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วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอร์-พระราชวงับุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุ

อินทร์แขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)        (-/กลางวนั/เย็น) 
04.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

Thai Air Asia (FD)โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุทา่น 
07.15 น. ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุ้ งโดยเท่ียวบิน FD 251 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุ้ ง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)จากนัน้ เดินทางสู ่เมืองหงสาวดหีรือ เมืองพะโค
(Bago)ซึง่ในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่ง
จากเมืองยา่งกุ้ ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้  น าทา่นตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วดัไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศกึษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนีไ้ด้ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร**เมนูพิเศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
หลังอาหาร น าทา่นเข้าชมพระธาตท่ีุตัง้อยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน

สิง่ศกัด์ิสทิธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าทา่นนมสัการ ยอดเจดีย์หกัซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสทิธ์ิมาก ซึง่เจดีย์นี ้สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดีย์องค์นีเ้ป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญ
ได้อยา่งกลมกลนื พระเจดีย์สงู377 ฟุต สงูกวา่ พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิอยูต่รงบริเวณ
ยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ด้วยน า้หนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพืน้ลา่งแตย่อดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิม
และไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่าลอืถึงความศกัด์ิ-สทิธ์โดยแท้ และสถานท่ีแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าหงสา
ลิน้ด า ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึน้ครองราชย์ 
ท่านจะได้นมสัการ ณจดุอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดย์ีองค์ที่หักลงมา
เพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค า้จนุชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองย่ิงขึน้ไป 

จากนัน้ น าท่านชม  พระราชวังบุ เรงนอง และ บั ล ลั ง ก์ผึ ้ง (KanbawzaThardi Palace)ซึ่ ง เพิ่ ง เร่ิมขุด ค้นและ
บูรณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าให้สนันิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี ้
เป็นท่ีประทบัของ พระเจ้าบุเรงนองทา่นผู้ ท่ีได้รับค าสรรเสริญวา่เป็น ผู้ชนะสบิทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนาง
สพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ต้องตกเป็นเชลยศึก เม่ือต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่
ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนีไ้ด้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนัก
ตา่งๆ ขึน้มาใหม่ 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย  น าทา่นเดินทางตอ่สู ่เมืองไจ้โท แหง่รัฐมอญระหวา่งทางทา่นจะได้พบกบัสะพานเหลก็ท่ีข้ามผา่นชมแม่น า้สะโตง

สถานท่ีส าคญั ทางประวติัศาสตร์ ซึง่ในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ได้ถูก
ทหารพม่าไลต่ามซึง่น าทพัโดยสรุกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากอง
หน้าของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น า้สะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น า้ไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้
ข้าศกึข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น า้สะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ
ยิงถูกสรุกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระ
แสงปืนท่ีใช้ยิงสรุกรรมาตายบนคอช้างนีไ้ด้นามปรากฏตอ่มาวา่“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง 
อัษฎาวุธอันเป็นเคร่ืองราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุก
วนันี ้ 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู ่พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซึ่งเป็นจุด
ส าหรับท าการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถ
ประจ าเส้นทาง 
ชนิดเดียวที่จะสามารถขึน้พระธาตุอินทร์แขวนได้)ใช้
เวลา 
เดินทางจากคิมปนูแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พิเศษสุด!! น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่สถานีพระ
ธาตุใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับ
บรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึน้ชมพระธาตุอินแขวน 
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ ไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทฯจะ
เปล่ียนเป็นขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณี** 
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนได้แค่ครัง้เดียวค่ะ  เชิญทุกท่าน
พักผ่อนตาม 
อัธยาศัยน าทา่นชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตอุินทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ ก้อน
หินทอง อยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดีย์องค์เลก็ๆ สงูเพียง 5.5 เมตรตัง้อยูบ่นก้อนหินกลมๆ 
ท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แตช่าวพม่ามกัยืนกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัด์ิสทิธ์ิท่ีบรรจุอยู่
ภายในพระเจดีย์องค์ยอ่มท าให้หินก้อนนีท้รงตวัอยูไ่ด้อยา่งสมดลุเร่ือยไป ตามคติการบชูาพระธาตปุระจ าปีเกิดของ
ชาวล้านนาพระธาตอิุนทร์แขวนนีใ้ห้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตแุก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดย
เช่ือวา่ถ้าผู้ใดได้มานมสัการพระธาตอิุนทร์แขวนนีค้รบ3 ครัง้ผู้นัน้จะมีแตค่วามสขุความเจริญพร้อมทัง้ขอสิง่ใดก็จะ
ได้สมดัง่ปรารถนาทกุประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอนิทร์แขวน (เข้า
ไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**
ส าหรับจดุไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000 จ๊าต/ชุด** 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนัน้ทา่นสามารถขึน้ไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดีย์ได้
ตลอดทัง้คืนแตป่ระตูเหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสือ้กนัหนาวหรือกนั
ลมหรือผ้าหม่ผ้าพนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพืน้ท่ีนัน้มีความเย็นมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึน้ไปกราบนมสัการ
พระธาตุอินแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมอืนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ ากัด แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการเดินทาง 

