
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอรเอเชีย 
 

วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวดี-วัดไจคะวาย-เจดียชเวมอดอร-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแคมป-พระ
ธาตุอินทรแขวน 

(รวมรถขึน้พระธาตุ)ไ (-/กลางวนั/เยน็) 

04.30น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 

07.15 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน FD 251 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seatบริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคตองการนั่งแถว
หนาและน่ังติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็

อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน   
 * ในกรณีตองการล็อกที่นั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เที่ยว 

 * ตองการล็อคท่ีนั่งแถวหนา Hot Seat  

 แถวที่ 1    คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 
 แถวที่ 2-5  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 

 แถวที่ 6-8  คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ** 

08.00 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่เรียบรอยแลว 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมือง

พะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400ป อยูหาง

จากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 

จากนั้น  นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา

พระไตรปฎกเปนจํานวนมากทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได 

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

หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดีย

เกาแกคูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา 

เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อ

กันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะ



 

 

ของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู

ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคง

สภาพเดิมและไมแตก 

กระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที ่

พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบ 

ความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และ 

สามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคท่ีหักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่ง 

ค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป 

จากนั้น นําทานชม พระราชวังบเุรงนอง และ บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่ง 

เริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําให 

สันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนองทานผูที่ไดรับคําสรร 

เสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ 

นเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือ

เพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจาก

พงศาวดาร  

บาย  นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขามผานชมแมน้ําสะโตง

สถานทีส่ําคัญ 

 ทางประวัติศาสตร ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไล

ตามซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหนาของ

พมาตามมาทันที่ริมฝงแมน้ําสะโตง ในขณะ ที่ฝายไทยไดขามแมน้ําไปแลวพระองคไดคอยปองกันมิใหขาศึกขาม

ตามมาได ไดมีการปะทะกันที่ริมฝงแมน้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุ

รกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปน

ที่ใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางนี้ไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตนขามแมน้ําสะโตง"นับเปนพระแสง 

อัษฎาวุธอันเปนเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันนี้ วันนี้ จากนั้นนําทานเดินทางสู  

พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป

ซึ่งเปนจุดสําหรับทําการเปลี่ยนเปนรถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจําเสนทาง

ชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทาง 

จากคิมปูนแคมปถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  

พิเศษสุด นําทานนั่งกระเชาไฟฟา ขึ้นสูสถานีพระธาตุ ใชเวลาประมาณ 

10 นาที  
 ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุ

อินแขวน 



 

 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถขึ้นได ทาง 

บริษัทฯจะเปลี่ยนเปนขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียวคะ 

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทร

แขวน 

KyaikhtiyoPagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200เมตร 

ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต้ัง 

อยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศา

ธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนนี้ทรงตัวอยูไดอยาง

สมดุลเรื่อยไปตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนา พระธาตุอินทรแขวน

นี้ใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเชื่อวา

ถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ 3ครั้งผูนั้นจะมีแตความสุขความเจริญพรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสม

ดั่งปรารถนาทุกประการ 

ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะ

สุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี  
สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได 

**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000จาต/ชุด** 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ หองอาหารในโรงแรมจากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่ 

พระเจดียไดตลอดท้ังคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึงเวลา 21.00น.  ควรเตรียมเสื้อกัน

หนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักทองเท่ียวท่ีขึ้นไป

กราบนมัสการพระธาตุอินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากดั แตไดเร่ือง
ความสะดวกจากการเดนิทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย และไม

สามารถเลอืกหรือรีเควสโรงแรมได  

วันที่สอง พระธาตอุินทรแขวน-หงสาวด-ีเจดียไจปุน-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหา

เจดียชเวดากอง 
                   ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

05.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไมไดบังคับนะคะ 

สําหรับอาหารที ่

  จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000จาต 

  ดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย  



 

 

06.30น.   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      นําทานอําลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถถึงคิมปุนแคมป เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ เดินทางสูกรุงหง

สาวดี  

  จากนั้น นําชมเจดียไจปุน(Kyaik Pun Buddha)สรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง 

4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทาง

ทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เลากัน

วา 

 สรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่นองที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่ว

ชีวิต ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน ร่ําลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที  

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

บาย    นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ 

  สวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเปนพระนอนที่งดงาม

ที่สุดของ 

  พมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งามกวาโดย

พระบาทจะวาง 

เหลื่อมพระบาท เปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทยนําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง 

จากนั้น   สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความ

ยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

เย็น นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ

กวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดใน

พมาสถานที่แหงน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไป

ไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้

รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ํา

พระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอเติมโดย 

กษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายใน 

ประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะ

บริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอย

และอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณ

เจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรง

ปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวน

หนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ



 

 

ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกู

ขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้ง

แลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็น

แสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดงเปนตน 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
  วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 

