
 

 
 

 
 
 
 

 
 

• สกัการะพระธาตอิุนแขวนอนัศกัดิ�สิทธิ� 

• สกัการะพระธาตมุเุตาเจดีย์ชเวมอดอร์ 

• ขอพรสิ�งศกัดิ�สิทธิ�คูบ้่านคูเ่มืองมหาเจดีย์ชเวดากอง 

• ตกับาตรพระสงฆ์ 1000 รูป ณ วดัไจ๊คะวาย 

• ขอพระทนัใจ ณ พระเทพทนัใจ (นตัโบโบยี) 

• นมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว 

• พระพทุธรูปนอนที�สวยงามในแบบของมอญ 

• ช้อปปิ3งสินค้าพื 3นเมืองตลาดสก็อต 

• แจกกระเป๋า Shopping Bag ท่านละ 1 ใบ 
                    

รายละเอียดการเดนิทาง 
วันแรก           กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัยี-เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ 
                   - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                                                (- / L / D) 
08.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร1 ขาออก ชั 3น 4  เคาน์เตอร์ N01-04 สายการบิน8M

เมียนม่าร์แอร์เวย์  เจ้าหน้าที� Planet Holidays Travel คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก
ก่อนการเดินทางแก่ทา่น 

10.40 น ออกเดินทางสูก่รุงย่างกุ้ ง โดยเที2ยวบนิที2  8M336 บริการอาหารว่างบนเครื2อง 

11.25 น.        เดินทางถงึ สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที�เรียบร้อยแล้ว (เวลา
ท้องถิ2นที2เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ2งชั2วโมง)  



 

นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) 
หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนที�มีความยาว 55 ฟุต สงู 
16 ฟตุ ซึ�งเป็นพระที�มีความสวยที�สดุมีขนตาที�งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 
108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ�งแตกต่างกับศิลปะของไทย  หลัง
อาหารเชิญสกัการะ เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื�อบรรจุ
พระบรมธาตทุี�พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นํามาเมื�อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 
เจดีย์แห่งนี 3ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคํา
บรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอีุก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 
สําริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพมา่ 
ภายในเจดีย์ที�ประดบัด้วยกระเบื 3องสีสนังดงาม และมีมมุสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์นํา
ท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ�สิทธิ�ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการ
สกัการะรูปปั3นเทพทนัใจ (นตัโบโบยี) เพื�อขอสิ�งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ 
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื�นๆมาสกัการะ นตัโบโบยีจะชอบมาก จากนั 3นก็ให้เอาเงินจะ
เป็นดอลลา่ บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แตแ่นะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใสมื่อ
ของนตัโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั 3นก็เอาหน้าผากไปแตะ
กบันิ 3วชี 3ของนัตโบโบยี แค่นี 3ท่านก็จะสมตามความปราถนาที�ขอไว้  จากนั 3นนําท่านข้ามฝั�งไปอีกฟาก
หนึ�งของถนน เพื�อสกัการะ เทพกระซิบ ซึ�งมีนามว่า “อะมาดอว์เมีJยะ” ตามตํานานกลา่วว่า นางเป็น
ธิดาของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื 3อสัตว์จนเมื�อ
สิ 3นชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ�งการขอพรเทพกระซิบต้องไป
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื�นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี 3กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ 
บชูาด้วยนํ 3านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้    

 จากนั 3น จากนั 3นนําทา่นชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์
ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง 
ชื�อเดิมของเมืองย่างกุ้ ง มหาเจดีย์ที�ใหญ่ที�สดุในพมา่ สถานที�แห่งนี 3มี ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอ
พรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื�อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพื�อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี 3รอบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกิดประดิษฐาน
ทั 3งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงนํ 3าพระประจําวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   
พระเจดีย์นี 3ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้ มด้วยแผ่นทองคํา
ทั 3งหมดนํ 3าหนกัยี�สบิสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและ
เครื�องอฐัะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั 3งสามพระองค์ บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอญั



 

