
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ทัวรพมาดดีี !! 3 วนั 2 คืน 

ยางกุง-หงสาฯ-สิเรียม 

พระมหาเจดียชเวดากอง – พระธาตมุเุตา – เจดีย

กลางน้าํเมืองสิเรยีม 



 
 
 
 
 
 
 

 

กําหนดการเดนิทาง  ตุลาคม 61 – มีนาคม 62 

         

                รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – วัดไจคะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา –  

                  พระราชวังบุเรงนอง – เจดียไจปุน – ยางกุง 

 

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 

ประตู 1-2  

สายการบิน แอรเอเซีย (FD) ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่อง

สัมภาระและเอกสาร  

ตารางการเดนิทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – วัดไจคะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุ

เตา –  

พระราชวังบุเรงนอง – เจดียไจปุน – ยางกุง  

L-D 

วันที่ 2 ยางกุง – สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา – ยางกุง – เจดียโบตาทาวน – เทพ

ทันใจ – เทพกระซิบ – 

ตลาดสกอต – พระมหาเจดียชเวดากอง 

B-L-D 

วันที่ 3 พระนอนเจาทัตจี – พระพุทธรูปงาทัตจี – วัดบารมี – วัดพระหินออน – โรง

ชางเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L-D 

พเิศษ !!!! ชาบูบฟุเฟต + กุงเผาหงสา + สลัดกุงมงักร 

+ เปดปกกิง่ 

พกัโรงแรม IBIS STYLE YANGON ระดับ 3 ดาว

หรอืเทยีบเทา  



 
 

07.15 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอรเอเซีย (FD)  

08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลา

ทองถ่ินที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวด ี

หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่ เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่

ย่ิงใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

  

นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัด

สําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง 

เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณร

อีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอ

ไปบริจาคที่วัดแหงนี้ได หากทานใดไมสะดวกสามารถ

ถวายเปนปจจัยไดเชนกัน)  

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)  

 

จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว 

กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่ มีพุทธลักษณ ะที่

สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่ งเปนที่

เคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศ และเปนพระนอนที่

งดงามที่ สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา 

เครื่องไมแกะสลัก ที่มีใหเลือกมากมาย ตลอดสองขาง

ทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก  

 

จากนั้นนําทานนมัสการ เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้ังตระหงานโดดเดน

อยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแก

กวา 2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิสําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทาน

นมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมา

เชื่อกันวาเปนจุดที่ศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐาน



 
อันศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคล

ซึ่งเปรียบเหมือนด่ังคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป) ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมา

และศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดา

กอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักด์ิสิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 

2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและ

ไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปน

สถานที่ที่พระเจาหงสาล้ินดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี

โบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา 

สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดต้ังไวที่มุมหน่ึงขององคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบ

ไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  

 

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ 

บริเวณที่เคยเปนพระราชวังของพระเจาบุเรง

นอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 แตไดถูกทําลาย

ดวยฝมือของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจา

นันทบุเรง ในป พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพัง

ที่ ยั งหลงเห ลืออยู  ทํ าให สัน นิ ษ ฐานได ว า

โบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจา

บุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผู

ชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนาง

สุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เม่ือตองเสีย

กรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง

ประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิง

จากพงศาวดาร 

 

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาด

ใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตรไปยัง 

4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพี่นองที่อุทิศตนแดพุทธ

ศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และได

สาบานไววาจะไมของแวะกับบุรุษ เพศ ตอมา

นองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุมและ

แตงงานกัน จึงเกิดอาเพศฟาผาพระพุทธรูปที่แทน

ตัวของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมีการ



 
บูรณะข้ึนมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคนี้จะมีลักษณะ แตกตางจากองคอ่ืนๆ ไดเวลา

อันสมควรนําทานเดินทางกลับสูเมืองยางกุง 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 

 นําทานเขาสูทีพ่ัก IBIS STYLE YANGON ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง ยางกุง – สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา – ยางกุง – เจดียโบตาทาวน – เทพทันใจ – 

                   เทพกระซิบ – ตลาดสกอต – พระมหาเจดียชเวดากอง 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถ

ปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเปน

เมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังอยูริมแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี  

 

จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะต้ัง

ตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ําเปนที่

สักการะของชาวสิเรียม สรางโดย

เศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจักร

มอญรุงเรืองเม่ือประมาณพันกวาป

มาแลว เชื่อกันวาตอนที่สรางเจดีย

เศรษฐีชาวมอญไดทําการอธิษฐาน

ขอใหน้ําอยาทวมถึงองคเจดีย ถามี



 
คนมากราบไหวจํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็มพ้ืนที่ และผูใดมาทําบุญบูรณะตอ

เติมองคเจดีย ขอใหทําการคาเจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทําใหผูคนเกิดความเชื่อวาการ

มาทําบุญกราบไหว ณ เจดียแหงนี้ จะทําใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ใหทานได

นมัสการพระพุทธรูปเกาแกทรงเคร่ืองจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปด

ทองคําทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพมามีความเชื่อวาจะ

บันดาลใหมีกินมีใชไมขาด และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง  

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! BUFFET SHABU 

 

นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่

พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเม่ือ 2,000ปกอน 

ใน ป  2486  เจ ดี ย แห งนี้ ถู ก ระเบิด ข องฝ าย

สัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุ

พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบ

พระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดิน

เผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทาง

ใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวย

กระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  

 

นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักดิ์สิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย 

นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่ตาม

ความเชื่อของชาวพมา โดยเทพท่ีจะถูกจัดวาเปน "นัต" นั้น 

มักจะเปนคนที่เคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนาประทับใจ 

และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่ เรียกวา ตายโหง ทําให

วิญญาณยังมีความหวงใยในภาระหนาที่บานเมือง และยังคง

ผูกพันกับผูคนเบ้ืองหลัง ทําใหไมอาจไปเกิดใหมได  จึง

กลายเปนนัตที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานที่

ศักดิ์สิทธ์ิ เชน พระเจดียองคสําคัญ 

วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแลว

สมตามความปราถนาก็ให เอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะ

มะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท 



 
หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ 

เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะ

สมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว  

คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโปะโปะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะ

มิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา 

สวาโหม 

 

นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมี

นามวา  

“อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปน

ธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา

อยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจน

เม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพ

กราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบ

ตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม 

ขาวตอก ดอกไม และผลไม  

 

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้น

โดยชาวสกอตในสมัยที่ ยังเปนอาณานิคมของ

อังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง 

สินคาที่จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด 

เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมา

ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ 

เส้ือผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน (หากซื้อสิ้น

คาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน

ดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot 

Market) ปดทุกวันจันทร) 

 

นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดา

กอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ 

ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) แหง

ลุ ม น้ํ า อิ ร ะ ว ดี  เจ ดี ย ท อ ง คํ า

คูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสอง



 
พันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สราง

โดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยู

เปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา 

กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปน

ลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งส่ีทิศ

จะมีวิหารโถงสรางดวยเคร่ืองไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้ง

หลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาว

มอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศล

อันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนา

นับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณี

ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สี

เหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ 

ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไป

ไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริ

มงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค 

หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พธุ 
พธุ

กลางคนื 
พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว

สัญลกัษณ 
ครุฑ เสือ สิงห ชางมงีา ชางไมมงีา 

หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

สั้น 
พญานาค 

 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

 

 นําทานเขาสูทีพ่ัก IBIS STYLE YANGON ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 



 
วันที่สาม พระนอนเจาทัตจี – พระพุทธรูปงาทัตจี – วัดบารมี – วัดพระหินออน – โรงชางเผือก – 

กรุงเทพฯ 

 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

  

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธ

ไสยาสนองคขนาดใหญท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาว

กวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กก้ันถึง 65 เมตร มี

หลังคาคลุม 6 ชั้น สรางขึ้นเม่ือป 1907 ถูกยก

ยองใหเปนพระนอนที่ มีขนาดใหญและงดงาม

ที่ สุดในพมา ดวยพระพักตรที่งดงามเปอนย้ิม 

ดวงตาทําจากลูกแกวที่ ส่ังผลิตจากตางประเทศ 

ทาขอบตาดวยสีฟาและมีขนตาหนายาวทําให

ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมี

ภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝาพระบาทลอมรอบดวยรูป

มงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขาร

โลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริงและตรงชายประดับ

ดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลปที่มีความงดงามทรงคุณคา 

 

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี  ซึ่ งเปนพระพุทธรูปที่

สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพมา มีความสูงประมาณ ตึก 5 

ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรง

เคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเคร่ืองประกอบดานหลังจะเปนไมสัก

แกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ือง

สมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความงดงามเปนอยางมาก  

  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู

พิเศษ!! เปด  ปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร 

 

หลังจากนั้นนําทานสักการะพระเกศาของพระพุทธเจาท่ี วัด

บารมี ที่เชื่อวาพระเกศายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาน้ัน



 
เม่ือนํามาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได ซึ่งพระภิกษุเจาอาวาสจะนํามาแสดง

ใหทุกทานไดกราบนมัสการ อีกทั้งวัดนี้ยังไดชื่อวาเปนที่เก็บองคพระบรม

สารีริกธาตุไวมากที่สุด  

 

นําทานนมัสการ พระหินออน  พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินออนทั้งกอนที่ใหญ

ที่สุดในประเทศพมา พระหินออนสรางในสมัยนายพลตานฉวยโดยมีการขุดพบหิน

ออนกอนใหญที่สุดที่ยะไข จึงไดมีการแกะสลักโดยชางฝมือชาวเมืองมัณฑะเลย 

เปนพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถยกขึ้น

หันฝาพระหัตถออกจากองค หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง 

ประดิษฐานในหองกระจกติดแอรรักษาอุณหภูมิเนื่องจากหินออนเม่ือโดนความ

รอนอาจทําใหเกิดรอยราวได 

 

