
 

 

รหสัทวัร  BID2000489 

ทัวรพมา มหัศจรรย 5ดาว 3 วัน 2 คืน (FD) 

ยางกุง-หงสาวดี-วดัไจคะวาย-เจดียชเวมอดอร-พระราชวงับุเรงนอง-คมิปนูแคมป� 
พระธาตอุินทรแขวน-หงสาวด-ีเจดียไจปุ�น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน 

เจดียชเวดากอง - สิเรียม-เจดียเยเลพญา-เจดยีโบตะทาวน-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอต 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก กรงุเทพฯ-ยางกุง-หงสาวด-ีวดัไจคะวาย-เจดยีชเวมอดอร-พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูน
แคมป�-พระธาตุอนิทรแขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)      
 ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พรอมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทย
แอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจาหนาทีอ่ํานวยความสะดวกแกทกุทาน 

07.15 น. ออกเดินทางสูกรงุยางกุงโดยเที่ยวบิน FD 251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรงุยางกุง ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอย
แลว 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชัว่โมง)จากนั้น เดินทางสู เมอืงหงสาวดี
หรือ เมืองพะโค(Bago)ซึง่ในอดตีเปนเมอืงหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่
ยิ่งใหญ และ อายมุากกวา 400 ป อยูหางจากเมอืงยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 
 



 

 

จากนั้น  นําทานตกับาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ทีว่ดัไจคะวาย สถานที่ทีม่ีพระภกิษุและสามเณร
ไป ศกึษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมากทานสามารถนาํสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาคทีว่ัด
แหงนี้ได 

เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร**เมนพูิเศษ กุงแมนํ้าเผาตวัใหญทานละ 1 ตัว  
หลังอาหาร นําทานเขาชมพระธาตทุี่ตัง้อยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมอืงและเปน 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัดิ์สทิธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตมุุเตาภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา 

    
นําทานนมัสการ ยอดเจดียหกัซึง่ชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจดุทีศ่ักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่ง
เจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่
ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟตุ 
สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟตุ มีจดุอธิษฐานทีศ่กัดิ์สทิธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ทีต่ก
ลงมาเมือ่ป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้นลางแตยอดฉตัร กลับยงคง
สภาพเดมิและไมแตกกระจายออกไป เปนทีร่ํ่าลือถงึความศักดิ-์สิทธโดยแท และสถานที่
แหงนี้ยงัเปนสถานทีท่ี่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ 
ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ ์และสามารถนําธปูไปคํ้ากับยอดของเจดียองคทีห่ักลงมาเพือ่เปน
สิริมงคลซึง่เปรียบเหมอืนดัง่คํ้าจุนชวีติใหเจรญิรุงเรืองยิง่ขึ้นไป 

จากนั้น นําทานชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลังกผึง้(KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิ่งเริม่
ขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทาํให
สันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทบัของ พระเจาบุเรงนองทานผูที่ไดรับคํา
สรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทศิ และเปนทีป่ระทบัของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ครัง้ตองตกเปนเชลยศกึ เมื่อตองเสียกรงุศรีอยุธยาใหแกพมา แต
ปจจุบัน พระราชวงัแหงนี้ไดเหลอืเพียงแตรองรอยทางประวัตศิาสตร และถูกสรางจําลอง
พระราชวังและตําหนกัตางๆ ขึ้นมาใหม 



 

 

  
บาย  นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรฐัมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่

ขามผานชมแมนํา้สะโตงสถานที่สําคัญ ทางประวตัิศาสตร ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระ
นเรศวรกาํลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่งนําทพัโดยสรุกรรมา
เปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนาของพมา
ตามมาทันที่รมิฝم�งแมนํ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ�ายไทยไดขามแมนํ้าไปแลวพระองคไดคอย
ป�องกันมิใหขาศึกขามตามมาได ไดมกีารปะทะกันที่รมิฝم�งแมนํ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวร
ทรงใชพระแสงปนคาบชดุยาวเกาคืบยงิถกูสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชวีติบนคอชาง 
กองทัพของพมาเห็นขวญัเสีย จึงถอยทัพกลับกรงุหงสาวดี พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรรมา
ตายบนคอชางนี้ไดนามปรากฏตอมาวา“พระ
แสงปนตนขามแมนํ้าสะโตง"นับเปนพระแสง 
อัษฎาวุธอันเปนเครือ่งราชปูโภคยังปรากฏอยู
จนถึงทุกวันนี้  

