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วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดย์ีโบตาทาวน์

10.30น. พร้อมกนัทีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 

Bangkok Airway (PG)โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

13.40น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเทยีวบิน

** สายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ตังอยู่บริเวณชัน 

ผู้โดยสารConcourse D

หมายเหตุ เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบ

ไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน

 
 
 
 
 
 
 
14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแล้วถึงย่างกุง้ นาํ

ท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

นอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนทีมีความ

ยาว 55ฟุต สูง16ฟุตซึงเป็นพระทีมีความพระทีมี

ความสวยทีสุดมีขนตาทีงดงามพระบาทมีภาพ

มงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึง

แตกต่างกบัศิลปะของไทยชม 

ไดน้าํมาเมือ 2,000ปีก่อน ในปี 

พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 

ตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภา

สาํหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียจ์ากนนันาํท่านขอพร 

ชาวพม่าและชาวไทย 

เจดย์ีโบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 

สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ Fสายการบินบางกอกแอร์เวย์

โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเทยีวบินPG 707** บริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง

บางกอกแอร์เวย์ให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ตังอยู่บริเวณชัน 

Concourse Dตรงข้ามกบัประตูขึนเครืองหมายเลขD7

เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตัวกรุ๊ประบบRandomไม่สามารถล็อกทนัีงได้ 

ไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน

กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการ 

ตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแล้วถึงย่างกุง้ นาํ

พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระ

นมสัการพระพุทธรูปนอนทีมีความ

ฟุตซึงเป็นพระทีมีความพระทีมี

ความสวยทีสุดมีขนตาทีงดงามพระบาทมีภาพ

ประการ และพระบาทซ้อนกันซึง

แตกต่างกบัศิลปะของไทยชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพือบรรจุพระบรมธาตุทีพระสงฆอิ์นเ

ปีก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่งนีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุ

พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์ประดบัด้วยกระเบืองสีสันงดงาม และมีมุม

สาํหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียจ์ากนนันาํท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือพระเทพทันใจ

 

พระมหาเจดย์ีชเวดากอง  (-/-/เยน็) 

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

บริการอาหารร้อนและเครืองดืมบนเครือง** 
บางกอกแอร์เวย์ให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ตังอยู่บริเวณชัน 3 ของอาคาร 

D7 ** 
ไม่สามารถล็อกทนัีงได้ ทีนังอาจจะไม่ได้นังติดกนัและ

ไม่สามารถเลือกช่วงทีนังบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสายการบิน  

สร้างโดยทหารพนันายเพือบรรจุพระบรมธาตุทีพระสงฆอิ์นเดีย8รูป

เจดียแ์ห่งนีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุ

องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ยในเจดียที์ประดบัด้วยกระเบืองสีสันงดงาม และมีมุม

นัตโบโบย ีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิสิทธิของ
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วิธีการสักการะรูปปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพือขอสิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 

โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า 

บาทหรือจ๊าด กไ็ด้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนันก็

เอาหน้าผากไปแตะกบันิวชีของนัตโบโบยแีค่นีท่านกจ็ะสมตามความปราถนาทขีอไว้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนนั นาํท่านขา้มฝังไปอีกฟากหนึงของถนน เพือสักการะ เทพกระซิบซึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมียะ”ตามตาํนานกล่าวว่า 

นางเป็นธิดาของพญานาค ทีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือสัตวจ์นเมือสินชีวิตไป

กลายเป็นนตัซึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืนได้

ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํานม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนนั นาํท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อย

กว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ีใหญ่ทีสุดในพม่าสถานทีแห่งนีมี 

ลานอธิษฐาน จุดทบีุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพือขอพรจากองค์เจดีย์ช

เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนีรอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิด

ประดิษฐานทังแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

พระเจดียนี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองคาํทงัหมดนาํหนกัยีสิบ

สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ ํานวนแปดเส้นและเครืองอัฐะบริขารของ

พระพุทธเจา้องค์ก่อนทงัสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชร

ขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีทิศซึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง

ปราสาทซ้อนเป็นชนัๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชินทีรวมกนัขึนเป็นส่วนหนึงของพุทธเจดียล์้วนมีตาํนาน

และภูมิหลงัความเป็นมาทงัสินชมระฆงัใบใหญ่ทีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นาํยา่งกุง้เสียก่อน 
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องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึนมาแขวนไวท้ีเดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึง

ชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัดิสิทธิให้ตีระฆงั 3ครังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้งัตอ้งการจากนนัให้ท่านชมแสง

ของอญัมณีทีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปนาํท่านร่วมบูชาแม่ยักษ์ที

เชือกนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูใ่นช่องแคบเขา้ไดที้ละคน และ

