
#14165 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน นั่งกระเชาไฟฟา
พระธาตุอินทรแขวน เจดียเยเลพญาบิน DD
ทัวรพมา ยางกุง หงสา เจดียชเวมอดอร พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแคมป
เจดียไจปุน พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี พระมหาเจดียชเวดาก
อง สิเรียม วัดบารมี เจดียโบตะทาวน เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสกอต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - วัดไจคะวาย - ตักบาตร
พระสงฆ - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - ไจโท - แมน้ําสะโตง -
คิมปูนแคมป - กระเชาข้ึนพระธาตุอินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน

  

Kyaikhto or
Mountain
Top or
Yoyolae or
Golden Rock
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 พระธาตุอินทรแขวน - หงสาวดี - เจดียไจป ุน - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - พระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตยี - เจดียชเวดากอง   

Park
Royalyangon
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 สิเรียม - เจดียเยเลพญา - ยางกุง - วัดพระบารมี - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบ
โบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ) - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ทา
อากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 พ.ค. 65 - 26 พ.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

25 พ.ค. 65 - 27 พ.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

1 มิ.ย. 65 - 3 มิ.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

7 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

14 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

21 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

28 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65 ฿12,900 ฿12,500 ฿11,900 ฿3,000

5 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

5 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

12 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

19 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,000

26 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

2 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,000

3 ส.ค. 65 - 5 ส.ค. 65 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,000

9 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

16 ส.ค. 65 - 18 ส.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000



23 ส.ค. 65 - 25 ส.ค. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

30 ส.ค. 65 - 1 ก.ย. 65 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

6 ก.ย. 65 - 8 ก.ย. 65 ฿10,999 ฿10,500 ฿10,999 ฿3,000

13 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65 ฿10,999 ฿10,500 ฿9,999 ฿3,000

20 ก.ย. 65 - 22 ก.ย. 65 ฿10,999 ฿10,500 ฿9,999 ฿3,000

27 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65 ฿10,999 ฿10,500 ฿9,999 ฿3,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี
- วัดไจคะวาย - ตักบาตรพระสงฆ - เจดียชเวมอดอร หรือพระ
ธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - ไจโท - แมน้ําสะโตง - คิมปูน
แคมป - กระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

04.30 น. พรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเตอรสายการบินนกแอร ประตู 6 Nok Air (DD)
โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

06.30 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุง โดยเท่ียวบิน DD 4230

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว โดยมีเจาหนาท่ี
อํานวยความสะดวกแกทุกทาน (เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ี
ย่ิงใหญ และ อายุมากกวา 400ปี อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม.

จากนั้นนําทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ีวัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น
จํานวนมากทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหงน้ีได

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถาน
สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทาน
นมัสการ ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก ท่ีน่ีทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอัน
ศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรือง
ย่ิงขึ้นไป

จากนั้นนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเริ่มขุดคนและบูรณ
ปฏิสังขรณเมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นท่ีประทับของ
พระเจาบุเรงนอง ทานผูท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเป็น ผูชนะสิบทิศ ปัจจุบันพระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง
ประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร

นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กท่ีขามผานชมแมน้ําสะโตงสถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร ท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปืนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอ
ชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางน้ีไดนามปรากฏตอมา
วา“พระแสงปืนตนขามแมน้ําสะโตง"

จากนั้นนําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมป ซ่ึงเป็นจุดสําหรับ
ทําการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกลอ (เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางจาก
คิมปูนแคมปถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง

พิเศษสุด นําทานน่ังกระเชาไฟฟา ขึ้นสูสถานีพระธาตุ ใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงาม
อีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน

ค่ํา

พักท่ี Kyaikhto or Mountain Top or Yoyolae or Golden Rock Hotel หรือเทียบเทา

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย นําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden
Rock) แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบน
กอนหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท่ี์บรรจุอยู
ภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ท่ีน่ีคนเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวน
น้ีครบ 3 ครั้ง ผูนั้นจะมีแตความสุขความเจริญ พรอมท้ังขอสิ่งใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทุกประการ ทานสามารถเตรียมแผน

่



ทองคําไปเพ่ือปิดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพ
บุรุษเขาไปปิดแทนไดสําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000จาต/ชุด)

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารในโรงแรม

จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอดท้ังคืนแต ประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึง
เวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเย็นมาก

ทาอากาศยานดอนเมือง

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

หงสาวดี

วัดไจคะวาย

ตักบาตรพระสงฆ

 เชา

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

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

วัดไจคะวาย อยูในเมืองหงสาวดี ท่ีน่ีไมใชวัดท่ีมีชื่อในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโต
สูงใหญ แตมีชื่อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนท่ีสอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท
และเอก อันโดงดังของพมา

ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ีวัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหง
น้ีไดหรือบริจาคปัจจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1ตัว

 บาย



เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)

พระราชวังบุเรงนอง

ไจโท

แมนํ้าสะโตง

คิมปูนแคมป

กระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน

เป็นเจดียท่ีมีความสําคัญย่ิงในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก นักทองเท่ียว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของ
เจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น
ไป

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

เป็นเมืองเกาท่ีมีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง ท่ีเป็นท้ังทุงนา ปาเขา ความเป็น
ธรรมชาติท่ีมีอากาศดีตลอดปี

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

 คํ่า



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 พระธาตุอินทรแขวน - หงสาวดี - เจดียไจปุน - พระพุทธไสยา
สนชเวตาเลียว - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - พระมหาเจดียชเว
ดากอง

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

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

ในกรณีกระเชาปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติท่ีไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทฯจะเปล่ียนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวน
สิทธิก์ารคืนเงินทุกกรณี

ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียวคะ

โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวท่ีขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน
โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหองพัดลม
เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย และไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได

พระธาตุอินทรแขวน

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kyaikhto or Mountain Top or Yoyolae or Golden Rock Hotel หรือเทียบเทา

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

 กิจกรรม เชา

05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ
สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตรสามารถซ้ือไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000 จาต ดอกไมธูปเทียน
เริ่มตนชุดละ2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย

06.30 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

07.30 น. นําทานอําลาท่ีพัก ออกเดินทางกลับ เปล่ียนน่ังรถถึงคิมปุนแคมป เปล่ียนเป็นรถโคชปรับอากาศ เดินทางสู กรุง
หงสาวดี

จากนั้นนําชม เจดียไจป ุน(Kyaik Pun Buddha) สรางในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง 4ทิศ สูง 30
เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สาม
พระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ี
สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา
องคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีท่ียางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวาง
เหล่ือมพระบาท เป็นลักษณะท่ีไมเหมือนกับพระนอนของไทยนําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง

้ ่



จากนั้นสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ี
มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
เย็น

นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ
กวาสองพันหารอยกวาปีเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมาสถานท่ีแหง
น้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ
ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค
หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต

ค่ํา

19.00 น. บริการอาหารค่ําณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟต อรอยเต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุกี้หมอไฟและซูชิ ขาวป้ันสารพัดหนาในเครือโออิ
ชิ

พักท่ี Park Royalyangon Hotel หรือเทียบเทา

พระธาตุอินทรแขวน

หงสาวดี

เจดียไจปุน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเจดียท่ีมีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศนั้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาท้ังสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว บาย

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอั์นดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็นพระพุทธไสยาสน ท่ีมีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน
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วันท่ี 3 สิเรียม - เจดียเยเลพญา - ยางกุง - วัดพระบารมี - เจดียโบตะ
ทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) -
ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง -
ทาอากาศยานดอนเมือง

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
อธิษฐานพรอมดวยใบไมท่ีแปลวาชัยชนะและความสาเร็จ

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เจดียชเวดากอง

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

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู ชาบูชิบุฟเฟต

 Park Royalyangon Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 45กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความ
สวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแตในสมัย นายพลฟิลิปเดอบริโต ยี นิโคเต
จนมาสิ้นสุดเมื่อปีพ.ศ. 2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ทานจะเห็นเศษซากกําแพงสไตล ลูซิตา เนียนบา
โรก(Lusitanian Baroque ) ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํายางกุงท่ีเชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี

นําทานน่ังเรือชม พระเจดียเยเลพญา (Kyaik HwawWunPagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ําอายุนับ
พันปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไมวาน้ําจะขึ้นสักเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมได ท่ีบริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ

นําทานไหวสักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวพมาสามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลาดุกตัว ขนาด
ใหญนับรอยๆ ตัวท่ีวายวนเวียนใหเห็นครีบหลังท่ีโผลเหนือผิวน้ํา

จากนั้นนําทานเดินทางกลับยางกุง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดบารมี ใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา ท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อ
นํามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอีกท้ังวัดน้ียังไดชื่อวาเป็นท่ีเก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากท่ีสุดดวยไมวาจะเป็นของ

่ ่



พระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตาง ๆพรอมรับพระธาตุเพ่ือนํากลับไปบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคลฟรี!!

ชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปี กอน ในปี
2486เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และ
พบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา
ภายในเจดียท่ีประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย

จากนั้นนําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ
(นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอ่ืนๆมาสักกา
ระ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็นคน
ไทย)แลวเอาไปใสมือของนัต

จากนั้นนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา “อะมาดอวเมีย๊ะ” ตามตํานานกลาววา
นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต
ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจาก
เทพองคน้ีกันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม

จากนั้น นําทานเท่ียวชม ตลาดโบโจก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอต (Scot Market) เป็นตลาดเกาแก
ของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาท่ี
จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม
อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เป็นตน (หากซ้ือสิ้นคาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุก
ครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)

ค่ํา

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เท่ียวบินท่ี DD 4239

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจมิรูลืม

สิเรียม

เจดียเยเลพญา

ยางกุง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆ ท่ีตั้งอยูตรงจุดบรรจบของแมน้ําหงสาและแมน้ํายางกุง ซ่ึงในอดีตเมืองน้ี
เป็นเมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปัจจุบันเมืองสิเรียมเป็นเมือง
อุตสาหกรรม ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกล่ันน้ํามันหรือไมก็เป็นลูกจางในโรงเบียร
ประชากรสวนมากเป็นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยท่ีพมาเป็นเมืองขึ้นของ
อังกฤษ

เป็นเจดียท่ีตั้งอยูกลางน้ําของแมน้ําสายหน่ึงท่ีแยกมาจากแมน้ํายางกุง ท่ีน่ีมีตํานานเลาวา
เจดียแหงน้ีสรางในสมัยมอญเรืองอํานาจ เมื่อราวพันกวาปีกอน โดยพระสงฆรูปหน่ึงฝัน
วาท่ีแหงน้ีมีเจดียสวยงาม แลวไดไปทูลกษัตริยในสมัยนั้นเพ่ือขอใหสรางเจดียกลางน้ํา
แหงน้ี และยังไดตั้งจิตอธิษฐานวา ถาหากมีน้ําทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย เจดียแหง
น้ีสรางบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมน้ํากวางใหญ วากันวาหากมีงานพิธีจัด
ขึ้นท่ีน่ี สามารถจุคนไดถึง 2 หมื่นคน

เป็นเมืองหลวงของเขตยางกุง โดยเป็นเมืองหลวงของพมาจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาล
ทหารยายเมืองหลวงไปยังเมืองเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพมา ท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศ และเป็นศูนยกลางการคาท่ีสําคัญท่ีสุดของพมา ท้ังยังเป็นเมืองท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองเศรษฐกิจยุคอาณานิคม

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร



วัดพระบารมี

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

 บาย

เป็นวัดท่ีเก็บพระเกศาของพระพุทธเจาท่ีเชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อ
นามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวได อีกท้ังไดชื่อวาเป็นท่ีเก็บองคพระบรมสารีริกธาตุ
ไวมากท่ีสุดดวย ไมวาจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพระอรหันตตางๆ

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

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

ทาอากาศยานมิงกาลาดง คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง



 หมายเหตุ หากซ้ือสิ้นคาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ

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

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



เง่ือนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี

บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

- คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไป
ดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง

- กรณีท่ีทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

- บริษัทฯมีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

- เท่ียวบิน , ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็น
สําคัญ

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจาก
ไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีใน
กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว(ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการ
ชําระเหมาขาด

- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

- กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น

- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อ
ได

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

- กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

- กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง**

การชําระเงิน
- กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15

วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน)



อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปล่ียนแปลงตั๋ว 

- ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิมเงินพักหองเด่ียว)

- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ) 

- คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

- คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ

- คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

- คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวตามรายการ

- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม) 

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง

- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
 

อัตรานี้ไมรวม:
- ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดท่ีไมไดระบุไวในรายการ

- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัทฯ

- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)

- คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)
 

วีซา
ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน

นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท 

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได )

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศ
ใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น

หมายเหตุ
อัตราคาบริการไมรวมคาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม

ของประเทศคะ) คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)

รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผูจัดขอสงวนสิทธิใ์นการสลับวันขึ้นตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทานทราบลวงหนา เน่ืองจาก
ปัจจุบันมีนักทองเท่ียวเดินทางขึ้นเป็นจํานวนมาก และดวยโรงแรมมีจํานวนจํากัด ทําใหหองพักไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเท่ียว
ในกรณีหองคืนแรกเต็ม ทางผูจัดจะสลับขึ้นเป็นวันท่ีสองแทน 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม

่ ่



วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น

- ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด

- ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรท้ังหมดไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น

กรณีเจ็บปวย: 

- กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเล่ือนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางไดตามความเป็นจริง

- ในกรณีเจ็บปวยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทุกกรณี
 