มณีต่างๆ จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่
ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงาม
ของวิหารสี�ทิศ ซึ�งทําเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลงัคา
ทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั 3นๆงานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมทุกชิ 3นที�รวมกันขึ 3นเป็นส่วนหนึ�งของ
พทุธเจดีย์ล้วนมีตํานานและภูมิหลงัความเป็นมาทั 3งสิ 3น ชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไปแต่
เกิดพลัดตกแม่นํ 3าย่างกุ้ งเสียก่อนองักฤษกู้ เท่าไหร่ก็ไม่ขึ 3นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักู้ขึ 3นมาแขวนไว้ที�
เดิมได้ จึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ�งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัดิ�สิทธิ� ให้ตีระฆงั 3 ครั 3ง
แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั�งต้องการ  จากนั 3นให้ท่านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉัตรโดย
จดุชมแตล่ะจดุท่านจะได้เหน็แสงสีตา่งกนัออกไป เช่น สีเหลอืง, สีนํ 3าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น   

                                
                คาํไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง 
สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะต ิทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย  ธัสสะติ ตติยัง 

กัสสปัง พุทธจวีะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะ  ติ อหงั วันทามิ 
ตุระโต อหงั วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหงั วันทามิ สิระสา 

                    *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที2แปลว่าชยัชนะและความสําเร็จ *** 
 
 
 
 

 
19.00 น. � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** 
เมนูพเิศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ2ง **  
 
 

วันเกิด อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ 
พุธ

กลางคืน 
พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์
สญัลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไมมี่งา หนหูางยาว หนหูางสั 3น พญานาค 



 

 
 
 
 ���� พักที2   YANGON HOTEL // CENTRAL HOTEL // YANKIN HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
วันที2สอง   หงสาวด-ีสัการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์-ตักบาตรพระ1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย 
              พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน   (รวมรถขึ gนพระธาตุอินแขวน)     ( B / L / D ) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น.       นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมืองพะโค (Bago) ซึ�งในอดีตเป็น

เมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สดุของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่าง
กุ้ ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.45 ชม. นําท่านเข้าชมพระธาตุที�ตั 3งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 
เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น  1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ�ง
ศักดิ�สิทธิ�ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา 
(Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจ้า นํา
ท่านนมสัการ ยอดเจดีย์หกัซึ�งชาวมอญและชาวพมา่เชื�อกนัวา่เป็นจดุที�ศกัดิ�สิทธิ�มาก ซึ�งเจดีย์นี 3 สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดีย์องค์นี 3เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่า
และศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สงู  377 ฟุต สงูกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุด
อธิษฐานที�ศกัดิ�สิทธิ�อยู่ ตรงบริเวณยอดฉตัร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. 2473 ด้วยนํ 3าหนกัที�มหาศาล ตกลง
มายังพื 3นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ�าลือถึงความศกัดิ�-
สิทธ์โดยแท้ และสถานที�แห่งนี 3ยังเป็นสถานที�ที�พระเจ้าหงสาลิ 3นดํา ใช้เป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตาม
พระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ 3นครองราชย์ ท่านจะได้นมสัการ ณ จุด
อธิษฐานอนัศกัดิ�สิทธิ� และสามารถนําธูปไปคํ 3ากบัยอดของเจดีย์องค์ที�
หักลงมาเพื�อเป็นสิริมงคล ซึ�งเปรียบเหมือนดั�งคํ 3าจุนชีวิตให้
เจริญรุ่งเรืองยิ�งขึ 3นไป หลังจากนัgนนําท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 
1,000 รูป ที2 วัดไจ้คะวาย สถานที2ที2 มีพระภิกษุและสามเณรไป 
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ท่านสามารถนําสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคที�วดัแหง่นี 3ได้ 

เที2ยง             � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ gาย่าง ** 



 

หลงัอาหารนําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ gง (Kanbawza Thardi Palace) ซึ�งเพิ�ง
เ ริ� มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื�อปี  พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหกัพังที�ยงัหลงเหลืออยู่ ทําให้สนันิษฐานได้ว่าโบราณสถาน
แห่งนี 3เป็นที�ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ ที�ได้รับคํา
สรรเสริญว่าเป็น ผู้ ชนะสิบทิศ และเป็นที�ประทับของ พระนาง
สพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั 3งต้องตกเป็น
เชลยศกึ เมื�อต้องเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พม่า แตปั่จจบุนั พระราชวงัแห่งนี 3ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจําลองพระราชวังและตําหนักต่างๆ 
ขึ 3นมาใหมโ่ดยอ้างอิงจากพงศาวดาร นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้

โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที�ข้าม
ผ่านชมแม่นํ gาสะโตง สถานที�สําคญัทางประวตัิศาสตร์ ซึ�งในอดีต
ขณะที� 2 สมเด็จพระนเรศวรกําลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ได้
ถูกทหารพม่าไลต่ามซึ�งนําทพัโดย สรุกรรมาเป็นกองหน้าพระมหา
อุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทนัที�ริมฝั�งแม่นํ 3าสะโตง 
ในขณะ ที�ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่นํ 3าไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศกึข้ามตามมาได้  ได้มีการ
ปะทะกนัที�ริมฝั�งแมนํ่ 3าสะโตง  สมเดจ็พระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสรุกรรมา 
แม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระ
แสงปืนที�ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี 3ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนต้นข้ามแม่นํ 3าสะโตง"
นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเครื�องราชปูโภค ยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนันี 3 จากนั 3นนําท่านเดินทางสู ่
พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ gมปุ่ นแค้มป์ เพื�อทําการ
เปลี�ยนเป็นรถท้องถิ�น เป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจําเส้นทางชนิดเดียวที�เราจะสามารถขึ 3นพระ
ธาตอิุนทร์แขวนได้) เพื�อเดินทางสูย่อดเขา  ���� พักที2 MOUNTAIN TOP HOTEL // KYAITHIYO 
HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL  
 
หลงัจากนั 3น นําชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)  

แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดบันํ 3าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 
เมตร ตั 3งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที�ตั 3งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ�นเหม่ แตช่าวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก 
เพราะพระเกศาธาตุศักดิ�สิทธิ�ที�บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทําให้หินก้อนนี 3ทรงตัวอยู่ได้อย่าง
สมดุลเรื�อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี 3ให้ถือเป็น 
พระธาตปีุเกิดของปีจอ แทนพระเกตแุก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื�อว่าถ้าผู้ ใดได้มานมสัการพระ



 

ธาตอิุนทร์แขวนนี 3ครบ 3 ครั 3ง ผู้นั 3นจะมีแตค่วามสขุความเจริญ พร้อมทั 3งขอสิ�งใดก็จะได้สมดั�งปรารถนา
ทกุประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื2อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิด
ทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 

คํ2า                 � บริการอาหารคํ2า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั 3นท่านสามารถขึ 3นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�   
  พระเจดีย์ได้ตลอดทั 3งคืน แต่ประตเูหล็กที�เปิดสําหรับสภุาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  ควรเตรียม       
  เสื 3อกนัหนาว หรือกนัลมหรือผ้าหม่ ผ้าพนัคอ เบาะรองนั�งเนื�องจากบริเวณพื 3นที�นั 3นมีความเย็นมาก 
 
 
วันที2สาม        พระธาตุอินแขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ตลาดสก๊อต       ( B / L / D ) 

05.00 น.      อรุณสวสัดิ�ยามเช้า อิสระตามอธัยาศยั สําหรับผู้ ที�ต้องการใสบ่าตรพระธาตอิุนแขวน  
06.30 น.      � บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.  นําท่านอาํลาที2พัก ออกเดนิทางกลับถึงคมิปุนแค้มป์  เปลี2ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมนํา

ท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี นําท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang 

Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที� ที� มีพุทธลักษณะที�สวยงามในแบบของมอญ  ในปี 
พ.ศ.2524  ซึ�งเป็นที�เคารพนบัถือของชาวพม่าทั�วประเทศและเป็นพระนอนที�งดงามที�สดุของพม่า องค์
พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทตัจีที�ย่างกุ้ ง แต่ก็งามกว่า
โดยพระบาทจะวางเหลื�อมพระบาท ซึ�งจะเป็นลกัษณะที�ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย จากนั 3นนําชม 
เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างในปี 1476 มีพระพทุธรูปปางประทบันั�งโดยรอบทั 3ง 4 ทิศ สงู 
30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) 
กบัพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพทุธเจ้ามหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เล่ากนัว่าสร้างขึ 3นโดย
สตรีสี�พี�น้องที�มีพุทธศรัทธาสงูสง่และตา่งให้สตัย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั�วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 
สาวหนีไปแตง่งาน รํ�าลอืกนัวา่ทําให้พระพุทธรูปองค์นั 3นเกิดรอยร้าวขึ 3นทนัที   

