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รหสัโปรแกรมทวัร ์ NY MM VINTAGE LUXURY-FD-W08 

 

NEW YEAR MYANMAR 

VINTAGE LUXURY 

BY AIR ASIA (ไปเทีย่ง-กลับเย็น) 

 

 
 

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน 
พระธาตุอนิทร์แขวน - พระมหาเจดย์ีชเวดากอง - พระธาตุมุเตา 

สักการะ 3 มหาบชูาสถาน อันศักดิ์สิทธ์ิ 
 

 

 
 

พเิศษ !!!! สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ 
อิ่มอร่อยกับ ชาบูช ิบุฟเฟ่ต์ 
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พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel  
โปรแกรมเที่ยวครบที่ให้คุณคุ้มค่า 
****บริการอาหารร้อนบนเคร่ือง**** 

ก าหนดการเดนิทาง 31 ธ.ค. 59 – 02 ม.ค. 60 ราคา 17,500 บาท 

01-03 ม.ค. 60   ราคา 16,900 บาท 
 

รายละเอียดโปรแกรม   

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้ – หงสา – พระพุทธรูปไจปุ่้น – พระธาตมุุเตา– คิมปูนแคม้ป์ –  

พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ      

08.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู1-2 สาย

การบิน แอรเ์อเซีย (FD) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระ และเอกสารแก่ท่าน 

11.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดย เที่ยวบินที่ FD255 สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD)  

บริการอาหารรอ้นบนเครื่อง 

12.20 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ น าทุกท่านผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ี

เมียนม่าร์ ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค 

(Bago) ในอดีตเป็นเมืองหลวงของชาวมอญ ก่อนท่ีพระเจา้ตะเบ็งชะเวต้ีจะยึดครองได้และสถาปนาเป็น

ศูนยก์ลางอ านาจของราชวงศ์ตองอู หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรชัสมยัของพระเจา้บุเรงนองเน่ืองจาก

พระองค์ให้ทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ท่ี ช่ือ กัมโพชธานี ซ่ึงนับเป็นพระราชวังใหญ่โตมีประตู

ทางเขา้ออกถึง 10 ประตู สรา้งโดยเกณฑ์ขา้ทาสจากเมืองขึ้ นต่างๆ โดยหน่ึงในน้ันมีเมืองเชียงใหม่และ

อยุธยารวมอยูด่ว้ย จนถึงสมยัพระเจา้นันทบุเรงท่ี เสด็จหนีพระนเรศวรไปเมืองตอง

อู และพวกยะไข่เผาท าลายหงสาวดี หลงัจากน้ันไม่นาน เมืององัวะก็กลายมาเป็น

เมืองหลวงของประเทศพม่าโดยสมบูรณ์ก่อนท่ี

พม่าทั้ ง ประเทศจะเสียเอกราชให้อังกฤษ 
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(เมืองหงสาวดีห่างจากย่างกุง้ ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) น า

ท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น(KyaikPunBuddha) เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่

ทั้ง 4 ดา้นอายุกวา่ 500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งข้ึนโดย 4 สาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึง

สรา้งพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง 

กลบัพบรกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้ง

พังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงท าให้พระพุทธรูปองค์น้ีจะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อ่ืน ๆ 

จากน้ันน าทุกท่านชม เจดียช์เว-มอรด์อร ์หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่น

อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือวา่มีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายใน

บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิส าคัญสูงสุดของชาว

พม่า น าท่านนมสัการยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐาน

อันศักด์ิสิทธ์ิ สามารถน าธูปไปค ้ ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือความเป็นสิริมงคล ซ่ึง

เปรียบเสมือน การค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งๆข้ึนไป) ซ่ึงเจดียน้ี์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย

เคยมาสักการะ องคเ์จดียเ์ป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน 

พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอด

ฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนักท่ีมหาศาล ตกลง

มายังพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย

ออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศักด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงั

เป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตาม

พระราชประเพณี โบราณ เพ่ือทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ น

ครองราชย ์นับเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพังลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององค์เจดียเ์พ่ือให้

พุทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่ง

รฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ซ่ึงในอดีตขณะท่ี

สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลงัมาซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมา

เป็นทพัหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนต้นคาบชุดยาวเกา้คืบยิง

ถูกสุรกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นเช่นน้ันจึงขวญัเสียและถอยทพักลบักรุง

หงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง - 3 ชัว่โมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็น

รถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์
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แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพ่ือเขา้

สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน Kyaikhtiyo 

Pagoda (Golden Rock) หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุดของชาวพมา่ เป็นเจดียข์นาดเล็ก

สูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มี

ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ย่าง

สมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็นพระ

ธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์

แขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ 

ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานท่ี

บริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โยควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ และเบาะรอง

