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07.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิประตู 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

เคานเ์ตอร ์N โดยสายการบนิMYANMAR AIRWAYS INT’L  (8M) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ MYANMAR AIRWAYS INT’L เทีย่วบนิ

ที ่8M336  

11.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

(เวลาทอ้งถ ิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืง

พะโค(Bago)ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ ่และ อายุ

มากกว่า 400ปี  อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ ง้ (ระยะทางประมาณ 80 

กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม.  น าท่านเขา้ชมพระธาตุ

ทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แก่คูบ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 

ใน 5 มหา บูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื 

พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพทุธเจา้ น าท่านนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชือ่กันวา่เป็นจดุทีศ่ักดิส์ทิธิ์

มาก ซึง่เจดยี์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็นศลิปะที่

ผสมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟตุ สงูกวา่ 

พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟุต มจีุดอธษิฐานที่ศักดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมือ่ปี 

พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไม่

แตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่

พระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความ

กลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์ทา่นจะไดน้มสัการ ณจดุอธษิฐานอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์และสามารถน า

ธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค า้จนุชวีติ

ใหเ้จรญิรุง่เรอืงย ิง่ข ึน้ไป น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะได ้

พบกับสะพานเหล็กที่ขา้มผ่านชมแม่น า้สะโตงสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์ ซึง่ในอดีต

ขณะที2่ สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพมา่ไลต่ามซึง่น าทัพ

โดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้

ของพมา่ตามมาทันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแมน่ ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อย

ป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช ้

พระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คบืยงิถูกสุรกรรมาแม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของ

พม่าเห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนี้ได ้

นามปรากฏต่อมาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวธุ อันเป็นเครือ่ง

ราชปูโภคยังปรากฏอยู่จนถงึทุกวันนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถงึ คิม้ปนูแคม้ป์ เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เป็นรถบรรทุก

หกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวนได)้ ใชเ้วลา

เดนิทางสักพัก เพื่อเดนิทางสู่ยอดเขา พเิศษสุด น าท่านน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สูส่ถานพีระ
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ธาตุ ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบของ

การขึน้ชมพระธาตุอนิแขวน จากนั้น น าชม เจดียไ์จท้ ีโยหรอื พระธาตุอนิทรแ์ขวน 

Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 1,200

เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขา

อย่างหมิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามักยนืกรานวา่ไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุ อยู่

ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรือ่ยไป ตามคตกิารบูชาพระ

ธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทน

พระเกตแุกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ครบ3 

ครัง้ผูนั้้นจะมแีต่ความสุขความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการท่าน

สามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองได้

เฉพาะสภุาพบรุษุ สว่นสภุาพสตร ีสามารถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 

**หมายเหต*ุ* (กรณุาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คนื เพือ่น าตดิตวัข ึน้

ไปบนพระธาตุอนิทรแ์ขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสมัภาระซึ่งจะมี

คา่ใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เร ิม่ตน้ที ่1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบั

ความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร 

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

พ ักที่  KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, GOLDEN ROCK HOTEL หรือ

เทยีบเทา่ จากนัน้ท่านสามารถขึน้ไปนมัสการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนื แตป่ระตู

เหล็กทีเ่ปิดส าหรับสภุาพบรุษุ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น. ควรเตรยีมเสือ้กันหนาวหรอืกันลมหรอื

ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเนื่องจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมาก (ยกเวน้ Golden Rock Hotel 

จะขึน้ไปไหวพ้ระธาตอุนิทรแ์ขวนไดแ้คร่อบเดยีว) 

วนัที ่2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน-วดัพระไฝเลือ่นไจท้ป์อลอ-พระนอนยิม้หวาน-เจดยีไ์จปุ๊่ น-เจดยีโ์บ

ตาทาวน-์เทพทนัใจ- เทพกระซบิ-พระมหาเจดยีช์เวดากอง-ยา่งกุง้ (B/L/D)  

05.00 น.      อรุณสวสัด ิย์ามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน 

กจิกรรมนีไ้มไ่ดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้

จ าหนา่ย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทยีน ประมาณ 300–500 จ๊าต 

ท าบญุตามอธัยาศยั  

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

      น าท่านอ าลาที่พัก ออกเดนิทางกลับ เปลีย่นน ัง่รถ ถงึคมิปุนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ เดนิทางสูก่รงุหงสาวด ีน าท่านเขา้ชม วดัพระไฝเลือ่นไจท้ป์อลอ (kyaikpawlaw) เป็น

พระพุทธรูปที่มอีายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรือ่งเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน ้ามาตดิอยู่

ใกล ้ๆ วัด จากนัน้ชาวพม่าไดเ้อาพระพุทธรูปมาประดษิฐานไวท้ี่วัดแลว้ปิดทององคพ์ระทัง้องค์ 

ต่อมาในต าแหน่งที่หางคิว้ไดม้จีุดๆเหมอืนไฝเกดิขึน้ จะปิดทองกี่ครัง้ก็ยังเกดิเป็นจุดด าๆอยู่

ตลอด ทางวัดจงึไม่ไดปิ้ดทองตรงที่ต าแหน่งไฝอกีเลย จงึเรียกพระองค์นี้กันว่าพระไฝเลื่อน

นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)กราบนมัสการ

พระพทุธรปูนอนทีท่ีม่พีทุธลักษณะที ่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพ

นับถอืของชาวพมา่ท่ัวประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของ พม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  JMM16 YANG HONG IN 3D2N JUN18-8M-W41 

สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญเ่ทา่พระพุทธไสยาสนเ์จา้ทัตจทีีย่า่งกุง้ แตก็่งามกวา่โดยพระบาทจะ

วางเหลือ่มพระบาท เป็นลักษณะทีไ่ม่เหมอืนกับพระนอนของไทย แลว้ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้พืน้เมอืง อาทเิชน่ ไมเ้กะสลกั, ผา้ถงุ, โสรง่ ฯลฯ ตามอธัยาศยั จากนัน้น าชม เจดยี ์

ไจ๊ปุ่ น(Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4ทศิ 

สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิ

เหนอื) กับพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพทุธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวนัตก)เลา่กันวา่

สรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั่ว

ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนไีปแตง่งาน ร ่าลอืกันวา่ท าใหพ้ระพทุธรปูองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษกุง้เผาทา่นละ 1 ตวัใหญ ่  

น าท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงยา่งกุง้ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับยา่งกุง้น า

ท่านชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรม

ธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปี กอ่น ในปี 2486เจดยี์

แห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองค์จงึพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง 

เงนิ ส ารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบ

ภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดใน

องคพ์ระเจดยี ์ใหท้่านขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และ

ชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่

ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน กลว้ยหรอืผลไมอ้ ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะ

ชอบมาก จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรอืจ๊าด ก็ได ้

(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอา

ไปใส่มอืของนตัโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไว้

จากน ัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยแีคน่ ีท้า่นก็จะสมตามความปรารถนาที่

ขอไว ้จากน ัน้น าทา่นขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิซึง่มนีามวา่

“อะมาดอวเ์มี๊ ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิศรัทธาในพุทธศาสนา

อยา่งแรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพมา่เคารพกราบ

ไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่

นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก 

ดอกไม ้และผลไม ้ จากนัน้น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon 

Pagoda)พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแห่ง

เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่หง่นีม้ ี

ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้

เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคล

นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใคร

เกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ี้ไดรั้บการ

บรูณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิ
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สามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐะบรขิาร

ของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจ านวน

มากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่

ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ที่

รวมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้ส ิน้ชมระฆงัใบใหญ่

ทีอ่ังกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน่ ้ายา่งกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไมข่ ึน้ภายหลัง

ชาวพมา่ ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แหง่ความสามัคคซี ึง่ชาวพมา่ถอืวา่

เป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ ชมแสงของอัญมณีที่

ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไปเชน่สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, 

สสีม้, สแีดงเป็นตน้ น าท่านรว่มบชูา แมย่กัษ ์ทีเ่ชือ่กันวา่การบชูาท่านจะชว่ยในการตัดกรรมหรอื

ศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเขา้ไดท้ีละคน และพระสุรยินัจนัทรา ขอพรเรือ่ง

ธรุกจิ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่BEST WESTERN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีวดับารม-ีกรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้สักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี

(KyaukHtatgyi Buddha)ห รือ  พ ระนอนตาห วาน  นมั สก าร

พระพทุธรปูนอนทีม่คีวามยาว 55ฟตุ สงู 16ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระที่

มคีวามสวยที่สดุมขีนตาที่งดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการวดั

งาทตัจ ีNga Htat Gyi Pagoda วัดนี้มพีระพุธรูปองคใ์หญ่มคีวามสูง

ประมาณตกึหา้ขัน้  ทรงเครือ่งกษัตรยิ ์ เป็นพระทีส่วยแปลกดอูลังการ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร 

 แลว้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้ักการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติ

อยู่จริง ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนี้ เมื่อน ามาวางบนมือ จะสามารถ

เคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วดันี้ยังไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตุ

ไวม้ากทีส่ดุดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีุตร และองค์

พระอรหันตต์่าง ๆพรอ้มรบัพระธาตุเพือ่น ากลบัไปบูชาเพือ่ความ

เป็นสริมิงคลฟร!ี!  
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สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงย่างกุง้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน  MYANMAR AIRWAYS INT’L 

เทีย่วบนิที ่8M331 

18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ ิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

06-08 พ.ค.61 11,900 11,900 3,000 

01-03 ม.ิย.61 12,900 12,900 3,000 

15-17 ม.ิย.61 12,900 12,900 3,000 

29 ม.ิย.-01 ก.ค.61 12,900 12,900 3,000 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบนิ MYANMAR 

AIRWAYS INT’L (8M) 

 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว 1 คนื และ 3 ดาว 1 คนื  

      (โรงแรมทีพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวนมแีค ่ระดบั 3 ดาว Local เทา่น ัน้) 

 คา่ระวางน ้าหนัก 30 กโิลกรัม 

 คา่รถขึน้-ลงพระธาตอุนิแขวน 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอุบัตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย

อายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไข

ของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็นพิษ

เทา่น ัน้**) 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 
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 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

600 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (มากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 5,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ท่านควร

จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่ก

และตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับ

ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถือผลประโยชน ์

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และพมา่ 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ที่ไม่ไดถ้ือ PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 

8 ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกด์
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ทอ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอด

การเดนิทางทีป่ระเทศพม่าเป็นอย่างด ีแต่ถา้ต ่ากว่า 8 ท่าน ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิม่ออก

เดนิทางในกรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด 

หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 

 

ส าคญัทีส่ดุ!! 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


