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                  รหสัโปรแกรมทัวร ์ Vintage Myanmar-MAR-3D-FD-W08 

 

 VINTAGE MYANMAR  
BY AIR ASIA  

 
 
 

ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ 

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมเุตา 

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธ์ิ 
 
 

 
 

พเิศษ !!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ+ ชาบบูุฟเฟ่ต์ 
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 พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel  
รวมรถขึน้พระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์ 

ก ำหนดกำรเดินทำง พฤศจิกำยน 59-มีนำคม 60 
ตำรำงกำรเดินทำง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – พระพุทธรูปไจปุ่้น – คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตุอินทรแ์ขวน 

(รวมรถข้ึนพระธาตุ) 

L-D 

วนัท่ี 2 หงสาฯ – วดัไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – 

ย่างกุง้ – มหาเจดียช์เวดากอง – เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ เทพกระซิบ 

B-L-D 

วนัท่ี 3 ย่างกุ้ง - สิเรียม – เจดียเ์ยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – ว ัดพระ

หินอ่อน – เพนียดชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L-D 

รำยละเอียดโปรแกรม 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ย่ำงกุง้ – หงสำฯ – พระพุทธรูปไจปุ่้น – คิมปูนแค้มป์ – พระธำตุอินทร์

แขวน (รวมรถข้ึนพระธำตุ) 

04.30 น. คณะพร้อมก ัน ณ สนามบินดอนเมือง  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1-2 สาย

การบิน แอรเ์อเซีย (FD) ซ่ึง มีเจ ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการ

เดินทาง  

07.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่ำงกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี FD251 สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) 

08.00 น. ถึง สนำมบินมิงกลำดง เมืองย่างกุง้  ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร  (เวลาท้อง ถ่ินท่ี

เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสำวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซ่ึงใน

อดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ี สุด ของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ่และอายุ

มากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

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

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น(KyaikPunBuddha) เป็นพระเจดียท่ี์ มี

พระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ ง  4 ด้านอายุกว่า 500 ปี ห ันพระ
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พกัตร์ไปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องท่ี อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพื่อแทน

ตนเอง และได้สาบานไวว่้าจะไม่ขอ้งแวะก ับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรกักบัชายหนุ่ม

และแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพงัทลายลงมา และมี

การบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงท าใหพ้ระพุทธรูปองค์น้ีจะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อ่ืนๆ จากนั้ นน าท่าน

เดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้ำสะโตง สถานท่ีส าคญัทาง

ประวตัิศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก  าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่

ตามหลังมาซ่ึงน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรง

ใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพของพม่า

เห็นเช่นนั้นจึงขวญัเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง  

คิ้ มปูนแคม้ป์ เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถท้อง ถ่ิน (รถบรรทุก

หกล้อขนาดเล็กเป็น รถประจ  าเส้นทางชนิดเดียวท่ีเราจะ

สามารถ ขึ้ นพระธ าตุ อินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 30-45 นาที เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากนั้นท่าน

จะตอ้งเดินเท้าเพื่อเข ้าสู่ท่ีพ ัก ให ้ท่านอิสระตามพักผ่อนตาม

อธัยาศัย น าชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธำตุอินทรแ์ขวน 

Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็น

เจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหม่ินเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามัก

ยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย่์อมท าให ้หินกอ้น

น้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ  าปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์

แขวนน้ีให ้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแก ้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือว่าถ้าผูใ้ด

ไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้ง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะ

ไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน  ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการ

นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ี ย่ืนสู่พระเจดียไ์จที้โยควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือก ัน

ลมห รือผ้าห่ ม ผ้าพันคอ  แล ะ เบาะรองนั ่ง  เ น่ื อง จ ากบริเ วณ พื้ น ท่ี นั้ น อาก าศค่ อยข ้างเ ย็น   

(พระเจดีย์องคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดีย์เปิดถึง

เวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได้ท่านสามารถ

เตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 
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**หมำยเหตุ** (กรุณำเตรียมกระเป๋ำสัมภำระขนำดเล็กส ำหรับ 1 คืน เพื่อน ำติดตัวขึ้ นไปบนพระ

ธำตุอินทรแ์ขวน เนื่องจำกอำจจะต้องจำ้งลูกหำบแบกสัมภำระซ่ึงจะมีค่ำใชจ่้ำยตำมขนำดกระเป๋ำ 

เริ่มตน้ท่ี 1,000 จำ๊ด ประมำณ 30 บำท) ท้ังนี้ ขึ้ นอยู่กับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในกำรใชบ้ริกำร 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

เข ้าสู่ พ ัก ท่ี  ณ  KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTEL  ระดับ 3 ดาวห รือ

เทียบเท่าจากนั้นท่านสามารถขึ้ นไปนมสัการ หรือ นัง่สมาธิ ท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

วันท่ีสอง หงสำฯ – วัดไจค้ะวำย – พระนอนชเวตำเลียว – พระธำตุมุเตำ – พระรำชวังบุเรงนอง – 

ย่ำงกุง้ – มหำเจดียช์เวดำกอง – เจดียโ์บตำทำวน์ – เทพทนัใจ เทพกระซิบ 

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

** อิสระตำมอัธยำศัย ส ำหรับท่ำนท่ีต ้องกำรใส่บำตร, ท ำบุญท่ีพระธำตุอินทรแ์ขวน (กิจกรรมนี้ ไ ม่

บังคับ)ส ำหรับอำหำรท่ีจะใส่บำตรสำมำรถซ้ือไดโ้ดยจะมีรำ้นค ้ำจ ำหน่ำย รำคำอำหำร ประมำณ 

3,000 จำ๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมำณ 300-500 จำ๊ต ท ำบุญตำมอัธยำศัย ** 

น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโค้ช

ปรบัอากาศน าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วัดไจค้ะวำย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ  าพรรษากว่า 500 

รูป อีกทั้ งวดัน้ียงั  เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่าน

สามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได้ หาก

ท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจ ัยไดเ้ช่นก ัน)  จากนั้ น

นมัส การ พระพุทธไสยำสน์ชเวตำเลียว  กราบนมัสการ 

พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ใน

ปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทั ่วประเทศ 

และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะ

เลือกหา เคร่ืองไม้แกะสลัก ท่ีมีให ้เลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก 

อาทิเช่น ผ้าพม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก  จากนั้นน าท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธำตุมุ

เตำ (ShweMordore) ท่ีต ั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหง

สาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่

กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และ

ยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาว

พ ม่ า  น า ท่ า น

นมัสก าร ยอดเจดี ย์

หกัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก 

(ณจุดอธิษฐานอันศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้าก ับ
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ยอดของเจดีย์องคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตให ้เจริญรุ่งเรือง ย่ิงขึ้ นไป) ซ่ึง

เจดีย์น้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่าง

ศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 

14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ด้วยน ้าหนักท่ี

มหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึง

ความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ีแห่งน้ียังเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ 

(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย ์ นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุด

ในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพังลงมาก็ไดต้ ั้งไวท่ี้ มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชา

ควบคู่ไปกบัเจดีย์องค์ปัจจุบนัจากนั้ นน าท่านเข ้าชม พระรำชวังบุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความส าคัญต่อ

ประวัติศาสตรข์องไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 

แต่ไดถู้กท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่ก ับตองอูในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซาก

ปรกัหกัพังท่ียังหลงเหลืออยู่ ท าให ้สันนิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจา้บุเรง

นอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน 

พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร ์และถูกสรา้งจ  าลองพระราชวงัและต าหนัก

ต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร  

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

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลับเมือง ย่างกุง้ น าท่านนมัสการ พระมหำเจดียช์เวดำกอง(Shwedagon 

Pagoda) เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ ้ง) แห่ง ลุ่มน ้ าอิระวดี เจดีย์

ทองค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัห ้า

รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ี สุดของประเทศพม่า มี

ความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ 

เม่ือก ว่า 2,000 ปีก่อน  มห าเจดี ย์ชเวดากอง มี

ทองค าโอบหุ ้มอยู่เป็นน ้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม 

ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้ า

ค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่

บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนได้จ  านวนมาก 

บริเวณทางขึ้ นทั้ งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจก

ทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัให ้ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาว

พม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข ์

โศกโรคภัยทั้ งมวล บา้งนั ่งท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประทักษัณรอบองคเ์จดีย ์

จากนั้นใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างก ัน

ออกไป เช่น สีเหลือง , สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ 
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ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจาก

องค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดีย์ยงั มี

พระประจ  าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให ้ไปสรงน ้ าพระประจ  าวัน

เกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

 

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตำทำวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป 

ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเข ้ากลางองคจ์ึงพบ

โกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์

และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ท่ี

ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์น าท่านขอพร นัต

โบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ ้าศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ 

(นั ตโบโบยี)  เพื่อขอส่ิ งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให ้เอา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กล้วย จากนั้นก็ใหเ้อาเงิน

จะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 

2 ใบ ไหวข้อพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั้นก็

เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตาม

ความปราถ นาท่ี ตั้ ง ใ จ ไว้  น า ท่ านข ้ าม ฝ่ั ง ถน น สั ก ก าระ  

เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิด

ศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาว

พม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การ

บูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้  

ค ำ่  รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ!! ชำบบูุฟเฟ่ต ์

น ำทำ่นเขำ้พกัท่ีโรงแรม Vintage Luxury Hotel 

 

 

วันเกิด อำทิตย ์ จนัทร ์ อังคำร พุธ พุธกลำงคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสำร ์

สัตวสั์ญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชำ้งมีงำ ชำ้งไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงส้ัน พญำนำค 
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วันท่ีสำม ย่ำงกุ ้ง - สิเรียม – เจดีย์เยเลพญำ – พระพุทธไสยำสน์เจ๊ำทัตจี  –  ตลำดสก๊อต –  

วัดพระหินอ่อน – เพนียดชำ้งเผือก – กรุงเทพฯ  

เชำ้  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ ้ง

ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ี ซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของ

โปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าย่างกุ ้งท่ีเ ช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิ

ระวดี จากนั้ นชมความสวยงามของ เจดียก์ลำงน ้ำ หรือ พระเจดีย์

เยเลพญำ(KyaikHwawWun Pagoda) เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้าเป็นท่ีสักการะของชาว

สิเรียมบริเวณท่ าเทียบเรือ สมควรแก่เวลาน าท่านกลับ

กรุงย่างกุง้ น าท่านสักการะ พระพุทธไสยำสนเ์จำ๊ทัตจีหรือ 

พร ะนอ นต ำห วำน  (KyaukHtatgyiBuddha) นมั ส ก าร

พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็น

พระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตาท่ีงดงาม ชม

พระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ 

เท่ียง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ!!! สลัดกุง้มังกร + เป็ดปักก่ิง 

น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า จากนั้นชม ช้ำงเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่า

โดยชา้งทั้ง  3 ตวัน้ี มีลักษณะเด่น คือ มีลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทั ่งนัยตาของชา้งยัง

เป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งท่ีหาชมได้ยากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพม่าเองตามเข ้ามาชมและสักการะชา้งเผือก

เหล่าน้ี จากนั้ นให ้ท่านอิสระช้อปป้ิง ณ ตลำดโบโจ๊กอองซำน

(BogyokeAung San)หรือ ตลำดสกอ๊ต(Scot Market) เป็นตลาด

เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียังเป็นอาณา

นิคมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลัง สินคา้ท่ี

จ  าหน่ายในตลาดแห่ง น้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ี มี

ศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผ้าทอ เส้ือผ้าส าเร็จรูป แป้ง

ทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ี มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจาก

จะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ 

21.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) เที่ยวบินที่ FD258  
(บริการอาหารค ่าบนเคร่ือง เฉพาะไฟลท์ FD258) 

23.15 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 
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อัตรำค่ำบริกำร 

      เดือน วันเดินทำง 

รำคำผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ 2-3 

ท่ำน) 

รำคำเด็กมีเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

รำคำเด็กไม่มีเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 

ท่ำน) 

พักเดียวเพิ่ม 

พฤศจิกำยน 

59 

11-13 พ.ย. 

12-14 พ.ย. 

18-20 พ.ย. 

19-21 พ.ย. 

25-27 พ.ย. 

26-28 พ.ย. 

12,900 บำท 12,400 บำท 3,500 บำท 

ธันวำคม 59 

04-06 ธ.ค. 14,900 บำท 14.400 บำท 3,500 บำท 

05-07 ธ.ค. 

11-13 ธ.ค. 
13,900 บำท 13,400 บำท 3,500 บำท 

16-18 ธ.ค. 

17-19 ธ.ค. 

12,900 บำท 

12,900 บำท 

12,400 บำท 

12,400 บำท 

3,500 บำท 

3,500 บำท 

31ธ.ค.-02ม.ค. 16,900 บำท 16,400 บำท 4,500 บำท 

มกรำคม 60 

01-03 ม.ค. 15,900 บำท 15,400 บำท 4,500 บำท 

06-08 ม.ค. 

07-09 ม.ค. 

13-15 ม.ค. 

14-16 ม.ค. 

20-22 ม.ค. 

21-23 ม.ค. 

27-29 ม.ค. 

28-30 ม.ค. 

13,500 บำท 13,000 บำท 

 

3,500 บำท 

 

กุมภำพันธ ์60 

03-05 ก.พ. 

04-06 ก.พ. 

17-19 ก.พ. 

13,500 บำท 13,000 บำท 3,500 บำท 
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อตัรำค่ำบริกำร 

      เดือน วันเดินทำง 

รำคำผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ 2-3 

ท่ำน) 

รำคำเด็กมีเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

รำคำเด็กไม่มีเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ 2 

ท่ำน) 

พักเดียวเพิ่ม 

กุมภำพันธ ์60 

18-20 ก.พ. 

24-26 ก.พ. 

25-27 ก.พ. 

13,500 บำท 13,000 บำท 3,500 บำท 

มีนำคม 60 

03-05 มี.ค. 

04-06 มี.ค. 

10-12 มี.ค. 

11-13 มี.ค. 

17-19 มี.ค. 

18-20 มี.ค. 

24-26 มี.ค. 

25-27 มี.ค. 

30มี.ค.-02เม.ย 

13,500 บำท 13,000 บำท 3,500 บำท 

 

 

อัตรำน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน แอร์เอเชีย 

 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 เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผู ้

เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภัยอายุต ่ากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 

% ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  
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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  

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีได้ท าการจอง และท่ีน่ังจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทัวร์ท้ังหมด 14 วันก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเ กิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นต้น)  

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไป

ยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ท้ังน้ี อาจจะต้องใชร้ะยะเวลาในการด าเ นินการ 

ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ท้ังหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะข้ึนอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สาย

การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอื่นๆ เป็นส าคัญ 

 

หมำยเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
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 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภัยของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า  

 ส าหรับ ผู ้โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจง้เข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย

ปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ ส  ำหรับ จ  ำนวนผูเ้ดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป ออกเดินทำงได้แน่นอน ถำ้จ  ำนวนผูเ้ดินทำง 10-

14 ท่ำน ทำงบริษัทฯ ออกเดินทำง แต่จะไม่มีหัวหน้ำทัวรจ์ำกเมืองไทยไปกับกรุ๊ปดว้ยแต่จะมี ไกดท์ ้องถิ่น ที่พูด

ภำษำไทยไดเ้ป็นอย่ำงดี คอยรับที่สนำมบินพม่ำ และ จะคอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศพม่ำเป็น

อย่ำงดี แต่ถำ้ต ำ่กว่ำ 10 ท่ำน ทำงบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรุ๊ปน้ัน  

 

 

หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ยกว่ำ 8 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง 

และมีหนำ้ท่ีเหลือไวป้ระทับตรำไม่นอ้ยกว่ำ 2 หนำ้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำม ** 
 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสำร มีไฟลท์เดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทำงท่ี

ท่ำนไดท้ ำกำรจองไวก้บัทำงบริษัทฯ กรุณำแจง้ให้กบัทำงเจำ้หนำ้ท่ีทรำบ  

ก่อนกำรช ำระเงินค่ำตัว๋ดงักล่ำว  

ถำ้เกิดขอ้ผิดพลำดทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


