
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร  
 

วันแรก   กรุงเทพฯ-ยางกุง-พระนอนตาหวาน-กรุงเนปดอว-มหาเจดยีอุปปาตสันต ิ         ไ (-/กลางวัน/เย็น)                                                                    

06.00 น. พรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเตอรสายการบินไทยไลออนแอร  ประตู 6 

Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

08.20 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน SL 200  

หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไม

สามารถเลือกชวงที่นั่งบนเครื่องบินไดในคณะ ซ่ึงเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน    

09.30 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่

เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  

จากนั้น สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน 

นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึงเปนพระท่ีมีความพระท่ีมี 

ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร** 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองเนปดอว เมืองหลวงแหงใหมของประเทศพมา  อยูหางจากเมืองยางกุงประมาณ 380 กิโลเมตร 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 5 ช่ัวโมง  

เย็น ถึงเมืองเนปดอว นําทุกทาน สักการะ มหาเจดียอุปปาตสันติ (The Uppatasanti 

Pagoda) ทางการพมา สรางเจดียอุปปาตสันติข้ึน ซ่ึงเปนแบบจําลองของมหา 

เจดียชเวดากองในกรุงยางกุง มีความสูงประมาณ 99 เมตร(325 ฟุต) ซ่ึงปจจุบัน 

เปนอีกหน่ึงสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสรางแรงดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามาเย่ียมชมไมแพ 

มหาเจดียชเวดากอง 

คํ่า   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   

จากนั้น  นําทานเขาสูที่พัก Amara Hotel/ Aureum Hotel/ Royal Nay Pyi Taw Hotel / Myat Mingalar Hotel 

วันที่สอง   กรุงเนปดอว-หงสาวด-ีคิมปูนแคมป-พระธาตุอินทรแขวน                               ไ (เชา/กลางวนั/

เย็น)                                                                                                                            

06.30 น.      ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเท่ียวชมเมืองหลวงแหงใหมของประเทศพมา  นําทานชม ตึกรัฐสภาแหงใหมของกรุงเนปดอว  ผานชม

อนุสาวรียของบูรพากษัตริยทั้ง 3 พระองคของพมา ท้ังต้ังเดนเปนสงาอยูใจกลางเมืองเนปดอว ไดแก พระ

เจาอโนรธาแหงเมืองพุกาม พระเจาบุเรงนองแหงกรุงหงสาวดี และพระเจาอลองพญาแหงชเวโนท่ีทางการพมาได

จัดสรางข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติของบูรพกษัตริยท่ีย่ิงใหญท้ัง 3 พระองค โดยเฉพาะอนุสาวรียขนาดมหึมาของบูรพ



 

 

กษัตริยท่ีย่ิงใหญของพมา 3 พระองคของพมาถือเปนสัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองเนปดอว จากน้ัน นําทานชม 

ชางเผือก ท่ีมีลักษณตางจากชางธรรมดาท่ัวไป ดวยมีสิผิวนัยนตาและเล็บขาวจัดไดวามีลักษณะท่ีหาไดยากจึงเปนท่ี

เช่ือกันวาชางเผือกเปนสัตวท่ีเปนมงคลใหแกผูท่ีเปนเจาของและเปนเคร่ืองมงคลชนิดหน่ึงในสัตวรัตนะแหงพระเจา

จักรพรรดิ  ไดเวลาสมควร นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเปนเมืองหลวงท่ีเกาแก

ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ และ อายุมากกวา 400 ป  

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

  นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กท่ีขามผานชมแมน้ําสะโตง 

สถานท่ีสําคัญ 

 ทางประวัติศาสตร ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซ่ึง

นําทัพโดย สุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหนาของพมาตามมา

ทันท่ีริมฝงแมนํ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝายไทยไดขามแมนํ้าไปแลว พระองคไดคอยปองกันมิใหขาศึกขามตามมาได  ไดมี

การปะทะกันท่ีริมฝงแมนํ้าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมา แมทัพหนา

พมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปนท่ีใชยิงสุรกรรมาตายบน

คอชางน้ีไดนามปรากฏตอมาวา  

“พระแสงปนตนขามแมนํ้าสะโตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวุธ อันเปนเคร่ืองราชูปโภค ยังปรากฏอยู 

จนถึงทุกวันน้ี จากน้ันนําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง  

ก็จะถึง คิ้มปนูแคมป ซ่ึงเปนจุดสําหรับทําการเปล่ียนเปน รถบรรทุกหกลอ  (เปนรถประจําเสน 

ทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจากคิมปูนแคมปถึงยอดเขา 

ประมาณ 1 ช่ัวโมง พักที่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel  

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียวคะ  

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย จากน้ัน นําชมเจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน  

Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวากอนหินทองอยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 1,200  

เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็ก  ๆสูงเพียง 5.5 เมตร ต้ังอยูบนกอนหินกลม  ๆท่ีต้ังอยูบนยอดเขา 

อยางหม่ินเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอม

ทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนา พระธาตุอินทร

แขวนน้ีใหถือเปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระ

ธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ พรอมท้ังขอส่ิงใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทุกประการ 

ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวน

สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได)**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผน

ทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000 จาต/ชุด** 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ หองอาหารในโรงแรม จากน้ันทานสามารถข้ึนไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอด

ท้ังคืนแต 



 

 

ประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอ

เบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีน้ันมีความเย็นมาก 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการ

พระธาตุอินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากดั แตไดเรื่องความสะดวกจากการ

เดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย และไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได  

 

วันที่สาม พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว-พระธาตุมเุตา-พระราชวังบเุรงนอง-ยางกุง-เทพทันใจ-

ตลาดสกอต 

                   พระมหาเจดียชเวดากอง                    ไ (เชา/กลางวัน/เยน็)                                                                              

