
#15374 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร
แขวน พระมหาเจดียชเวดากอง บิน SL
ทัวรพมา ยางกุง หงสา ใสบาตรพระสงฆ เจดียชเวมอดอร พระราชวังบุเรงนอง
คิมปูนแคมป พระไฝเล่ือนไจทปอลอ พระนอนชเวตาเลียง เจดียไจปุน เจดียโบตา
ทาวน เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดียสุเหร สวนมหาบัณฑุละ พระนอนตาหวาน วัดงา
ทัตจี วัดบารมี



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - เจดียไจป ุน -
พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - พระราชวังบุเรงนอง - ไจโท - แมน้ําสะโตง - คิมปูน
แคมป - กระเชาข้ึนพระธาตุอินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน

  

Kyaikhto Hotel
or Yoe Yoe Lay
Hotel or
Mountain Top
Hotel หรือเทียบ
เทา

2 พระธาตุอินทรแขวน - คิมปูนแคมป - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา) -
เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ) - เจดียชเว
ดากอง

  

Grand United
Hotel or Wyne
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 เจดียสุเหล - สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี -
ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - วัดพระบารมี - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทา
อากาศยานดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
฿9,000 
฿8,888

฿9,000 
฿8,888

฿9,000 
฿8,888

฿2,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี
- เจดียไจปุน - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - พระราชวังบุเรง
นอง - ไจโท - แมน้ําสะโตง - คิมปูนแคมป - กระเชาขึ้นพระธาตุ
อินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ อาคาร 1ชั้น 3 ประตู 7
เคานเตอรสายการบิน THAI LION AIR (SL) เจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทุกทาน

06.45 น. บินลัดฟา สู กรุงยางกุง ประเทศพมา โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL200

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค(Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณ
ท่ีย่ิงใหญ และ อายุมากกวา 400ปี อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.

จากนั้นนําชม เจดียไจป ุน (Kyaik Pun Buddha) สรางในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง 4ทิศ สูง 30
เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) สามพระองคคือ พระพุทธเจามหา
กัสสปะ (ทิศตะวันตก)

นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียง (Shew Thalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ี
สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา
องคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! กุงเผาทานละ 1 ตัวใหญ

จากนั้นนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเริ่มขุดคนและบูรณ
ปฏิสังขรณเมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นท่ีประทับของ
พระเจาบุเรงนอง ทานผูท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเป็น ผูชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยาและ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเป็นเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา

นําทานเดินทางตอสู เมือง ไจโท แหงรัฐมอญ

ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กท่ีขามผานชม แมน้ําสะโตง สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ในอดีตสมเด็จพระ
นเรศวรทรงใชพระแสงปืนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึง
ถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางน้ีไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปืนตนขามแมน้ําสะ
โตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันน้ี

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมป เพ่ือทําการเปล่ียน
เป็นรถทองถิ่นเป็นรถบรรทุกหกลอ (เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทาง
สักพัก เพ่ือเดินทางสูยอดเขา

พิเศษสุด นําทานน่ังกระเชาไฟฟา ขึ้นสูสถานีพระธาตุ ใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงาม
อีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน (กรณีเกิดอุปสรรคทําใหไมสามารถขึ้นกระเชาไดทางบริษัทขอจัดเป็นการขึ้นบนยอดเขา
ดวยวิธีอ่ืนๆแทน และจะไมคืนเงินคากระเชาในทุกกรณี)

จากนั้น นําชม เจดียไจทีโยหรือ พระธาตุอินทรแขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา กอนหินทอง อยูสูง
จากระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบนยอดเขาอยาง
หมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท่ี์บรรจุ อยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอน
น้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป

เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได

กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพ่ือนําติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจาง
ลูกหาบแบกสัมภาระซ่ึงจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตนท่ี 1,000 จาด ประมาณ 30 บาท ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความตองการของ



ลูกคาในการใชบริการ

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารในโรงแรม

พักท่ี Kyaikhto Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel or Mountain Top Hotel หรือเทียบเทา

จากนั้น ทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอดท้ังคืน แตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับสุภาพบุรุษจะเปิดถึง
เวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาพันคอ เบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเย็นมาก (ยกเวน
Golden Rock Hotel จะขึ้นไปไหวพระธาตุอินทรแขวนไดแครอบเดียว)

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

หงสาวดี

เจดียไจปุน

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว

 เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น
ทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเจดียท่ีมีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศนั้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาท้ังสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอั์นดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็นพระพุทธไสยาสน ท่ีมีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงเผาทานละ 1 ตัวใหญ