พระสุริยนัจันทรา ขอพรเรืองธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

    วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 

   ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

   ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

    อหังวันทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทแีปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารคําณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีม้อไฟและซูชิ นเครือโออชิิ 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน พญานาค 



 
 BT-MMR021_PG_JUN-SEP19 

 

**นําท่านเข้าสู่ทีพกั โรงแรมหรูหราระดบั 

 
วนัทสีอง ย่างกุ้ง-วดัไจ๊คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอว์

พระธาตุอนิทร์แขวน(รวมรถขึนพระธาตุ

เช้า   บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของ

โรงแรม 

จากนนั  เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค

อดีตเป็นเมืองหลวงทีเก่าแก่ทีสุดของเมือง

มอญโบราณทียิงใหญ่ และอายุมากกว่า

ห่างจากเมืองยา่ง ประมาณ80 

เวลาเดินทางประมาณ2 ชม.

พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ทวีดัไจ้คะวาย

ที มี พ ร ะ ภิ ก ษุ แ ล ะ ส า ม เ ณ ร ไ ป ศึ ก ษ า

พระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก 

สมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทวีดัแห่งนีได้

  **วดันีท่านสามารถร่วมทําบุญถวายข้าวสารกระสอบละ 

นําท่านเข้าสู่ทีพกั โรงแรมหรูหราระดบั 5 ดาวทีPARK ROYAL YANGON HOTEL

เจดย์ีชเวมอดอว์-พระราชวงับุเรงนอง-เจดย์ีไจ้ปุ่ น-พระนอนชเวตาเลยีว

รวมรถขึนพระธาตุ)                           (เช้า/กลางวนั

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของ

เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโคซึงใน

อดีตเป็นเมืองหลวงทีเก่าแก่ทีสุดของเมือง

อายุมากกว่า400ปี 

80 กิโลเมตร) ใช้

.นาํท่าน ตักบาตร

รูป ทวีดัไจ้คะวาย สถานที

ที มี พ ร ะ ภิ ก ษุ แ ล ะ ส า ม เ ณ ร ไ ป ศึ ก ษ า

พระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก ท่านสามารถนํา

สมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทวีดัแห่งนีได้ 

วดันีท่านสามารถร่วมทําบุญถวายข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาทได้ ตามศรัทธา 

ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 

พระนอนชเวตาเลยีว-คมิปูนแค้มป์-

กลางวนั/เยน็) 

บาทได้ ตามศรัทธา ** 
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จากนนั นาํท่านเขา้ชมพระธาตุทีตงัอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง

ศกัดิสิทธิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นาํท่านนมสัการ 

ยอดเจดียห์กัซึงชาวมอญและชาวพม่าเชือกนัว่าเป็นจุดทีศกัดิสิทธิมาก ซึงเจดียนี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ

ไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคนี์เป็นศิลปะทีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจดียสู์ง377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง51 ฟุต มีจุดอธิษฐานทีศกัดิสิทธิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ทีตกลงมาเมือปี 

พ.ศ. 2473 ดว้ยนาํหนกัทีมหาศาล ตกลงมายงัพืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป 

เป็นทีรําลือถึงความศกัดิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานทีแห่งนียงัเป็นสถานทีทีพระเจา้หงสาลินดาํ ใช้เป็นทีเจาะพระ

กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือทดสอบความกล้าหาญก่อนขึนครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ 

ณจุดอธิษฐานอันศักดิสิทธิ และสามารถนําธูปไปคํากับยอดของเจดีย์องค์ทีหักลงมาเพือเป็นสิริมงคลซึงเปรียบ

เหมือนดงัคาํจุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยงิขึนไป 

จากนนั นาํท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึงซึงเพิงเริมขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เมือปี พ.ศ.2533 จากซาก

ปรักหกัพงัทียงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้ันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนีเป็นทีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี

ได้รับคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นทีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ครังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนีไดเ้หลือเพียงแต่

ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขึนมาใหม่  
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เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นําเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว** 

จากนนั ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่ นสร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันงัโดยรอบทงั4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จ 

 พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธ 

 เจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างขึนโดยสตรีสีพนีอ้งทีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตยส์าบานวา่จะ 

 รักษาพรหมจรรยไ์วช้วัชีวติต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลือกนัวา่ทาํให้พระพุทธรูปองคน์นัเกิดรอยร้าวขึนทนัที  

จากนนั  นาํท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีวกราบนมสัการพระพุทธรูปนอนทีทีมีพุทธลกัษณะทีสวยงามในแบบ 

  ของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึงเป็นทีเคารพนบัถือของชาวพม่าทวัประเทศและเป็นพระนอนทีงดงามทีสุดของพม่า 

  องคพ์ระยาว 55 เมตรสูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีทียา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาท 

  จะวางเหลือมพระบาท เป็นลกัษณะทีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

 

 

