
 

 

รหัสทัวร  BID1900649 
ทัวรพมา 5 ดาว ยางกุง  หงสาวดี  สิเรียม  อินแขวน  3 วัน 2 คืน (FD)       
วัดไจคะวาย   เจดียชเวมอดอร   พระราชวังบุเรงนอง   คิมปูนแคมป�   พระธาตุ
อินทรแขวน   เจดียไจปุ�น   พระนอนชเวตาเลียว   พระนอนตาหวาน   เจดียชเว
ดากอง   เจดียเยเลพญา  เจดียโบตะทาวน  เทพทันใจ  เทพกระซิบ  ตลาดสกอต       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวด-ีวดัไจคะวาย-เจดียชเวมอดอร-พระราชวงับุเรงนอง-คิม

ปูนแคมป�-พระธาตุอินทรแขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พรอมกันที่ สนามบนิดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบนิ
ไทยแอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

07.30 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน FD 251 

 
08.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง  

ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงเปนที่เรียบรอยแลว 
(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง)จากน้ัน เดินทางสู เมืองหง
สาวดหีรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมอืงมอญ
โบราณที่ย่ิงใหญ และ อายมุากกวา 400 ป อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 
80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 

จากน้ัน  นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ทีว่ัดไจคะวาย สถานทีท่ี่มพีระภกิษุและ
สามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมากทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไป
บริจาคที่วดัแหงน้ีได 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว  



 

 

หลังอาหาร นําทานเขาชมพระธาตทุี่ต้ังอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมอืงและเปน 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักดิ์สทิธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตาภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา 

นําทานนมัสการ ยอดเจดียหกัซึง่ชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจดุทีศั่กด์ิสิทธิ์มาก ซ่ึง
เจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่
ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟตุ 
สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟตุ มีจดุอธิษฐานทีศั่กดิ์สทิธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ทีต่ก
ลงมาเมือ่ป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคง
สภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนทีร่ํ่าลือถงึความศักด์ิ-สทิธโดยแท และสถานที่
แหงน้ียงัเปนสถานทีท่ี่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ 
ณจุดอธิษฐานอันศักดิส์ทิธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดียองคทีหั่กลงมา
เพ่ือเปนสริิมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํา้จุนชีวติใหเจรญิรุงเรืองย่ิงขึ้นไป 

จากน้ัน นําทานชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิง่
เร่ิมขดุคนและบูรณปฏิสังขรณเมือ่ป พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัที่ยงัหลงเหลืออยู ทํา
ใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนองทานผูที่ไดรับคํา
สรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทศิ และเปนทีป่ระทบัของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แต



 

 

ปจจุบัน พระราชวงัแหงน้ีไดเหลอืเพียงแตรองรอยทางประวัตศิาสตร และถูกสรางจําลอง
พระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหม 

 
 
 
 
 
 
 

 
บาย  นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่

ขามผานชมแมน้ําสะโตงสถานที่สําคัญ ทางประวติัศาสตร ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระ
นเรศวรกาํลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่งนําทพัโดยสรุกรรมา
เปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนาของพมา
ตามมาทันที่ริมฝم�งแมน้ําสะโตง ในขณะ ที่ฝ�ายไทยไดขามแมน้ําไปแลวพระองคไดคอย
ป�องกันมิใหขาศึกขามตามมาได ไดมกีารปะทะกันที่ริมฝم�งแมน้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวร
ทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยงิถกูสุ
รกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวติบนคอชาง 
กองทัพของพมาเห็นขวญัเสีย จึงถอยทัพกลับ
กรุงหงสาวดี พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรรมาตาย
บนคอชางน้ีไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสง
ปนตนขามแมน้ําสะโตง"นับเปนพระแสง 
อัษฎาวุธอันเปนเคร่ืองราชูปโภคยังปรากฏอยู
จนถึงทุกวันน้ี  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระธาตุอนิทรแขวนใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ก็จะถึง คิ้มปนูแคมป�ซึ่งเปนจุดสาํหรับทําการเปลี่ยนเปน
รถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอนิทรแขวน
ได)ใชเวลา 



 

 

เดินทางจากคิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง  
พิเศษสุด!! นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า ขึน้สูสถานีพระธาตุใชเวลาประมาณ 10 นาท ีให
ทานไดสัมผัสกบับรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึน้ชมพระธาตุอินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตสุดุวิสัยจากธรรมชาตทิี่ไมสามารถขึ้นได 
ทางบรษัิทฯจะเปลี่ยนเปนขึน้รถบรรทกุแทนโดยสงวนสิทธิ์การคนืเงินทุกกรณี** 
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียว
คะ  เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวน
Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 
1,200เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรต้ังอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต้ัง
อยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยนืกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักด์ิสิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหนิกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุล
เร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถอื
เปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเช่ือวาถาผูใด
ไดมานมัสการพระธาตอิุนทรแขวนน้ีครบ3 คร้ังผูน้ันจะมแีตความสุขความเจริญพรอมทัง้ขอ
สิ่งใดก็จะไดสมดัง่ปรารถนาทุกประการทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทอง
องคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรษุ สวนสุภาพสตร ีสามรถ
อธิฐาน และฝากสภุาพบุรษุเขาไปปดแทนได**สําหรับจดุไหวพระธาตุดานบนจะมี
บริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000 จาต/ชุด** 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรม จากน้ันทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือ
น่ังสมาธิทีพ่ระเจดียไดตลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสภุาพบุรษุ จะเปดถงึเวลา 
21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกนัหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจาก
บริเวณพื้นที่น้ันมีความเย็นมาก 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรบันักทองเที่ยวที่
ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไมไดหรหูราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากดั 
แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศ
เย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได  
วันทีส่อง พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวดี-เจดียไจปุ�น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-

เจดียชเวดากอง  ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

05.00 น.  อรุณสวัสด์ิยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูทีต่องการใสบาตรพระธาตุอินแขวน 
กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซือ้ไดโดยจะมรีานคา
จําหนายราคาอาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000จาต 

  ดอกไมธูปเทียนเร่ิมตนชุดละ2,000จาต ทาํบุญตามอัธยาศัย  
06.30 น.  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

07.30 น.  อําลาทีพ่ัก ออกเดนิทางกลับ เปลี่ยนน่ังรถถงึคิมปุนแคมป� เปล่ียนเปนรถโคชปรับอากาศ 
เดินทางสูกรุงหงสาวดี  

จากน้ัน  นําชมเจดียไจปุ�น(Kyaik Pun Buddha)สรางในป 1476 มพีระพุทธรูปปางประทบัน่ัง
โดยรอบทัง้ 4ทศิ สงู 30 เมตรประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา 
(ผินพระพักตรไปทางทศิเหนือ) กบัพระพุทธเจาในอดีต  สามพระองคคอื พระพทุธเจา
มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก)เลากันวาสรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่นองทีม่ีพุทธศรัทธาสูงสงและตาง

ใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวช่ัวชีวติ ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน ร่ําลือกัน
วาทาํใหพระพทุธรูปองคน้ันเกิดรอยราวขึ้นทันที  

เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว  
บาย    นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการ

พระพทุธรูปนอนทีท่ี่มพีุทธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.2524 ซึง่เปนที่
เคารพนับถือของชาวพมาทัว่ประเทศและเปนพระนอนที่งดงามที่สดุของพมาองคพระยาว 
55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทตัจีที่ยางกุง แตกง็ามกวา
โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท เปนลักษณะที่ไมเหมอืนกับพระนอนของไทย 

  นําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง 
จากน้ัน   สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

หรือพระนอน 
  ตาหวานนมัสการพระพทุธรูปนอนทีม่ี

ความยาว  



 

 

  55ฟุต สงู 16 ฟตุซึง่เปนพระทีม่คีวามพระที่มคีวามสวยที่สดุมีขนตาที่งดงามพระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ 

เย็น  นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง 
(Shwedagon Pagoda)พระเจดียทองคาํคูบานคูเมืองประเทศพมาอายกุวาสองพันหา
รอยกวาปเจดียทองแหงเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมอืงยางกุง มหาเจดียที่ใหญ
ที่สุดในพมาสถานทีแ่หงน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทาน
สามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวัน
เกิดประดษิฐานทัง้แปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวัน
เกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลาย
รัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทัง้หมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสน
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองค
กอนทัง้สามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆจํานวนมากและยงัมี
เพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศซึง่ทาํเปน
ศาลาโถงครอบดวยหลงัคาทรงปราสาทซอนเปนช้ันๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทกุช้ินที่
รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพทุธเจดียลวนมตํีานานและภูมหิลังความเปนมาทัง้สิ้นชมระฆัง
ใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลดัตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไม
ขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวทีเ่ดิมไดจงึถอืเปนสัญลักษณแหงความสามคัคี
ซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักด์ิสิทธิ์ใหตีระฆัง 3คร้ังแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการ
ชมแสงของอัญมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแตละจดุทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน
ออกไปเชนสีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดงเปนตน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิอตุตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสตัตงัสะรัตนะ 
ปฐมังกกุสนัธังสุวรรณะตันตงัธาตุโยธัสสะตทิุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
ธัสสะติตติยังกัสสปงพุทธจีวะรังธาตโุยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธสัสะต ิ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตโุยอหังวนัทามิสพัพะทาอหังวันทามิสริะสา 

*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมทีแ่ปลวาชัยชนะและความสําเร็จ *** 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ 

