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โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB) 
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07.30 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้ โดยสารขาออก ชัน้4 ประต5ู เคาน์ เตอร์ K สายการบิน  

Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้การ ต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกการ
เดินทางแก่ท่าน 

11.00 น. ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุ้ง โดยเท่ียวบนิท่ี UB020 (บริการอาหารวา่งบนเคร่ืองบนิ) 
11.30 น. เดินทางถึง สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบ ร้อย (เวลาท้องถิ่นที่

พม่าช้ากว่าไทยคร่ึงชั่วโมง)   
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (HOT POT SHABU) 

 
น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระ พทุธรูปนอน มีความ 
ยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระนอนท่ีมีความสวยท่ีสดุ มีขนตา ท่ีงดงาม พระบาทมี ภาพมงคล 108 
ประการ และพระบาทซ้อนกนั ซึง่แตกตา่งกบั ศิลปะของไทย จากนัน้น าท่าน สกัการะ เจดย์ีโบตาทาวน์ 
สร้างโดยทหารพนันาย เพื่อ บรรจพุระบรมธาต ุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาประดิษฐานเม่ือ 2,000ปี 
ก่อน ในปี 2466 เดจดีย์แห่งนีถ้กูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมิตร เข้ากลางองค์ และพบพระพทุธรูป ทอง เงิน 
ส าริด 700 องค์ และจารึกดนิเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพมา่ 
ภายในเจดีย์ประดบัด้วยกระเบือ้งสีสนังดงาม และมีมมุ ส าหรับฝึกสมาธิหลายจดุ ในองค์พระเจดย์ี 

 

วันแรก กรุงเทพ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทนัใจ เทพ
กระซิบ) เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    ( - / L / D ) 
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จากนัน้น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจ้าศกัดิส์ทิธ์ิของชาวพมา่ และ ชาวไทย วิธีสกัการะรูป
ปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนา ก็ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวออ่น 
กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆ มาสกัการะนตัโบโบยี จะชอบ มาก จากนัน้ก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลลา่ บาท หรือจ๊าต ก็ได้ (แต่
แนะน าให้เอาเงินบาทดีกวา่ เพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใสมื่อของนตัโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดงึกลบัมา 
1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ก็เอาหน้าผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยี แคนี่ท้่านก็จะ สมตาม ความปราถนาท่ี
ขอไว้ จากนัน้น าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหนึง่ของถนนเพื่อสกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มีนามวา่ อะมาดอร์เม๊ียะ ตาม
ต านานหลา่ววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธา ในพทุธศาสนา อยา่งแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สตัว์ 
จนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึง่ ชาวพมา่เคารพกราบไหว้ กนัมานานแล้ว ซึง่การขอพรเทพกระซบิต้องไปกระซบิ
เบาๆ ห้าม คนอื่นได้ยิน ชาวพมา่นิยมขอพร จากเทพองค์นีก้นัมากเช่านกนั การบชูาเทพกระซบิ บชูาด้วย น า้นม 
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
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หลงัจากนัน้น าทา่นร่วมพธีิมหามงคลเชิญพระธาตขุึน้เทินบนศีรษะท่ี เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ ทรงกลมสงู 34 เมตร 
ภายในบรรจพุระอฐิัธาตขุองพระอคัรสาวก คือ พระโมคคลัลาน และ พระสารีบตุร และเป็นท่ีประดษิฐานพระพทุธรูป
เงินหนกั 500 กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณ เจดีย์ยงัมีห้องประชมุใหญ่ บรรจคุนกว่า 10,000 คน สร้างเป็นลกัษณะ
คล้ายถ า้เรียกว่า “มหาปาสาณคหูา” ปาสาณ แปลวา่ “หิน” เจดีย์ แห่งนีส้ร้างระหวา่งปี พ.ศ.2493-2499 โดยอนู ุ
นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า ส าหรับ เป็นสถานท่ีสงัคายนาพระไตรภิฎกครัง้ท่ี 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพ่ือ
อทุิศเป็น กศุลเพ่ือให้เกิดความสนัตสิขุแดม่วลมนษุย์ ตามความ หมายของช่ือ เจดีย์กาบาเอ ซึง่แปลวา่ สนัตภิาพ
โลก ทัง้นีมี้ค าร ่าลือวา่อนู ุ สร้างเจดีย์แห่งนี ้ ตามบญัชาการของ ชีปะขาว ท่ีแสดงปาฏิหาร และขอร้องให้อนู ุ ท านุ
บ ารุงพระพทุธศาสนา (ช่วงเวลาใน การเข้าร่วมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 
จากนัน้น าท่านนมสัการ พระมหาเจดย์ีชเวดากอง พระเจดีย์ทองค าคูบ้่านคูเ่มือง ประเทศ พมา่ อายมุากวา่สอง
พนัห้าร้อยกวา่ปี ตัง้อยูบ่ริเวณเนินเขาเชียงกตุระ เมือง ยา่งกุ้ง เช่ือกนัวา่ เป็นมหาเจดีย์ท่ีบรรจพุระเกศาธาตขุอง
พระพทุธเจ้าจ านวน 8 เส้น บนยอดสดุของพระเจดย์ี มีเพชรอยู ่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชิน้บนยอดฉตัรมีเพชร เม็ด
ใหญ่อยู ่72 กะรัต และทบัทิม 2,317 เม็ด โดยจดุชมแตล่ะจดุ ท่านจะได้เห็นแสงสี ตา่งกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน า้
เงิน, สีส้ม, สแีดง เป็นต้นซึง่มีทัง้ชาวพมา่ และชาว ตา่งชาติมากมายท่ีพากนัมาเท่ียวชม และ นมสัการทัง้กลางวนั 
และกลางคนือย่าง ไม่ขาดสาย โดยกลา่วขานกนัวา่ ทองค าท่ีใช้ในการ ก่อสร้างซอ่มแซมพระมหาเจดีย์ แห่งนีมี้
จ านวนมหาศาลกวา่ทองค าท่ีเก็บอยูท่ี่ธนาคาร ชาตอิงักฤษเสียอีก และนบัเป็น มหาเจดีย์ท่ีงดงามมากท่ีสดุแห่งหนึง่
ของโลก (สถานท่ีส าคญั ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จดุท่ีบเุรงนองมาขอพร ก่อนออกรบ ท่าน
สามารถ น าดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค์ หากใคร
เกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน า้พระประจ า วนัเกิดตนเอง จะเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต) 
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ค าไหว้พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตงั สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตนัตงั 
ธาตุโย ธัสสะตะ ทุตยิัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย ธัสสะต ิตตยิงั กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตโุย 
ธัสสะต ิจตุกัง โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิอหัง วันทาม ิตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ 