จากนั้น นําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถงึ คิ้มปูน
แคมป�ซึง่เปนจุดสาํหรบัทําการเปลี่ยนเปน
รถบรรทกุหกลอ(เปนรถประจําเสนทาง 
ชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตอุินทรแขวน
ได)ใชเวลา 
เดินทางจากคมิปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พิเศษสุด!! นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูสถานพีระธาตุใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานได
สัมผัสกบับรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณกีระเชาปดหรอืมีเหตุสดุวสิัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถขึ้นได ทาง
บริษัทฯจะเปล่ียนเปนขึ้นรถบรรทกุแทนโดยสงวนสิทธิก์ารคืนเงินทกุกรณี** 
พักที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 



 

 

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครัง้เดียวคะ  
เชิญทุกทานพกัผอนตาม 
อัธยาศัยนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอนิทรแขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden 
Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับนํา้ทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเปนเจดียองค
เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ตัง้อยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาว
พมามกัยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิ์สิทธิท์ี่บรรจอุยูภายในพระเจดีย
องคยอมทําใหหินกอนนีท้รงตวัอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตุประจําป
เกิดของชาวลานนาพระธาตุอนิทรแขวนนี้ใหถอืเปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุ
แกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเชือ่วาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตอุินทรแขวนนีค้รบ3 
ครัง้ผูนั้นจะมแีตความสุขความเจริญพรอมทัง้ขอสิ่งใดก็จะไดสมดัง่ปรารถนาทกุประการ
ทานสามารถเตรียมแผนทองคาํไปเพื่อปดทององคพระธาตุอนิทรแขวน (เขาไปปดทองได
เฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธฐิาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได**
สําหรับจดุไหวพระธาตดุานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริม่ตน 2,000 จาต/ชดุ** 

คํ่า ไบรกิารอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรม จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนัง่
สมาธทิี่พระเจดียไดตลอดทัง้คืนแตประตูเหลก็ที่เปดสําหรับสุภาพบรุุษ จะเปดถงึเวลา 
21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรอืกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองนัง่เนื่องจาก
บริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก 

 



 

 

หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรบันักทองเทีย่วที่ขึ้นไป
กราบนมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไมไดหรหูราเหมอืนเมอืงยางกุงและมีโรงแรมจาํกดั แตไดเรื่อง
ความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม
สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได  
 
 
วันที่สอง พระธาตอุินทรแขวน-หงสาวด-ีเจดียไจปุ�น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดียช

เวดากอง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรบัผูทีต่องการใสบาตรพระธาตุอินแขวน 

กิจกรรมนี้ไมไดบงัคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซือ้ไดโดยจะมรีานคา
จําหนายราคาอาหารเริม่ตนชุดละ 3,000-10,000จาต 

  ดอกไมธูปเทียนเริม่ตนชดุละ2,000จาต ทาํบญุตามอธัยาศัย  
06.30 น.   ไ บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อําลาทีพ่ัก ออกเดนิทางกลับ เปล่ียนน่ังรถถงึคมิปุนแคมป� เปล่ียนเปนรถโคชปรับ

อากาศ เดินทางสูกรงุหงสาวดี  
จากนั้น  นําชมเจดียไจปุ�น(Kyaik Pun 

Buddha)สรางในป 1476 มี
พระพทุธรูปปางประทับนัง่
โดยรอบทัง้ 4ทศิ สงู 30 เมตร
ประกอบดวย องคสมเด็จพระ
สมณโคดมสมัมาสัมพุทธเจา (ผิ
นพระพกัตรไปทางทศิเหนือ) กับ
พระพทุธเจาในอดตี สามพระองค
คือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศ
ตะวันตก)เลากันวาสรางขึ้นโดย
สตรีสี่พี่นองทีม่ีพทุธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรกัษาพรหมจรรยไวชั่วชีวติ 
ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพทุธรปูองคนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที  



 

 

เที่ยง  ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร **เมนพูิเศษ กุงแมนํ้าเผาตวัใหญทานละ 1 ตัว ** 
บาย    นมัสการพระพทุธไสยาสนช

เวตาเลียว (ShewThalyang 
Buddha)กราบนมัสการ
พระพทุธรูปนอนทีท่ี่มพีุทธ
ลักษณะที่สวยงามในแบบของ
มอญ  ในป พ.ศ.2524 ซึง่เปน
ที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่ว
ประเทศและเปนพระนอนที่
งดงามที่สดุของพมาองคพระ
ยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร
ถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทตัจทีี่ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวาง
เหล่ือมพระบาท เปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย นาํทานเดินทางเขาสูเมอืง
ยางกุง 

