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

พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา 

 
 
 

พิเศษ !!!! สลดักุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ  
พักโรงแรมเรอื 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 

โดยสายการบิน Bangkok airway (PG) 
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รายการทัวร์พม่าที่ให้ท่านได้ครบ  
และคุ้มค่ากับราคาจริงๆ 

ราคาเริ่มต้นเพียง 12,900 บาท 
ตารางการเดินทาง 

วนัที่ 1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์จปุ่้น – เมืองไจโ้ท – พระธาตอุินทรแ์ขวน L-D 

วนัที่ 2 ยา่งกุง้ – หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย – พระพุทธรูปไจปุ่้น – พระธาตุมุเตา – พระราชวัง

บุเรงนอง – คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 

B-L-D 

วนัที่ 3 สเิรยีม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา - ยา่งกุง้ –  ตลาดสกอ๊ต – พระหินอ่อน – เพนียด

ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 

 
 

ก าหนดการเดินทาง 

เดือน วนัที ราคา 

มิถุนายน 2559 03-05 / 10-12 / 17-19 / 24-26 มิ.ย. 59 12,900 บาท 

กรกฎาคม 2559 01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29-31 ก.ค. 59 12,900 บาท 

สิงหาคม 2559 05-07 / 19-21 / 26-28 ส.ค. 59 12,900 บาท 

สิงหาคม 2559 12-14 ส.ค. 59 (วนัแม)่ 13,900 บาท 

กนัยายน 2559 02-04 / 03-05 / 09-11 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 23-25 

/ 24-26 / 30 ก.ย. – 02 ต.ค. 59 

12,900 บาท 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสา – พระพทุธรูปไจปุ่้น - พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแคม้ป์ – พระ

ธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 

06.00น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 สายการบิน 

บางกอกแอรเ์วย ์PG ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  
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08.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ PG 701 สายการบิน บางกอกแอรเ์วย ์(PG) 

09.40 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนมา่ร ์ 

ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง

หลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่

ห่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชม.) จากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น (Kyaik Pun Buddha) ซ่ึง

บูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดยรอบทั้ ง 4 ทิศ 

ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดม สมัมาสมพุทธเจา้ (หนัพระพกัตรไ์ปทาง

ทิศเหนือ) กับ พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองคคื์อ 1. พระพุทธเจา้ โกนาคมโน 

(ทิศใต)้ 2. พระพุทธเจา้ กกุสนัโธ (ทิศตะวนัออก) 3. พระพุทธเจา้ มหากสัสะปะ 

(ทิศตะวนัตก) สรา้งโดย 4 สาวพ่ีน้อง ท่ีอุทิศตน ใหก้ับพระพุทธศาสนา สรา้ง

พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ขอ้งแวะ กบับุรุษเพศ  จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 
สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลือกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ั์นเกิดรอยรา้วขึ้ นทนัที 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้เผา) 

จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวงับุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณท่ีเคย

เป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่

ไดถู้กท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กบัตองอูในสมยัพระเจา้นันท

บุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าให้

สนันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรง

นอง ท่านผู้ท่ีไดร้ับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ี

ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือ

เพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอา้งอิงจาก

พงศาวดาร น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง สถานท่ี

ส าคญัทางประวติัศาสตร ์ซ่ึงในอดีตขณะท่ี สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหาร

พม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็น

กองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบ

ยิงถูกสุรกรรมา แมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็น
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ขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พระธาตอุินทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

45 นาที ก็จะถึง ค้ิมปนูแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน เป็นรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก (เป็นรถประจ า

เสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางสักพัก เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา 

เดินทางถึงท่ีพัก ใหท่้านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย น าชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน 

Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือกอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดีย์

ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทอง ท่ีวางหมิ่นเหม ่อยูบ่นหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่า

ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่าง

สมดุลเร่ือยไป ตามคติการบชูาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปี

เกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ี

ครบ 3 ครั้ง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถ

นัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่น

สู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีน้ัน

มีความเย็นมาก (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดีย์

เปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได้ ท่านสามารถเตรียม

แผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหต*ุ* (กรุณาน ากระเป๋าเล็กเตรียมสมัภาระส าหรบั 1 คืน เพ่ือข้ึนพระธาตอิุนทรแ์ขวน)  

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // GOLDEN ROCK // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเท่า จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

วนัที่สอง พระธาตมุุเตา – วดัไจค้วาย - พระธาตอิุนทรแ์ขวน – พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว – พระธาตมุุ

เตา – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – เทพกระซิบ –ชเวดากอง 

 ** อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับท่านท่ีตอ้งการใส่บาตร, ท าบุญท่ีพระธาตุอินทร์แขวน (กิจกรรมน้ีไม่บังคับ)

ส าหรบัอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้

ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั ** 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก ถึง ค้ิมปูน

แคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ น าท่านร่วมท าบุญตักบาตร ณ วัดไจ ้
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คะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของ

พระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หาก

ท่านใดไมส่ะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) 
น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามใน

แบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด

ของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลัก ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงั

สามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก จากน้ันน าท่านชม เจดียช์เว-

มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่น

อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆ

ดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 

และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า 

น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบั

ยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและ

ศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐาน

ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่

ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศักด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ี