สัพพะทา อหงั วันทามิ สิระสา 

                      
 
19.00 น.   บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร) 
 

                      
 
ที่พัก IBIS SYTLE / GRAND UNITED หรือระดับเทยีบเท่า 
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เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดนิทางโดยรถโค้ชสู ่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกวา่ เมืองพะโค ซึง่ในอดีต เป็นเมืองหลวง ท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุ้ง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. จากนัน้น าชม พระราชวังบุเรงนอง และ
บลัลงัก์ผึง้ ซึง่เพิ่มเร่ิมขดุค้น และ บรูณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท า
ให้สนันิษฐาน ได้วา่โบราณสถานแห่งนี ้ เป็นท่ีประทบั ของพระเจ้าบเุรงนอง ท่านผู้ ท่ีได้รับค าสรรเสริญ วา่
เป็น ผู้ชนะสบิทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเดจ็พระนเรศ วรมหาราช ครัง้ต้อง
ตกเป็นเชลยศกึ เมื่อต้องเสีย กรุงศรีอยธุยาให้แก่พมา่ แตปั่จจบุนั พระราชวงัแห่งนีไ้ด้เหลือ    

   

 
 
                  เพียงแตร่่องรอยทางประวตัิศาสตร์ และถกูสร้างจ าลอง พระราชวงั และต าหนกัตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอ้างอิง

จากพงศาวดาร หลงัจากนัน้น าท่าน ตกับาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วัดไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุ 

และสามเณร ไปศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาค ที่วดั
แหง่นีไ้ด้  

วันที่สอง เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป - วัดไจ๊คะวาย 
เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอินแขวน        ( B / L / D ) 
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เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้ย่าง) 

 

 
 