จากนั้น   สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทตัยีหรอืพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ีความ
ยาว 55ฟตุ สงู 16 ฟตุซึง่เปนพระทีม่คีวามพระทีม่ีความสวยที่สุดมขีนตาทีง่ดงามพระบาท
มีภาพมงคล 108 ประการ 

เย็น  นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย
ทองคําคูบานคูเมอืงประเทศพมาอายกุวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมอืงดากอง 
หรือ ตะเกิง ชื่อเดมิของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมาสถานที่แหงนีม้ี ลานอธิ
ฐาน จดุทีบุ่เรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพร
จากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบ
องคเจดียยงัมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ให
ไปสรงนํ้าพระประจาํวนัเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชวีิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอ
เติมโดยกษตัริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคาํทัง้หมดนํ้าหนกัยี่สิบสามตัน
ภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอฐัะบริขาร
ของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆ
จํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของ
วิหารส่ีทิศซึง่ทาํเปนศาลาโถงครอบดวยหลงัคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและ
สถาปตยกรรมทกุชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมตีํานานและภมูิหลงัความ
เปนมาทั้งสิ้นชมระฆงัใบใหญที่องักฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุง
เสียกอนองักฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลงัชาวพมา ชวยกันกูขึน้มาแขวนไวที่เดิมไดจงึถอื
เปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึง่ชาวพมาถอืวาเปนระฆงัศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลว



 

 

อธิษฐานขออะไรก็จะไดดัง่ตองการชมแสงของอัญมณทีี่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละ
จุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลอืง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดงเปนตน 

 

 
จากนั้น นําทานเขาสูที่พกั**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 



 

 

19.00น.  ไ บรกิารอาหารคํ่าณ หองอาหารโรงแรม เตม็อิม่กับเมนูสุดพิเศษ บฟุเฟ�ต
นานาชาติซฟีู�ดอาหารทะเลสดเติมไมอัน้ 

 เชิญทานอิม่อรอยกับอาหารบุฟเฟ�ตนานาชาตไิมจํากดัเวลาและพกัผอนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วันที่สาม ยางกุง-สิเรียม-เจดียเยเลพญา-เจดียโบตะทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอต-

กรงุเทพฯ     ไ (เชา/กลางวัน/-) 
 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซึง่อยูหางจากยางกุงประมาณ 45กิโลเมตรเมื่อเดินทาง

ถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมอืงนี้เคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสใน
สมัยโบราณ จนมาสิ้นสดุเมื่อปพ.ศ. 2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรงุศรีอยุธยา ทาน
จะเห็นเศษซากกาํแพงสไตล ลูซติา เนียนบาโรกตัง้อยูริมฝم�งแมนํ้ายางกุงที่เช่ือมตอ 
 
 



 

 

กับแมนํ้าอิระวดี นาํทานนัง่เรือ ชม พระ
เจดียเยเลพญา
(KyaikHwawWunPagoda)พระปาง
มารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางนํา้อายุ
นับพันป เปนที่สักการะของชาวสิเรียม 
เกาะนี้ไมวานํา้จะขึ้นสักเทาไหรก็ไมมวีัน
นํ้าทวมได ทีบ่ริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ 
นําทานไหวสกัการะเพื่อขอพรพระจก
บาตรหรอืพระอุปคุปที่เปนที่นับถือของชาวพมาสามารถซื้ออาหารเล้ียงปลาดกุตัวขนาด
ใหญนับรอยๆ ตวัที่วายวนเวียนใหเห็นครีบหลงัที่โผลเหนือผวินํ้า จากนั้น นาํทานเดินทาง
กลับยางกุง 

เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร**เมนพูิเศษ เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมงักร** 
จากนั้น  นําทานขอพร นตัโบโบยหีรือ

พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์
ของชาวพมาและชาวไทยวิธกีาร
สักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นตัโบ
โบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตาม
ความปราถนาก ็ใหเอาดอกไม 
ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน 
กลวยหรือผลไมอืน่ๆมาสกัการะ 
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็
ใหเอาเงินจะเปนดอลลาบาท
หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดกีวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนตั
โบโบยีสัก2ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไป
แตะกับนิ้วชีข้องนตัโบโบยแีคนีท้านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจากนั้นนําทานขามฝم�ง
ไปอีกฟากหนึง่ของถนน เพือ่สักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตาํนาน
กลาววา นางเปนธดิาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไม
ยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชวีติไปกลายเปนนตัซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่ง
การขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพ
องคนี้กนัมากเชนกันการบูชาเทพกระซบิบูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไมจากนั้น 
นําทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอต(Scot 
Market)เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึน้โดยชาวสกอตในสมัยที่ยงัเปนอาณานคิม
ของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงนีม้ี



