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วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดย์ีโบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดย์ีชเวดากอง  (-/-/เยน็) 

10.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเทีย่วบิน PG 707** บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
** สายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณช้ัน 3 ของอาคาร 

ผู้โดยสารConcourse Dตรงข้ามกบัประตูขึน้เคร่ืองหมายเลขD7 ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ถึงยา่งกุง้ น าท่านสักการะ พระ

พุทธไสยาสน์ เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวาน
นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง16

ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขน
ตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซ้อนกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย  ชม 
เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุ
พระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย  8รูปได้น ามาเม่ือ 
2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่าย
สัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง 



 
  

เงิน ส าริด700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์
ท่ีประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียจ์ากนั้นน าท่านขอพร นัตโบ
โบย ีหรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า 
บาทหรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากน้ันก็
เอาหน้าผากไปแตะกบันิว้ช้ีของนัตโบโบยแีค่นีท่้านกจ็ะสมตามความปราถนาทีข่อไว้ 

 
 
 
 
 

 
 
 
     
 
จากนั้น น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า 

นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไป
กลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้
ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีก้ารบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนั้น น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อย
กว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มี 
ลานอธิษฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ช
เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมี พระประจ าวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้าหนกัยีสิ่บ
สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอัฐะบริขารของ
พระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านาน
และภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุ้งเสียก่อน
องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึง
ชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้ท่านชมแสง
ของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปน าท่านร่วมบูชาแม่ยักษ์ท่ี



 
  

เช่ือกนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเขา้ไดที้ละคน และ
พระสุริยนัจันทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
    วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 
   ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
   ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
    อหังวนัทามิตุระโตอหังวนัทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวนัทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 
19.00น.  บริการอาหารค ่าณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ นเครือโออชิิ 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 
  

**น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 5 ดาวที่PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 

 

วนัทีส่อง ย่างกุ้ง-วดัไจ๊คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอว์-พระราชวงับุเรงนอง-เจดย์ีไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลยีว-คมิปูนแค้มป์-
พระธาตุอนิทร์แขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)                             (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีต

เป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ี
ยิ่งใหญ่ และอายุมากกว่า400ปี  ห่างจากเมืองย่าง
ประมาณ80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ2 

ชม.น าท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้
คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด 
ปากกา ดินสอไปบริจาคทีว่ดัแห่งนีไ้ด้ 

  **วดันีท่้านสามารถร่วมท าบุญถวายข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาทได้ ตามศรัทธา ** 
จากนั้น น าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ 



 
  

ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ
ไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจดียสู์ง377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี 
พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป 
เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใช้เป็นท่ีเจาะพระ
กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนข้ึนครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ 
ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบ
เหมือนดั่งค า้จุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้งซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท  าให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้
ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่
ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่  

 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว** 
จากนั้น ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่นสร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จ 
 พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธ 
 เจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่นอ้งท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตยส์าบานวา่จะ 
 รักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวติต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลือกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที  
จากนั้น น าท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตา 

เลียวกราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมี
พุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี 
พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่า
ทั่วประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด
ของพม่าองค์พระยาว 55 เมตรสูง 16 เมตร
ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจี
ท่ีย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง
เหล่ือมพระบาท เป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกับ
พระนอนของไทย 

 
จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง

สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จ
พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหาร
พม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุป
ราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหน้าของ
พม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยได้
ข้ามแม่น ้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้าม
ตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระ
นเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรร
มาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่าเห็น



 
  

ขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่“พระแสง
ปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุอนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

จากนั้น เดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ1  
ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท าการเปล่ียน 
เป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวทีจ่ะ 
สามารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวนได้)ใชเ้วลาเดินทางจาก 
คิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง พิเศษสุด น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 
10 นาท ีให้ท่านได้สัมผสักบับรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตุอนิแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึ้น
รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี* 
พกัทีK่yaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึน้อนิแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทโียหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่ง
จากระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอด
เขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งค์
ยอ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุ
อนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทน
ได้**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน
แต่ประตูเหลก็ที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม
ผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มา 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักท่องเทีย่วทีข่ึน้ไปกราบนมสัการ
พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมโีรงแรมจ ากดั แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการ

เดินทาง บางโรงแรมมเีป็นห้องพดัลม เน่ืองจากบนเขามอีากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวด-ีย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวนั/-) 

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเช้า อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 
ส าหรับ อาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ต  

  ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ2,000จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั06.30น.    
06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อ าลาท่ีพกั เปลีย่นน่ังรถบรรทุกถึงคิมปุนแคม้ป์เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางเขา้สู่เมืองยา่งกุง้ 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  
15.20 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่วบินที ่PG 708 

  ** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ........พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

................................................................................................................... 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

01 พ.ย.62 03 พ.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 



 
  

08 พ.ย.62 10พ.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

15 พ.ย.62 17 พ.ย.62  34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

22 พ.ย.62 24 พ.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

29 พ.ย.62 01 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

05 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 34+1 17,900 17,500 16,900 3,000 

29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 34+1 18,900 18,500 17,900 3,000 

30 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 34+1 18,900 18,500 17,900 3,000 

31 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 34+1 18,900 18,500 17,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว 
✓ ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (เร่ิมตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) 

 
 
 



 
  

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน **เร่ิม ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป**  
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีา
เพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

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

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 



 
  

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

• กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคัญ 
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 



 
  

➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลีย่นไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

➢ กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด
อายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 
 

 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทวัร์พม่า กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากน้ัน เจ้าหน้าทีจ่ะติดต่อกลบั 

เพ่ือแจ้งรายละเอียดการช าระเงินโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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