
 

 

รหัสทัวร BID1903938 
ทัวรพมา มหศัจรรย....พมา 5 ดาว 3 วัน 2 คืน (FD) 
ยางกุง   หงสาวดี   วัดไจคะวาย   เจดียชเวมอดอร   พระราชวังบุเรงนอง 
คิมปูนแคมป�   พระธาตุอินทรแขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) 
พระธาตุอินทรแขวน   เจดียไจปุ�น   พระนอนชเวตาเลียว 
พระนอนตาหวาน   เจดียชเวดากอง   สิเรียม   เจดียเยเลพญา 
เจดียโบตะทาวน   เทพทันใจ   เทพกระซิบ   ตลาดสกอต 

 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวด-ีวัดไจคะวาย-เจดียชเวมอดอร- 
 พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแคมป�-พระธาตุอินทรแขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) 
 ไ (-/กลางวัน/เย็น) 
04.30 น. พรอมกันที ่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสาย

การบินไทยแอรเอเชีย 
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.15 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน FD 251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่
เรียบรอยแลว 
(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง)จากน้ัน เดินทางสู 
เมืองหงสาวดหีรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของ
เมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400 ป อยูหางจากเมืองยางกุง 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 
 

จากน้ัน  นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ทีว่ัดไจคะวาย สถานที่ท่ีมีพระภิกษุ
และสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมากทานสามารถนําสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว ** 
หลังอาหาร นําทานเขาชมพระธาตุที่ต้ังอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมือง

และเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระ
ธาตุมุเตาภายในบรรจพุระเกศาธาตุของพระพุทธเจา 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์
มาก ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคน้ี
เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน 
พระเจดียสูง377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจดุอธิษฐานที่
ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพืน้ลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจาย



 

 

ออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ-์สิทธโดยแท และสถานที่แหงน้ียังเปนสถานที่ท่ี
พระเจาหงสาล้ินดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ
ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอนั
ศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพ่ือเปนสิริ
มงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป 

จากน้ัน นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)
ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจา
บุเรงนองทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระ
นางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อ
ตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแต
รองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมา
ใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

บาย  นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพาน
เหล็กที่ขามผานชมแมนํ้าสะโตงสถานที่สําคัญ ทางประวัติศาสตร   ซ ึ ่ ง ในอดีต
ขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไล
ตามซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกติดตาม
กองทัพไทยมากองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝم�งแมนํ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ�ายไทย
ไดขามแมนํ้าไปแลวพระองคไดคอยป�องกัน
มิใหขาศึกขามตามมาได ไดมีการปะทะกันที่
ริมฝم�งแมนํ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช
พระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรร
มาแม ทัพหน าพม าเส ียช ีวิตบนคอช าง 
กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ
กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรร
มาตายบนคอชางนี้ไดนามปรากฏตอมาวา
“พระแสงปนตนขามแมนํ ้าสะโตง"นับเปน
พระแสง อัษฎาวุธอันเปนเครื่องราชูปโภคยัง
ปรากฏอยูจนถึงทุกวันน้ี  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง 
คิ้มปูนแคมป�ซึ่งเปนจุดสําหรับทําการเปลี่ยนเปนรถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจํา
เสนทาง 
ชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลา 
เดินทางจากคิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  
พิเศษสุด!! นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูสถานีพระธาตุใชเวลาประมาณ 10 
นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุ
อินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถ
ขึ้นได ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเปนขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุก
กรณี** 
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

 



 

 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนไดแค
ครั้งเดียวคะ  เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระ
ธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง 
อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 
เมตรต้ังอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต้ังอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยืน
กรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตศัุกด์ิสิทธิ์ท่ีบรรจุอยูภายในพระเจดียองค
ยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุ
ประจําปเกดิของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเปน พระธาตุปเกิดของปจอ 
แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุ
อินทรแขวนนี้ครบ3 คร้ังผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญพรอมทั้งขอส่ิงใดก็จะได
สมดั่งปรารถนาทุกประการทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององค
พระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสภุาพสตรี สาม
รถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได**สําหรับจุดไหวพระธาตุ
ดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000 จาต/ชุด** 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรม จากน้ันทานสามารถขึ้นไป
นมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับ
สุภาพบรุุษ จะเปดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือกันลมหรือผา
หมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีน้ันมีความเย็นมาก 

