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วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวด-ีวดัไจ๊คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอร์-พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูนแค้มป์-พระธาตุ

อนิทร์แขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)                   (-/กลางวนั/เยน็) 
04.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน FD 251 
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08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)จากนั้น เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค
(Bago)ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยู่
ห่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 

จากน้ัน  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ทีว่ดัไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทีว่ดัแห่งนีไ้ด้ 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
หลังอาหารน าท่านเข้าชมพระธาตุทีต้ั่งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่ เมืองและเป็น 1 ใน 5 

มหาบูชาสถานส่ิงศักดิสิ์ทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า 
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น าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดที่ศักดิสิ์ทธ์ิมาก ซ่ึงเจดีย์น้ี สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์น้ีเป็นศิลปะทีผ่สมผสานระหว่างศิลปะพม่าและ
ศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่

ศักดิสิ์ทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายงัพืน้ล่างแต่
ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลือถงึความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่

แห่งน้ียงัเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณโีบราณเพือ่
ทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมสัการ ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถน า
ธูปไปค ้ากบัยอดของเจดีย์องค์ทีหั่กลงมาเพือ่เป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค ้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง
ยิง่ขึ้นไป 

จากน้ัน น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผ้ึง(KanbawzaThardi Palace)ซ่ึงเพิง่เร่ิมขุดค้นและ

บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงัที่ยงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถาน
แห่งน้ีเป็นทีป่ระทบัของ พระเจ้าบุเรงนองท่านผู้ทีไ่ด้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นทีป่ระทบั

ของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรี
อยธุยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งน้ีได้เหลือเพยีงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้าง

จ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่น ้า

สะโตงสถานทีส่ าคัญ ทางประวัติศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทย

กลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง 
ยกติดตามกองทพัไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น ้า

ไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระ
นเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพ

ของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างน้ีได้นาม
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ปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็นเคร่ืองราชูปโภคยัง

ปรากฏอยู่จนถงึทุกวันน้ี  
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุด

ส าหรับท าการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์
แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขา

ประมาณ 1 ช่ัวโมง  
พิเศษสุด!! น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ข้ึนสู่สถานีพระธาตุใช้เวลาประมาณ 

10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีก
แบบของการข้ึนชมพระธาตุอินแขวน 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่

สามารถข้ึนได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นข้ึนรถบรรทุก
แทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี* 

พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , 

Golden Rock Hotel 
 

หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ  เชิญทุกท่านพกัผ่อนตาม 

อัธยาศัยน าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพยีง 5.5 เมตรต้ังอยู่บนก้อนหินกลมๆ ทีต้ั่งอยู่บน

ยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยนืกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธ์ิทีบ่รรจุอยู่
ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนน้ีทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปี

เกดิของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถอืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณบีน
สรวงสวรรค์โดยเช่ือว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ3 คร้ังผู้ น้ันจะมีแต่ความสุขความ

เจริญพร้อมทัง้ขอส่ิงใดกจ็ะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององค์
พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝาก

สุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 

2,000 จ๊าต/ชุด** 
ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากน้ันท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิทีพ่ระเจดีย์

ได้ตลอดทัง้คืนแต่ประตูเหล็กทีเ่ปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว

หรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพนัคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพืน้ที่น้ันมีความเย็นมาก 
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หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรับนักท่องเทีย่วทีข่ึน้ไปกราบนมสัการ
พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมอืนเมอืงย่างกุ้งและมโีรงแรมจ ากดั แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการ

เดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นห้องพดัลม เนื่องจากบนเขามอีากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลอืกหรือรีเควสโรงแรมได้  
 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวด-ีเจดย์ีไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-เจดย์ีชเวดากอง 
                          (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบั
นะคะ ส าหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-
10,000จา๊ต 

  ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ2,000จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั  
06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อ าลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั เปลี่ยนน่ังรถถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหง

สาวดี  
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จากน้ัน  น าชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)

สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบั
นั่ ง โ ด ย ร อ บ ทั้ ง  4ทิ ศ  สู ง  3 0  เ ม ต ร
ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศ
เหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์
คือ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)

เล่ากนัว่าสร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่น้องท่ีมีพุทธ
ศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะ
รักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัวา่ท าให้พระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอย
ร้าวข้ึนทนัที  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 

 
บ่าย    นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 

(ShewThalyang Buddha)กราบ
นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ี ท่ี มีพุทธ
ลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี 
พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาว
พม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงาม
ท่ีสุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 
เ มตร ถึ งแม้จ ะ ไม่ ใ ห ญ่ เท่ าพ ระพุท ธ
ไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดย
พระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท เป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