เที2ยง              � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ gาย่าง ** 
นําท่านช้อปปิ3ง ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) 
เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ 3นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น
ลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนัหลายหลงั สินค้าที�จําหน่ายในตลาดแห่งนี 3มีหลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน 
ที�มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื 3อผ้า
สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซื gอสิ gนค้าหรืออัญมณีที2มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย 
ทุกครัgง เนื2องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

16.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิเมียนมาร์แอร์เวย์  



 

เที2ยวบนิที2 8M331 บริการอาหารบนเครื2อง  
18.15  น. เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
  

���� ขอบพระคุณทุกท่านที2ใช้บริการ ���� 
 

(กรุ๊ปออกเดินทาง 20ท่าน ขึ gนไป ) 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ   

2 ท่าน 

เดก็เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่           

2 ท่าน 

เดก็ไม่เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่     

2 ท่าน 

พักเดี2ยว 
ท่านละ 

 
6-8  / 12-14 / 13-15 / 19-21 / 20-22 / 

26-28 / 27-29 มิ.ย. 
 

13,800 13,800 12,800 4,000 

1-3 / 3-5 / 4-6 / 17-19  / 18-20 /  
24-26 / 25-27  ก.ค. 

 
13,800 13,800 12,800 4,000 

7-9 / 8-10 / 14-16 / 15-17 / 21-23 / 
22-24 ส.ค. 

13,800 13,800 12,800 4,000 

4-6 / 11-13 / 18-20 / 25-27 ก.ย. 13,800 13,800 12,800 4,000 

3-5 / 10-12 / 16-18 / 24-26 ต.ค. 
30 ต.ค. -1 พ.ย. 

13,800 13,800 12,800 4,000 

 
………………………………………................อตัรานี 3รวม………………………………….………………… 

�คา่ตัuวเครื�องบินไป-กลบักรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -กรุงเทพฯ (ตัuวกรุ๊ป) 
�คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ระบไุว้ในรายการ  �คา่ที�พกัตามที�ระบุในรายการ 2 คนื 
�ค่าวีซ่าพม่าแบบยื2นธรรมดา                                           �ค่านํ 3าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละไม่เกิน 20 กก.   
�คา่บตัรเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยวตา่งๆตามรายการ                ����ค่ารถขึ gน-ลงพระธาตุอนิทร์แขวน  

� มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                                                                                   



 

�ประกนัอบุติัเหตรุะหว่างการเดินทาง ทา่นละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทั 3งนี 3ย่อมอยู่ ในข้อจํากดัที�มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 

…………………….....................................อตัรานี 3ไม่รวม…………………………………….……………. 
� ค่าทําหนงัสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ด้ระบุไว้ในรายการ  
� ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที�นํ 3าหนกัเกิน 15 กก.   
� ค่าใช้จ่ายอื�น ๆ ที�มไิด้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
�  ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3%  
���� ค่าทปิสินนํ gาใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ2น ประมาณ 400.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน 
 
…………………………………..………...………เงื�อนไขการให้บริการ………………………………………………… 
1. กรุณาจองลว่งหน้าอย่างน้อย 1เดือน พร้อมชําระค่ามดัจํา ท่านละ 5,000 บาท  
 - สว่นที�เหลือชําระกอ่นการเดินทาง 20 วนั 
2. การยกเลิก  2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนัขึ 3นไป คืนเงินทั 3งหมด 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายตามจริง สงวนสิทธิ�การคืนเงินมดัจําทกุกรณี 
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 19  วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทั 3งหมด 

