
 

 

รหัสทัวร BID2000502 
ทัวรพมา มหัศจรรย...MYANMAR โปรจัดให จัดใหถูก จัดใหดี จัดใหคุม 3วัน 2คืน (SL) 

ยางกุง – หงสาวด ี– เจดียชเวมอดอร – พระราชวังบุเรงนอง – คมิปูนแคมป� - พระธาตุอินทร
แขวน – พระธาตุอินทรแขวน – วดัไจคะวาย – เจดียไจปุ�น – พระนอนชเวตาเลียว – พระนอน
ตาหวาน – หลวงพอหงาทัตจี - พระมหาเจดยีชเวดากอง – เจดียไจเขา – เทพทันใจไจเขา -
สิเรียม – เจดียโบตะทาวน – เทพทันใจ -เทพกระซิบ - ตลาดสกอต 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวดี-เจดียชเวมอดอร-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูน
แคมป�-พระธาตุอินทรแขวน ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

 
04.30น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบิน

ไทยไลออนแอร  ประตู 6 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.35 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน SL 200 

 

**ตั้งแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทาง
ขาไป โดยออกจากสนามบินดอนเมือง กรงุทพฯ เวลา 06.45น. และถึง
สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา เวลา 07.35น.** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  
 
 
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว 
(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) จากนัน้ นําทานเดินทางสู 
เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกท่ีสุดของ
เมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400 ป อยูหางจากเมืองยางกุง 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 
1 ตัว * 

                หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแก
คูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา  
บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ 
ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวา
เปนจุดท่ีศักดิ์สิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียนี้ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ เจดยี
องคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมา
และศิลปะของมอญไดอยาง กลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุตสูงกวา พระเจดียชเวดา
กอง 51 ฟุต มจุีดอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธ์ิอยูตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 
2473 ดวยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแตยอดฉัตร กลับยงัคงสภาพเดิม
และไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท ทานจะไดนมัสการ 
ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลง
มาเพื่อเปนสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป 

จากนั้น นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)
ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรกัหักพังท่ียัง



 

 

หลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนท่ีประทับของ พระเจาบุเรง
นองทานผูท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนท่ีประทบัของ พระนาง
สุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสีย
กรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง
ประวตัิศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิง
จากพงศาวดาร 

 

 
 

บาย  เดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขาม
ผานชมแมนํ้าสะโตงสถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตร ซึ่งในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระ
นเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซ่ึงนําทัพโดยสุรกรร
มาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหนา
ของพมาตามมาทันที่รมิฝم�งแมนํ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ�ายไทยไดขามแมน้ําไปแลว
พระองคไดคอยป�องกนัมิใหขาศึกขามตามมาได ไดมีการปะทะกันที่ริมฝم�งแมนํ้าสะโต
งสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนา
พมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรงุหงสาวดี 
พระแสงปนท่ีใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางนี้ไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตน
ขามแมนํ้าสะโตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวุธอันเปนเครื่องราชปูโภคยังปรากฏอยูจนถงึ
ทุกวันน้ี  

 
 



 

 

จากนั้น นําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิ
มปูนแคมป�ซึ่งเปนจุดสาํหรับทําการเปลี่ยนเปนรถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจํา
เสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจากคิม
ปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  
พิเศษสุด!! นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูสถานีพระธาตุใชเวลาประมาณ 10 นาที 
ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอิน
แขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถขึน้
ได ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเปนข้ึนรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุก
กรณี** 

พักที่         Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
                หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแค

คร้ังเดียวคะ    
                                                   

 
 

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวน
Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบน
กอนหินกลมๆ ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทาง
ตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนนี้



 

 

ทรงตัวอยูไดอยางสมดลุเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนา
พระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณบีน
สรวงสวรรคโดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ3 ครั้งผูนั้นจะมี
แตความสุขความเจริญพรอมท้ังขอส่ิงใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ 
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไป
ปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษ
เขาไปปดแทนได**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลว
ราคาเร่ิมตน 2,000 จาต/ชุด** 

ค่ํา  บริการอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรมจากนั้นทานสามารถข้ึนไปนมัสการ
หรือนั่งสมาธิที่พระเจดียไดตลอดท้ังคืนแตประตูเหล็กท่ีเปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะ
เปดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพนัคอ
เบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก 

 
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุง
และมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม 
เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได  
 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวดี-วัดไจคะวาย-เจดียไจปุ�น-พระนอนชเวตาเลียว-
พระนอนตาหวาน-หลวงพอหงาทัตจี-ยางกุง-พระมหาเจดียชเวดากอง 

                ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

 
05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเชา สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไมได

บังคบันะคะ สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมรีานคาจําหนายราคา
อาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000จาตดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ2,000จาต 

06.30 น.  ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น.  เดินทางกลับ เปลี่ยนนัง่รถบรรทุกหกลอถึงคมิปุนแคมป� เปลี่ยนเปนรถโคชปรับ

