
 

 

รหัสทัวร B2B1900905 
ทัวรพมา ไหวพระ เสริมดวง ยางกุง หงสาวดี พระธาตุอินทรแขวน 
3 วัน 2 คืน (PG) 
นมัสการเจดียชเวดากอง ณ เมืองยางกุง 
ขอพรเทพทันใจ ทีเ่จดียโบตะทาวน  
สักการะเจดียชเวมอดอว ณ เมืองหงสาวดี 
รวมทําบุญตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัด ไจคะวาย  
สักการะพระธาตุอินทรแขวน ณ เมืองไจโท  
ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองที่ตลาดสกอต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที� 1 :  กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วัดไจค้ะวาย 
– เจดียช์เวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

วันที� 2 :  พระธาตุอนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระนอนช
เวตาเลยีว  – เจดยีไ์จ๊ปุ่ น – ยา่งกุง้ –พระนอน
ตาหวาน– เจดยีช์เวดากอง 

วันที� 3 :  ย่างกุง้ - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – 
เทพกระซบิ - ชอ้ปปิ� งตลาดสกอ๊ต–กรงุเทพฯ 



 

 

 

 กําหนดการเดินทาง  
วันที่ 13-15, 14-16 เม.ย. 62 16,900.- 
วันที่  04-06, 10-12, 11-13, 16-18, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-
2 มิ.ย. 62 12,900.- 

วันที่ 10-12, 11-13, 16-18, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-2 มิ.ย. 62 12,900.- 
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 14,900.- 
วันที่ 1-3, 8-10, 14-16, 21-23, 28-30 มิ.ย. 62     
วันที่ 5-7, 13-15, 20-22  ก.ค. 62 
วันที่ 27-29  ก.ค. 62 
วันที่ 2-4, 3-5, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, ส.ค. 62 
วนัที่ 30 ส.ค.- 01 ก.ย. 62, 31 ส.ค.- 02 ก.ย. 62 
วันที่ 10-12 ส.ค. 62 
วันที่ 6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-
30 ก.ย. 62 

12,900.- 
12,900.- 
15,900.- 
12,900.- 
12,900.- 
15,900.- 
12,900.- 

 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาวดี - วัดไจคะวาย – เจดียชเวมอดอว –  
พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทรแขวน 

06.00 น. พรอมกันณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผูโดยสารขาออก
ชั้น 4 เคานเตอร Fโดยมีเจาหนาที…่ คอยใหการตอนรับ 

08.45 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ 
PG701 
(มีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทย
ครึ่งชั่วโมง) นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดี (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30ชั่วโมง)    

 
 

กลางวัน 

นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่ วัดไจคะวาย สถานที่ที่มี
พระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทาน
สามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุงแมนํ้ายางคนละ 1 ตัว) 
จากน้ันนําทานสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียน้ีเปนสัญลักษณแหง
ความรุงโรจนแหงหงสาวดี และนับเปน 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิข์องพมา คน
ไทยนิยมเรียกวา“พระธาตุมุ เตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา ซึ่งครั้งกอนเปนสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กอนออกศึก
ของบูรพกษัตริย ในสมัยโบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา 
รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมา
นมัสการพระเจดียองคน้ี ยังเคยผานการพังทลายจากแผนดินไหวครั้ง
ใหญมาแลวถึง 4 ครั้ง ทําใหปลียอดของเจดียองคน้ีหักพังลงมาแตดวย
ความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตอเจดียองคน้ีจึงไดทําการสรางเจดียชเวม
อดอวขึ้นมาใหมในปพ.ศ.2497 ดวยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่
สรางสูง 70 ฟุต) นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมาสวนปลียอดที่พังลงมาก็
ไดตั้งไหวที่มุมหน่ึงขององคเจดียเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชา



 

 

ควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  ทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอัน
ศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อ
เปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 
จากนั้นนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 เพ่ือใช
เปนศูนยกลางทางการปกครองและใชออกวาราชการป พ.ศ. 2142 ใน
สมัยพระเจานันทบุเรงซึ่งพระราชวังเดิมน้ันเคยเปนที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาวและถูกจับเปนตัวประกัน มี
การคนพบเสาและกําแพงเดิมท่ีถูกฝงอยูในดินรัฐบาลพมาจึงไดทําการขุด
คนและสรางพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม โดยถอดแบบจากของเดิมซึ่ง
พระตําหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอรามที่ดูโดดเดนชวนมองใน
รูปแบบสถาปตยกรรมพมาและทองพระโรงที่ใชออกวาการก็ดูโดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมพมาสีทองเหลืองอรามท้ังภายนอกและภายใน 
**วันที่  10-20 เมษายนของทุกป (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
พระราชวังปดไมใหเขาชม ปรับโปรแกรมไปยังวัดพระไฝเลื่อนแทน*** 
นําทานออกเดินทางสู  คิมปูนแคมป� (เชิงเขาไจกโท) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวางทางทานจะเห็นแมน้ําสะโตง ซึ่งเปนแมน้ําท่ีมี
ความสัมพันธกับพระนเรศวรมหาราช พระองคสามารถยิงพระแสงปน
ขามแมน้ําที่กวางใหญน้ีไปตองแมทัพพมา จนไดรับชัยชนะ 
 ถึงคิมปูนแคมป� หยุดพักเปลี่ยนรถเปนรถบรรทุกหกลอขึ้นบนภูเขาไจก
โท เพื่อเดินทางสูโรงแรมท่ีพัก ระหวางทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสอง
ขางทาง   
(น่ังรถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจกโทท่ีเปนที่ต้ังของพระธาตุ
อินทรแขวน ในกรณีคณะทัวรเดินทางไมถึง 15 ทาน สําหรับรถบรรทุก
ขึ้นบนพระธาตุอินทรแขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับคณะ
อ่ืน ซื่งอาจใชเวลาพอสมควร) พิเศษ!!!! เพ่ิมฟรี น่ังกระเชาไฟฟ�าขึ้นพระ
ธาตุอินทรแขวน(1 เที่ยว) เพื่อบริการนักทองเที่ยวขึ้นไปไหวพระธาตุ
สะดวกสบายขึ้น ใชเวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึ้นไปถึงสถานี
องคพระธาตุ (ในกรณีที่กระเชาปดจะทําการน่ังรถขึ้นถึงจุดสูงสุด
ตามปกติและไมมีการคืนคาใชจายใดๆให) 



 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 

 
เขาพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดิ นทางเข าสู ที่ พั ก  YOE YOE LAY HOTEL หรือ  KYAIKHTO 
HOTEL 
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ต่ืนตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทรแขวน” (ซึ่งอยู
ใกลที่พักมากใชเวลาเดินเพียง 10 นาที)พระธาตุอินทรแขวน ตั้งอยูที่
เมืองไจโท อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมา อยูบนยอดเขา 
เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเดนเปนกอนหินสีทองขนาด
ใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะหลนและทาทาย
แรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมา นับเปน 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาว
พมาตองไปสักการะ   และยังเปนพระธาตุประจําปจอ (สุนัข) ที่คนเกิดป
น้ีตองไปนมัสการสักการะครั้งหน่ึงในชีวิต 
หลังอาหารเย็นเชิญทานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพ
ทันใจพระธาตุอินทรแขวน ซ่ึงเปน นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธอีกแหงหน่ึง 
ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะสักการะกลางแจง
เปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจโท  ควรเตรียมเสื้อกัน
หนาว  หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นที่น่ังมี
ความเย็นมาก พระเจดียองค น้ีเปดตลอดคืน  (แตประตูเหล็กที่เปด
สําหรับบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น.)พระธาตุ
อินทรแขวนน้ี เปนที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ป พุทธศักราช 
2534 มาลา คําจันทร ที่แตงวรรณกรรม เรื่อง “เจาจันทผมหอม   
นิราศพระธาตุอินทรแขวน” 

วันที่ 2 
พระธาตุอินทรแขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย
ไจปุ�น 
ยางกุง–พระนอนตาหวาน– เจดียชเวดากอง 

เชาตรู 
 
 
 
 

เชิญทานสักการะ พระธาตุอินทรแขวนหรือถวายอาหารพระธาตุอินทร
แขวน ทานจะพบกับบรรยากาศยามเชาที่สดชื่น ทิวทัศนงดงาม ความ
ศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา 
ถายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวา
พระธาตุองคน้ีตั้งอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมาการที่กอนหินสี



 

 