**********วนัทําการ จนัทร์ - ศกุร์ ไม่นบัเสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยดุ นกัขตัฤกษ์************ 
3.เนื�องจากตัuวเครื�องบินต้องเดินทางตามวนัที�ที�ระบุบนหน้าตัuวเท่านั 3นจึงไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง

ใดๆทั 3งสิ 3น กรณียกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั 3งหมดหรือบางสว่นให้กบัท่าน 
4.เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ�งหรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน

สละสทิธิ� ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจําคืนได้ไมว่า่กรณีใด ๆ 
5.กรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองทั 3งที�กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที�บริษัทฯ ระบุ

ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 
 
……………………………………………..………หมายเหต…ุ………………………………………………………… 
     1.บริษัทฯ มีสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี 3 เมื�อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแก้ไขได้ 



 

     2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื�นๆที�อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ 3นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สญูหาย, ความลา่ช้า  หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 
     3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ 3นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ�และจะไม่รับผิดชอบ
คา่บริการที�ท่านได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั 3งสิ 3น 
     4.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 
     5.รายการนี 3เป็นเพียงข้อเสนอที�ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั 3งหนึ�ง หลังจากได้สํารองที�นั�งบนเครื�อง และ
โรงแรมที�พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี 3อาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
     6.ราคานี 3คิดตามราคาตัuวเครื�องบินในปัจจุบัน หากราคาตัuวเครื�องบินปรับสงูขึ 3น บริษัทฯ สงวนสิทธิ�ที�จะปรับราคาตัuว
เครื�องบิน ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานที�เกี�ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี�ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที�จะจัดบริการทัวร์อื�น
ทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนั 3นๆ 
     8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ�ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั 3งสิ 3นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนาม โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านั 3น 
     9.หากไมส่ามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได้ อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั 3งสิ 3น แต่ทั 3งนี 3ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ�การจดัหานี 3โดยไมแ่จ้งให้ทราบล่วงหน้า  
 
………………………….….………เอกสารที�ใช้ในการขอวีซา่ประเทศพม่า…………………………………….…….…. 

**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาํการ** 
�หนงัสือเดินทางที�มีวนักําหนดอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที�จะออกเดินทาง 
�รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ 3ว จํานวน 2 รูป สาํหรับชาวตา่งชาติ 3 รูป พื 3นหลงัสีขาวหน้าตรงเท่านั 3น  
(รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัgน ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ) 
�กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของทา่น กอ่นจดัสง่เลม่พาสปอร์ตให้กบัทางบริษัท 
�รูปถ่ายห้ามเป็นชดุข้าราชการเดด็ขาด 
หมายเหตุ รูปถ่ายพื gนหลังเป็นสีอื2นๆหรือถ่ายเองแล้วปริ gนส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากยื2นวีซ่าไม่ผ่าน
และเกดิค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทั gงสิ gน 
 



 

...............................อตัราค่าวีซา่ดว่น ที�ต้องจ่ายสถานทตู เมื�อท่านส่งหนงัสือเดินทางลา่ช้า ....................................... 
� ยื�นวีซา่ ดว่น 4  วนั เสียคา่ใช้จ่ายเพิ�มท่านละ 500 บาท 

� ยื�นวีซา่ ดว่น 1  วนั และ 2 วนั ลกูค้าต้องไปยื�นด้วยตวัเอง เพื�อโชว์ตวัที�สถานฑูตพมา่ 
 
เนื2องจากสภาวะนํ gามันโลกที2มีการปรับราคาสูงขึ gน ทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ gามันขึ gนใน
อนาคต ซึ2งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�เก็บค่าภาษีนํ gามันเพิ2มตามความเป็นจริง**** 
 
 
 

สําคัญมาก!! กรุณากรอกรายละเอียดในการยื2นวีซ่า 

ข้อมูลเพิ2มเตมิ สําหรับขอวีซ่าพม่า (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชื�อ....................................................................... นามสกลุ.......................................................... 

อาชีพ/ตําแหน่ง........................................................ ชื�อบริษัท.......................................................... 

วนัที�เริ�มทํางาน.........................ถงึ............................ 
ที�อยู่ปัจจบุนั........................................................................................................................................................... 
หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณากรอกสถานที�ทาํงานเก่า 
 

 