 



 

 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับ
นักทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตอุินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยาง
กุงและมีโรงแรมจํากดั แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัด

ลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได  
 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวดี-เจดียไจปุ�น-พระนอนชเวตาเลียว- 
 พระนอนตาหวาน-เจดียชเวดากอง 
    ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 
05.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอิน

แขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะ
มีรานคาจําหนายราคาอาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000จาต 

  ดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย  
06.30 น. ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น.  อําลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถถึงคิมปุนแคมป� เปลี่ยนเปนรถโคชปรับ

อากาศ เดินทางสูกรุงหงสาวดี  
จากน้ัน  นําชมเจดียไจปุ �น(Kyaik Pun Buddha)สรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปาง

ประทับน่ังโดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตรประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สาม
พระองคคือ พระพุทธเจามหากัสส
ปะ (ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึ้น
โดยสตรีสี ่พี ่น องที ่มีพุทธศรัทธา
สูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะ
รักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต ตอมา 
1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ ่าลือ
กันวาทําใหพระพุทธรูปองคนั้นเกิด
รอยราวขึ้นทันที  

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



 

 

บาย    นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบ
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที ่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในป 
พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือ
ของชาวพมาทั่วประเทศและเปน
พระนอนที ่งดงามที ่สุดของพมา
องคพระยาว 55 เมตร สูง 16 
เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งาม
กวาโดยพระบาทจะวางเหลื ่อม
พระบาท  เป  นลั กษณะท ี ่ ไ ม
เหมือนกับพระนอนของไทย 

  นําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง 
จากน้ัน   สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยีหรือพระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูป

นอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมี
ขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

เย็น  นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระ
เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา
สถานที่แหงนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถ
นําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระ
ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรง
นํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและ
ตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดนํ้าหนัก
ยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสน
และเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับ
ดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยู
บนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวย
หลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้น



 

 

เปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาท้ังสิ้นชมระฆังใบ
ใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกู
เทาไหรก็ไมขึ ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกู ข ึ ้นมาแขวนไวที ่เดิมไดจึงถือเปน
สัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้ง
แลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตร
โดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สีสม, 
สีแดงเปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

จากน้ัน  นําทานเขาสูที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON 
HOTEL 5* 
19.00น. ไ บริการอาหารคํ่าณ หองอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ�ต
นานาชาติซีฟู�ดอาหารทะเลสดเติมไมอั้น 
 เชิญทานอิ่มอรอยกับอาหารบุฟเฟ�ตนานาชาติไมจํากัดเวลาและพักผอนตาม

อัธยาศัย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

ตลาดสกอต-กรุงเทพฯ                                                                        
  ไ (เชา/กลางวัน/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 45กิโลเมตร

เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเปนเมือง
ทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ จนมาส้ินสุดเมื่อปพ.ศ. 2156 รวมสมัยพระเจาทรง
ธรรมกรุงศรีอยุธยา ทานจะเห็นเศษซากกําแพงสไตล ลูซิตา เนียนบาโรกตั้งอยูริม
ฝم�งแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอ 

 
กั บ แ ม  น ํ ้ า อิ ร ะ ว ด ี  น ํ า ท  า น นั ่ ง เ ร ื อ  ช ม  พ ร ะ เ จ ด ี ย  เ ย เ ล พ ญ า
(KyaikHwawWunPagoda)พ ร ะ
ปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลาง
นํ ้าอายุนับพันป เปนที ่สักการะของ
ชาวสิเรียม เกาะนี้ไมวานํ้าจะขึ้นสัก
เทาไหรก็ไมมีวันนํ้าทวมได ที่บริเวณ
ทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานไหว
สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตร
หรือพระอุปคุปที่เปนที่นับถือของ



