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VINTAGE MYANMAR  

BY MYANMAR 

AIRWAYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัร์พม่าดีดี!! 3 วัน � คืน พกั � ดาวโรงแรมเรือ 
ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อนิทร์แขวน 

พระธาตุอนิทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา 

สักการะ ( มหาบูชาสถาน อันศักดิ-สิทธิ- 
 

 
 
 
 

พเิศษ!!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ4ง + กุ้งเผาหงสาฯ 

พกัโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 
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แจกฟรีทุกที4นั4 ง ++ เสื Fอยืดทัวร์พม่าดีดี+หนังสือสวดมนต์ ++ 
 

 

ตารางการเดินทาง 
วนัที� � กรุงเทพฯ – หงสา – พระพุทธรปูไจปุ่้น - คิมปนูแคม้ป์ – พระธาตุอินทรแ์ขวน  

(รวมรถขึ( นพระธาตุ) 
D 

วนัที� * พระธาตุอินทร์แขวน – วดัไจค้ะวาย – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระธาตุมุเตา – 
พระราชวงับุเรงนอง – มหาเจดียช์เวดากอง - เจดียโ์บตาทาวน์  เทพทนัใจ – เทพกระซิบ  

B-L-D 

วนัที� 3 ยา่งกุง้ – สิเรียม - เจดียก์ลางนํ(าเยเลพญา – ย่างกุง้ – พระนอนตาหวาน - ตลาดสก๊อต – 
พระหินอ่อน - ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 

 
 

กาํหนดการเดนิทาง  มิถุนายน – กันยายน IJ 
วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ– หงสาฯ– พระพุทธรูปไจปุ่้น - คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมรถขึ+ นพระธาต)ุ 
07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั+น 5 ประตู 6 สายการ

บิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) เคาทเ์ตอร ์N1-4 ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื�อง
สมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.�@ น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที�ยวบินที� =M>>6 สายการบิน เมียนมาร ์แอรเ์วย ์(8M) 
11.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร(เวลาทอ้งถิ�นที�เมียนม่ารช์า้

กวา่ประเทศไทยครึ�งชั �วโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago)ซึ�งในอดีตเป็นเมืองหลวง
ที�เก่าแก่ที�สุด ของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่และอายุมากกว่า CDD ปี อยู่ห่างจาก
ย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ ED กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.C@ ชม.) 
นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียที์�มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย
ขนาดใหญ่ทั(ง C ดา้นอายุกว่า @DD ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั C ทิศ สรา้งขึ( นโดย C 
สาวพี�น้องที�อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพื�อแทนตนเอง และได้
สาบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลับพบรักกับ
ชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที�แทนตวัของน้องสาวคน
สุดทอ้งพงัทลายลงมา และมีการบูรณะขึ( นมาใหม่จึงทําใหพ้ระพุทธรูปองคนี์( จะมี
ลกัษณะแตกต่างจากองคอื์�นๆ จากนั(นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้ม
ผ่านชม แม่นํ+าสะโตง สถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตรซึ์�งในอดีตขณะที�สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคน
ไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลงัมาซึ�งนําทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพ
หลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแมท่พัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอ
ชา้ง กองทัพของพม่าเห็นเช่นนั(นจึงขวญัเสียและถอยทัพกลบักรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ *.3D-3 
ชั �วโมง ก็จะถึง คิ+ มปูนแคม้ป์ เพื�อทําการเปลี�ยนเป็นรถทอ้งถิ�น (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจํา



 

 

3                                                                                                                                                                     **ภาพประกอบเพือการโฆษณาเท่านั�น** 

 

 

เสน้ทางชนิดเดียวที�เราจะสามารถขึ( นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3D-C@ นาที เพื�อ
เดินทางสู่ยอดเขา จากนั(นท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื�อเขา้สู่ที�พัก ใหท่้านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นําชม 
เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตอิุนทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือ กอ้นหินทอง ซึ�งถือเป็นหนึ�ง
สิ�งสกัการะสงูสุดของชาวพมา่ เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง @.@ เมตร ตั(งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองที�วางหมิ�นเหม่อ