บางโรงแรมมีเป็นห้องพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  
 

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่ น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดย์ีชเวดากอง 
               (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

05.00 น.   อรุณสวสัด์ิยามเช้า อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผู้ ท่ีต้องการใสบ่าตรพระธาตอิุนแขวน กิจกรรมนีไ้ม่ได้บงัคบันะคะ 
ส าหรับอาหารท่ีจะใสบ่าตรสามารถซือ้ได้โดยจะมีร้านค้าจ าหนา่ยราคาอาหารเร่ิมต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าต 

  ดอกไม้ธูปเทียนเร่ิมต้นชุดละ2,000จ๊าต ท าบุญตามอธัยาศยั  
06.30 น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อ าลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั เปล่ียนน่ังรถถึงคิมปนุแค้มป์ เปลีย่นเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสูก่รุงหงสาวดี  
จากนัน้  น าชมเจดีย์ไจ๊ปุ่ น(Kyaik Pun Buddha)สร้าง

ในปี  1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง
โดยรอบทัง้ 4ทิศ สูง 30 เมตรประกอบด้วย 
องค์สมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจ้า 
(ผิ น พ ร ะ พั ก ต ร์ ไป ท า ง ทิ ศ เห นื อ ) กั บ
พ ระพุ ท ธ เจ้ า ในอ ดี ต  ส าม พ ระอ ง ค์ คื อ 
พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่า
กนัว่าสร้างขึน้โดยสตรีสี่พี่น้องท่ีมีพุทธศรัทธา
สูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษา
พรหมจรรย์ไว้ชัว่ชีวิต ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่าลอืกนัวา่ท าให้พระพทุธรูปองค์นัน้เกิดรอยร้าวขึน้ทนัที  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
บ่าย    นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 

(ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการ
พระพุทธ รูปนอน ท่ี ท่ี มี พุทธลักษณ ะ ท่ี
สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524 
ซึ่ ง เป็ น ท่ี เคารพนับ ถือของชาวพม่ าทั่ว
ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุของ
พม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร
ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทตั
จีท่ีย่างกุ้ ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง



 
 

 
 
 
 
 
 

เหลือ่มพระบาท เป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 
  น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 
จากนัน้   สกัการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยีหรือพระนอน 

  ตาหวานนมสัการพระพทุธรูปนอนท่ีมีความยาว  
  55ฟุต สงู 16 ฟุตซึง่เป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยท่ีสดุมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
เย็น  น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศ

พม่าอายกุวา่สองพนัห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ ง มหาเจดีย์ท่ีใหญ่
ท่ีสดุในพม่าสถานที่แห่งนีม้ี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูป
เทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล
นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้
ไปสรงน า้พระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นีไ้ด้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์
หลายรัชกาลองค์เจดีย์หอ่หุ้มด้วยแผ่นทองค าทัง้หมดน า้หนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตขุอง
พระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทัง้สามพระองค์บนยอดประดบัด้วย
เพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความ
งามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุก
ชิน้ท่ีรวมกนัขึน้เป็นสว่นหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีอังกฤษ
พยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น า้ย่างกุ้ งเสียก่อนองักฤษกู้ เทา่ไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกันกู้ ขึน้มา
แขวนไว้ท่ีเดิมได้จึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3ครัง้แล้ว
อธิษฐานขออะไรก็จะได้ดัง่ต้องการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแตล่ะจุดท่านจะได้เห็นแสงสี
ตา่งกนัออกไปเช่นสเีหลอืง, สนี า้เงิน, สส้ีม, สแีดงเป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

จากนัน้  น าท่านเข้าสู่ที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

19.00น.   บริการอาหารค ่าณ ห้องอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ ด
อาหารทะเลสดเติมไม่อัน้ 
 เชิญท่านอิ่มอร่อยกับอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติไม่จ ากัดเวลาและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                                                                        
             (เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้ งประมาณ 45กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความ

สวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนีเ้คยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ จนมาสิน้สุดเม่ือปีพ.ศ. 2156 
ร่วมสมยัพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ทา่นจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ ลซูิตา เนียนบาโรกตัง้อยู่ ริมฝ่ังแม่น า้ยา่ง
กุ้ งท่ีเช่ือมตอ่ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
กับแม่น า้อิระวดี น าท่านนั่งเรือ ชม พระเจดีย์

เยเลพญา(KyaikHwawWunPagoda)พระปาง
มารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน า้อายุนบัพนัปี 
เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม เกาะนีไ้ม่ว่าน า้จะ
ขึน้สักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน า้ท่วมได้ ท่ีบริเวณท่า
เทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพื่อขอ
พรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่ เป็นที่ นับ
ถือของชาวพม่าสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลา
ดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ ว่ายวนเวียน
ให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน า้ จากนัน้ น าท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง+สลัดกุ้งมังกร** 
จากนัน้  น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ 

เทพเจ้าศักด์ิสิท ธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้
เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน 
กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี 
จะชอบมาก จากนัน้ก็ให้เอาเงินจะเป็นดอล
ล่าบาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงิน
บาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไป
ใส่มือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหว้ขอพรแล้ว
ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนัน้ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยีแค่นีท่้านก็จะสม
ตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนัน้น าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟากหนึง่ของถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบซึง่มีนาม
ว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า
รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้สตัว์จนเม่ือสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตัซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอ
พรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีกั้นมากเช่นกัน
การบูชาเทพกระซิบบูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้จากนัน้ น าทา่นเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก ออง
ซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึน้โดยชาวสก๊อต
ในสมัยท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่กันหลายหลงั สนิค้าท่ีจ าหนา่ยในตลาดแหง่นีมี้
หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อัญมณี หยก 



 
 

 
 
 
 
 
 

ผ้าทอ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซือ้สิน้ค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน
ด้วย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู ่สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

19.25 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่  FD 258 

21.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 

หมายเหตุ: ส าหรับเดือน พ.ย.62 - มี.ค.63  ทางสายการบินมกีารปรับเปลีย่นเวลาขากลับเป็น ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมิง
กาลาดงเวลา 21.40น. และจะถึงสนามบินดอนเมอืง เวลา 23.30 น. 

**รายการขึน้พระธาตุอินแขวนทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัวันขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เน่ืองจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึน้เป็นจ านวนมาก และด้วยโรงแรมมีจ านวนจ ากัด ท าให้ห้องพักไม่เพียงพอต่อการ
รองรับนักท่องเที่ยว ในกรณีห้องคนืแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลับขึน้เป็นวันทีส่องแทน ** 

หมายเหตุ : ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยุดสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2563 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้ริการคะ่  

พระราชวงัมณัฑะเลย/์พระราชวงัไมส้กัชเวนานจอง จะปิดใหบ้ริการ 

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนคะ่ 
……………………………………………………………… 

 

อตัราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อนิแขวน บินไทยแอร์เอเชีย 
PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

15 ก.พ.63 17 ก.พ.63 35+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

22 ก.พ.63 24 ก.พ.63 35+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

29 ก.พ.63 02 มี.ค.63 35+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

06 มี.ค.63 08 มี.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

07 มี.ค.63 09 มี.ค.63 35+1 10,900 10,500 9,900 3,000 



 
 

 
 
 
 
 
 

13 มี.ค.63 15 มี.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

14 มี.ค.63 16 มี.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 มี.ค.63 22 มี.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

21 มี.ค.63 23 มี.ค.63 35+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 

28 มี.ค.63 30 มี.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

BUS 2 04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 35+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 

12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 35+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

 BUS 2 13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 35+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 

25 เม.ย.63 27 เม.ย.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

BUS 2 01 พ.ค.63 03 พ.ค.63 35+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

BUS 2 08 พ.ค.63 10 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

15 พ.ค.63 17 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

22 พ.ค.63 24 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

BUS 2 29 พ.ค.63 31 พ.ค.63 35+1 11,900 11,500 10,900 3,000 



 
 

 
 
 
 
 
 

03 มิ.ย.63 05 มิ.ย.63 30+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

19 มิ.ย.63 21 มิ.ย.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

03 ก.ค.63 05 ก.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 ก.ค.63 12 ก.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

31 ก.ค.63 02 ส.ค.63 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

14 ส.ค.63 16 ส.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ส.ค.63 23 ส.ค.63 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว 
✓ ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คนื พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
✓ ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
✓ ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม์)  

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมอืงจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 



 
 

 
 
 
 
 
 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงือ่นไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 
การจองทวัร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 
วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
• ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินมัดจ าโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเลื่อน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

• ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินทุกกรณ ี

เงือ่นไขอืน่ ๆ :  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป จึงออกเดินทาง  ในกรณทีี่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิเลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่



 
 

 
 
 
 
 
 

รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 
➢ บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
➢ หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเที่ยว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคนืเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 



 
 

 
 
 
 
 
 

➢ กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคนืเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 
 