  น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 
จากน้ัน   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทตัยหีรือพระนอน 
  ตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวย

ท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
เยน็  น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง 
มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถ
น าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิ
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รมงคลนอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจ าวนัเกดิประดิษฐานทั้งแปดทศิรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหน
ก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดย
กษตัริยห์ลายรัชกาลองค์เจดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้น
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสาม
พระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่น
ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อน
เป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิ
หลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุง้เสียก่อน
องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
สามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชม
แสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง, สี
น ้าเงิน, สีส้ม, สีแดงเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
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ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
  วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 
 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
  อหงัวนัทามิตุระโตอหังวนัทามิธาตุโยอหังวนัทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 
  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

 

19.00น.   บริการอาหารค ่าณ ห้องอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ดอาหารทะเลสด
เติมไม่อั้น 

 เชิญท่านอิม่อร่อยกบัอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติไม่จ ากดัเวลาและพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
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วนัทีส่าม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดย์ีเยเลพญา-เจดย์ีโบตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                                                                        
                         (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซ่ึงอยูห่่าง

จากยา่งกุง้ประมาณ 45กิโลเมตรเม่ือเดินทาง
ถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง 
ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสใน
สมยัโบราณ จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ. 2156 
ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ท่าน
จะเห็นเศษซากก าแพงสไตล ์ลูซิตา เนียน
บาโรกตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบั
แม่น ้าอิระวดี น าท่านนัง่เรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา(KyaikHwawWunPagoda)พระปางมารวชิยัอนั
งดงามบนเกาะกลางน ้าอายนุบัพนัปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น ้าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนั
น ้าท่วมได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพือ่ขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปทีเ่ป็นที่
นับถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวยีนให้เห็นครีบหลัง
ทีโ่ผล่เหนือผวิน า้ จากน้ัน น าท่านเดินทางกลบัย่างกุ้ง 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลัดกุ้งมังกร** 
จากน้ัน  น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ 

เทพเจ้าศักดิ์ สิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี)เพื่อ

ขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย

หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบ
มาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่าบาท

หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่า
เพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบ

โบยสัีก2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้จากน้ันกเ็อาหน้าผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบ
โบยีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากน้ันน าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อ

สักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิด

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพม่า
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เคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่า

นิยมขอพรจากเทพองค์น้ีกันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบบูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากน้ัน น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot 

Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น
ลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ที่มี

ศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เส้ือผ้าส าเร็จรูป แป้งทา
นาคา เป็นต้น  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้อง

แสดงให้ศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.25 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเทีย่วบินที ่ FD 258 
21.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  

 

 
**รายการขึน้พระธาตุอนิแขวนทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าเน่ืองจากปัจจุบันมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางขึน้เป็นจ านวนมาก และด้วยโรงแรมมจี านวนจ ากดั ท าให้ห้องพกัไม่
เพยีงพอต่อการรองรับนักท่องเทีย่ว ในกรณห้ีองคนืแรกเตม็ ทางผู้จดัจะสลบัขึน้เป็นวนัทีส่องแทน ** 

 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายื่นวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์
จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 
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อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อนิแขวน บินไทยแอร์เอเชีย 
PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมเีตียง เด็กไม่มเีตียง พกัเดี่ยว 

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 

24 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
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31 ม.ค. 63 02 ก.พ. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

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

เงื่อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่าง
การเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณต้ีองการใบก ากบัภาษี)  

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้
ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 
 
 
 



 

-13- 

          

RYRK180270 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทัวร์ : กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วนั) 
ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบริษทั รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจดิศิริ 

 ธนำคำรกสิกรไทย  เลขที ่ 760-2-60427–0 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

   ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขที ่ 405-0-14046-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

    ธนำคำร กรุงเทพ  เลขที ่ 919-0-20407–4 สำขำสุขุมวิท 77 (ประเวศ)  

 ธนำคำรกรุงไทย เลขที ่ 845-0-11221-4 สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

         ธนำคำรทหำรไทย เลขที ่ 262-2-02142-2 สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 

หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนส่งหนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดินทำงมำที่ไลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / 

rakyimtour2 / 0613934433 / 0818171514 / 0936952758 / suksiritrip   หรืออีเมลล ์

 E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
กรณยีกเลกิ : 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 
วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้
ตามความเป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวัน
เดินทางหรือยกเลกิการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 
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 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท า
การออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณ ีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยน
เวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – 
ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่

ท่องเทีย่วเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ 
เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทาง
ธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 
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 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจท าให้
ท่านโดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้อง
ท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณมีี “คดีความ” ทีไ่ม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์ว่าท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอยีดอายุครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแทแ้ลว้จึงมดัจ าเพื่อประโยชนข์องท่านเอง** 