ยูบ่นหนา้ผา แต่ชาวพมา่มกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัดิI สิทธิIที�บรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมทาํใหหิ้นกอ้นนี( ทรงตัวอยู่
ไดอ้ย่างสมดุลเรื�อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปีเกิดของชาว
ลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนนี( ใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระ
เกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื�อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระ
ธาตุอินทรแ์ขวนนี( ครบ 3 ครั(งผูนั้(นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั(ง
ขอสิ�งใดก็จะไดส้มดั �งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั�งสมาธิหรือ

สวดมนตไ์ดต้ลอดคืน สาํหรบัท่านที�ตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานที�บริเวณระเบียงที�ยื�นสู่พระเจดียไ์จ ้
ทีโยควรเตรียมเสื( อกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ และเบาะรองนั�ง เนื�องจากบริเวณพื( นที�นั(นอากาศ
ค่อยขา้งเย็น (พระเจดียอ์งคนี์( เปิดตลอดคืนแต่ประตเูหล็กที�เปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษที�เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิด
ถึงเวลา **.DDน. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียม
แผ่นทองคาํไปเพื�อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรับ � คืน เพื�อนําติดตัวขึ( นไปบนพระธาตุอินทร์
แขวน เนื�องจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซึ�งจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ�มตน้ที� �,DDD จ๊าด 
ประมาณ 3D บาท) ทั(งนี( ขึ( นอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

คํ �า � รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่พกัที� ณ KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า
จากนั(นท่านสามารถขึ( นไปนมสัการ หรือ นั�งสมาธิ ที�พระเจดียไ์ดต้ลอดทั(งคืน 

วนัที�สอง พระธาตุอินทร์แขวน – วัดไจค้ะวาย – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – 
พระราชวังบุเรงนอง – ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์เวดากอง – เจดียโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ เทพ
กระซิบ 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
** อิสระตามอธัยาศยั สาํหรบัท่านที�ตอ้งการใส่บาตร, ทาํบุญที�พระธาตุอินทรแ์ขวน (กิจกรรมนี+ ไม่บงัคบั)
สาํหรับอาหารที�จะใส่บาตรสามารถซื+ อไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จาํหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ >,aaa จา๊ต 
ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ >aa-caa จา๊ต ทาํบุญตามอธัยาศยั ** 
นําท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิ+ มปูนแคม้ป์ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับ
อากาศนําท่านร่วมทาํบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซึ�งเป็นวดัสาํคญัมีพระสงฆ ์จาํพรรษากว่า @DD รูป อีกทั(ง
วดันี( ยงั เป็นสถานที�ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด 
ปากกา ดินสอไปบริจาคที�วดัแห่งนี( ได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยไดเ้ช่นกัน) จากนั(น
นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนที�มีพุทธลกัษณะที�สวยงามในแบบ
ของมอญ ในปี พ.ศ.*@*C ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาวพม่าทั �วประเทศ และเป็นพระนอนที�งดงามที�สุดของ
พมา่ อีกทั(งท่านสามารถที�จะเลือกหา เครื�องไมแ้กะสลกั ที�มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถ
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เลือกซื( อ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของที�ระลึกต่างๆ ในราคาถูก  จากนั(นนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ 
พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ที�ตั(งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง
หงสาวดี พระเจดียอ์งคนี์( ถือวา่มีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 
*,RDD ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น � ใน 
@ มหาบชูาสถานสิ�งศกัดิIสิทธิIสาํคญัสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการ 
ยอดเจดียห์กัซึ�งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกนัว่าเป็นจุดที�ศักดิI สิทธิIมาก 
(ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิIสิทธิI  และสามารถนําธูปไปคํ(ากบัยอดของเจดีย์
องค์ที�หักลงมาเพื�อเป็นสิริมงคลซึ�งเปรียบเหมือนดั �งคํ(าจุนชีวิตให้
เจริญรุ่งเรืองยิ�งขึ( นไป) ซึ�งเจดียนี์(  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์( เป็นศิลปะที�
ผสมผสานระหวา่งศิลปะพมา่และศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์ูง ��C เมตร สูงกว่า พระเจดียช์
เวดากอง �C เมตร มีจุดอธิษฐานที�ศกัดิIสิทธิIอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. *CT3 ดว้ยนํ(าหนัก
ที�มหาศาล ตกลงมายงัพื( นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ �าลือถึงความ
ศกัดิI-สิทธโ์ดยแท ้และสถานที�แห่งนี( ยงัเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ( นดาํ ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระ
ราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ( นครองราชย ์นับเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในพม่า ส่วนปลียอดที�
พงัลงมาก็ไดต้ั(งไวที้�มุมหนึ�งขององคเ์จดียเ์พื�อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั
จากนั( นนําท่านเข ้าชม พระราชวังบุ เรงนอง สถานที� ซึ� ง มี
ความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที� เคยเป็น
พระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ( นในปี พ.ศ. *�DU แต่ไดถู้ก
ทาํลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กบัตองอใูนสมยัพระเจา้นันทบุเรง ใน
ปี พ.ศ. *�C* จากซากปรักหักพังที� ยังหลงเหลืออยู่  ทําให้
สนันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี( เป็นที�ประทับของ พระเจา้บุเรง
นอง ท่านผูที้�ไดร้บัคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที�ประทับของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ครั(งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่ง
นี( ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตําหนักต่างๆ ขึ( นมาใหม่โดย
อา้งอิงจากพงศาวดาร  