นั่ ง  เ น่ื อ ง จ า ก บ ริ เ ว ณ พ้ื น ท่ี น้ั น อ า ก า ศ ค่ อ น ข้ า ง เ ย็ น  

(พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 

22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่น

ทองค าไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คืน เพื่อน าติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที่ 

1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่ รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

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

จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการ หรือ นัง่สมาธิ ท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

วนัที่สอง หงสาฯ-วดัไจค้ะวาย-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวงับุเรงนอง-ยา่งกุง้-มหาเจดียช์เวดากอง 

– เจดียโ์บตาทาวน ์-เทพทนัใจ เทพกระซิบ 

** อิสระตามอธัยาศัย ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการใส่บาตร, ท าบุญท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวน (กิจกรรมน้ีไม่บังคบั)

ส าหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือได้โดยจะมีรา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต 

ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั ** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
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น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบั

อากาศน าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากว่า 500 รูป อีก

ทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน า

สมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไมส่ะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) 

จากน้ันนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ 

พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี 

พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็น

พระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา 

เคร่ืองไมแ้กะสลัก ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยัง

สามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ใน

ราคาถูก จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวงับุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ 

บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กท าลายดว้ยฝีมือของพวก

ยะไข่กบัตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซาก

ปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่ง

น้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญว่า

เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสีย

กรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พมา่ แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้ง

จ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร  

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

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้ น าท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon 

Pagoda) เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค า

คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี 

มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 

ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน 

มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้ าหนักถึง 

1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร
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พลอยอญัมณีล ้าค่า กวา่ 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไขไ่ก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลาน

กวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ย

เคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบั

ใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์

จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับ

ลูกประค า และบา้งเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดับบนยอดฉัตร

โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ี

ส าคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริ

มงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนั

ไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ได้

น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้

ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม 

และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ น าท่านขอพร 

นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและ

ชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใด

แลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากน้ันก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามา

เก็บรกัษาไว ้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีตั้งใจ

ไว ้น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็น

ธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไป

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้ม

คนอ่ืนไดย้ิน การบชูาเทพกระซิบ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้  

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูชิ บุฟเฟต ์

    น าทา่นเขา้พกัที่โรงแรม Vintage Luxury Hotel 

 
 

วนัทีส่าม ย่างกุ ้ง – สิ เรียม – เจดีย์เยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี  -  ตลาดสก๊อต –               

วดัพระหินอ่อน – เพนียดชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  เมืองสิเรียม  (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ ้ง

ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสใน

สมยัโบราณ ตั้งอยู่ริมแมน่ ้าย่างกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี จากน้ันชม

ความสวยงามของ เจดีย์กลางน ้ า  ห รือ พระเจดีย ์เย เลพญา

(KyaikHwawWun Pagoda) เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางน ้าเป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียมบริเวณท่า

เทียบเรือ สมควรแก่เวลาน าท่านกลับกรุงย่างกุง้ น าท่านสักการะ 

พ ร ะพุ ท ธ ไส ย าส น์ เจ๊ า ทั ต จี ห รื อ  พ ร ะ น อ น ต าห ว าน 

(KyaukHtatgyiBuddha) นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 

ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขน

ตาท่ีงดงาม ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปักก่ิง 

จากน้ันให้ท่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (BogyokeAung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot 

Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็น
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ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมี

ศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แ ป้งทา

นาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้ง

แสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ 

น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า จากน้ันชม 

ชา้งเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่าโดยชา้งทั้ง 3 ตวัน้ี มีลกัษณะเด่น คือ มี

ลกัษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง 

ถือว่าเป็นชา้งท่ีหาชมไดย้ากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพม่าเองตามเขา้มาชม

และสกัการะชา้งเผือก ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือ

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

17.35 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD254 สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) 

19.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

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

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ  

ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กมีเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่มีเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ทา่น) 

พกัเดียวเพิ่ม 

31 ธ.ค.-02 ม.ค. 60 17,500 บาท 17,000 บาท 4,500 บาท 
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01-03 ม.ค. 60 16,900 บาท 16,400 บาท 4,500 บาท 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน แอรเ์อเชีย 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพัก 2 คืน (โรงแรมเรือ 5 ดาว 1 คืน Vintage Luxury Hotel + 3 ดาว 1 คืน โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดับ 3 

ดาว Local เท่าน้ัน) 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อา

ประกันภยั อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่กวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของ

จ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอ

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, ทิปหวัหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย 3 

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 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่ับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

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

แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธใน

การเขา้และออกจากประเทศ 

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

ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได้
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เป็นอย่างดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่

กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 


