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วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (-/-/เยน็) 

10.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

13.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน PG 707** บริการอาหารร้อนและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 
** สายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ต้ังอยู่บริเวณช้ัน 3 ของอาคาร 

ผู้โดยสารConcourse Dตรงข้ามกับประตูขึน้เคร่ืองหมายเลขD7 ** 

หมายเหตุ เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเป็นต๋ัวกรุ๊ประบบRandomไม่สามารถล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ได้น่ังติดกันและ
ไม่สามารถเลือกช่วงที่น่ังบนเคร่ืองบินได้ในคณะ ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขสายการบิน  

 
 
 
 
 
 
 
14.35 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธีิการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ถึงยา่งกุง้ น าท่านสกัการะ พระ 

พุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง16ฟุตซ่ึงเป็นพระที่มี
ความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 
108 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย  
ชม เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพือ่บรรจุพระบรมธาตุ
ที่พระสงฆอิ์นเดีย 8รูปไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่ง
น้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค า
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูป
ทอง เงิน ส าริด700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือ
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พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่ประดบัดว้ยกระเบื้องสีสนังดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ
หลายจุดในองคพ์ระเจดียจ์ากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาว
ไทย 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
     
จากนั้น น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าววา่ 

นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไป
กลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้
ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

จากนั้น น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัห้าร้อย
กว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มี 
ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ช
เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนักยีสิ่บ
สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ  านวนแปดเส้นและเคร่ืองอัฐ ะบริขารของ
พระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านาน
และภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้เสียก่อน 
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องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึง
ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้ท่านชมแสง
ของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปน าท่านร่วมบูชาแม่ยักษ์ที่
เช่ือกนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูใ่นช่องแคบเขา้ไดท้ีละคน และ
พระสุริยันจันทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
    วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกตุตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 
   ปฐมังกกสัุนธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
   ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
    อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามธิาตุโยอหังวนัทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 
19.00น.  บริการอาหารค า่ณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ นเครือโออิชิ 

 
 
 
 

 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
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**น าท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรมหรูหราระดบั 5 ดาวที่PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR 

 

 

 
วันที่สอง ย่างกุ้ง-วดัไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่ น-พระนอนชเวตาเลียว-คมิปูนแค้มป์-

พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)                           (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโคซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงที่

เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และอายุมากกว่า400ปี 
ห่างจากเมืองยา่งประมาณ80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ2 

ชม.น าท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่
มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่าน
สามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ 

  **วัดนี้ท่านสามารถร่วมท าบุญถวายข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาทได้ ตามศรัทธา ** 
จากนั้น น าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ น าท่านนมสัการ 
ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดที่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ
ไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระ 
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เจดียสู์ง377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ที่ตกลงมาเม่ือปี 
พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป 
เป็นที่ร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นสถานที่ที่พระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระ
กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย ์ท่านจะได้นมัสการ 
ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบ
เหมือนดั่งค า้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้งซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหกัพงัที่ยงัหลงเหลืออยู ่ท  าใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่
ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที่ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่
ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่  

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว** 
จากนั้น ชมเจดีย์ไจ๊ปุ่ นสร้างในปี 1476 มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จ 
 พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดีต สามพระองคค์ือ พระพทุธ 
 เจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างขึ้นโดยสตรีส่ีพีน่อ้งที่มีพทุธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สตัยส์าบานวา่จะ 
 รักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวติต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลือกนัวา่ท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทนัที  
จากนั้น น าท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตา 

เลียวกราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพทุธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นที่เคารพ
นบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตรสูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่
ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีที่ย่างกุ ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่
เหมือนกบัพระนอนของไทย 
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จากน้ัน  น าท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบ
กับสะพานเหล็กที่ข ้ามผ่านชมแม่น ้ าสะโตงสถานที่ส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวม
คนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมา
เป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทย
มากองหน้าของพม่าตามมาทนัที่ริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่าย
ไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมา
ได ้ไดมี้การปะทะกนัที่ริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้
พระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติ
บนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี 
พระแสงปืนที่ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า
“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็น
เคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

จากนั้น เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท าการ
เปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้)ใช้เวลา
เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง พิเศษสุด น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ ใช้
เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึน้ชมพระธาตุอินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึน้
รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี* 
พักที่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึน้อินแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะพักผ่อนตามอัธยาศัย 
น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่ง
จากระดบัน ้ าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพยีง 5.5 เมตรตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ที่ตั้งอยูบ่นยอด
เขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิที่บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งค์
ยอ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุ
อินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทน
ได้**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ห้องอาหารในโรงแรมท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน
แต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม
ผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเยน็มา 
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หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักท่องเทีย่วทีข่ึน้ไปกราบนมสัการ
พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมโีรงแรมจ ากดั แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการ

เดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นห้องพดัลม เน่ืองจากบนเขามอีากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ      (เช้า/กลางวัน/-) 

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 
ส าหรับ อาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ต  

  ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ2,000จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั06.30น.    
06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อ าลาที่พกั เปลี่ยนน่ังรถบรรทุกถึงคิมปุนแคม้ป์เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางเขา้สู่เมืองยา่งกุง้ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  
15.20 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 708 

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

................................................................................................................... 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

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 

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

18 ต.ค.62 20 ต.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

25 ต.ค.62 27 ต.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

 

อตัราค่าบริการรวม 
✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
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เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เร่ิมต้ังแต่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน **เร่ิม ต้ังแต่ 1 มิ.ย. 62 เป็นต้นไป**  
(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้
ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่า
เพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

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

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 
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กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

http://www.followmeholiday.com/