 
เชา 

ทองวางหมิ่นเหมบนหนาผามานานนับพันป โดยเฉพาะเมื่อมองจาก
ดานลางขึ้นไปก็ดูคลายกับลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอินทรนําไป
แขวนไวกลางอากาศนับเปนอัศจรรยเจดีย 
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 เก็บสัมภาระพรอมออกเดินทางกลับสู หงสาวดีตามเสนทางเดิม ใชเวลา
เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี  (กุงแมนํ้า
ยางคนละ 1 ตัว) 

กลางวัน 
 
 
 

นําทานสักการะพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวเปนที่เคารพนับถือของชาว
พมา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางขึ้นโดยพระเจามิคทิปปะ 
ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลื่อมพระบาทตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยม
วางพระบาทเสมอกัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้ง
กอนพระพุธรูปองคน้ีถูกปลอยใหทรุดโทรมจนกลายเปนเพียงกองอิฐ
ทามกลางป�ารก จนถึงป พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสรางทางรถไฟสาย
พมา จึงไดพบพระนอนองคน้ี จากน้ันในป พ.ศ. 2491 หลังพมาไดรับ
เอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ ใหม โดยทาสีและปดทองใหม จน
กลายเปนพระพุทธรูปที่สวยงามในปจจุบัน   อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อ
ของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ไมจันทรหอม  ผาปกพื้นเมือง ผาพิมพเปนรูป
ตางๆ 

 จากน้ันนําทานชม เจดียไจปุ�น ซึ่งมีอายุมากกวา 500 ป เปนพระพุธรูป
ปางมารวิชัยขนาดใหญ  มีลักษณะเปนพระพุทธรูปปางประทับน่ัง
โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเปนเอกลักษณของศิลปะแบบมอญ 
ประกอบ ดวยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต), พระก
กุสันโธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สรางโดยสี่สาว
พี่นองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเอง และ
สาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองคหน่ึงไดเกิด
พังทลายและไดมีการบูรณะใหมทําใหพระพุทธรูปองคน้ีมีลักษณะ
สวยงามแตกตางไปจากองคอ่ืนๆ 



 

 

ทานเดินทางกลับสูเมืองยางกุง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 
หลังจากน้ันนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ซ่ึงเปนพระนอนที่
มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมาที่บริเวณพระ
บาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่งมงคลสูงสดุ  ประกอบดวยลาย
ลักษณธรรมจักรขางละองคใน 
บริเวณใจกลางฝ�าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 
ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย 
นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมือง
พมา เปนเจดียทองคําที่งดงาม ตั้งเดนเปนสงาอยูกลางเมืองยางกุง มี
ความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และ
บุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยู
น้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชางชาวพมาจะใชทองคําแทตีเปนแผน
ปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําท่ีใชในการกอสรางและซอมแซมพระ
มหาเจดียแหงน้ีมากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติ
อังกฤษเสียอีก  รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับ
รอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชร
และพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย และ
ยังเปน 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และ
ชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ 
ที่แหงน้ีมีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความ
งามของวิหารทิศที่ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอน
เปนชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐาน
พระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 

คําสวดบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 

เปนพระธาตุประจําคนเกิดปมะเมีย (มา) มีคําสวดบูชาดังนี ้

ชมพูทีเป  วะระฐาเน  สิงคุตตะเร  มะโนรัมเม  สัตตะระตะนัง  



 

 

ปะฐะมัง  กะกุสันธัง  สุวัณณะทัณฑัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ทุติยัง  โก
นาคะมะนัง  ธัมมะกะระณัง  ธาตุโย  ฐัสสะติ  ตะติยัง  กัสสะปง  
พุทธะจีวะรัง  ธาตุโย  ฐัสสะต ิ  จะตุตถัง  โคตะมะ อัฎฐะเกศะ  ธาตุ
โย  ฐัสสะติ  ปญจะมัง  อะริยะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมัง  
ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต  ฯ 

คํ่า 
เขาพัก 

 

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร 
นําคณะเขาสูที่พัก GRAND MERCURE หรือ SULE SHANGRI-
LA หรือเทียบเทา (ระดับ 5 ดาว) 

วันที่ 3 ยางกุง - เจดียโบตะทาวน (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ – ชอปปم�ง
ตลาดสกอต –กรุงเทพฯ 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

นมัสการ เจดียโบตะทาวนซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1,000 
นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนน้ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนที่
จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอ่ืนๆ เมื่อเดินเขาไปใน
เจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด  นอกจากน้ียังมีสิ่งที่
นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานใน
วิหารดานขวามือ เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก 
ตามประวัติวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อพมา
ตกเปนอาณานิคมอังกฤษในป  พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยัง
พิพิธภัณฑกัลป�กัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ�าย
พันธมิตรที่ถลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูป
องคน้ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต  และดานซายมือ
จะเปนรูปปم�น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยม
ไปกราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนา
ทันใจจากน้ันนําทาน  
 
สักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดา
ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอม
กินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน



 

 

มานานแลว การบูชาน้ันจะตองกระซิบขอพรที่ขางหูเบาๆ และบูชาดวย
มะพราว  กลวยนากที่เขาจัดไวเปนชุดแลว นอกจากน้ียังนิยมบูชาดวย
น้ํานม และขาวตอก รวมทั้งดอกไม  ซึ่งมักจะเปนดอกมหาหงส ที่คน
พมานิยมใชบูชาพระกันทั่วไป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร) 
**วันที่ 10-20 เมษายนของทุกป รานหยุดทําการ จะเปลี่ยนไปทาน
รานอื่นแทนและปรับเปนเมนูปกติ** 

บาย 
 

จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ตลาด“สกอตมารเก็ต”ซึ่งสราง
เม่ือครั้งพมายังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษใหทานไดเลือกชม
และเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป�งทานาคา ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน 
ไขมุก และหยกพมา 
***ตลาดสก็อตจะปดชวง 10-20 เม.ย. ของทุกป(เวลาอาจจะมีการ
เปลี่ ยนแปลง) จะเปลี่ ยนแปลงโปรแกรมโดยนํ าคณ ะไป ยัง
หางสรรพสินคาของยางกุงแทน** 

18.20 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรแอรเวย 
เท่ียวบินที่ PG704 (มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

20.15 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวย
ความประทับใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พมา ไหวพระ เสริมดวง ยางกุง หงสาวดี พระธาตุอินทรแขวน  3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน
สิงคโปร แอรไลน   

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองละ 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็ก8-12 ป
(เสริมเตียง) 

ทานละ 

เด็ก8-12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 

ราคาไมรวม
ตั๋ว

เครื่องบิน 
ทานละ 

13-15 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 9,000 
14-16 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 9,000 

04-06 พฤษภาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
10-12 พฤษภาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
11-13 พฤษภาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
16-18 พฤษภาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
18-20 พฤษภาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 10,000 
25-27 พฤษภาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

31 พ.ค.-2 มิ.ย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
01-03 มิถุนายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
08-10 มิถุนายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
14-16 มิถุนายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
21-23 มิถุนายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
28-30 มิถุนายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
05-07 กรกฎาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
13-15 กรกฎาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
20-22 กรกฎาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
27-29 กรกฎาคม 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 11,000 
02-04 สิงหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
03-05 สิงหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
10-12 สิงหาคม 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 11,000 



 

 

11-13 สิงหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
16-18 สิงหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
17-19 สิงหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
23-25 สิงหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
24-26 สิงหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

30 สิงหาคม - 01 
กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

31 สิงหาคม - 02 
กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

06-08 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
07-09 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
13-15 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
14-16 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
20-22 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
21-23 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
27-29 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
28-30 กันยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
*** ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 ราคาน้ีรวมรายการ

ทัวร ต๋ัวเครื่องบิน*** 
 

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและ
เหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความ
ปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 

 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่ทุกครัง้กอน
ทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนา*** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไม
ตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท

พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของ
คาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผาน
แลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทาง
บริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิด
จากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯ
จะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไม
สามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรอืมัดจําให แตทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว หรือไดชําระคาบรกิารในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจรงิที่เกิดขึน้แลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไม
วาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบนิไป-กลับ ช้ันประหยดัพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลีย่นระดบัชั้นที่น่ังจากชัน้ประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดย
ใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงิน
เพ่ืออัพเกรดตองกระทาํท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
 
 



 

 

5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในต๋ัวเครื่องบิน [บางกอกแอรเวย 20 กิโลกรมั / มาเลเซียแอรไลน / 
สิงคโปรแอรไลน 30 กิโลกรัม / นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบิน
ไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม] คาประกัน
วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเกบ็ 

6.  คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงนิทานละ 1,000,000 บาท  
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถาม
ขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลาน
บาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลาน
บาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2.  คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซัก

รีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 
 