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  
จากนั(นนําทุกท่านเดินทางกลบัเมืองย่างกุง้ นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) 
เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื�อเดิมของเมืองย่าง
กุง้) แห่งลุ่มนํ(าอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่า
อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที� ใหญ่ที� สุดของ
ประเทศพมา่ มีความสงูถึง 3*R ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลา
ปะ เมื�อกว่า *,DDD ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบ
หุม้อยูเ่ป็นนํ(าหนักถึง ��DD กิโลกรมั ยอดฉตัรประดบัประดา
ดว้ยเพชรพลอยอญัมณีลํ(าค่า กว่า @,@CE เม็ด รวมถึงทับทิม 
ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวน
มาก บริเวณทางขึ( นทั(งสี�ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเครื�องไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจก
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ทั(งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือ
การกราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซึ�งบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั(ง
มวล บา้งนั�งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคาํ และบา้งเดินประทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากนั(นใหท่้านชม
แสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํ(า
เงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานที�สาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพร
ก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อ
เสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากนี( รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั(งแปดทิศรวม E องค ์
หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ(าพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

 

นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึ�งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ที�พระสงฆอิ์นเดีย Eรูป ได้
นํามาเมื�อ *,DDDปีก่อน ในปี *CER เจดียแ์ห่งนี( ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํ
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก *องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาํริด TDDองค ์และจารึกดินเผา
ภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ยกระเบื( องสีสนั
งดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพ

เจา้ศักดิI สิทธิIของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั( นเทพ
ทนัใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ�งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อา
ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั(นก็ใหเ้อาเงินจะ
เป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี * ใบ 
ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา � ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั(นก็เอา
หน้าผากไปแตะกับนิ( วชี( ของนัตโบโบยี แค่นี( ท่านก็จะสมตามความ

ป ร า ถ น า ที� ตั( ง ใ จ ไ ว ้  นํ า ท่ า น ข้ า ม ฝั� ง ถ น น สั ก ก า ร ะ  
เทพกระซิบ ซึ�งมีนามว่า “อะมาดอวเ์มีW ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรทัธาใน
พุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศีล ไมย่อมกินเนื( อสตัวจ์นเมื�อสิ( นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบ
ไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื�นไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชา
ดว้ยนํ(านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