อากาศ เดินทางสูกรุงหงสาวดี  



 

 

จากนั้น  นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ทีวั่ดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและ
สามเณรไป ศกึษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมากทานสามารถนําสมดุ ปากกา ดินสอ
ไปบริจาคที่วัดแหงนี้ได 

จากนั้น  นําชมเจดียไจปุ�น(Kyaik Pun Buddha)สรางใน
ป 1476 มีพระพุทธรปูปางประทับนั่งโดยรอบท้ัง 
4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องคสมเดจ็พระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทาง
ทิศเหนือ กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ
พระพุทธเจามหากัสสปะ ทิศตะวันตก)เลากันวา
สรางข้ึนโดยสตรีส่ีพ่ีนองท่ีมีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษา
พรหมจรรยไวชั่วชีวิต ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพุทธรูป
องคนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 
1 ตัว ** 

บาย    นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบ
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่ท่ีมีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในป 
พ.ศ.2524ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเปนพระนอนท่ีงดงาม
ท่ีสุดของพมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เปน
ลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย 

จากนั้น   สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตย(ีKyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอน
ตาหวานพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟตุ สูง 16 ฟุตซึง่เปนพระท่ีมีความพระที่
มีความสวยท่ีสุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 



 

 

 
 
จากนั้น  สักการะ พระพุทธรูปองคใหญ หลวงพอหงาทัตจี หลวงพอท่ีสูงเทาตึก 5 ชั้น เปน

พระพุทธรูปปางมารวชิยัที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัตริย เครื่องทรง
เปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักเปน
ลวดลายตางๆจําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง 

เย็น นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระ
เจดียทองคําคูบานคูเมอืงประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญท่ีสุดในพมา
สถานที่แหงนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนาํ
ดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานท้ังแปดทศิรวม 8 องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระ
ประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบรูณะและตอเติมโดย
กษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําท้ังหมดนํ้าหนักยี่สิบสามตัน
ภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะ
บริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดบัดวยเพชรพลอย
และอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดีย
จะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท
ซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทกุชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธ
เจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาท้ังสิ้นชมระฆังใบใหญท่ีอังกฤษพยายาม
จะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาว
พมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาว



 

 

พมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3 ครัง้แลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดัง่ตองการ
ชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉตัรโดยจุดชมแตละจดุทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน
ออกไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า  ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร **สลัดกุงมังกร+เปดปกก่ิง 
จากนั้น นําทานเขาสูที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว SUMMIT HOTEL พักหรูระดับ 4* 
 



 

 

 
 

วันที่สาม ยางกุง-เจดียไจเขา–เทพทันใจไจเขา–สิเรียม-เจดียโบตะทาวน-เทพทันใจ-เทพ
กระซิบ-ตลาดสกอต-กรุงเทพฯ  ไ (เชา/กลางวัน/-) 

 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากนั้น นําทานแวะสักการะ เจดียไจเขา(Kyaik Khauk Pagoda)ซึ่งเปนเจดียที่เกาแกอีก

แหงหนึ่งของพมาเปนเจดียคูบานคูเมืองสิเรียม 
พิเศษสุด!! ขอพรเทพทันใจไจเขาซึ่งเปนหัวหนา
ของเทพทันใจในยางกุงที่ไหนที่สรางเทพทนัใจ
ตองมาบรวงสรวงขออนุญาตที่นี้กอน ที่สาํคัญ 
ใครอยากไดงานใหญเงินใหญคนพมาจะมาขอที่นี ้
ทั้งเรื่องงาน เงินและความสําเร็จ ถาจะนับแลว
องคนี้เปนเทพทันใจท่ีใหญที่สุดในยางกุง 

จากนั้น เดินทางสู เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึ่งอยูหางจาก
ยางกุงประมาณ45กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสเิรียม 
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคย
เปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแตใน
สมัย นายพลฟลิป เดอ บรโิต ยี นิโคเต จนมา
ส้ินสุดเมื่อปพ.ศ. 2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรม
กรุงศรีอยุธยาทานจะเห็นเศษซากกําแพงสไตลลูซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยูริมฝم�งแมน้ํา
ยางกุงที่เชื่อมตอกบัแมน้ําอิระวดี นําทานนั่งเรอืแจว  

 
 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้น  พระเจดียเยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวิชัยอันงดงาม

บนเกาะกลางนํ้าอายุนับพันปเปนที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไมวานํ้าจะขึ้นสัก
เทาไหรก็ไมมีวันนํ้าทวมได ท่ีบริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานไหวสักการะเพื่อ
ขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปท่ีเปนที่นับถือของชาวพมาสามารถซื้ออาหาร
เลี้ยงปลาดกุตัว ขนาดใหญนับรอยๆ ตัวทีว่ายวนเวียนใหเห็นครีบหลังท่ีโผล
เหนือผิวน้ํา นําทานเดินทางกลับยางกุง 