พระราชวังบุเรงนอง

ไจโท

แมนํ้าสะโตง

คิมปูนแคมป

กระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน

พระธาตุอินทรแขวน

 บาย

เป็นพระราชวังท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนหงสาวดี ซ่ึงพระเจาบุ
เรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้นเพ่ือเป็นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยาก็เคยประทับท่ีน่ีในระหวางท่ีพระองคทรงเป็นองคประกัน พระเจาบุเรงนอง
จึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหย่ิงใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง 20 ประตู พ้ืนท่ี
ภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพงเมือง
พระราชวังบุเรงนองแหงน้ี

เป็นเมืองเกาท่ีมีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง ท่ีเป็นท้ัง ทุงนา ปาเขา สัมผัสความ
เป็นธรรมชาติทําใหอากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆ

เป็นแมน้ําหน่ึงท่ีมีชื่อเสียงในประเทศพมา มีความยาวท้ังหมด 420 กิโลเมตร เป็นเสน
แบงเขตแดนระหวางเขตหงสาวดีกับรัฐมอญ แมน้ําสะโตงเป็นแมน้ําสายใหญท่ีเมื่อถึงฤดู
น้ําหลาก ความกวางจากฝ่ังหน่ึงไปยังอีกฝ่ังหน่ึงอาจกวางไดถึง 3 กิโลเมตร มีความสําคัญ
ในประวัติศาสตรไทยเมื่อครั้งท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จหลบหนีกองทัพพมาของ
พระมหาอุปราชมังสามเกียด พระองคไดหลบหนีขามพนมาและไดแสดงวีรกรรมยิง
พระแสงปืนขามลําน้ําสะโตง คือ ยิงปืนคาบศิลาจากอีกฝ่ังของแมน้ําถูกแมทัพพมา ชื่อ สุร
กรรมา เสียชีวิตคาคอชาง เมื่อปี พ.ศ. 2127 ซ่ึงตอมาพระแสงปืนกระบอกน้ีไดถูกขนา
มนามวา "พระแสงปืนตนขามแมน้ําสะโตง

เป็นจุดพักรถท่ีเป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ตองเปล่ียนถายจากรถ
บัสทองเท่ียวมาเป็นรถ 6 ลอประจําทางท่ีว่ิงขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูท่ีจะขึ้นไปนมัสการ
พระธาตุอินทรแขวนท่ีอยูบนยอดเขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ตองมาขึ้นรถท่ีน่ี
กันทุกคน

น่ังกระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน ซ่ึงเป็นอีกตัวเลือกในการขึ้นพระธาตุอินทรแขวนนอก
เหนือจากการน่ังรถขึ้นไป ท่ีน่ีถือเป็นหน่ึงในอัครมหาสถานท่ีไมควรจะพลาดมากราบไหว
บูชา หากไดมาเยือนประเทศพมาน้ี

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนับ
เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ท่ีคนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึง
ในชีวิต

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระธาตุอินทรแขวน - คิมปูนแคมป - หงสาวดี - เจดียชเวมอด
อร หรือพระธาตุมุเตา - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
- เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) - เจดียชเวดากอง

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

กรณีเกิดอุปสรรคทําใหไมสามารถขึ้นกระเชาไดทางบริษัทขอจัดเป็นการขึ้นบนยอดเขาดวยวิธีอ่ืนๆแทน และจะไมคืนเงินคา
กระเชาในทุกกรณี

เขาไปปิดทองพระธาตุอินทรแขวนไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได

กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพ่ือนําติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจาง
ลูกหาบแบกสัมภาระซ่ึงจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตนท่ี 1,000 จาด ประมาณ 30 บาท ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความตองการของ
ลูกคาในการใชบริการ

ทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอดท้ังคืน แตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับสุภาพบุรุษจะเปิดถึงเวลา
22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาพันคอ เบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเย็นมาก (ยกเวน
Golden Rock Hotel จะขึ้นไปไหวพระธาตุอินทรแขวนไดแครอบเดียว)

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 Kyaikhto Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel or Mountain Top Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ
สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตรสามารถซ้ือไดโดยจะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ
300–500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานอําลาท่ีพัก ออกเดินทางกลับ เปล่ียนน่ังรถ ถึงคิมปุนแคมป เปล่ียนเป็นรถโคชปรับอากาศ

เดินทางถึงกรุงหงสาวดี

นําทานเขาชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่ง
ศักดิส์ิทธิข์องพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทาน
นมัสการ ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก ซ่ึงเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย
เคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุต
สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร !!! ใหทานไดทานกุงแมน้ํายางทานละ 1 ตัว !!!

