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DELUXE MYANMAR  
BY MYANMAR AIRWAYS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัร์พม่า 3 วนั 2 คืน  
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 

พระธาตุอนิทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา 

สักการะ 3 มหาบชูาสถาน อันศักดิ์สิทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู  
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CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL 

แจกฟรีทุกที่น่ัง ++ เสือ้ยืดทัวร์พม่าดีดี+หนังสือสวดมนต์ ++ 

 
 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – หงสา – พระพุทธรูปไจปุ่้น - คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตุอินทรแ์ขวน  

(รวมรถขึ้ นพระธาตุ) 

D 

วนัท่ี 2 พระธาตุอินทร์แขวน – วัดไจค้ะวาย – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – 

พระราชวงับุเรงนอง – ย่างกุง้ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เจดียโ์บตะทาวน์ – เทพทันใจ  

เทพกระซิบ 

B-L-D 

วนัท่ี 3 ย่างกุง้ – สิเรียม - เจดียก์ลางน ้ าเยเลพญา – ย่างกุง้ – พระนอนตาหวาน - ตลาดสก๊อต – 

พระหินอ่อน - ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง   ตุลาคม 59 – มกราคม 57 
 
 
วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ– หงสาฯ– พระพุทธรูปไจปุ่้น - คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตอุินทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 

07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 สายการบิน 

เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและ

เอกสารการเดินทาง 

10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 
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11.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่ารช์า้

กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago)ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวง

ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจาก

ยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) น า

ท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปาง

มารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกวา่ 500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 

ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพ่ีนอ้งท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้ง

พระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้า่จะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษ

เพศ ต่อมานอ้งสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบรกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั 

จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตวัของน้องสาวคนสุดทอ้ง

พงัทลายลงมา และมีการบรูณะขึ้ นมาใหมจึ่งท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะแตกต่างจากองคอ่ื์นๆ จากน้ัน

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทาง

ประวติัศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพมา่ไล่

ตามหลงัมาซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นทพัหนา้ พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระ

แสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นเช่นน้ันจึง

ขวญัเสียและถอยทพักลบักรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง  

ค้ิมปูนแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ี

เราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา 

จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ 

พระธาตุอินทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุด

ของชาวพมา่ เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยูบ่นหนา้ผา แต่

ชาวพมา่มกัยืนกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้น

กอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบชูาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์

แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้า

นมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่

ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้

เป็นเวลานานท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โยควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ 

และเบาะรองนัง่ เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีน้ันอากาศค่อยขา้งเย็น  

(พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 
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22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองค า

ไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คืน เพ่ือน าติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที่ 

1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่พักท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการ หรือ นัง่สมาธิ ท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

วนัที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน – วัดไจค้ะวาย – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – 

พระราชวงับุเรงนอง – ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์เวดากอง – เจดียโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ เทพ

กระซิบ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

** อิสระตามอธัยาศยั ส าหรบัท่านที่ตอ้งการใส่บาตร, ท าบุญที่พระธาตุอินทรแ์ขวน (กิจกรรมน้ีไม่บงัคบั)

ส าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ  าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จา๊ต 

ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั ** 

น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิ

มปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศน าท่านร่วมท าบุญตักบาตร 

ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากว่า 500 รูป อีก

ทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีก

ดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่ง

น้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) จากน้ัน

นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบ

ของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทั ่ว

ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ี

จะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง

และยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ใน

ราคาถูก  จากน้ันน าท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา 

(ShweMordore) ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระ

เจดีย์องค์น้ี ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2 ,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
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พระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ ยอด

เจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน า

ธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรือง

ยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสาน

ระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 

14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ด้วยน ้ าหนักท่ี

มหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความ

ศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระ

ราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ี

พงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั

จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวังบุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณท่ี

เคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กบั

ตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่า

โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็น

ท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุง

ศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสรา้ง

จ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองย่างกุง้ น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) 

เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่าง

กุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่

ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์

เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้า

ค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรง
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ศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรง

ปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบ

ไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถือการกราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็น

หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประทกั

ษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสง

สีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ 

ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองค์

เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนั

เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคล

แก่ชีวิต) 

 

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้

น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูป

ทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือ

พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับ

ดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองค์

พระเจดีย ์น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้

ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทันใจ 

(นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากน้ันก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือ

ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ี

ขอ งนั ต โบ โบ ยี  แค่ น้ี ท่ าน ก็ จะสมตามความป ราถน า ท่ี ตั้ ง ใจ ไว ้  น า ท่ าน ข้าม ฝั่ งถนน สัก ก าระ  

เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาใน

พุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมา่เคารพกราบ

ไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชา

ดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปักก่ิง 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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 น าทา่นเขา้พกัที่ CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL โรงแรม 5 ดาวแทข้องคนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สาม ย่างกุง้ – สิเรียม - เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา – ย่างกุง้ – พระนอนตาหวาน - ตลาดสก๊อต – พระ

หินอ่อน - ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยูห่่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็น

เมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าย่างกุง้ท่ีเช่ือมต่อกับ

แม่น ้าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดีย ์

เยเลพญา เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้าเป็นท่ีสักการะของชาว

สิเรียม สมควรแก่เวลาน าท่านกลับกรุงย่างกุง้ น าท่านสักการะ พระพุทธ

ไสยาสนเ์จา๊ทตัจีหรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyiBuddha) นมสัการ

พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตา

สวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตาท่ีงดงาม ชมพระบาทท่ีมีภาพ

มงคล 108 ประการจากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจก๊ออง

ซาน หรือ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดย

ชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคาร

เรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด 

เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซ้ือส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง 

เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!!! เมนู ติม่ซ า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 5 ดาว CHATRIUM 
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น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า จากน้ันชม ชา้งเผือก 

เชือกงามท่ีสุดในพม่าโดยชา้งทั้ง 3 ตัวน้ี มีลักษณะเด่น คือ มีลักษณะผิวพรรณ

เหลืองทองอร่าม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งท่ีหาชมได้

ยากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพมา่เองตามเขา้มาชมและสกัการะชา้งเผือกเหล่าน้ี 

 เดินทางกลบั กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331 สายการบิน เมียรม์าร ์1 6 .3 0 น .

แอรเ์วย ์

18.15น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 
 

อตัราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

ตลุาคม 

01-03 ต.ค. 59 

07-09 ต.ค. 59 

08-10 ต.ค. 59 

21-23 ต.ค. 59 

24-26 ต.ค. 59 

29-31 ต.ค. 59 

13,900 บาท 13,500 บาท 4,500 บาท 

พฤศจกิายน 

04-06 พ.ย. 59 

05-07 พ.ย. 59 

11-13 พ.ย. 59 

12-14 พ.ย. 59 

18-20 พ.ย. 59 

19-21 พ.ย. 59 

25-27 พ.ย. 59 

26-28 พ.ย. 59 

14,500 บาท 14,000 บาท 4,500 บาท 

ธนัวาคม 

04-06 ธ.ค. 59 

11-13 ธ.ค. 59 

23-25 ธ.ค. 59 

14,500 บาท 14,000 บาท 4,500 บาท 
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24-26 ธ.ค. 59 

ปีใหม ่
31ธ.ค.-02ม.ค.

01-03 ม.ค. 60 
15,900 บาท 15,400 บาท 4,500 บาท 

 
 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียนรม์าร ์แอรเ์วย ์(8M) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัระดบั 5 ดาว CHATRIUM LAKE HOTEL 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

      (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั 3 ดาว Local เท่าน้ัน) 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อา

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

จ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ข อ

สงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย3 USD/

วนั มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวซี่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
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เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, 

ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้งทั้ง น้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ

แจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ

ในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย

ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้

เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้

และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 10-15 ท่าน 

ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยไดเ้ป็ น

อย่างดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่กว่า 10 

ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
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หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านได้

ท  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 