05.00 น.      อรุณสวัสด์ิยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ี 

  ไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตรสามารถซ้ือไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหาร 

  เร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000 จาต ดอกไมธูปเทียนเร่ิมตนชุดละ 2,000 จาต  

06.30 น.      ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      นําทานอําลาท่ีพัก ออกเดินทางกลับ  เปลี่ยนนั่งรถบรรทุก  ถึงคิมปุนแคมป  เปล่ียนเปนรถโคชปรับอากาศ พรอมนํา

ทานเดินทางสูกรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูป

นอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.2524  ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและ

เปนพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา องคพระยาว 55 เมตรสูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีท่ี

ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเปนลักษณะท่ีไมเหมือนกับพระนอนของไทย  

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

นําทานเขาชมพระธาตุท่ีต้ังอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเปน  

1 ใน 5 มหา  บูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา  

(Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอด 

เจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี สมเด็จพระ 

นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะท่ีผสมผสานระหวาง 

ศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง  377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุด

อธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยูตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแต

ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนท่ีรํ่าลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานท่ีแหงน้ียัง

เปนสถานท่ีท่ีพระเจาหงสาล้ินดํา ใชเปนท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญ

กอนข้ึนครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่

หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป   

จากน้ัน นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผ้ึง (Kanbawza Thardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเร่ิม 

ขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเม่ือป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษ 



 

 

ฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนท่ีประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูท่ีไดรับคํา

สรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชคร้ังตองตกเปนเชลยศึก เม่ือตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแก

พมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูก

สรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ข้ึนมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร นํา

ทานเดินทางเขาสูยางกุง ชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8 รูป 

ไดนํามาเม่ือ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระ

เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องคและพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับ

ฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  

จากน้ัน  นําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปนเทพ

ทันใจ (นัต 

โบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะ

มะพราวออน กลวย หรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอา

เงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคน

ไทย) แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ

รักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความ

ปรารถนาที่ขอไว จากน้ัน   นําทานขามฝงไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสัก 

การะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของ

พญานาค  

ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปน 

นัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หาม 

คนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมากเชนกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก 

ดอกไม และผลไม นําทานเท่ียวชม ตลาดโบโจก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอต (Scot Market) เปนตลาด

เกาแกของชาวพมา สรางข้ึนโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลาย

หลัง สินคาท่ีจําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชนเคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งาน

แกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน  (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูง

ควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)   

เย็น  นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย 

  ทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ  

ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมา สถานที่แหงนี้มี ลานอธิฐาน จุด 

ที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองค 

เจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดีย 



 

 

ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน 

จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผน

ทองคําท้ังหมดนํ้าหนักย่ีสิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะ

บริขารของพระพุทธเจาองคกอนท้ังสามพระองค บนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตาง  ๆจํานวนมาก และยัง

มีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคา

ทรงปราสาท ซอนเปนช้ันๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกันข้ึนเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานาน

และภูมิหลังความเปนมาท้ังส้ิน ชมระฆังใบใหญท่ีอังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกู

เทาไหรก็ไมข้ึนภายหลังชาวพมา ชวยกันกูข้ึนมาแขวนไวท่ีเดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซ่ึงชาวพมาถือวา

เปนระฆังศักด์ิสิทธ์ิใหตีระฆัง 3 คร้ังแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการจากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีท่ีประดับ

บนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สีสม, สีแดง  

 

    คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 

  วันทาม ิอุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ  

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย  

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ  

 อหัง วันทาม ิตุระโต อหัง วันทาม ิธาตุโย อหัง วันทาม ิสัพพะทา อหัง วันทาม ิสิระสา  

            *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น. ไ บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เต็มอิ่มกับ 

                      มนูสุดพิเศษ ซุปเปอรซีฟูด (กั้ง / กุง / ปู / หอย / ปลา / ซาซิมกิุงมังกร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตวสัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

 

**นําทานเขาสูที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่ี่   ยางกุง-กรุงเทพฯ                   ไ (เชา/-/-)                                                                            

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง 

10.30 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่  SL 201 

12.25 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
........................................................................................ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 

เร่ิมเดินทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

2 ส.ค.61 5 ส.ค.61 25 12,900 12,500 11,900 3,500 

10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 25 15,900 15,500 14,900 3,500 

30 ส.ค.61 2 ก.ย.61 25 12,900 12,500 11,900 3,500 

6 ก.ย.61 9 ก.ย.61 25 12,900 12,500 11,900 3,500 

20 ก.ย.61 23 ก.ย.61 25 12,900 12,500 11,900 3,500 

4 ต.ค.61 7 ต.ค.61 25 13,900 13,500 12,900 3,500 

11 ต.ค.61 14 ต.ค.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

1 พ.ย.61 4 พ.ย.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

8 พ.ย.61 11 พ.ย.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

15 พ.ย.61 18 พ.ย.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

22 พ.ย.61 25 พ.ย.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

29 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,500 



 

 

13 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

20 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 25 14,900 14,500 13,900 3,500 

28 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 25 16,900 16,500 15,900 3,500 

 

อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 

 คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 

 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 

 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 

 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง) 

 

อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวใน

รายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่ง

อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ

คะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทา

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ท้ังนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวี

ซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15 วัน 

มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก  

2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต

ฤกษ  

     ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งส้ิน 

  2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ

ทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวยกะทันหัน

กอนลวงหนา 

เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัท

ฯกําหนดไว 

(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหาย

ตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 

5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการ

เดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 

6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว 

เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ

ในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไข

ดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ

ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  



 

 

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว

เทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถ

เดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด

งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรม

แรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา

จะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน

รายการทองเที่ยว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหาร

บางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทาง

เรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมอืงทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยน

ชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้แลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง

เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 

** กอนตัดสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง** 
 


