใน

พมา่สถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถ
น าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐาน

เพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจ าวันเกดิ
ประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวัน

เกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ี้ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิ์

หลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายใน
ประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะ

บรขิารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอย
และอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณ

เจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง

ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นส่วน
หนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้ส ิน้ชมระฆังใบใหญ่ทีอ่ังกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแม่น ้า

ยา่งกุง้เสยีกอ่นองักฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไมข่ ึน้ภายหลงัชาวพมา่ ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลักษณ์แห่งความสามัคคี
ซึง่ชาวพม่าถอืวา่เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอด

ฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไปเชน่สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้,สแีดงเป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความส าเร็จ *** 
วนัทามอิตุตมะชมพูวระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรัตนะ 

ปฐมังกกสุนัธังสวุรรณะตนัตงัธาตโุยธัสสะตทิตุยิังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตโุย 
ธัสสะตติตยิังกัสสปังพุทธจวีะรังธาตโุยธัสสะตจิตกุงัโคตะมังอัตถะเกศาธาตโุยธัสสะต  ิ

อหังวนัทามติรุะโตอหังวนัทามธิาตโุยอหังวนัทามสิพัพะทาอหังวนัทามสิริะสา 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมหรรูะดบั 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL  

19.00น. บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม เต็มอิม่กบัเมนสูดุพเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาตซิฟีู๊ ดอาหารทะเลสดเตมิไมอ่ ัน้ 

 เชญิทา่นอิม่อรอ่ยกบัอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาตไิมจ่ ากดัเวลาและพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัทีส่าม ยา่งกุง้-สเิรยีม-เจดยีเ์ยเลพญา-เจดยีโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-ตลาดสกอ๊ต-กรงุเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/-)                                                                   

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน ัน้ เดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม(Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 45กโิลเมตรเมือ่เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตา
ของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงทา่ของโปรตเุกสในสมัยโบราณ จนมาสิน้สดุเมือ่ปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรี

อยุธยา ทา่นจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล ์ลูซติา เนียนบาโรกตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กับแม่น ้าอริะวด ีน าทา่นน่ังเรือ 
ชม พระเจดยีเ์ยเลพญา(KyaikHwawWunPagoda)พระปางมารวชิัยอันงดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี เป็นทีส่กัการะของ

ชาวสเิรยีม เกาะนี้ไม่ว่าน ้าจะขึน้สักเทา่ไหร่ก็ไม่มวีันน ้าทว่มได ้ทีบ่รเิวณทา่เทยีบเรอืบนเกาะ น าท่านไหวส้กัการะเพือ่ขอพรพระ
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จกบาตรหรอืพระอปุคปุทีเ่ป็นทีนั่บถอืของชาวพม่าสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตัวขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็น

ครบีหลงัทีโ่ผลเ่หนอืผวิน ้า จากนัน้ น าทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุง้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุง้มังกร 
จากนัน้  น าท่านขอพร นัตโบโบยหีรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและ

ชาวไทยวธิีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิง่ใดแลว้สมตาม
ความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไม ้

อืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่าบาท
หรอืจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่

มือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้

จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาทีข่อไวจ้ากนัน้น าทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่สกัการะ เทพ

กระซบิซึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์มี๊ยะ”ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค 
ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกนิเนื้อสัตว์จนเมื่อ

สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพร

เทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านยิมขอพรจากเทพองค์
นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซบิบูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนั้น น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ 
ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อต

ในสมัยทีย่ังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง 
สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนิด เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสม

ระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื้อสิน้คา้หรืออัญมณีทีม่ีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ)สมควรเวลา

เดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 
19.25 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่ FD 258 

21.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

**รายการขึน้พระธาตอุนิแขวนทางผูจั้ดขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เนือ่งจากปัจจุบนัมี
นักทอ่งเทีย่วเดนิทางขึน้เป็นจ านวนมาก และดว้ยโรงแรมมจี านวนจ ากดั ท าใหห้อ้งพักไมเ่พยีงพอตอ่การรองรับนักทอ่งเทีย่ว ในกรณีหอ้งคนื

แรกเต็ม ทางผูจ้ัดจะสลบัขึน้เป็นวนัทีส่องแทน ** 
……………………………………………………………… 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พมา่ ยา่งกุง้ สเิรยีม อนิแขวน บนิไทยแอรเ์อเชยี  PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เร ิม่เดนิทาง 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 

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 
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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 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ตัว๋เครือ่งบนิชัน้ทัศนาจรไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ป อยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

 ทีพั่กโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักหอ้งละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต่อ้งการเพิม่เงนิพักหอ้งเดีย่ว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธใินการสลับมือ้หรอืเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 

 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่ไกดท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

เงือ่นไขประกันการเดนิทาง  คา่ประกันอุบัตเิหตแุละค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ไม่
คุม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดนิทาง 

 ภาษีน ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสทิธเิก็บเพิม่หากสายการบนิปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ซักรดีทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธ

ไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้ทีเ่มอืงไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอื

ความควบคมุของบรษัิทฯ 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น(บงัคับตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัรต์ามสนิน ้าใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทปิคะ่) 

** ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่
อากาศยานนานาชาต ิและจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่ เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใช้

ต ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่ปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วี

ซา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท ** 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์
การจองทวัร ์: 

 กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

มฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ(ชว่งเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดนิทาง 21 วนั) 
กรณียกเลกิ : 

 ยกเลกิการเดนิทางกอ่นการเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมัดจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

 ยกเลกิการเดนิทาง 15 - 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ทวัร ์50% และรบิเงนิมัดจ าทัง้หมด 
 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมดไมว่า่กรณีใด ๆ ทัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย :  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่น            การ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทนัหันกอ่นลว่งหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทกุกรณี 

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่

บรษัิทฯ ก าหนดไว ้(15 ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทฯ และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิท

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่ง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 
 คณะผูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป จงึออกเดนิทาง  ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ขอสงวนสทิธิเ์ลือ่นวันเดนิทางหรอืยกเลกิ

การเดนิทางโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 10 วนักอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่่านตอ้งออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบนิ, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตั๋ว 

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอืเวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ 

ในกรณี ถา้ท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรับเปลีย่นเวลาบนิเพราะถอืว่าท่านยอมรับในเงือ่นไข
ดงักลา่ว 

 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่น ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธในการเขา้ – ออกประเทศใด 

ๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บรษัิทฯมสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ , ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้) 
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 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ,สายการบนิยกเลกิบนิ , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การ

กอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุัยพบิตัทิางธรรมชาต(ิซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีที่
เกดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการ
ทอ่งเทีย่ว(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิททวัร)์ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมือ้,
เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่างทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการ

ช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของ
นักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการเดนิทาง 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลีย่นชือ่ได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯหรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิ
พเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจบุนั ถงึจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าใหท้า่นโดนปฎเิส
ธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดงันัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท า

การจองทัวร ์ 

 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่ม่อนุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทาง
ออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ

ทัง้ส ิน้ 
 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ี่

ชดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 
 

 