 

 

ชาวพมาสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญนับรอยๆ ตัวที่วายวน
เวียนใหเห็นครีบหลังที่โผลเหนือผิวนํ้า จากน้ัน นําทานเดินทางกลับยางกุง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร** 
จากน้ัน  นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและ

ชาวไทยวิธีการสักการะรูปปم�นเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลว
สมตามความปราถนาก ็  ให  เอา
ดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราว
อ อน กล วยหร ือผลไม อ ื่ นๆมา
สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก 
จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา
บาทหรือจาด ก็ได (แตแนะนําให
เอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก2ใบ 
ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไป
แตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจากนั้น
นําทานขามฝم�งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะ
มาดอวเม๊ียะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่ง
ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบ
เบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการ
บูชาเทพกระซิบบูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไมจากนั้น นําทาน
เที ่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอต
(Scot Market)เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยัง
เปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่
จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวาง
มอญกับพมา ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป 
แป �งทานาคา เป นตน  (หากซื ้อสิ ้นค าหร ืออัญมณีท ี่ม ีราคาส ูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 



 

 

19.25 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเที่ยวบินที่  FD 258 
21.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

หมายเหตุ: สําหรับเดือน พ.ย.62 - มี.ค.63  ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาขา
กลับเปน ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมิงกาลาดงเวลา 21.40น. และจะถึง

สนามบินดอนเมือง เวลา 23.30 น. 
**รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลบัวันขึ้นตามความเหมาะสม
โดยไมแจงใหทานทราบลวงหนาเน่ืองจากปจจุบันมีนักทองเที่ยวเดินทางขึ้นเปนจํานวนมาก 
และดวยโรงแรมมีจํานวนจํากัด ทําใหหองพักไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ใน
กรณีหองคืนแรกเต็ม ทางผูจัดจะสลับขึ้นเปนวันที่สองแทน ** 

……………………………………………………………… 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง สิเรียม อินแขวน บนิไทยแอรเอเชีย 

PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

12 ต.ค.62 14 ต.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
02 พ.ย.62 04 พ.ย.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
09 พ.ย.62 11 พ.ย.62 30+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
16 พ.ย.62 18 พ.ย.62 30+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
23 พ.ย.62 25 พ.ย.62 30+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
30 พ.ย.62 02 ธ.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
05 ธ.ค.62 07 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
06 ธ.ค.62 08 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
07 ธ.ค.62 09 ธ.ค.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
08 ธ.ค.62 10 ธ.ค.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
13 ธ.ค.62 15 ธ.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
14 ธ.ค.62 16 ธ.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 



 

 

20 ธ.ค.62 22 ธ.ค.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
21 ธ.ค.62 23 ธ.ค.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
27 ธ.ค.62 29 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
28 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
29 ธ.ค.62 31 ธ.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
30 ธ.ค.62 01 ม.ค. 63 30+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
31 ธ.ค.62 02 ม.ค. 63 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
10 ม.ค. 63 12 ม.ค. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
17 ม.ค. 63 19 ม.ค. 63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
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 
28 ก.พ. 63 01 มี.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
06 มี.ค.63 08 มี.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
20 มี.ค.63 22 มี.ค.63 30+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 
04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 30+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 
13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 30+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 

 
 
 
 



 

 

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

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครอง
เฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสิน
สวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 
 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผู
ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักใน
ดินแดนของอีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลบัมาย่ืนวีซาปกติ
อีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ัง่และการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วนั มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 



 

 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 
ทาน ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงให
ทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย
คํานึงถงึผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บนิยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้



 

 

จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนีแ้ลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบนั ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังนัน้ ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  



 

 

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

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถงึรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือ

ประโยชนของทานเอง** 
 
 
 