 

 
 
จากนั้น ชม เจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตทุี่พระสงฆอินเดีย 

8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝ�าย
สัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 
องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดบัดวย
กระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย 

จากนั้น  นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธ์ิของชาวพมาและชาว
ไทยวิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอืน่ๆมา



 

 

สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนัน้ก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลาบาทหรือจาดก็
ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือ
ของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนตัโบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความ
ปรารถนาท่ีขอไวนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ
ซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อส้ินชีวิตไป
กลายเปนนัต 
ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบ
เบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชา
เทพกระซิบบูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 
 

 
 
จากนั้น  นําทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสกอต

(Scot Market)เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยัง
เปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนาย
ในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกบัพมา
ภาพวาด งานแกะสลักจากไม หยก ผาทอ แป�งทานาคา เปนตน  (หากซื้อส้ินคา
หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวยทุกครั้งเนื่องจากจะตองแสดง
ใหศุลกากรตรวจ) **ตลาดสกอตจะปดทุกวันจันทร**  

 
 



 

 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

20.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่  SL 207 
22.45 น.เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

 

**ต้ังแต 27 ตุลาคม 62 ถึง 28 มีนาคม 63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาเดินทาง
ขากลับ ออกจากสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง พมา  เวลา 19.35น. และถึงสนามบินดอน
เมือง กรุงเทพฯ เวลา 21.25น.** 
 
** รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผูจัดขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัวันขึ้นตามความเหมาะสม

โดยไมแจงใหทานทราบลวงหนา เนือ่งจากปจจุบันมีนักทองเที่ยวเดินทางข้ึนเปนจํานวน
มาก และดวยโรงแรมมีจํานวนจํากัด ทําใหหองพักไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเท่ียว 
ในกรณีหองคืนแรกเต็ม ทางผูจัดจะสลับขึ้นเปนวันที่สองแทน คะ ** 

 
หมายเหตุ : สําหรับลกูคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต 12-21 เมษายน 

2563ภัตตาคารชาบชูิ/เปดปกก่ิง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะ
ปดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปด
ใหบริการโดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเปนรานอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอื่นที่
เปดใหแทนคะ 

 
หมายเหตุ :  

1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบินรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพ
อากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปดของสถานที่ทองเท่ียว
ตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 



 

 

2. อาหารทองถ่ิน รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาตจิะเปนไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเปนเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซึ่งอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเปนโรงแรมระดับเทียบเทากัน 

4. ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเท่ียวตางๆ เพื่อประโยชน
ของทานเองและบุคคลอื่น 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/
หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

6. รูปภาพในโปรแกรมเปนรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั้น 
 
**ทั้งน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางทุกหนาอยางถีถ่วน หากลูกคา
จายเงินมัดจําแลว 
ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด** 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 
 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง อินแขวน บินไทยไลออนแอร 
SUMMIT HOTEL พักหรูระดับ 4* 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทางจํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง 
เด็กไมมี
เตียง 

พักเดี่ยว 

27 มี.ค.63 29 มี.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

03 เม.ย.63 05 เม.ย.63 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

10 เม.ย.63 12 เม.ย.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

17 เม.ย.63 19 เม.ย.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

24 เม.ย.63 26 เม.ย.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 



 

 

08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

15 พ.ค.63 17 พ.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

22 พ.ค.63 24 พ.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

05 มิ.ย.63 07 มิ.ย.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

26 มิ.ย.63 28 มิ.ย.63 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 

 
**ราคา INFANT (อายุไมถึง 2 ป บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัตรานี้

รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบินแลว** 
 

อัตราคาบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะ
กรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถงึการสูญเสียทรัพยสินสวนตัว
และไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง) 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 



 

 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมอืงจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
นะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาต ิและจะมีสิทธิพํานักในดินแดน
ของอีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 
สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวร
จะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลอื

ชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนัน้ถือวาทานยกเลิกการเดินทาง
โดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

 
 
 



 

 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนกัขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือน การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพยีง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิใน
การคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมี

ผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานข้ึนไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน 
บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายใน เชน (ตั๋วเครือ่งบิน, ตั๋วรถทัวร, ตัว๋รถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาทีทุ่กครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณ ีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมี
การปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาว 



 

 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเท่ียวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม
คืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมอีายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอย
กวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการ
เขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาต(ิซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ 
ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการ
ชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิด
สูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 



 

 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออก
หรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไม
วากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนาํมาเลือ่น
วันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีได
ระบุไวขางตนนี้แลวทัง้หมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยัง
ไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม 
ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทํา
การจองทัวร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาตใิหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึง่เปนส่ิงที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออก
นอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยูเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 