แห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือ

ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุม

หน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้เผา) 

น ำท่ำนสักกำระ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk 

Htatgyi Buddha) นมัสกำรพระพุทธรูปนอนที่มีควำมยำว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่ง

เป็นพระที่มีตำสวยงำมที่สุดในประเทศพม่ำ มีขนตำที่งดงำม ชมพระบำทที่มีภำพ

มงคล 108 ประกำร  

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ได้

น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพันธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศ
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ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค ์และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ย

กระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ 

พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือ

ขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากน้ันก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามา

เก็บรกัษาไว ้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีตั้งใจไว ้ 

น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อส้ินชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้ม

คนอ่ืนไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม้ น าท่านนมสัการ พระมหา

เจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้) 

แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศพมา่ มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกวา่ 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดา

กองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า 

กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรง

ศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรง

ปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบ

ไหวบู้ชา  (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ 

ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้ง

บารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใคร

เกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)  

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !! เมนู เป็ดปักก่ิง + กุง้มงักร) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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น าท่านเข้าพักที่โรงแรม Vintage Luxury Hotel 

 

วนัที่สาม  สิเรียม - พระหินอ่อน – ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศ

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็น

เมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น ้ าย่างกุง้ท่ีเช่ือมต่อกับ

แม่น ้าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดีย ์

เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะ

กลางน ้าเป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ สมควรแก่เวลาน าท่านกลบักรุงย่างกุง้ จากน้ัใหท่้าน
อิสระ ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจก๊อองซาน (Bogyoke Aung San) 

หรือ ตลาดสก๊อต  (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า 

สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็น

ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ี

มีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับ

พม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เส้ือผ้า

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ิน คา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง 
เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านนมัสการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า  จากน้ันชม 

ชา้งเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวน้ี มีลักษณะเด่น คือ มี

ลกัษณะผิวพรรณสีชมพ ูแมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงัเป็นขาวมุก ถือว่าเป็นชา้งท่ี
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หาชมไดย้ากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพมา่เองตามเขา้มาชมและสกัการะชา้งเผือกเหล่าน้ี 

18.20 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ PG 704 สายการบินบางกอกแอรเ์วย ์

20.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 
 
 

อตัราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

มิถนุายน 59 03-05 / 10-12  

17-19 / 24-26 

มิ.ย. 59 

12,900 บาท 12,400 บาท 3,500 บาท 

กรกฎาคม 59 01-03 / 08-10 

15-17 / 22-24 

29-31 ก.ค. 59 

12,900 บาท 12,400 บาท 3,500 บาท 

สิงหาคม 59 05-07 / 19-21 

26-28 ส.ค. 59 
12,900 บาท 12,400 บาท 3,500 บาท 

สิงหาคม 59 12-14 ส.ค. 59 

(วนัแม่) 
13,900 บาท 13,400 บาท 3,500 บาท 

กนัยายน 59 02-04 / 09-11 

16-18 / 23-25 

30ก.ย.-02ต.ค.

59 

12,900 บาท 12,400 บาท 3,500 บาท 

 
 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน บางกอกแอรเ์วย ์(PG) 
 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่ำที่พักระดับ 5 ดำว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดำว 1 คืน (โรงแรมที่พระธำตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดำว Local เท่านั้น) 
 ค่าระวางน ้าหนัก 15 กิโลกรมั 
 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
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 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อา

ประกันภยั อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัอายุต า่กว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของ
จ านวนเงินเอาประกนัภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  
 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 3 USD/

วนั มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลูกคา้ 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าท าวซี่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เงื่อนไขการจองทัวร ์
 กรุณำวำงเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 5,000 บำท หลังจำกที่ได้ท ำกำรจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเม่ือได้รับค่ำมัดจ ำแล้วเท่ำนั้น 

 ช ำระค่ำทัวร์ทั้งหมด 14 วันก่อนกำรเดินทำง  

กรณียกเลกิ 

 ยกเลิกหลังจำกวำงเงินมัดจ ำ บริษัทฯจะคิดค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สำมำรถ คืนเงินได้ (ตัวอย่ำงเช่น ค่ำตั๋วเครื่องบิน, ค่ำวี
ซ่ำ, ค่ำมัดจ ำห้องพัก เป็นต้น)  

 ยกเลิกหลังจำกจ่ำยเงินเต็มจ ำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทจะท ำเรื่อง ยื่นเอกสำรไปยังสำยกำร
บิน , โรงแรม และในทุกๆกำรให้บริกำร เพื่อให้พิจำรณำอีกครั้ง ทั้งนี้ อำจจะต้องใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร ซึ่งไม่สำมำรถแจ้งได้ว่ำ
จะสำมำรถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บำงส่วน เพรำะ จะขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำและตัดสินใจ ของ สำยกำรบิน , โรงแรม และในทุกๆกำร
ให้บริกำรอื่นๆ เป็นส ำคัญ 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์  และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
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 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 

จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 
 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั

ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ

เขา้และออกจากประเทศ 
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรับ จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 10-15 

ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได ้

คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่กว่า 10 ท่าน 

ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจอง

ไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