จากนั้นชม ชางเผือก เชือกงามที่สุดในพมาโดยชางทั้ง 3 ตัวน้ี มีลักษณะเดน คือ มี

ลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอราม แมกระทั่งนัยตาของชางยังเปนสีทอง ถือวาเปน

ชางที่หาชมไดยากที่ สุดในเอเชีย ซึ่ งคนพมาเองตามเขามาชมและสักการะ

ชางเผือกเหลานี้ ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู

ประเทศไทย  

 

19.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเซีย (FD) เที่ยวบินที ่FD258  

 

ค่ํา   บริการอาหารค่ําบนเครื่อง 

21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

****************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสอืเดินทางตองมอีายเุหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นบัจากวนั

เดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนังสอืเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 



 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดนิทาง 

ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม

เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม

เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

พักเดยีวเพิ่ม 

ตุลาคม 2561 

05-07 ต.ค. 61 

06-08 ต.ค. 61 
9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

12-14 ต.ค. 61 10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

13-15 ต.ค. 61 10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

19-21 ต.ค. 61 

20-22 ต.ค. 61 

21-23 ต.ค. 61 

10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

27-29 ต.ค. 61 9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

พฤศจกิายน 2561 

03-05 พ.ย. 61 

10-12 พ.ย. 61 

17-19 พ.ย. 61 

24-26 พ.ย. 61 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 

ธนัวาคม 2561 

ในกรณีทีผู่โดยสาร มไีฟลทเดินทางภายในประเทศหรอืระหวางประเทศ 

ที่เกี่ยวของกบัวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกบัทางบริษัทฯ 

กรณุาแจงใหกบัทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว 

ถาเกดิขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบทุกกรณ ี



 
01-03 ธ.ค. 61 9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 

05-07 ธ.ค. 61 

07-09 ธ.ค. 61 
10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

08-10 ธ.ค. 61 10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

14-16 ธ.ค. 61 

15-17 ธ.ค. 61 

21-23 ธ.ค. 61 

22-24 ธ.ค. 61 

9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 

28-30 ธ.ค. 61 10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

29-31 ธ.ค. 61 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 

61 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 

61 

10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

มกราคม 2562 

04-06 ม.ค. 62 10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

05-07 ม.ค. 62 9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

11-13 ม.ค. 62 

12-14 ม.ค. 62 

18-20 ม.ค. 62 

19-21 ม.ค. 62 

25-27 ม.ค. 62 

26-28 ม.ค. 62 

9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 

กุมภาพนัธ 2562 

01-03 ก.พ. 62 

02-04 ก.พ. 62 

08-10 ก.พ. 62 

09-11 ก.พ. 62 

15-17 ก.พ. 62 

16-18 ก.พ. 62 

22-24 ก.พ. 62 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 



 
23-25 ก.พ. 62 

มีนาคม 2562 

01-03 ม.ีค. 62 

02-04 ม.ีค. 62 

08-10 ม.ีค. 62 

09-11 ม.ีค. 62 

15-17 ม.ีค. 62 

16-18 ม.ีค. 62 

21-23 ม.ีค. 62 

22-24 ม.ีค. 62 

23-25 ม.ีค. 62 

29-31 ม.ีค. 62 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 

62 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ขวบ ณ วันเดนิทาง 2,900 บาท ** 

*** ราคายงัไมรวมคาทิป มัคคุเทศกทองถิน่/คนขับรถ 

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาท/ทาน *** 

 
 

 คาต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอรเอเชีย AIR 

ASIA (FD) 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 

 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 

 คาท่ีพัก ยางกุง 2 คืน โรงแรมเทียเทาระดับ 3 ดาว 

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 

 คารถข้ึนพระธาตุอินแขวน 

 คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 

 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ 

อัตราน้ีรวม 



 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-

75 ป ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของ

จํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัย

อายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ 

(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทานั้น**)  

 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาทตอลูกทัวร 1 ทาน

ตอทริป  

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   

 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

  

 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเม่ือไดรับ

คามัดจําแลวเทาน้ัน 

 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

  

 

 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา

ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนใหกับทางสายการบิน

เปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

เงือ่นไขการจองทัวร 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

อัตรานี้ไมรวม 



 
 ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจํานวนที่ไดชําระมา 

 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ

ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน 

ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน

เงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง

ประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง

รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะ

ไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจาก

ประเทศ 

 ทางบรษิทัของสงวนสิทธิอ์อกเดินทางในกรณทีีม่ีผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป(มีหัวหนาทัวรเดินทาง

ไปกับกรุป) แตในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทานแตไมนอยกวา 10 ทาน ทางบริษัทยืนยันการ

เดินทางแตจะไมมีหัวหนาทัวรเดินทางไปกับกรุปดวย โดยจะมีเจาหนาที่จากทางบริษัทคอย

อํานวยความสะดวกพรอมแนะนําการเดินทางใหทาน ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมีไกด

ทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอด

การเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออก

เดินทางในกรุปนั้น โดยจะคืนเงินคาทัวรทั้งหมดใหแกทาน หรือทานสามารถเลื่อนพีเรียดการ

เดินทางออกไปได 

หมายเหต ุ


