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วนัแรก เชียงใหม่-ย่างกุง้-หงสาวดี-เจดียช์เวมอดอร ์(พระธาตุมุเตา)- พระราชวงับุเรงนอง – 

พระธาตุอินทรแ์ขวน   (- / L / D) 

09.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม ่ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 1  เคานเ์ตอร์

สายการบิน Bangkok Airways โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอย ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวย ความสะดวก

การเดินทางแกท่า่น 

11.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุง้ โดยเท่ียวบิน PG723 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมา่ร ์ชา้กวา่ไทยคร่ึงช ัว่โมง) 

 เท่ียง             บริการอาหารกลางวนั 

น าทา่นเดินทางโดยรถโคช้สู ่เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกวา่ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงใน

อดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเกา่แกท่ี่สุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ ่และ อายุมากกวา่ 400 ปี อยู ่

หา่งจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.  

 

น าทา่นเขา้ชมพระธาตุท่ีต ัง้อยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มืองและเป็น  1 ใน 

5 มหา  บูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe 

Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าทา่นนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาว

มอญและชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ

ไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพมา่และศิลปะของมอญได ้

อยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง  377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิอยู ่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลง

มายงัพ้ืนลา่งแตย่อดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความ

ศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ 
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(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญกอ่นข้ึนครองราชย ์ ทา่นจะได ้

นมสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมา

เพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค า้จุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองย่ิงข้ึนไป  

 

หลงัอาหารน าทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง (Kanbawza Thardi Palace) 

ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้และบูรณปฏิสงัขรณเ์ม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท าให ้

สนันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่น้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ทา่นผูท่ี้ไดร้บัค า

สรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้กพ่มา่ แตป่ัจจุบนั 

พระราชวงัแหง่น้ีไดเ้หลือเพียงแตร่่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและ

ต าหนักตา่งๆ ข้ึนมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร น าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองไจโ้ท แหง่รฐัมอญ 

ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผา่นชมแม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทาง

ประวติัศาสตร ์ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก

ทหารพมา่ไลต่ามซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตาม

กองทพัไทยมา กองหนา้ของพมา่ตามมาทนัท่ีริมฝั่งแมน่ ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแมน่ ้า

ไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝั่งแมน่ ้าสะโตง  

สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา แมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิต

บนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชยิ้งสุรกรร

มาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏตอ่มาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแมน่ ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง 

อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่พระธาตุ
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อินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง ค้ิมปุ่ นแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถ

ทอ้งถ่ิน เป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์

แขวนได)้ เพ่ือเดินทางสูย่อดเขา  *** หมายเหตุ***  กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็ก

ส าหรบัพกั 1 คืน  เพ่ือน าติดตวัไปบนพระธาตุอินทรแ์ขวน   เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบ

แบกสมัภาระซ่ึงจะมีคา่ใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า  เร่ิมตน้ท่ี  1,500  จา๊ด  ท ัง้น้ีข้ึนอยูก่บัความ

ตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

 พกัท่ี  KHAITO / YOEYOE LAY  
หลงัจากนั้น น าชม เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden 

Rock)  แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ 

สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีต ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม ่แต่ชาวพมา่มกัยืน

กรานวา่ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้น

กอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่ง สมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระ

ธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ 

โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 ครั้ง ผูน้ั้นจะมีแตค่วามสุขความ

เจริญ พรอ้มทัง้ขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนา ทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค า

ไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน

สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

ค า่               บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

จากนั้นทา่นสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนั่งสมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทัง้คืน แตป่ระตูเหล็กท่ีเปิด

ส าหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลมหรือผา้หม่ 

ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเย็นมาก 

วนัท่ีสอง      พระธาตุอินทรแ์ขวน-พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว-เจดียไ์จปุ๊่ น-วดัไจค้ะวาย- พระ

พุทธไสยาสตรเ์จา๊ทตัจี—ตลาดสกอ๊ต - พระมหาเจดียช์เวดากอง    ( B / L / D ) 

05.00 น.      อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท่ี้ตอ้งการใสบ่าตรพระธาตุอินแขวน  

06.30 น.       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.  น าทา่นอ าลาท่ีพกัออกเดินทางกลบั หลงัจากนั้นน าคณะเปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พรอ้มน า

ท่านเดินทางสู่ กรุงหงสาวดี น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew 

Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของ

มอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมา่ทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงาม

ท่ีสุดของพมา่ องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจ้ะไมใ่หญเ่ทา่พระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจี

ท่ียา่งกุง้ แตก็่งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเป็นลกัษณะท่ีไมเ่หมือนกบัพระ

นอนของไทย  
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 จากนั้นน าชม เจดียไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบั

นั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผิ

นพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ 

(ทิศตะวนัตก) เลา่กนัวา่สรา้งข้ึนโดยสตรีส่ีพ่ีนอ้งท่ีมีพุทธศรทัธาสูงสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะ

รักษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชีวิต ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่ าลือกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองค์

นั้นเกิดรอยรา้วข้ึนทนัที  หลงัจากนัน้น าท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ท่ีวดัไจค้ะ

วาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่าน

สามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแหง่น้ีได ้

เท่ียง              บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าย่าง ** 

 
น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจา๊ทตัยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอน

ตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวย

ท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกตา่งกบั

ศิลปะของไทย    

 ไดเ้วลาน าทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต 

(Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งข้ึนโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็นอาณา

นิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี

หลากหลายชนิด เชน่ เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่า ภาพวาด งานแกะสลกัจาก
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ไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ี

มีราคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) 

 

 

จากนั้นน าทา่นชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย ์

ทองค าคูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพมา่อายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี เจดียท์องแหง่เมืองดากอง หรือ ตะ

เกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญท่ี่สุดในพมา่ สถานท่ีแหง่น้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรง

นองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดา

กอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระ

ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนั

เกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกชี่วิต   พระเจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและตอ่เติมโดยกษัตริยห์ลายรัชกาล

องคเ์จดียห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค าท ัง้หมดน ้าหนักย่ีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค์ 

บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ จ านวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญป่ระดบัอยู ่

บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง

ปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นสว่นหน่ึงของพุทธ

เจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทัง้ส้ิน ชมระฆงัใบใหญท่ี่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่

เกิดพลดัตกแมน่ ้ายา่งกุง้เสียกอ่นองักฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไมข้ึ่นภายหลงัชาวพมา่ ชว่ยกนักูข้ึ้นมาแขวน

ไวท่ี้เดิมได ้จึงถือเป็นสญัลกัษณแ์หง่ความสามคัคีซ่ึงชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ ใหตี้ระฆงั 

3 ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการ  จากนั้นใหท้า่นชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับน
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ยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสีตา่งกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สี

แดง เป็นตน้   

 ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ ปฐมงั กกสุนัธงั 

สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย   

ธสัสะติ ตติยงั 

กสัสปัง พุทธจีวะรงั ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะ  

 ติ อหงั วนัทามิ 

ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

                    *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชยัชนะและความส าเร็จ ** 

 

ค า่   บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง สลดักุง้มงักร) 

 
 

19.00 น.  พกัท่ี IBIS HOTELหรือเทียบเท่า 

 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ 
พุธ

กลางคืน 
พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์
ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไมมี่งา 

หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

สัน้ 
พญานาค 
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วนัท่ีสาม    เจดียโ์ปตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ –วดับารมี-สนามบินเชียงใหม่  ( B / - / - ) 

07.00 น.  บริการอาหารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เชิญสกัการะ เจดียโ์ปตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 

8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดียแ์หง่น้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลาง

องคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 

ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ตน้แบบภาษา

พมา่ ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระ

เจดียน์ าทา่นขอพร นตัโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย 

วิธีการสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ นัตโบโบยีจะชอบมาก 

จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลลา่ บาท หรือจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงินบาทดีกวา่เพราะเรา

เป็นคนไทย) แลว้เอาไปใสมื่อของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บ

รกัษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แคน้ี่ทา่นก็จะสมตามความปราถนา

ท่ีขอไว ้  จากนั้นน าทา่นขา้มฝั่งไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ 

“อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา

อยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมา่เคารพ

กราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น ชาวพมา่

นิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเชน่กนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้

และผลไม ้   

น าทา่นเดินทางสู ่วดับารมี ใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริง ดว้ย

องคพ์ระเกศาธาตุน้ีเม่ือน ามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทัง้วดัน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นท่ี เก็บ

องคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระ

อรหนัตต์า่ง ๆ (น าทุกท่านรบัพระธาตุเพ่ิมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

13.10 น. เดินทางกลบัทา่อากาศยานเชียงใหม ่ โดยสายการบิน Bangkok Airways 

เท่ียวบินท่ี PG724  (บริการอาหารบนเคร่ือง) 