คํ �า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์

นาํทา่นเขา้พกัที�โรงแรม Vintage Luxury Hotel 
 

 
 
 
 
 

วนัที�สาม ยา่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลางนํ+าเยเลพญา – ยา่งกุง้ – พระนอนตาหวาน - ตลาดสกอ๊ต –  
                   พระหินอ่อน - ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ   

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั+น พญานาค 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้
ประมาณ C@ กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
� ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที� ซึ� งเคยเป็นเมืองท่าของ
โปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั(งอยู่ริมแม่นํ(าย่างกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ(าอิ
ระวดี จากนั(นชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ+า หรือ พระเจดีย์
เยเลพญา เจดียจ์ะตั(งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางนํ(าเป็นที�สักการะ
ของชาวสิเรียม สมควรแก่เวลานําท่านกลบักรุงย่างกุง้ สมควรแก่เวลานําท่านกลบักรุงย่างกุง้ นําท่านสกัการะ 
พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจีหรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyiBuddha) นมสัการพระพุทธรูปนอนที�มี
ความยาว @@ ฟุต สูง �R ฟุต ซึ�งเป็นพระที� มีตาสวยงามที� สุดใน
ประเทศพม่า มีขนตาที� งดงาม ชมพระบาทที� มีภาพมงคล 108 
ประการ จากนั(นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ( ง ณ ตลาดโบโจก๊อองซาน หรือ 
ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ( นโดยชาวสก๊อตใน
สมัยที�ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน
หลายหลัง สินคา้ที�จําหน่ายในตลาดแห่งนี( มีหลากหลายชนิด เช่น 
เครื�องเงิน ที� มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื( อผ้า
สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื( อสิ( นคา้หรืออัญมณีที�มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั(ง 
เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปักกิ�ง 
นําท่านนมสัการ พระหินอ่อน ที�ใหญ่ที�สุดในประเทศพม่า จากนั(นชม ชา้งเผือก เชือกงามที�สุดในพม่าโดยชา้ง
ทั(ง 3 ตัวนี(  มีลกัษณะเด่น คือ มีลกัษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แมก้ระทั �งนัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือว่า
เป็นชา้งที�หาชมไดย้ากที�สุดในเอเชีย ซึ�งคนพมา่เองตามเขา้มาชมและสกัการะชา้งเผือกเหล่านี(  

�R.3Dน. เดินทางกลบั กรุงเทพฯโดยเที�ยวบินที� =M>>p สายการบิน เมียรม์าร ์แอรเ์วย ์
�E.�@น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 
เดือน วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ q-> ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่q ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่q ท่าน) 

พกัเดียวเพิ�ม 
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มิถนุายน 

aq-a5 มิ.ย. 6a 
a>-ac มิ.ย. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

a5-a6 มิ.ย. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
as-pp มิ.ย. 6a 
pa-pq มิ.ย. 6a pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

pp-p> มิ.ย. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
p6-p= มิ.ย. 6a 
pt-ps มิ.ย. 6a pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

p=-qa มิ.ย. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
q>-qc มิ.ย. 6a 
q5-q6 มิ.ย. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

qc-qt มิ.ย. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
>aมิ.ย.-aq ก.ค. pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

กรกฎาคม 

ap-a> ก.ค. 6a pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 
aq-a5 ก.ค. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
at-as ก.ค. 6a pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

a=-pa ก.ค. 6a pq,saa บาท pq,5aa บาท q,saa บาท 

as-pp ก.ค. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
p5-p6 ก.ค. 6a 
pc-pt ก.ค. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

p6-p= ก.ค. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
qp-q> ก.ค. 6a 
qq-q5 ก.ค. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

q>-qc ก.ค. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 

q=->a ก.ค. 6a 
qs->p ก.ค. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

>aก.ค.-apส.ค. pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
 

 