 
จากนัน  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่าน

จะไดพ้บกบัสะพานเหล็กทีขา้มผา่นชมแม่นําสะโตงสถานที

สําคญัทางประวติัศาสตร์ ซึงในอดีตขณะที2 สมเด็จพระ

นเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่า
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ไล่ตามซึงนาํทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของ

พม่าตามมาทนัทีริมฝังแม่นาํสะโตง ในขณะ ทีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นาํไปแลว้พระองค์ไดค้อยป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้ม

ตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัทีริมฝังแม่นาํสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุ

รกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที

ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นาํสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ

อนัเป็นเครืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนันี  

จากนนั เดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ1  

ชวัโมง ก็จะถึง คมิปูนแค้มป์ซึงเป็นจุดสาํหรับทาํการเปลียน 

เป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจําเส้นทางชนิดเดียวทจีะ 

สามารถขึนพระธาตุอนิทร์แขวนได้)ใชเ้วลาเดินทางจาก 

คิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชวัโมง พิเศษสุด นําท่านนังกระเช้าไฟฟ้า ขึนสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 

10 นาที ให้ท่านได้สัมผสักบับรรยากาศอนัสวยงามอีกแบบของการขึนชมพระธาตุอนิแขวน 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติทีไม่สามารถขึนได้ ทางบริษัทฯจะเปลียนเป็นขึน

รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิการคืนเงนิทุกกรณ*ี* 

พักทKีyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึนอนิแขวนได้แค่ครังเดียวค่ะพักผ่อนตามอธัยาศัย 

นาํท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่ง

จากระดบันาํทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตงัอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ทีตงัอยูบ่นยอด

เขาอยา่งหมินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิสิทธิทีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งค์

ยอ่มทาํใหหิ้นกอ้นนีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเรือยไป ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพือปิดทององค์พระธาตุ

อนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทน

ได้**สําหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองคําเปลวราคาเริมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 
คาํ  บริการอาหารคํา  ณ ห้องอาหารในโรงแรมท่านสามารถขึนไปนมสัการหรือนงัสมาธิทีพระเจดียไ์ดต้ลอดทงัคืน

แตป่ระตูเหลก็ทเีปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม

ผา้พนัคอเบาะรองนงัเนืองจากบริเวณพืนทีนนัมีความเยน็มา 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพือความสะดวกสบายเพอืรองรับนักท่องเทยีวทขีนึไปกราบนมัสการ

พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมโีรงแรมจํากัด แต่ได้เรืองความสะดวกจากการ

เดินทาง บางโรงแรมมีเป็นห้องพดัลม เนืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้ 
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วนัทสีาม พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวด-ีย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวนั/-) 

05.00 น.   อรุณสวสัดิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั สําหรับผูท้ีตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 

สาํหรับ อาหารทีจะใส่บาตรสามารถซือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จาํหน่ายราคาอาหารเริมตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ต  

  ดอกไมธู้ปเทียนเริมตน้ชุดละ2,000จา๊ต ทาํบุญตามอธัยาศยั06.30น.    

06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.   อาํลาทีพกั เปลยีนนังรถบรรทุกถึงคิมปุนแคม้ป์เปลียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางเขา้สู่เมืองยา่งกุง้ 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  

15.20 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทยีวบินทPีG 708 

  ** บริการอาหารและเครืองดืมบนเครือง** 

17.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ........พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

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

 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดยีว 

21 ม.ิย.62 23 ม.ิย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

28 ม.ิย.62 30 ม.ิย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
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19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ก.ค.62 29 ก.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

02 ส.ค. 62 04 ส.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 ส.ค. 62 12 ส.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

16 ส.ค. 62 18 ส.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ส.ค. 62 25 ส.ค. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 ส.ค. 62 01 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

06 ก.ย. 62 08 ก.ย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

13 ก.ย. 62 15 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 ก.ย. 62 22 ก.ย. 62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 ก.ย. 62 29 ก.ย. 62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถนิและหวัหน้าทัวร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

เงือนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ

เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7%(เริมตังแต่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทสัีงเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 



 
 BT-MMR021_PG_JUN-SEP19 

 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซึง

อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน**เริมตังแต่1 มิ.ย.62 เป็นต้นไป** 

(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

 

** ขณะนีรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึงจะมีผลบังคับใช้

ตังแต่วนัท ี11 สิงหาคม 2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะต้องกลบัมายืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีา

เพมิอกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 

วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ: 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

กรณเีจ็บป่วย: 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทไีม่สามารถยกเลกิหรือเลือนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

เงือนไขอนืๆ : 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ทีบริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน 

บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป

ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
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 กรณทีท่ีานต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน,ตัวรถทัวร์,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลยีนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเทยีว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเีกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทยีวเองหรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงัหมด 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทไีม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทอียู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายุครรภ์ทชัีดเจน สิงนีอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 