15.05  น. เดินทางถึงเชียงใหมฯ่ โดยสวสัด์ิภาพ…..พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

 ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ  
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อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่  

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 
1 

ผู้ใหญ่ 2 เดก็ 
1 พัก

เดีย่ว หอ้งละ 2 - 3 
ทา่น 

เดก็มีเตยีง เดก็ไม่มีเตยีง 

4 – 6 ตุลาคม 62 9,997 9,997 9,997 3,500 

 

* * ราคาเดก็อายุไม่เกิน 2 ปี 4,900 บาท ** 
** โปรแกรมท่องเท่ียวอาจปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงประโยชนข์องนกัท่องเท่ียว เป็น
ส าคญั ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้ 

มิฉะนัน้ทาง บรษัิทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ** 
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………………………………………................อัตรานีร้วม………………………………….………………… 
คา่ตั๋วเครื่องบนิไป-กลบั เชียงใหม ่(ตั๋วกรุป้ ) เชียงใหม่ – ยา่งกุง้ - เชียงใหม ่
คา่อาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบไุวใ้นรายการ   
คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ 2 คืน 
คา่น า้หนกักระเป๋าเดินทางทา่นละไมเ่กิน 20  กก.   
คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆตามรายการ  
 รวมคา่รถขึน้อินทรแ์ขวน             
คา่รถบสัน าเท่ียว พรอ้มมคัคเุทศกค์อยบริการตลอดการเดนิทาง  
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รกัษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับรษิัทประกนัชีวิต  
…………………….....................................อัตรานีไ้ม่รวม…………………………………….……………. 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ 
 คา่อาหารและเครื่องดื่มท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน า้หนกัเกิน  30 กก.   
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวตา่งชาต ิเก็บคา่ VISA 2,500 บาท (พาสปอรต์ไทยไดร้บัการยกเวน้วีซา่)  
 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกดท้์องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร ์แล้วแต่ความ
พงึพอใจฃองลูกค้า) 
**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถื้อหนงัสือเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่
อากาศยานนานาชาตแิละจะมีสิทธิพ านกัในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไมเ่กิน 14 วนั ซึ่ง จะมีผลบงัคบัใช้
ตัง้แตว่นัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี ้หากมีการเปล่ียนแปลงจะต้องกลับมายืน่วีซ่าเข้าออก ปกตอิีกทางทัวร์
จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่อีกท่านละ 2,100 บาท** 

…………………………………..………...……เงือ่นไขการให้บริการ…………………………………………… 
1.กรุณาจองลว่งหนา้ พรอ้มช าระคา่มดัจ า ท่านละ่ 5,000 บาท 
 สว่นท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง  30 วนั 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายตามจริง 
2.1 แจง้ยกเลิกก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000บาท 
2.2 แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
**********วนัท าการ จนัทร ์ -ศกุร ์ไมน่บัเสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยดุ นกัขตัฤกษ์************ 
2.3 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดนิทางไทย และทางบรษิัทฯเป็นผูย่ื้นวีซา่ให ้เม่ือผลวีซา่ผา่นแลว้มีการ ยกเลิก
การเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
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3. กรณีผูเ้ดนิทางไมถึ่ง 20 ท่าน ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิในการออกเดนิทางโดยไมมี่หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 
4. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะพิจารณาเ ล่ือน
การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้เชน่คา่ตั๋ว เครื่องบิน คา่
หอ้ง คา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ตามจรงิ ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได ้
5. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดนิทางตามวนัท่ีท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้จงึไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลง การ
เดนิทางใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด หรือบางสว่น
ใหก้บัท่าน 

6. เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถือวา่
ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกรอ้งคา่บริการและเงินมดัจ าคืนไดไ้มว่า่กรณีใด ๆ 

7. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบรษิัทฯ ระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………… 
1. บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์เ้ม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษิัทฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอก เหนือการ
ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ
หาย ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
3. หากทา่นถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการ
ท่ีทา่นไดช้  าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4 . บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
5. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบรษิัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากไดส้  ารองท่ีนั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานีค้ิดตามราคาตั๋วเคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบนิปรบัสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตั๋ว
เครื่องบิน ตามสถานการณด์งักลา่ว 
7 . กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวรอ่ื์น
ทดแทนให ้แตจ่ะไมคื่นเงินใหส้  าหรบัคา่บรกิารนัน้ๆ 
8. มคัคเุทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผูมี้อ านาจของบรษิัทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถาน ท่ี อ่ืนๆมาให ้โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
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