อตัราค่าบริการ 
เดือน วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ q-> ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่q ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่q ท่าน) 

พกัเดียวเพิ�ม 
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สิงหาคม 

a5-a6 ส.ค. 6a 
ac-at ส.ค. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

a6-a= ส.ค. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
pp-p> ส.ค. 6a pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 
pq-p5 ส.ค. 6a 
p>-pc ส.ค. 6a pq,saa บาท pq,5aa บาท q,saa บาท 

p=-qa ส.ค. 6a 
ps-qp ส.ค. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

qa-qq ส.ค. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
qc-qt ส.ค. 6a 
q6-q= ส.ค. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

กนัยายน 

ap-a> ก.ย. 6a 
aq-a5 ก.ย. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

a>-ac ก.ย. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
a=-pa ก.ย. 6a 
as-pp ก.ย. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

pa-pq ก.ย. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 

pc-pt ก.ย. 6a 
p6-p= ก.ย. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

pt-ps ก.ย. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
qq-q5 ก.ย. 6a 
q>-qc ก.ย. 6a 

pq,caa บาท pq,aaa บาท q,saa บาท 

q5-q6 ก.ย. 6a pp,saa บาท pp,5aa บาท q,saa บาท 
 

 

 

อตัรานี+ รวม 
� ค่าตั dวเครื�องบิน ไป-กลบั ชั(นประหยดั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียนรม์าร ์แอรเ์วย ์(8M) 
� ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกัระดบั @ ดาว Vintage Luxury Hotel � คืน และ 3 ดาว � คืน  
      (โรงแรมที�พระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั 3 ดาว Local เท่านั(น) 
� ค่าระวางนํ(าหนัก *D กิโลกรมั 
� ค่ารถขึ( นพระธาตุอินแขวน 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
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� อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกนัภัยในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 

@DD,DDD  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง R-T@ ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �ากวา่ R ปี หรือ ระหวา่ง T@-E@ 
ปี คุม้ครอง @D % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั(งนี( ขึ( นอยูก่บัเงื�อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ E@ 
ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหาร
เป็นพิษเท่านั(น**) 

อตัรานี+ ไม่รวม 
� ภาษีมลูค่าเพิ�ม T% และ ภาษีหกั ณ ที�จา่ย 3% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที�ไม่ระบุไวใ้นรายการ 
� ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ * USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย3 USD/

วนั มากหรือน้อยขึ( นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นสาํคญั 
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื�น ที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวซี่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ+ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ+ นราคา 
 

เงื�อนไขการจองทวัร ์
� กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ @,DDD บาท หลงัจากที�ไดท้าํการจอง และที�นั�งจะถกูยนืยนัเมื�อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านั(น 
� ชาํระค่าทวัรท์ั(งหมด �C วนัก่อนการเดินทาง  
 

กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ( นจริง ณ วนันั(น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอยา่งเช่น ค่าตั dวเครื�องบิน, 
ค่าวซี่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิIในการคืนเงินทั(งหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�อง ยื�นเอกสารไปยงัสาย

การบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั(งทั(งนี(  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถ
แจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั(งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ( นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการใหบ้ริการอื�นๆ เป็นสาํคญั 
 

หมายเหต ุ
� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิI ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี(  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

� เนื�องจากรายการทัวร์นี( เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิIการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิIไม่คืนเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั(งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 
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� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั(งนี( ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั
ของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
� สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้

เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที� ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้
และออกจากประเทศ 

� ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง pc ท่านขึ+ นไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง pa-pc ท่าน 
ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ�น ที�พูดภาษาไทยไดเ้ป็น
อย่างดี คอยรบัที�สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที�ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ตํ �ากว่า pa 
ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั+น 
 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า = เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า q หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่านได้
ทาํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั vวดงักล่าว  

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิwในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
 