ครฑุ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

จากน้ัน  นําทานเขาสูที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

19.00น.  ไ บริการอาหารคํา่ณ หองอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกับ 
เมนูสุดพิเศษ บฟุเฟ�ตนานาชาติซฟูี�ดอาหารทะเลสดเติมไมอั้น 

 เชิญทานอิ่มอรอยกับอาหารบฟุเฟ�ตนานาชาติไมจํากดัเวลาและพักผอนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่าม ยางกุง-สิเรียม-เจดียเยเลพญา-เจดียโบตะทาวน-เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-ตลาดส
กอต-กรงุเทพฯ  ไ (เชา/กลางวัน/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซึ่งอยูหางจาก

ยางกุงประมาณ 45กิโลเมตรเมื่อเดนิทางถึงสเิรียม 
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่เมอืงน้ีเคย
เปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ จนมา
สิ้นสุดเมื่อปพ.ศ. 2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรม
กรุงศรีอยุธยา ทานจะเห็นเศษซากกําแพงสไตล ลู
ซิตา เนียนบาโรกต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํายางกุงที่
เช่ือมตอกับแมน้ําอิระวดี นําทานน่ังเรือ ชม พระ
เจดียเยเลพญา
(KyaikHwawWunPagoda)พระปางมารวชัิยอันงดงามบนเกาะกลางน้ําอายุนับพันป 
เปนที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไมวาน้ําจะขึ้นสกัเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมได ที่บริเวณ
ทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานไหวสักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เปนที่
นับถือของชาวพมาสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตวัขนาดใหญนับรอยๆ ตัวที่วายวน
เวียนใหเห็นครีบหลงัทีโ่ผลเหนือผิวน้ํา 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับยางกุง 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร** 
จากน้ัน  นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา

ศักด์ิสิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทยวธิีการสักการะรูป
ปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิง่ใดแลวสมตาม
ความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะ
มะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัต
โบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงนิจะเปนดอล
ลาบาทหรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาท
ดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัต



 

 

โบโบยีสกั2ใบ ไหวขอพรแลวดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจากน้ันก็เอา
หนาผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว
จากน้ันนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึง่มีนามวา“อะ
มาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวติไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพ
กราบไหวกันมานานแลวซึง่การขอพรเทพกระซิบตองไปกระซบิเบาๆ หามคนอื่นไดยิน 
ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบชูาเทพกระซิบบชูาดวยน้ํานม 
ขาวตอก ดอกไม และผลไมจากน้ัน นําทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน
(BogyokeAung San)หรอื ตลาดสกอต(Scot Market)เปนตลาดเกาแกของชาว
พมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยงัเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียง
ตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เคร่ืองเงิน ทีม่ี
ศิลปะผสมระหวางมอญกับพมา ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผา
สําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  (หากซื้อสิ้นคาหรืออญัมณีที่มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงนิดวย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.40 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเที่ยวบินที่  FD 258 
23.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 

 
**รายการขึน้พระธาตุอินแขวนทางผูจัดขอสงวนสทิธิ์ในการสลับวนัขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม
แจงใหทานทราบลวงหนาเน่ืองจากปจจุบนัมีนักทองเที่ยวเดินทางขึ้นเปนจํานวนมาก และดวย
โรงแรมมีจํานวนจํากัด ทําใหหองพักไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ในกรณีหองคืนแรก
เต็ม ทางผูจัดจะสลบัขึ้นเปนวันที่สองแทน ** 
 

 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง สิเรียม อินแขวน บินไทยแอรเอเชีย 

PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

29 มี.ค.62 31 มี.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
30 มี.ค.62 01 เม.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
05 เม.ย.62 07 เม.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
12 เม.ย.62 14 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
26 เม.ย.62 28 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
17 พ.ค.62 19 พ.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
31 พ.ค.62 02 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
07 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
21 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
28 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
13 ก.ค.62 15 ก.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
20 ก.ค.62 22 ก.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
27 ก.ค.62 29 ก.ค.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 



 

 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
17 ส.ค.62 19 ส.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
31 ส.ค.62 02 ก.ย.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
14 ก.ย.62 16 ก.ย.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
21 ก.ย.62 23 ก.ย.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ



 

 

  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,
มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 

  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ
จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 

 
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสทิธพํิานักในดินแดนของ
อีกฝ�ายหนึง่ เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวนัที่ 11 สงิหาคม 
2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทวัรจะตองเรียกเก็บ
คาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ

ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัติ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคืนเงนิคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจําทัง้หมด 



 

 

  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม
วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 

บรษัิทฯ จะทาํการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษัิทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบรษัิทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดนิทางไปดวยโดยทางบรษัิทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 



 

 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถงึจะยังไม
หมดอายุกต็าม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศลัยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทาํพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

  กรณีมี “คดคีวาม” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดนิทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

  กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรบัรองแพทย ระบชัุดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภทีชั่ดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษัิทฯ ทาง
บรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 

**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 
 
 