จากนัน้ น าทา่นเข้าชมพระธาตท่ีุตัง้อยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คูบ้่านคูเ่มือง และเป็น 1 ใน 5 มหา
บชูาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิของพมา่ พระมหาเจดย์ีชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ภายใน บรรจพุระเกศาธาต ุ ของ
พระพทุธเจ้า น าท่านนมสัการยอดเจดีย์หกั ซึง่ชาวมอญ และชาวพมา่เช่ือกนั วา่เป็นจดุท่ีศกัดิส์ทิธ์ิมาก ซึง่เจดีย์นี ้
สมเด็จพระนเรศวร มหาราชของไทย เคยมาสกัการะพระเจดีย์ มีความสงู 377 ฟตุ สงูกวา่ พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
51 ฟตุ มีจดุอธิษฐานท่ีศกัดิส์ทิธ์ิอยูต่รงบริเวณ ยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ 2473 ด้วยน า้ หนกัท่ี มหาศาลตกลง
มายงัพืน้ลา่ง แตย่อดฉตัรกลบัยงัคง สภาพเดมิ และไมแ่ตกกระจาย ออกไป เป็นท่ีร ่าลือถงึความศกัดิส์ทิธ์ิโดยแท้ 
และสถานท่ีแห่งนีย้งัเป็น สถานท่ี ท่ีพระเจ้าหงสา ลิน้ด า ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณ 
เพื่อทดสอบ ความกล้าหาญ ก่อนขึน้ครองราชย์ ท่านจะได้นมสัการ ณ จดุอธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธ์ิ และสามารถน าธูป
ไปค า้กบั ยอดของเจดีย์ องค์ท่ีหกัลงมา เพื่อเป็นสริิมงคล ซึง่เปรียมเมือนดัง่ค า้จนุชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึน้ไป 
จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่สู ่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหวา่ทางทา่นจะได้พบกบั สะพานเหล็ก ท่ีข้ามผา่น แม่น า้



 

-8- 

          

RYRK180666 

สะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ ซึง่ในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระ นเรศวร ก าลงัรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยา 
ได้ถกูทหารพม่าไลต่าม ซึง่น าทพัโดย สรุกรรมา เป็นกองหน้า พระมหาอปุราชาเป็น กองหลวง ยกตดิตามกองทพั
ไทยมา กองหน้า ของพมา่ ตามมาทนัท่ีริมแมน่ า้สะโตง ในขณะท่ีฝ่ายไทย ได้ข้ามแมน่ า้ไปแล้ว พระองค์ได้คอย 
ปอ้งกนั มิให้ข้าศกึข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกนั ท่ีริมฝ่ังแมน่ า้สะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรง ใช้พระแสง เป็นดาบ
ชดุยาวเก้าคืบ ยิงถกูสรุกรรมา แมท่พัหน้าพมา่เสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่า เห็นขวญัเสีย จงึถอยทพักลบักรุง
หงสาวดี พระแสงปืน ท่ีใช้ยิงสรุกรรมาตาย บนคอช้างนี ้ ได้นามปรากฎตอ่มาวา่ “พระแสงปืนต้นข้ามแมน่ า้สะโตง” 
นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเคร่ืองราชปูโภค ยงัปรากฎอยูจ่นถึงทกุวนันี ้ 

 
 

จากนัน้จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่พระธาตุอนิแขวน ใช้เวลาเดนิทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้นแคมป์ เพื่อ
ท าการเปลี่ยนเป็นรถท้องถ่ิน เป็นรถบรรทกุหกล้อ ( เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียว ท่ีเราจะสามารถขึน้พระธาตอุิน
แขวนได้ ) หมายเหต ุ กรุณาเตรียมกระเป๋า สมัภาระขนาดเลก็ 1 คืน เพื่อน าตดิตวัขึน้ไปบนพระธาตอุนิทร์แขวน 
เน่ืองจากอาจจะต้องจ้างลกูหาบแบกสมัภาระ ซึง่จะมีคา่ ใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เร่ิมต้นท่ี 1,500 จ๊าด ทัง้นีข้ึน้อยู ่
กบัความต้องการของลกูค้าในการใช้บริการ 
 

