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VINTAGE MYANMAR  
BY THAI LION AIR  

(ไปเช้า-กลับดึก) 

 
 
 

ทัวร์พม่าดดี!ี! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ 
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 

พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมเุตา 

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธ์ิ 
 
 

 
 

พเิศษ !!!! ชาบบูุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมงักร + เป็ดปักก่ิง + กุ้งเผาหงสา 
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พกัโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel  
รวมรถขึน้พระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์ 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  พฤศจิกำยน 59 - กุมภำพันธ ์60 

รำยละเอียดโปรแกรม 

 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ย่ำงกุง้ – หงสำฯ – เจดียไ์จปุ่้น – เมืองไจโ้ท – พระธำตุอินทรแ์ขวน  

                  (รวมรถข้ึนพระธำตุ) 

07.00 น. คณะพรอ้มก ัน ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ช้ัน 3 ประตู 7 สำยกำรบิน 

THAI LION AIR (SL) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทาง   

09.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่ำงกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี SL200 สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL)  

มีของว่ำงบริกำรบนเครื่อง 

10.00 น. ถึง สนำมบินมิงกลำดง เมืองย่างกุง้  ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ช้า

กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสำวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง

หลวงท่ีเก่าแก่ท่ี สุด ของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ ้ง (ระยะทาง

ประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผำ)  

น าท่ านนมัส ก าร พระพุทธ รูปไ จ้ปุ่น (KyaikPunBuddha) เป็นพระ เจดี ย์ท่ี มี

พระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ ง 4 ดา้นอายุกว่า 500 ปี ห ันพระพกัตร์ไปยัง 

4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องท่ี อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อ

ตำรำงกำรเดินทำง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดีย์ไจปุ่้น – เมืองไจโ้ท – พระธาตุอินทรแ์ขวน  

(รวมรถขึ้ นพระธาตุ) 

L-D 

วนัท่ี 2 หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – 

ย่างกุง้ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ 

B-L-D 

วนัท่ี 3 สิเรียม – เจดีย์กลางน ้าเยเลพญา - ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต –  

พระหินอ่อน –ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 
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 แทนตนเอง และได้สาบานไวว่้าจะไม่ขอ้งแวะก ับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรกักบัชายหนุ่มและ

แต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตวัของน้องสาวคนสุดท้องพงัทลายลงมา และมีการบูรณะ

ขึ้ นมาใหม่จึงท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อ่ืนๆ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท 

แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้ ำสะโตง สถานท่ี

ส าคญัทางประวตัิศาสตร์ซ่ึงในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก  าลัง

รวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลังมาซ่ึงน าทัพ

โดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จ

พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา

แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นเช่นนั้นจึง

ขวญัเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เพื่อท า

การเปล่ียนเป็นรถท้องถ่ิน (รถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กเป็นรถประจ  าเส้นทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระ

ธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากนั้นท่านจะต้องเดินเท้า

เพื่อเขา้สู่ ท่ีพ ัก ให ้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย น าชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธำตุ อินทร์แขวน 

Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดีย์

ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก ้อนศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหม่ินเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่า

ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย่์อมท าใหห้ินกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่าง

สมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ  าปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปี

เกิดของปีจอแทนพระเกตุแก ้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือว่าถ้าผู้ใดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ี

ครบ 3 ครั้งผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถ

นัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ด้ตลอดคืน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานท่ีบริเวณระเบียงท่ีย่ืน

สู่พระเจดียไ์จที้โยควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผ้าพนัคอ และเบาะรองนัง่ เ น่ืองจากอากาศเย็น  

(พระเจดีย์องค์น้ี เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบัสุภาพบุรุษ ท่ีเขา้ไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 

22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองค า

ไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมำยเหตุ** (กรุณำเตรียมกระเป๋ำสัมภำระขนำดเล็กส ำหรับ 1 คืน เพื่อน ำติดตัวขึ้ นไปบนพระธำตุ

อินทร์แขวน เนื่องจำกอำจจะต้องจ้ำงลูกหำบแบกสัมภำระซ่ึงจะมีค่ำใช้จ่ำยตำมขนำดกระเป๋ำ เริ่มต ้นท่ี 

1,000 จำ๊ด ประมำณ 30 บำท) ท้ังนี้ ขึ้ นอยู่กับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในกำรใชบ้ริกำร 
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 ค ำ่  รับประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

เข ้าสู่พ ักท่ี  ณ  KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTELระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า

จากนั้นท่านสามารถขึ้ นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน  
 

วันท่ีสอง หงสำฯ – วัดไจค้ะวำย –พระธำตุมุเตำ – พระรำชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตำเลียว – ย่ำงกุง้ 

– พระมหำเจดียช์เวดำกอง – เจดียโ์บตะทำวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

** อิสระตำมอัธยำศัย ส ำหรับท่ำนท่ีต ้องกำรใส่บำตร, ท ำบุญท่ีพระธำตุอินทรแ์ขวน (กิจกรรมนี้ ไม่บังคับ)

ส ำหรับอำหำรท่ีจะใส่บำตรสำมำรถซ้ือได ้โดยจะมีรำ้นค ้ำจ ำหน่ำย รำคำอำหำร ประมำณ 3,000 จ๊ำต 

ดอกไมธู้ปเทียน ประมำณ 300-500 จำ๊ต ท ำบุญตำมอัธยำศัย ** 

น าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศน าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วัดไจค้ะวำย ซ่ึงเป็นวัดส าคัญมีพระสงฆ์ จ  าพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้ ง

วดัน้ียงั  เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด 

ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  

 จากนั้ นน าท่านชม เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธำตุมุเตำ (ShweMordore) ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจ

กลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น 

เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ ้า และ

ยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น า

ท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้าก ับ

ยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุน

ชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรือง ย่ิงขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็น

ศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียสู์ง 114 เมตร สูงกว่า พระ

เจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ย

น ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่ยอดฉตัร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ ลือ

ถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) 

ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์ สูงท่ีสุดในพม่า ส่วน

ปลียอดท่ีพังลงมาก็ไดต้ ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดีย์เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปก ับเจดียอ์งค์

ปั จ จุ บั น  น า ท่ า น ช ม 

พ ร ะ ร ำ ช วั ง บุ เร ง น อ ง 

สถานท่ี ซ่ึงมีความส าคัญต่อ
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 ประวตัิศาสตรข์องไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้ก

ท าลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่ก ับตองอูในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรกัห ักพังท่ียัง

หลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่ง น้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้ับค า

สรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือต้องเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ  าล องพระราชวังและต าหนักต่ างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิงจาก

พงศาวดาร จากนั้นน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยำสนช์เวตำเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธ

ลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทั ่วประเทศ และเป็น

พระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลัก ท่ีมีให ้เลือกมากมาย ตลอด

สองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผำ)  

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้ น าท่านนมสัการ พระมหำเจดียช์เวดำกอง(Shwedagon Pagoda)

เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมือง

ย่างกุ ้ง) แห่ง ลุ่ มน ้ าอิระวดี  เจดี ย์ท องค าคู่ บ้านคู่ เ มือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่

ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระ

เจา้โอกะลาปะ เม่ือกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากอง

มีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอด

ฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล ้ าค่า  กว่า 

5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้  านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้ ง ส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งด้วยเคร่ืองไม้หลังคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้ งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหว้บูชา 

เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่

การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทั้ งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบ้างเดินประทักษัณรอบ

องคเ์จดีย ์จากนั้นใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างก ัน

ออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิ

ฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์เวดา

กอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิ ริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์เจดีย์ยัง มีพระประจ  าวันเกิด

ประดิษฐานทั้ งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้ าพระประจ  าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่

ชีวิต) 

วันเกิด อำทิตย ์ จนัทร ์ อังคำร พุธ พุธกลำงคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสำร ์

สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชำ้งมีงำ ชำ้งไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงส้ัน พญำนำค 
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จากนั้ นน าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตำทำวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 

2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธ าตุ และพระบรมธ าตุ อีก 2องค์ แล ะพบ

พระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ท่ี

ประดับดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์น าท่านขอพร นัตโบโบยี 

หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) 

เพื่อขอส่ิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กล้วย จากนั้ นก็ใหเ้อาเงิน

จะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามา

เก็บรักษาไว ้จากนั้ นก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ี ตั้งใจไว ้

น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอว์เม๊ียะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบตอ้งเข ้าไปกระซิบเบาๆ หา้มคน

อ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม้  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ!! ชำบูบุฟเฟ่ต ์

น ำทำ่นเขำ้พกัท่ีโรงแรม Vintage Luxury Hotel 

 

 

วันท่ีสำม สิเรียม – เจดียก์ลำงน ้ ำเยเลพญำ - ย่ำงกุง้ –  พระนอนเจำ๊ทตัจี - ตลำดสกอ๊ต – พระหินอ่อน –

ชำ้งเผือก – กรุงเทพฯ  

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ี ซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 

ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าย่างกุ ้ง ท่ี เ ช่ือมต่อก ับแม่น ้ าอิระวดี จากนั้ นชมความ

ส วย ง า ม ข อ ง  เจ ดี ย์ ก ล ำงน ้ ำ  ห รือ  พ ร ะ เจ ดี ย์ เย เล พ ญ ำ 
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 (KyaikHwawWun Pagoda) เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้ า

เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ สมควรแก่เวลากลับ

กรุงย่างกุง้ น าท่านสักการะ พระพุทธไสยำสนเ์จ๊ำทัตจีหรือ พระนอน

ตำหวำน (KyaukHtatgyiBuddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความ

ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า 

มีขนตาท่ีงดงาม ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ 

จากนั้ นให ้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลำดโบโจ๊กอองซำน (BogyokeAung San) หรือ ตลำดสก๊อต(Scot Market) 

เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคาร

เรียงต่อกนัหลายหลัง สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เ ช่น เคร่ืองเงิน ท่ี มีศิลปะผสมระหว่าง

มอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซ้ือ

ส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินด้วย ทุกครั้ง  เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ  หมาย

เหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ !!! สลัดกุง้มังกร + เป็ดปักก่ิง 

น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า จากนั้นชม ชำ้งเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่าโดยชา้ง

ทั้ง 3 ตวัน้ี มีลักษณะเด่น คือ มีลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แมก้ระทัง่นัยตา

ของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งท่ีหาชมได้ยากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพม่าเองตาม

เขา้มาชมและสักการะชา้งเผือกเหล่าน้ี 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

20.05 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL) 

21.45 น. ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทับใจในบริการ 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

เดือน วันเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 

รำคำเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

รำคำเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

พักเดียวเพ่ิม 

พฤศจกิำยน 

04-06 พ.ย. 59 

05-07 พ.ย. 59 

11-13 พ.ย. 59 

12-14 พ.ย. 59 

12,500 บำท 12,000 บำท 
3,500 บำท 

18-20 พ.ย. 59 13,600 บำท 13,100 บำท 
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 19-21 พ.ย. 59 13,000 บำท 12,500 บำท 

25-27 พ.ย. 59 

26-28 พ.ย. 59 
12,500 บำท 12,000 บำท 

ธันวำคม 

02-04 ธ.ค. 59 

03-05 ธ.ค. 59 

09-11 ธ.ค. 59 

10-12 ธ.ค. 59 

13,900 บำท 13,400 บำท 3,500 บำท 

16-18 ธ.ค. 59 14,300 บำท 13,800 บำท 
3,500 บำท 

17-19 ธ.ค. 59 12,900 บำท 12,400 บำท 

22-24 ธ.ค. 59 

23-25 ธ.ค. 59 
13,900 บำท 13,400 บำท 

3,500 บำท 

24-26 ธ.ค. 59 14,900 บำท 14,400 บำท 

30ธ.ค.-01ม.ค. 14,800 บำท 14,300 บำท 4,500 บำท 

อตัรำค่ำบริกำร 

เดือน วันเดินทำง รำคำผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 

รำคำเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

รำคำเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

พักเดียวเพ่ิม 

มกรำคม 60 

 

01-03 ม.ค. 60 

02-04 ม.ค. 60 
14,800 บำท 14,300 บำท 4,500 บำท 

06-08 ม.ค. 60 

07-09 ม.ค. 60 

13-15 ม.ค. 60 

14-16 ม.ค. 60 

20-22 ม.ค. 60 

21-23 ม.ค. 60 

12,900 บำท 12,400 บำท 
3,500 บำท 

28-30 ม.ค. 60 13,900 บำท 13,400 บำท 

กุมภำพันธ ์60 
03-05 ก.พ. 60 

04-06 ก.พ. 60 
12,900 บำท 12,400 บำท 3,500 บำท 
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 10-12 ก.พ. 60 

11-13 ก.พ. 60 
13,900 บำท 13,400 บำท 

17-19 ก.พ. 60 

18-20 ก.พ. 60 

24-26 ก.พ. 60 

25-27 ก.พ. 60 

12,900 บำท 12,400 บำท 

 
 

อัตรำน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพักระดับ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

      (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่าน้ัน) 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรัม 

 ค่ารถข้ึนพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อัตราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติ เหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผู ้เอา

ประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยอายุต ่ากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของ

จ านวนเ งินเอาประกันภัย ท้ังน้ีข้ึนอยู่ กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู ้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

อัตรำน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร , ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 

USD/วัน มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความพอใจของลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัว หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ท่ีไม่ได้ระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  

 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับข้ึนรำคำ  
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เง่ือนไขกำรจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีได้ท าการจอง และท่ีน่ังจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทัวร์ท้ังหมด 14 วันก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช ้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่อ งบิน, 

ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นต้น)  

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย

การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ท้ังน้ี อาจจะต้องใชร้ะยะเวลาในการด าเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ

แจง้ได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ท้ังหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ

ในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคัญ 

หมำยเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ี เมื่อเ กิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย

ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้ง

เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้า

และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ ส  ำหรับ จ  ำนวนผูเ้ดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป ออกเดินทำงไดแ้น่นอน ถำ้จ  ำนวนผูเ้ดินทำง 10-15 ท่ำน 

ทำงบริษัทฯ ออกเดินทำง แต่จะไม่มีหัวหน้ำทัวร ์จำกเมืองไทยไปกับกรุ๊ปดว้ยแต่จะมี ไกดท์ ้องถิ่น ที่พูดภำษำไทยไดเ้ป็น

อย่ำงดี คอยรับที่สนำมบินพม่ำ และ จะคอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศพม่ำเป็นอย่ำงดี แต่ถำ้ต ำ่กว่ำ 10 

ท่ำน ทำงบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรุ๊ปน้ัน 
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หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ยกว่ำ 8 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง 

และมีหนำ้ท่ีเหลือไวป้ระทับตรำไม่นอ้ยกว่ำ 2 หนำ้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำม ** 
 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสำร มีไฟลท์เดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทำงท่ีท่ำนได้

ท ำกำรจองไวก้บัทำงบริษัทฯ กรุณำแจง้ให้กบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีทรำบ ก่อนกำรช ำระเงินค่ำตัว๋ดงักล่ำว  

ถำ้เกิดขอ้ผิดพลำดทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรบัผิดชอบทุกกรณี 

 
 