จากนั้นนําทานเดินทางกลับยางกุง

นําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปี กอน
ในปี 2486เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค
และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษา
พมา

ใหทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย

จากนั้นนําทานขามฝ่ังไปอีกฟาก หน่ึงของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ะ”ตามตํานานกลาววา
นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต
ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน

้



จากนั้นนําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดีย ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศ
พมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปีเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมา

นําทานรวมบูชา แมยักษ ท่ีเชื่อกันวาการบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยูในชองแคบเขา
ไดทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! Buffet Shabu Shabu เต็มท่ีไมมีอ้ัน

พักท่ี Grand United Hotel or Wyne Hotel หรือเทียบเทา

พระธาตุอินทรแขวน

คิมปูนแคมป

หงสาวดี

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนับ
เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ท่ีคนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึง
ในชีวิต

เป็นจุดพักรถท่ีเป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ตองเปล่ียนถายจากรถ
บัสทองเท่ียวมาเป็นรถ 6 ลอประจําทางท่ีว่ิงขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูท่ีจะขึ้นไปนมัสการ
พระธาตุอินทรแขวนท่ีอยูบนยอดเขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ตองมาขึ้นรถท่ีน่ี
กันทุกคน

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเจดียท่ีมีความสําคัญย่ิงในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก นักทองเท่ียว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของ
เจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น
ไป

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู กุงแมน้ํายางทานละ 1 ตัว

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 เจดียสุเหล - สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ - พระพุทธไสยาสนเจา
ทัตยี - เจดียงาทัตจี - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - วัด
พระบารมี - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตรสามารถซ้ือไดโดยจะมี
รานคาจําหนาย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 300–500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

เจดียชเวดากอง

เป็นเจดียท่ีกอสรางขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีจะนําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียแหงน้ี กอน
องคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยท่ีใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนังใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็นเทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ี
ตั้งใจไว

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อนั้น เวลาท่ีจะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

เจดียน้ีตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดีย
ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ Buffet Shabu Shabu

 Grand United Hotel or Wyne Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากนั้นนําทานชม เจดียสุเหร (Sule pagoda) เจดียซูเล หรือสุเหรพาโกดา เป็นเจดียทรงแปดเหล่ียม สีทองอราม (Sule
Pagoda) ณ เมืองยางกุง ประเทศพมา ตั้งอยูใจกลางเมือง (ถาเป็นกรุงเทพฯ ก็ประมาณอนุสาวรียชัยฯ) ถนนสายหลักทุกสาย

้ ่ ่



พุงเขาหาเจดียน้ี น่ันเพราะวาในสมัยท่ีอังกฤษครองพมา ไดวางผังเมืองแบบ Victorian grid-plan โดยยึด เจดียสุเล เป็น
ศูนยกลาง

ในเจดียองคน้ีมี เทพทันใจ ท่ี เปรียบเสมือนตนแบบของการจัดสรางเทพทันใจท่ัวประเทศพมา ทางดานความศักดิส์ิทธิ ์เทพ
ทันใจองคน้ีมีใบหนาท่ีมีรอยย้ิมเสมอสําหรับผูมากราบขอพรและมักจะสําเร็จกันทุกคน

จากนั้นใหทานไดถายรูปคูกับอาคารเกาแบบอังกฤษ โบรถคริสท่ีงดงาม และ สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในสวนมี
อนุสาวรียอิสรภาพ รูปเสาแหลมสูง 40 เมตร ลอมรอบดวยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ตน แทนรัฐท่ีปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ
ฉาน กะฉ่ิน กะยิน (กะเหรี่ยง) กะยา และชิน บริเวณใกลเคียงก็จะมีสถานท่ีราชการท่ีสําคัญในอดีต กอนท่ีพมาจะยายเมือง
หลวงไปอยูท่ีเมืองอ่ืน

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ี
มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วัดงา
ทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดน้ีมีพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวยแปลกดู
อลังการ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

จากนั้นนําทานชอปป้ิง ตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของพมา มีสินคาของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน
หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง นําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดบารมี ใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจาท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อ
นํามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอีกท้ังวัดน้ียังไดชื่อวาเป็นท่ีเก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากท่ีสุดดวยไมวาจะเป็นของ
พระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตาง ๆ พรอมรับพระธาตุเพ่ือนํากลับไปบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคลฟรี!!