ที่พัก MOUNTAIN TOP / KHAITO / YOEYOELAY หรือระดับเทียบเท่า 
 

น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอนิแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลว่า ก้อนหินทอง อยูส่งูจาก 
ระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดีย์องค์เลก็ๆ สงูเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นก้อนหินกลมๆ ท่ีตัง้ อยูบ่นยอด
เขาอยา่งหมิ่นแหม ่ แตช่าวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิส์ทิธ์ ท่ีบรรจอุยูภ่ายในพระเจดีย์
องค์ยอ่มท าให้หินก้อนนีท้รงตวัอยูไ่ด้อยา่ง สมดลุเร่ือยไป ตามคติการบชูา พระธาตปุระจ าปีเกิดของชาวล้านนา พระ
ธาตอุินแขวนนีใ้ห้ถือเป็น พระธาตปีุเกิดของปีจอ แทนพระเกต ุแก้วจฬุามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือวา่ ถ้าผู้ใดได้มา
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นมสัการพระธาตอุินแขวนนีค้รบ 3 ครัง้ ผู้นัน้จะมีแต่ ความสขุความเจริญ พร้อมทัง้ ขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ปราถนา
ทกุประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค า ไปเพื่อปิดทอง องค์พระธาตอุนิแขวน ( เข้าไปปิดทองได้เฉพาะ
สภุาพบรุุษ สว่นสภาพสตรี สามารถอธิฐาน ปละฝากสภุาพบรุุษเข้าไปปิดแทนได้ )  
 

19.00 น.   บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
ท่านสามารถขึน้ไปนมสัการ หรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดย์ีได้ตลอดทัง้คืน แตป่ระตเูหลก็ท่ีเปิด ส าหรับสภุาพบรุุษ จะเปิด
ถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว หรือกนัลม หรือผ้าห่ม ผ้าพนัคอม เบาะรองนัง่ เน่ืองจากบนเขามีอณุหภมูิ
ต ่า และอากาศเย็น 

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่านสามารถขึน้ไปใส่บาตรพระธาตุอนิแขวนได้ 
06.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น. น าท่านอ าลาที่พักออกเดนิทางกลับ โดยรถท้องถิ่น ถงึคนิปู้นแคมป์เปล่ียนเป็นรถโค้ช ปรับอากาศ  

 
พร้อมน าทา่นเดินทางสู ่กรุงหงสาวดี น าทา่นนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพทุธรูปนอน 
ท่ีมีพทุธลกัษณะท่ีสวยงาม ในแบบของมอญในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นท่ีเคารพของชาวพมา่ทัว่ประเทศ 
และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุของพมา่ องค์พระยาว 55 เมตร สงู 18 เมตร โดยพระบาทวางเหลื่อม 
ซึง่จะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันที่สาม พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ๋น - ช้อปป้ิงตลาดส
ก็อต - วัดบารมี                                         ( B / L / - ) 
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จากนัน้น าชม เจดียไจ๊ปุ่ น หรือ พระพทุธรูป 4 ทิศ สร้างในปี 1476 มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ สงู 
30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคด มสมัมาสมัพทุธเจ้า (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) พระพทุธเจ้าใน
อดีต สามพระองค์ คือ พระพทุธเจ้ามหา กสัสปะ (ทิศตะวนัตก) KyaitKhwai Temple เลา่กนัวา่ สร้างขึน้โดย สตรีสี่
พี่น้องท่ีมีพทุธศรัทธาสงูสง่ และตา่งให้สตัย์สาบาน วา่จะรักษาพรหมจรรย์ ไว้ชัว่ชีวิต ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไป
แตง่งาน ร ่าลือกนัวา่ท าใหพระพทุธรูปองค์ นัน้เกิดรอยร้าว ขึน้มาทนัที 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้ย่าง) 
ท่านช้อปปิง้ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สร้างขึน้โดยชาวสก็อต ในสมยัท่ี
ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนั หลายหลงั สนิค้าท่ีจ าหน่ายในตลาด แห่งนีมี้
หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผลมระหวา่งมอญ กบัพมา่ ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อญัมณี หยก 
ผ้าทอ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป แปง้ทานาคา เป็นต้น ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ วดับารมี สกัการะพระเกศาของ 
พระพทุธเจ้า ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริงด้วยองค์พระเกศาธาตนีุเ้ม่ือน ามาวางจะ สามารถ เคลื่อนไหวได้ อีกทัง้วดันีย้งั
ได้ช่ือวา่เป็นท่ี เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตไุว้มากท่ีสดุด้วย ไม่วา่ จะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบตุร และองค์พระ
อรหนัต์ตา่งๆ (รับพระธาตเุพิ่มความเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต ก่อนเดนิทางกลบั) 

17.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar National Airline เท่ียวบนิท่ี UB017 (บริการอาหารวา่งบน
เคร่ืองบนิ) 

19.20 น. เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื  
 

 

 

 
          ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ  
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 1 

พกัเดี่ยว 
ห้องละ 2 - 3 ท่าน เดก็มีเตียง เดก็ไม่มีเตยีง 

05 - 07 เมษายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

06 - 08 เมษายน 2562 10,997 10,997 10,997 3,500 

13 - 15 เมษายน 2562 10,997 10,997 10,997 3,500 

14 - 16 เมษายน 2562 10,997 10,997 10,997 3,500 

19 - 21 เมษายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

20 - 22 เมษายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

26 - 28 เมษายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

27 - 29 เมษายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

03 - 05 พฤษภาคม 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

04 - 06 พฤษภาคม 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

10 - 12 พฤษภาคม 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

11 - 13 พฤษภาคม 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

17 - 19 พฤษภาคม 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

18 - 20 พฤษภาคม 2562 10,997 10,997 10,997 3,500 

24 - 26 พฤษภาคม 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

25 - 27 พฤษภาคม 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

01 - 03 มิถุนายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

07 - 09 มิถุนายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

08 - 10 มิถุนายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

14 -16 มิถุนายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 
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15 - 17 มิถุนายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

21 - 23 มิถุนายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

22 - 24 มิถุนายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

28 - 30 มิถุนายน 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

29 - 01 กรกฎาคม 2562 9,997 9,997 9,997 3,500 

 
โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชน์ของนักท่องเที่ยว เป็นส าคัญ ใน
กรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ทาง 

บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ 
 

………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ้ป ) กรุงเทพ – ยา่งกุ้ง  
คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ   
คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ 2 คนื 
คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางท่านละไม่เกิน 20 กก.   
คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามรายการ  
 รวมคา่รถขึน้อินทร์แขวน             
คา่รถบสัน าเท่ียว พร้อมมคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
ประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง ทา่นละไม่เกิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในข้อจ ากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 
…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางท่ีน า้หนกัเกิน 20 กก.   
 คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาต ิเก็บคา่ VISA 2,500 บาท )พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซา่(   
 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทปิหวัหน้าทวัร์ แล้วแต่ความพงึ
พอใจฃองลูกค้า) 
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**ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ ถือหนงัสือเดนิทางธรรมดา ผา่นท่าอากาศ
ยานนานาชาติและจะมีสทิธิพ านกัในดนิแดนของอีกฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั ซึง่ จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 11 
สงิหาคม 2558 
 
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้บริการ…………………………………………… 
1.กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมช าระค่ามัดจ า ท่านล่ะ 5,000 บาท 
  สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 20 วนั ช ำระเงินโดยโอนเงินเขำ้บญัชีกรรมกำรบรษิทั รกัยิ้ มทวัร ์ช่ือบญัชี : 
อรนิทรช์ยำ  บรรเจดิศิร ิ

 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 ำกำรโอนเงินแลว้รบกวนสง่หนำ้หนงัสือเดินทำง(พำสปอรต์)พรอ้มระบุหมำยเลขโทรศพัทต์ดิตอ่

กลบัระบุโปรแกรม วนัเดนิทำงมำทีไ่ลนอ์อฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour 

/rakyimtour2/0613934433/0818171514/0936952758  E-Mail:rakyimtour@gmail.com 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายตามจริง 
2.1 แจ้งยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายท่านละ 5,000บาท 
2.2 แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2.3 ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดนิทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เม่ือผลวีซา่ผา่นแล้วมีการ ยกเลิกการ
เดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
3. กรณีผู้ เดนิทางไมถ่ึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการออกเดนิทางโดยไมมี่หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเ ลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได้ เช่นคา่ตัว๋ เคร่ืองบนิ คา่ห้อง 
คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 
5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิต้องเดนิทางตามวนัท่ีท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้จึงไม่สามารถยกเลกิหรือเปลี่ยนแปลง การเดินทางใดๆ
ทัง้สิน้ กรณียกเลกิหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือบางสว่นให้กบัท่าน 

6. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสทิธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจ าคืนได้ไมว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทฯ ระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 
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……………………………………………..………หมายเหต…ุ…………………………………………………… 
1. บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีเ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอก  เหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสญูหาย 
ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 
เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบนิ 
ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนสง่ หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่
จะไมค่ืนเงินให้ส าหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นาม โดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และ ความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน ท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหานีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 

 
   

 
 

 
 

 