 

 

หลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มศีิลปะผสมระหวางมอญกบัพมา ภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผาสาํเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  (หากซื้อส้ินคา
หรืออัญมณทีี่มรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงินดวย ทกุครัง้ เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากร
ตรวจ) 
สมควรเวลาเดนิสู สนามบินนานาชาตมิงิกาลาดง 

19.25 น.  ออกเดินทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเทีย่วบินที่  FD 258 
21.15 น. เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอมความประทับใจมิรูลมื 
หมายเหตุ: สาํหรบัเดือน พ.ย.62 - มี.ค.63  ทางสายการบินมกีารปรับเปล่ียนเวลาขากลับเปน ออก
เดินทางจากสนามบินนานาชาติมงิกาลาดงเวลา 21.40น. และจะถงึสนามบินดอนเมือง เวลา 23.30 น. 

**รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลับวนัขึ้นตามความเหมาะสมโดยไมแจงให
ทานทราบลวงหนาเน่ืองจากปจจุบันมีนกัทองเที่ยวเดินทางขึ้นเปนจํานวนมาก และดวยโรงแรมมีจํานวน
จํากดั ทาํใหหองพกัไมเพียงพอตอการรองรบันักทองเที่ยว ในกรณีหองคืนแรกเตม็ ทางผูจดัจะสลับขึ้น
เปนวันที่สองแทน ** 
หมายเหต ุ: สําหรับลูกคาที่จองทวัรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 2563 
ภัตตาคารชาบูชิ/เปดปกกิง่+กุงมงักร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปดใหบริการคะ  
พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสกัชเวนานจอง จะปดใหบริการ 
โดยทางผูจัดทัวรจะเปล่ียนเปนรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปดใหแทนคะ 
……………………………………………………………… 
หมายเหต ุ:  

1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิก
บิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบนิ , การประทวง,การนัดหยดุงาน,การกอจลาจล 
หรือกรณีทานถกูปฎิเสธการเขาหรอืออกเมอืงจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตภุัยพิบตัิทาง
ธรรมชาติ การปดของสถานทีท่องเที่ยวตางๆรวมถงึรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึง่
อยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ (ซึง่ลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารทองถิ่น รปูแบบ วตัถุดบิและรสชาติจะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิน่ ซึ่งลกูคาจะตอง
ยอมรบัในรสชาตขิองอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทวัรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลง
แตโรงแรมที่เขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 

4. ลูกคาจะตองปฎิบตัิตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานทีท่องเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชนของทาน
เองและบุคคลอื่น 



 

 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป�าเกิดสูญหายหรอื
ชํารดุจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 
7. ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษมีูลคาเพิม่ 7% 

 
 
**ทั้งนี้ กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลกูคาจายเงินมดัจํา
แลว 
ทางบริษัทฯจะถอืวาลูกคายอมรับในเงือ่นไขทัง้หมด** 
 

อัตราคาบรกิารและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง สิเรียม อินแขวน บินไทยแอรเอเชีย 

PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

24 ม.ค. 63 26 ม.ค. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

31 ม.ค. 63 02 ก.พ. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

07 ก.พ. 63 09 ก.พ. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

14 ก.พ. 63 16 ก.พ. 63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

15 ก.พ.63 17 ก.พ.63 35+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

22 ก.พ.63 24 ก.พ.63 35+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

28 ก.พ. 63 01 มี.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 ก.พ.63 02 มี.ค.63 35+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

06 มี.ค.63 08 มี.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

07 มี.ค.63 09 มี.ค.63 35+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
14 มี.ค.63 16 มี.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 มี.ค.63 22 มี.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

21 มี.ค.63 23 มี.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

28 มี.ค.63 30 มี.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 



 

 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

BUS 2 04 เม.ย.
63 

06 เม.ย.63 35+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

10 เม.ย.63 12 เม.ย.63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 35+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

BUS 2 13 เม.ย.
63 

15 เม.ย.63 35+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

25 เม.ย.63 27 เม.ย.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

BUS 2 01 พ.ค.
63 

03 พ.ค.63 35+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

BUS 2 08 พ.ค.
63 

10 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

15 พ.ค.63 17 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

22 พ.ค.63 24 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

BUS 2 29 พ.ค.
63 

31 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

03 มิ.ย.63 05 มิ.ย.63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

19 มิ.ย.63 21 มิ.ย.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

03 ก.ค.63 05 ก.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 ก.ค.63 12 ก.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

31 ก.ค.63 02 ส.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

14 ส.ค.63 16 ส.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ส.ค.63 23 ส.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 