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

17.30 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน มิงกาลาดง เมืองยางกุง

ค่ํา

19.35 น. ออกเดินทางจากกรุงยางกุง โดยสายบิน Thai Lion Air ดวยเท่ียวบินท่ี SL207

21.25 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและดวยความประทับใจ

เจดียสุเหล

สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เจดียน้ีตั้งอยูใจกลางเมืองยางกุง ท่ีถนนสายหลักทุกสายพุงเขาหาเจดียแหงน้ี น่ันเพราะวา
ในสมัยท่ีอังกฤษครองพมา ไดวางผังเมืองแบบ Victorian grid-plan โดยยึด เจดียสุเล
เป็นศูนยกลาง ถาไปดูแผนท่ีตัวเมืองยางกุง จะเห็นวาถนนตัดกันเป็นบลอคสี่เหล่ียมแลว
มีเจดียสุเลอยูตรงกลาง

เป็นสวนสาธารณะหน่ึงท่ีตั้งอยูในตัวเมืองยางกุง สวนแหงน้ีสรางขึ้นในปี 1867 โดยได
รับการตั้งชื่อตามนายพลมหาบัณฑุละ ซ่ึงตอสูกับอังกฤษในสงครามแองโกล-พมาในชวงปี
1824-1826 แตเดิมเป็นท่ีรูจักกันในชื่อสวนแทงคสแควร (Tank Square) ซ่ึงในปี 1935
ไดเปล่ียนชื่อเป็นสวนสาธารณะมหาบัณฑุละแบบในปัจจุบันเพ่ือสะทอนถึงความเป็น
ชาตินิยมของพมา



 หมายเหตุ
่ ๋ ๋ ่ ๋ ๋ ่

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เจดียงาทัตจี

สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี
ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

วัดน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเย้ืองๆพระตาหวานเป็นอีกวัดท่ีนาสนใจ ความนาสนใจของวัดน้ีคือ
พระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวยแปลกดู
อลังการดีคะ จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุทธประวัติท่ีเป็นภาพวาด และ
ปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ ใกลๆมีระฆังใบใหญมากคะเราเอาศรีษะกมลงไปดูขาง
ในระฆังเขียนภาษาพมา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

วัดพระบารมี

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

 บาย

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

เป็นวัดท่ีเก็บพระเกศาของพระพุทธเจาท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อ
นามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวได อีกท้ังไดชื่อวาเป็นท่ีเก็บองคพระบรมสารีริกธาตุ
ไวมากท่ีสุดดวย ไมวาจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตางๆ

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น
ทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานดอนเมือง คํ่า

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ

ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

- เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

- เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

- กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ    

- ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา

- สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธ
ในการเขาและออกจากประเทศ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ี
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

- เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน

- หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนาม
เป็นแบบเหมาจาย

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

- กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด

การชําระเงิน
- กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาชําระเงินเต็มจํานวนพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย

ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว (เน่ืองจากเป็นโปรแกรมโปรโมชั่น)

- หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Thai Lion Air

- คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย

- น้ําหนักกระเปาโหลดใตเครื่องบิน 20 Kg.  ถือขึ้นเครื่อง 7 Kg.

- คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ

- คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

- คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ

- อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ

- ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล
500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ปี หรือ ระหวาง 75-85 ปี
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา อาหารเป็นพิษ
เทานั้น)



อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

- คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ

- คาบริการและคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ

- ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, 1,000 บาท / ลูกคา 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินกอนเดิน
ทาง) หัวหนาทัวรจากเมืองไทยแลวแตทานจะมอบให  ไมไดบังคับ

- คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม

- คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  

- คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

- คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา

วีซา
- หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 7 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2

หนา 

- กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม

- ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํ์านักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม 2558
ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท

หมายเหตุ
- ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศก หัวหนาทัวร ทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน

- ราคาเด็กทารก(แรกเกิด – 1 ปี 11เดือน) 4,500 บาท

- รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปล่ียนกันไดตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู
ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็นสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปัจจุบัน

- ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ

- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนืองมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการท่ีสนามบินตนทางขาไปเทานั้น

- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายนอกเหนือจากโปรแกรม

- ขอสงวนสิทธิ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัทฯ ออก
เดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ท่ีพูดภาษาไทยไดเป็นอยางดี คอยรับท่ีสนามบินพมา
และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพมาเป็นอยางดี และอาจจะเปล่ียนเป็นรถคันท่ีเล็กลงแตถาตํ่ากวา 8 ทาน ทาง
บริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น แตจะแจงใหทราบกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือ
จัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

- ในกรณีท่ีผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเกี่ยวของกับวันเดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบ
ริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิด
ชอบทุกกรณี
 

การยกเลิก
- ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด


