
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ทวัรพมาดดี!ี! 3 วัน 2 คนื 

ยางกุง-หงสาวด-ีพระธาตอุินทรแขวน-สเิรยีม 

สกัการะ 3 มหาบชูาสถาน อนัศักดิส์ทิธิ ์



 
 

 

 
 

 
 

 

 

       กาํหนดการเดนิทาง สงิหาคม-กนัยายน 61 

                      รายละเอยีดการเดินทาง 

วันที่หนึ่ง ดอนเมือง-ยางกุง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระ

ธาตุอินทรแขวน  

04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ชั้น 3 ประตู 1-2  

ตารางการเดนิทาง 

วันที่ 

1 
ดอนเมือง – ยางกุง – หงสาฯ –  พระธาตุมุเตา –  พระราชวัง

บุเรงนอง –   

พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) 

L-D 

วันที่ 

2 
พระธาตุอินทรแชวน - หงสาฯ –  วัดไจคะวาย - พระนอนช

เวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) –  เจดียไจปุน –  ยางกุง –  

ตลาดสกอต –  พระมหาเจดียชเวดากอง 

B-L-D 

วันที่ 

3 

ยางกุง - สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง – เจดียโบ

ตาทาวน –  เทพทันใจ –  เทพกระซิบ –  พระนอนเจาทัตจี 

(พระนอนตาหวาน) –  วัดพระหินออน –  กรงุเทพฯ 

B-L 

  อิม่อรอยกบัชาบรูอยเมน ูยกทะเลมาใหคณุ  

จดัไมอั้น หรรษากบัหมอสวนตวันวัเนยีสดุสดุ 

แจกฟร!ี! เสือ้ยดืทวัรพมาดดี ี+ หนังสอืสวดมนตเสริม

บญุบารม ี



 
 

 

สายการบิน แอรเอเซีย (FD) ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก

เรื่องสัมภาระและเอกสาร  

07.15 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอรเอเซีย 

(FD)  

08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดาน

ศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทาน

เดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่

เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหาง

จากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชม.)  

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

จากนั้นนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดด

เดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ถือวามีความ

โดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 ป ภายในบรรจุ

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหา

บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทาน

นมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวา

เปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ ให

ทานนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปน

สิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรือง

ยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ 

เจดียองคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญได

อยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร 

มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 

ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแต

ยอดฉัตร กลับยง

คงสภาพเดิมและ

ไมแตกกระจาย

ออกไป เปนที่ร่ํา



 
 

 

ลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสา

ลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบ

ความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอด

ที่พังลงมาก็ไดตั้งไวที่มุมหนึ่งขององคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบ

ไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง 

สถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ บริเวณที่เคยเปน

พระราชวังของพระเจาบุเรงนอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 แตไดถูกทําลาย

ดวยฝมือของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง ในป พ.ศ. 2142 

จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถาน

แหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผู

ชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแก

พมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร 

และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจาก

พงศาวดาร จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทาง

ทานจะขามผานชม แมน้ําสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีต

ขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมา

ไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพ

หลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุ

รกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นเชนนั้นจึง

ขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 

ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป เพ่ือทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหก

ลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุ

อินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพ่ือเดินทางสูยอดเขา 

จากนั้นทานจะตองเดินเทาเพื่อเขาสูที่พัก ใหทานอิสระตามพักผอนตาม

อัธยาศัย นําชม เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน  หรือ กอนหินทอง 

ซึ่งถือเปนหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร 

ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญปดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผาแตชาวพมามักยืน

กรานวาไมมีทางตกเพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดีย

องคยอมทําใหหินกอนนี้ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชา

พระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปนพระ



 
 

 

ธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเชื่อวาถา

ผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ 3 ครั้งผูนั้นจะมีแตความสุข

ความเจริญ พรอมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ ทานสามารถ

นั่งสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน สําหรับทานที่ตองการนมัสการกลางแจง

เปนเวลานานที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจทีโยควรเตรียมเส้ือกันหนาว

หรือกันลมหรือผาหม ผาพันคอ และเบาะรองนั่ ง เนื่องจากอากาศเย็น  

(พระเจดียองคนี้เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไป

ปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และ

ฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปด

ทององคพระธาตุอินทรแขวน) 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนํา

ติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน เนื่องจากอาจจะตองจางลูกหาบแบก

สัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 

30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเขาสูที่พัก ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE 

LAY HOTEL หรือเทียบเทา 

จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน 

 

 

 

 

 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน –  หงสาฯ –  วัดไจคะวาย –  พระนอนชเวตา

เลียว –  เจดียไจปุน –  ยางกุง –  ตลาดสกอต –  พระมหาเจดียชเวดา

กอง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  



 
 

 

** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับทานที่ตองการใสบาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทร

แขวน (กิจกรรมนี้ไมบังคับ)สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมี

รานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 

300-500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย ** 

นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูน

แคมป เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศนําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะ

วาย ซึ่งเปนวัดสําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เปน

สถานที่ศึกษาพระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: 

ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงนี้

ได หากทานใดไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจัยได

เชนกัน) 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

                (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)  

จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการ 

พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 

ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ 

และเปนพระนอนที่งดงามท่ีสุดของพมา อีกทั้ง

ทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก 

ที่มีใหเลือกมากมาย ตลอดสองขางทางและ

ยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผา

พมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก นําทาน

นมัสการ พระพุทธรูปไจปุน เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาด

ใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 

สาวพี่นองที่อุทิศตนแดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และ

ไดสาบานไววาจะไมของแวะกับบุรุษเพศ ตอมานองสาวคนสุดทองกลับพบรัก

กับชายหนุมและแตงงานกัน จึงเกิดอาเพศฟาผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของ

นองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําให

พระพุทธรูปองคนี้จะมีลักษณะแตกตางจากองคอื่นๆ จากนั้นนําทุกทาน

เดินทางกลับเมืองยางกุง ใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดโบโจกอองซาน หรือ 

ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่

ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคา



 
 

 

ที่จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสม

ระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี  หยก ผาทอ 

เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูง

ควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ 

หมายเหตุ:ตลาดสกอตปดทุกวันจันทร) นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดา

กอง เจดียทองแหงเมืองดากองหรือตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุม

น้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป 

มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระ

เจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยู

เปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญ

มณีล้ําคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระ

เจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได

จํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถง

ส ร า ง ด ว ย เค รื่ อ ง ไ ม ห ลั ง ค า ท ร ง ป ร า ส า ท

ปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายใน

ประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมาก

ราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการ

กราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามา

ซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศก

โรคภัยทั้งมวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับ

ลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย 

จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบน

ยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสี

ตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญ

ของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอน

ออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเว

ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค

เจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวัน

ไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 



 
 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! BUFFET 

SHABU 

 นาํทานเขาสูที่พกั SKY STAR HOTEL ระดบั 4 ดาว

หรือเทยีบเทา 

 

 

 

 
 

วันที่สาม ยางกุง –  สิเรียม –  เจดียกลางน้ําเยเลพญา –  ยางกุง –  เจดียโบตา

ทาวน –  เทพทันใจ –   เทพกระซิบ –  พระนอนเจาทัตจี –   

                วัดพระหินออน –  ดอนเมือง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร 

โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของ

เมืองที่ซึ่งเคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสใน

สมัยโบราณ ตั้งอยูริมแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอ

กับแมน้ําอิระวดี จากนั้นชมความสวยงาม

ของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา 

เจดียจะตั้งตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ํา ซึ่ง

วนัเกดิ อาทติย จนัทร องัคาร พธุ พธุ

กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร เสาร 

สตัว

สญัลกัษณ 

ครฑุ เสือ สงิห ชางมี

งา 

ชางไมมี

งา 

หนหูาง

ยาว 

หนหูาง

สัน้ 

พญานาค 



 
 

 

เชื่อกันวาเปนสถานที่ศํกดิ์น้ําทวมไมถึงองคพระเจดีย เปนที่สักการะของชาว

สิเรียมซึ่งนิยมมากราบไหวขอพรเรื่องธุรกิจการคาการขายใหเจริญกาวหนา 

จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูยางกุง  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุ

พ ระ เก ศ าธ าตุ ข อ งพ ร ะพุ ท ธ เจ า ที่

พ ระสงฆ อิน เดี ย  8รูป  ไดนํ ามาเมื่ อ 

2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูก

ระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลาง

องคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบ

พระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผา

ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายใน

เจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดใน

องคพระเจดีย นําทานขอพร นัตโบโบย ีหรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์

ของชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อ

ขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราว

ออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไป

ใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว 

จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตาม

ความปราถนาที่ตั้งใจไว นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนาม

วา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิด

ศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อ

สิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การขอ

พรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การบูชาเทพกระซิบ 

บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม นําทานสักการะ พระพุทธ

ไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความ

ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา มีขน

ตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นนําทานนมัสการ 

พ ระหิ น อ อ น  ที่ ให ญ ที่ สุ ด ใน ป ระเท ศ พ ม า  แก ะสลั ก โด ย ช างฝ มื อ



 
 

 

ชาวมัณฑะเลย ซึ่งแกะสลักมาจากหินออนกอนใหญทั้งกอน มีน้ําหนักถึง 60 

ตัน สูง 37 ฟุต ไดเวลาอนัสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน  
19.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเซีย (FD) เท่ียวบินที ่FD258  

21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

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

หนงัสอืเดนิทางตองมอีายเุหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทาง 

และมหีนาทีเ่หลอืไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

อัตราคาบรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใหญ 

(พกัหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเดก็เสริม

เตียง 

(พกักับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเดก็ไมเสริม

เตียง 

(พกักับผูใหญ 2 

ทาน) 

พักเดีย่ว

เพิม่ 

03-05 ส.ค. 

61 

04-06 ส.ค. 

61 

9,999 บาท 
2,900 

บาท 

10-12 ส.ค. 

61 
11,500 บาท 

2,900 

บาท 

12-14 ส.ค. 

61 

18-20 ส.ค. 

61 

25-27 ส.ค. 

61 

9,999 บาท 
2,900 

บาท 



 
 

 

31ส.ค.-02

ก.ย. 

01-03 ก.ย. 

61 

08-10 ก.ย. 

61 

15-17 ก.ย. 

61 

22-24 ก.ย. 

61 

28-30 ก.ย. 

61 

29ก.ย.-01

ต.ค. 

9,999 บาท 
2,900 

บาท 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทาง 

2,900 บาท ** 
*** ราคายังไมรวมคาทปิ มัคคเุทศกทองถิน่/คนขับรถ 

หัวหนาทวัรจากเมอืงไทย 600 บาท *** 

 
 

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ –  ยางกุง –  กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอรเอเชีย AIR 

ASIA (FD) 

อตัราคาบริการนีร้วม 



 
 

 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 

 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 

 คาที่พัก จํานวน 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม 

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 

 คารถขึ้นพระธาตุอินแขวน 

 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ 

 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

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

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

จํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัย

อายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ 

(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทานั้น** 

 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาทตอลูกทัวร 1 ทานตอทริป  

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   

 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 

 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อไดรับคา

มัดจําแลวเทานั้น 

 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

อตัราคาบริการนีไ้มรวม 

เงือ่นไขการจองทัวร 



 
 

 

 

 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา

ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนใหกับทางสายการบิน

เปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจํานวนที่ไดชําระมา 

 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย

ธรรมชาติ การจลาจลตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม

รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน

ในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง

ประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง

รับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม

รับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจาก

ประเทศ 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป(มีหัวหนาทัวรเดินทาง

ไปกับกรุป) แตในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทานแตไมนอยกวา 10 ทาน ทางบริษัทยืนยันการ

เดินทางแตจะไมมหีวัหนาทวัรเดนิทางไปกบักรุปดวย โดยจะมเีจาหนาทีจ่ากทางบรษิทัคอยอํานวย

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

หมายเหต ุ



 
 

 

ความสะดวกพรอมแนะนําการเดินทางใหทาน ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมไีกดทองถิ่น ที่พูด

ภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่

ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุป

นั้น โดยจะคืนเงินคาทัวรทั้งหมดใหแกทาน หรือทานสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไปได 

ในกรณทีีผู่โดยสาร มไีฟลทเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวางประเทศ  

ทีเ่กีย่วของกบัวนัเดนิทางทีท่านไดทาํการจองไวกบัทางบรษิทัฯ  

กรณุาแจงใหกบัทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการชาํระเงนิคาตัว๋ดงักลาว  

ถาเกดิขอผดิพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


