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ทัวร์พม่า !! 3 วัน 2 คืน 

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระธาตุมุเตา – เจดีย์กลางน ้าเมืองสิเรียม 
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ตารางการเดินทาง 
วันที ่1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา –  

พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง  
L-D 

วันที ่2 ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน ้าเยเลพญา – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – 

ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

B-L-D 

วันที ่3 พระนอนเจ๊าทัตจี – พระพุทธรูปงาทัตจี – วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน – โรงช้างเผือก – กรุงเทพฯ B-L-D 

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + กุ้งเผาหงสา + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง 
พักโรงแรม IBIS STYLE YANGON ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  

รวมรถขึ นพระธาตุอินทร์แขวน  

แจกฟร!ี! เสื อยืดทัวร์พม่าดีดี+หนงัสือสวดมนต์เสริมบุญบารม ี
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ก้าหนดการเดินทาง  ตุลาคม 61 – มีนาคม 62 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วันทีห่นึ่ง กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา –  

                  พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง 
 

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั น 3 ประต ู1-2  

สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสาร  
 

07.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบินท่ี FD251 สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)  

08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่า
ประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) น้าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่
ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

  

น้าท่านร่วมท้าบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็นวัดส้าคัญมีพระสงฆ์ จ้า
พรรษากว่า 500 รูป อีกทั งวัดนี ยัง เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของ
พระภิกษุและสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน้าสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็น
ปัจจัยได้เช่นกัน)  

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมน ูกุ้งเผา)  
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จากนั นน้าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ 
พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.

2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่
งดงามที่สุดของพม่า อีกทั งท่านสามารถที่จะเลือกหา เคร่ืองไม้แกะสลัก ที่
มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื อ ของฝาก 

อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก  

 

จากนั นน้าท่านนมัสการ เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 
พระเจดีย์องค์นี ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน  เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ส้าคัญสูงสุดของชาวพม่า น้าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาว
มอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษ
ฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถน้าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์
องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค ้าจุนชีวิต
ให้ เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ นไป) ซึ่งเจดีย์นี  สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชของไทยเคยมาสักการะ  เจดีย์องค์นี เป็นศิลปะที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเว
ดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน ้าหนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพื นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร้่าลือถึงความ
ศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ นด้า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระ
ราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ นครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่
พังลงมาก็ได้ตั งไว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน  

 

น้าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความส้าคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็นพระราชวังของ
พระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกท้าลาย
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ด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ 
ท้าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค้าสรรเสริญว่าเป็น 

ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั งต้องตกเป็น
เชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ้าลองพระราชวังและต้าหนักต่างๆ ขึ นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร 
 

น้าท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็นพระเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ทั ง 4 ด้านอายุกว่า 
500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ นโดย 4 สาวพี่น้องที่
อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และได้
สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง 
กลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน  จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่ า
พระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมี
การบูรณะขึ นมาใหม่จึงท้าให้พระพุทธรูปองค์นี จะมีลักษณะ 
แตกต่างจากองค์อืน่ๆ ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุ้ง 
 

ค่้า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 

 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE YANGON ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีสอง ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน ้าเยเลพญา – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน ์– เทพทันใจ – 

                   เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
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เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. น้าชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั งอยู่ริมแม่น ้า
ย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น ้าอิระวดี  
 

จากนั นชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน ้า หรือ พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้าเป็น
ที่สักการะของชาวสิเรียม สร้างโดยเศรษฐีชาว
มอญ  ในยุคที่ อาณ าจักรมอญ รุ่งเรืองเมื่ อ
ประมาณพันกว่าปีมาแล้ว เชื่อกันว่าตอนที่
สร้างเจดีย์เศรษฐีชาวมอญได้ท้าการอธิษฐาน
ขอให้น ้าอย่าท่วมถึงองค์เจดีย์ ถ้ามีคนมากราบ
ไหว้จ้านวนมากเท่าไรก็ขอให้ไม่มีวันเต็มพื นที่ 
และผู้ใดมาท้าบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย์ ขอให้ท้าการค้าเจริญก้าวหน้าทุกคน ซึ่งท้าให้ผู้คนเกิดความเชื่อว่าการ
มาท้าบุญกราบไหว้ ณ เจดีย์แห่งนี  จะท้าให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่
ทรงเคร่ืองจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองค้าทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุป
คุต ที่ชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะบันดาลให้มีกินมีใช้ไม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลับกรุงย่างกุ้ง  
 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! BUFFET SHABU 

 

น้าท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้น้ามา
เมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี ถูกระเบิดของฝ่าย
สัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค้าบรรจุพระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส้าริด 

700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์
อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วย
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กระเบื องสีสันงดงาม และมีมุมส้าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์  
 

น้าท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาว
ไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผู้คุ้มครองสถานที่ตามความเชื่อของ
ชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็น "นัต" นั น มักจะเป็นคนที่เคยสร้างความดี 
หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุร้ายแรงที่เรียกว่า ตายโหง ท้า
ให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บ้านเมือง และยังคงผูกพันกับผู้คน
เบื องหลัง ท้าให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็นนัตที่มาคอยคุ้มครองรักษา
บ้านเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดีย์องค์ส้าคัญ 

วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความ
ปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงิน

จะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอ
พรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสม

ตามความปรารถนาท่ีตั้งใจไว้  
ค้าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง 
สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม 

 

น้าท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า  
“อะมาดอว์ เมี๊ ยะ” ตามต้านานกล่าวว่า  นางเป็นธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล 

ไม่ยอมกินเนื อสัตว์จนเมื่อสิ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่า
เคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้า
ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วย

น้้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  
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จากนั นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยัง
เป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลาย
หลัง สินค้าที่จ้าหน่ายในตลาดแห่งนี มีหลากหลายชนิด  เช่น 

เคร่ืองเงิน  ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด  งาน
แกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื อผ้าส้าเร็จรูป แป้งทานาคา 
เป็ น ต้น  (ห ากซื อสิ น ค้ าห รือ อัญ มณี ที่ มี ร าค าสู งควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากร
ตรวจ หมายเหต:ุตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์) 
 

น้าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่ง
ลุ่มน ้าอิระวดี เจดีย์ทองค้าคู่บ้านคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี  มหาเจดีย์ที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 

ฟุต  สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ  เมื่ อกว่า 
2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค้า
โอบหุ้มอยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอด
ฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า 
กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่
บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้จ้านวนมาก บริเวณทาง
ขึ นทั งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเคร่ืองไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั งหลัง  ภายใน
ประดิษฐานพระประธานส้าหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้
บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน้ามาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั งมวล บ้างนั่งท้า
สมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค้า และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่
ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง 
เป็นต้น (สถานที่ส้าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
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สามารถน้าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและ
สิริมงคล นอกจากนี รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ้าวันเกิดประดิษฐานทั งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน
ก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ้าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั น พญานาค 
 

 

ค่้า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 

 น้าท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE YANGON ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 
 

 

 

 
 

วันท่ีสาม พระนอนเจ๊าทัตจ ี– พระพุทธรูปงาทัตจ ี– วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน – โรงช้างเผือก – กรุงเทพฯ 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  

น้าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มี
ความสูงถึง 6 ชั น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั นถึง 65 

เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั น สร้างขึ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้
เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระ
พักตร์ที่งดงามเปื้อนยิ ม  ดวงตาท้าจากลูกแก้วที่สั่งผลิตจาก
ต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท้าให้ดวงตา
ดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณ
พระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบ
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ด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั งจีวรยังมีลักษณะพริ วไหว
สมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที่มีความงดงามทรงคุณค่า 
 

น้าท่านนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า มีความสูง
ประมาณ ตึก 5 ชั น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็น
โลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ้าลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย์) ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก   

  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ดปักก่ิง+สลัดกุ้งมังกร 
 

หลังจากนั นน้าท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่ วัดบารมี ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์
พระเกศานั นเมื่อน้ามาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ ซึ่งพระภิกษุเจ้าอาวาสจะ
น้ามาแสดงให้ทุกท่านได้กราบนมัสการ อีกทั งวัดนี ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระ
บรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด  

 

น้าท่านนมัสการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนทั งก้อนที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศพม่า พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหิน
อ่อนก้อนใหญ่ที่สุดที่ยะไข่ จึงได้มีการแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ 
เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์ยกขึ นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจาก
องค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในห้องกระจกติดแอร์รักษาอุณหภูมิ
เน่ืองจากหินอ่อนเมื่อโดนความร้อนอาจท้าให้เกิดรอยร้าวได้ 
 

จากนั นชม ช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั ง 3 ตัวนี  มีลักษณะเด่น คือ มีลักษณะผิวพรรณเหลือง
ทองอร่าม แม้กระทั่งนัยตาของช้างยังเป็นสีทอง ถือว่าเป็นช้างที่หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเอง
ตามเข้ามาชมและสักการะช้างเผือกเหล่านี  ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่
ประเทศไทย  
 

19.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) เที่ยวบินที่ FD258  
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ค่้า   บริการอาหารค่้าบนเครื่อง 
21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

****************************************** 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 
วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณ ีถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ท้าการจองไว้กับทางบริษัทฯ 

กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช้าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว 
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
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ตุลาคม 2561 

05-07 ต.ค. 61 

06-08 ต.ค. 61 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

12-14 ต.ค. 61 10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

13-15 ต.ค. 61 10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

19-21 ต.ค. 61 

20-22 ต.ค. 61 

21-23 ต.ค. 61 

10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

27-29 ต.ค. 61 9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

พฤศจิกายน 2561 

03-05 พ.ย. 61 

10-12 พ.ย. 61 

17-19 พ.ย. 61 

24-26 พ.ย. 61 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

30 พ.ย.-02 ธ.ค. 61 9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 

ธันวาคม 2561 

01-03 ธ.ค. 61 9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 

05-07 ธ.ค. 61 

07-09 ธ.ค. 61 

10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

08-10 ธ.ค. 61 10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 
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14-16 ธ.ค. 61 

15-17 ธ.ค. 61 

21-23 ธ.ค. 61 

22-24 ธ.ค. 61 

9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 

28-30 ธ.ค. 61 10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

29-31 ธ.ค. 61 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 

10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

มกราคม 2562 

04-06 ม.ค. 62 10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

05-07 ม.ค. 62 9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

11-13 ม.ค. 62 

12-14 ม.ค. 62 

18-20 ม.ค. 62 

19-21 ม.ค. 62 

25-27 ม.ค. 62 

26-28 ม.ค. 62 

9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 

กุมภาพันธ์ 2562 
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01-03 ก.พ. 62 

02-04 ก.พ. 62 

08-10 ก.พ. 62 

09-11 ก.พ. 62 

15-17 ก.พ. 62 

16-18 ก.พ. 62 

22-24 ก.พ. 62 

23-25 ก.พ. 62 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

มีนาคม 2562 

01-03 มี.ค. 62 

02-04 มี.ค. 62 

08-10 มี.ค. 62 

09-11 มี.ค. 62 

15-17 มี.ค. 62 

16-18 มี.ค. 62 

21-23 มี.ค. 62 

22-24 มี.ค. 62 

23-25 มี.ค. 62 

29-31 มี.ค. 62 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 62 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง 2,900 บาท ** 
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*** ราคายังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ 

หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาท/ท่าน *** 

 
 
✓ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอร์เอเชีย AIR ASIA (FD) 

✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ 
✓ ค่าที่พัก ย่างกุ้ง 2 คืน โรงแรมเทียเท่าระดับ 3 ดาว 
✓ ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรัม 

✓ ค่ารถขึ นพระธาตุอินแขวน 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ้านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่้ากว่า 6 

ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ทั งนี ขึ นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วน
ในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ 

(โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษเท่านั น**)  

 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 

อัตรานี ไม่รวม 

อัตรานี รวม 
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 ค่าท้าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ นราคา 

  

▪ กรุณาวางเงินมัดจ้า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีได้ท้าการจอง และท่ีนั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจ้าแล้ว

เท่านั น 

▪ ช้าระค่าทัวร์ทั งหมด 14 วันก่อนการเดินทาง  

▪  

• กรณีท้าการยกเลิกหลังจากท้าการมัดจ้าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ้าทั งหมด เนื่องจาก

บริษัทได้ด้าเนินการช้าระเงินค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ้านวนให้กับทางสายการบินเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั งได้มัดจ้า

ค่าห้องพักเป็นจ้านวนเงิน 50 % ของราคาห้องพัก 

• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ้านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั งหมดในทุกกรณ ี

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจ้านวนท่ีได้ช้าระมา 

 

 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

▪ เน่ืองจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

เงื่อนไขการจองทัวร์ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ
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▪ เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ  หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม  ทั งนี ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

▪ ส้าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ นไป(มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุ๊ป) แต่ในกรณีท่ีมีผู้

เดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยืนยันการเดินทางแต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุ๊ปด้วย 

โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทคอยอ้านวยความสะดวกพร้อมแนะน้าการเดินทางให้ท่าน ณ สนามบินท่ีเมืองไทย และจะมี

ไกด์ท้องถิ่น ท่ีพูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศ

พม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่้ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั น โดยจะคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด

ให้แก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไปได้ 

 

 
 
 
 
 

 