 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

ธัสสะติตติยังกัสสปงพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
  อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 

นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวริมทะเลสาบกันดอจี CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL YANGON 5* 
 

 

 
 

 

 
 

19.00น. ไ บริการอาหารค่ําณ หองอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟตนานาชาติซีฟูดอาหารทะเล

สดเติมไมอั้น  
 เชิญทานอิ่มอรอยกับอาหารบุฟเฟตนานาชาติไมจํากัดเวลาและพักผอนตามอัธยาศัย 

 

 
 

 

 
 

วันที่สาม ยางกุง-สิเรียม-เจดียเยเลพญา-เจดียโบตะทาวน-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอต-กรุงเทพฯ                                                                       

ไ (เชา/กลางวนั/-) 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สั ต ว

สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

จากนั้น นําทานเดินทางสู  เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ  45

กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคย

เปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังแตในสมัย นายพลฟลิปเดอบริโต ยี นิ

โคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปพ.ศ. 2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ทาน

จะเห็นเศษซากกําแพงสไตล ลูซิตา เนียนบาโรกตั้งอยูริมฝงแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอ

กับแมน้ําอิระวดี นําทานนั่งเรือ ชม พระเจดียเยเลพญา (KyaikHwawWunPagoda)พระ

ปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ําอายุนับพันป เปนที่สักการะของชาว

สิเรียม เกาะนี้ไมวาน้ําจะขึ้นสักเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมได ที่บริเวณทาเทียบเรือ

บนเกาะ นําทานไหวสักการะเพื่อขอพรพระจกบาตร 

หรือพระอุปคุปที่เปนที่นับถือของชาวพมาสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญนับ 

รอยๆ ตัวที่วายวนเวียนใหเห็นครีบหลังท่ีโผลเหนือผิวน้ํา จากนั้นนําทานเดินทางกลับยางกุง 

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

จากนั้น  นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย 

วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ

ปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมา

สักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลาบาทหรือจาด 
ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือ

ของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจากนั้น 

ก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยแีคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาที่

ขอไวจากนั้นนําทานขามฝงไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมี

นามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิด

ศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกิน 

เนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว 

ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอ
พรจากเทพองคนี้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบบูชาดวยน้ํานม ขาวตอก 

ดอกไม และผลไมจากนั้น นําทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก  

อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอต(Scot Market)เปนตลาดเกาแกของชาวพมา  

สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลาย 

หลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับ 

พมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน  (หากซื้อสิ้นคา

หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) 



 

 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.25 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเที่ยวบินที่  FD 258 

21.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 

 

** รายการขึน้พระธาตุอินแขวนทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลับวันขึ้นตามความเหมาะสมโดย

ไมแจงใหทานทราบ 
ลวงหนา เนื่องจากปจจุบันมนีักทองเทีย่วเดินทางขึน้เปนจาํนวนมาก และดวยโรงแรมมีจาํนวน

จํากัด ทําใหหองพกั 

ไมเพียงพอตอการรองรับนกัทองเที่ยว ในกรณีหองคนืแรกเต็ม ทางผูจัดจะสลับขึน้เปนวันที่สอง
แทน คะ ** 

 

........................................................................................ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเท่ียว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง สิเรียม อนิแขวน บินไทยแอร
เอเชีย 

CHATRIUM HOTEL YANGON 5* 

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทางจํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

12 ส.ค.61 14 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 



 

 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

15 ก.ย.61 17 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

6 ต.ค.61 8 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,500 

13 ต.ค.61 15 ต.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,500 

19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,500 

20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,500 

22 ต.ค.61 24 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

27 ต.ค.61 29 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

3 พ.ย.61 5 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

10 พ.ย.61 12 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

17 พ.ย.61 19 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

24 พ.ย.61 26 พ.ย.61 35 14,900 14,500 13,900 3,500 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,500 



 

 

7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 35 15,900 15,500 14,900 3,500 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 35 15,900 15,500 14,900 3,500 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,500 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 35 16,900 16,500 15,900 3,500 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 35 17,900 17,500 16,900 3,500 

อัตราคาบริการรวม 
 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 

 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)  

 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,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา 
ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึ่ง

จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทาง

ทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 
1.กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอย
กวา15 วัน มิฉะนั้นถือ 

วาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

3. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของทานไปยัง 

คณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง ในกรณีเจ็บปวย

กะทันหันกอนลวงหนา 
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตาม

จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว 
(15 ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระ

คาเสียหายตางๆที่ 

เกิดจากการยกเลิกของทาน 
5.คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทานขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือ

ยกเลิกการเดินทาง 

โดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 
6.กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯ

จะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบิน
เพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

7.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู

เดินทางเปนสําคัญ 



 

 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลือ
ไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,
การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง 

หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย

พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจาก

อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจาย

ขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือ

ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 
 

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจาํเพือ่ประโยชนของ
ทานเอง** 

 
 

 