 

 

**ราคา INFANT (อายุไมถงึ 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้รวม
รายการทวัรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 

อัตราคาบรกิารรวม 
  ตั๋วเครือ่งบินชั้นทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว 
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัหองละ 2-3 ทาน (กรณมีาไมครบคูและไมตองการเพิม่เงิน

พักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางนํ้าหนกักระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรบั-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
  คาไกดทองถิน่และหัวหนาทวัรนาํเที่ยวตามรายการ 
  ประกันอุบตัิเหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบตัิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรับ
อุบัติเหตรุะหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตวัและไมคุมครองโรค
ประจําตวัของผูเดินทาง 

  ภาษีนํ้ามันและภาษีตัว๋ทกุชนดิ(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 
 

อัตราคาบรกิารไมรวม 
  คาทาํหนงัสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสาํหรับผูถอืพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตวั อาทิ อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิ

บาร,ซกัรดีที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบนิ,อุบตัิภัยทางธรรมชาต,ิการประทวง,การจลาจล,

การนดัหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมอืงและ
เจาหนาทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคมุของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทวัร 1 ทาน(บงัคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหวัหนาทวัรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขบัรถนะคะแตไม
บังคับทิปคะ) 

 
 
 



 

 

** ขณะนีร้ัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนงัสือ
เดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาต ิและจะมีสิทธิพํานกัในดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง 
เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมผีลบงัคบัใชตัง้แตวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้นี้ หากมกีาร
เปล่ียนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอกี ทางทวัรจะตองเรียกเกบ็คาวีซาเพิม่อกีทานละ 
1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทวัร 

การจองทัวร : 
  กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมดัจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระทนัที

กอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มฉิะนั้นถอืวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมตัิ (ชวง
เทศกาลกรุณาชาํระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจาํใหทัง้หมด ยกเวนในกรณี

วันหยดุเทศกาล, วันหยดุนกัขตัฤกษ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมดัจําโดยไมมีเงื่อนไขใด 
ๆ ทัง้สิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หกัคาทวัร 50% และริบเงินมดัจําทั้งหมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคนืเงินคาทวัรทั้งหมดไมวากรณี

ใด ๆ ทัง้สิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
ฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทัง้นี้ทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเปนจรงิ 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทาํการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน
ทุกกรณ ี

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษทัฯ กาํหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสยีหาย
ตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนาํไปชําระคาเสียหายตาง 
ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีทีม่ีผูเดินทางไมถึง 15 ทาน ขอ
สงวนสิทธิ์เล่ือนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษทัฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 
วันกอนการเดินทาง 



 

 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทาํการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรอื
เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออก
ตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบนิมกีารปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรบั
ในเงื่อนไขดงักลาว 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํา้เงิน) เดินทางเพือ่การทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและ
รับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิ้น 

 
รายละเอียดเพิม่เตมิ 
  บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัรในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานงึถงึ

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
  หนังสือเดินทางตองมีอายกุารใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูมีจุดประสงค

เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสอืเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บรษิัทฯ
ไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถงึและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , 
การประทวง,การนัดหยดุงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถกูปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจาก
เจาหนาทีต่รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบตัทิางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้น
กรณีที่เกิดเหตุสดุวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึง่
ไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุ
สุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัททวัร) 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากทานใชบรกิารของทางบรษิัทฯไมครบ อาทิ ไมเทีย่วบาง
รายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชาํระคาใชจายใหตวัแทน
ตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรยีบรอยแลวเปนการชาํระเหมาขาด 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตทุี่เกิดจากความประมาทของนกัทองเที่ยวเองหรอืในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือชํารดุ
จากสายการบิน 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมอืงทั้งทีก่รงุเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น 



 

 

  ตั๋วเครือ่งบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืน
เงินและไมสามารถเปลี่ยนชือ่ได 

  เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตวัแทนของบรษิัทฯหรอืชําระโดยตรงกบัทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถอืวาทานไดยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่องการันตมีดัจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศ
หรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมกีารคนืเงิน
มดัจําหรือคาทวัรทั้งหมด 

  ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุ
ก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทํา
ใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทาํการจองทวัร  

  กรณมีี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการ
จองทวัรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรอืไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งทีอ่ยู
เหนือการควบคมุของบริษัทฯ ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

  กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชดัเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายคุรรภทีช่ัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคมุของบริษทัฯ ทางบริษัทฯ
จะไมรบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจงึมดัจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 


