
     
 

สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ อนิเตอร์เนชันแนล 
เมนูพเิศษ!! สลดักุ้งมังกร เป็ดปักกิง่ กุ้งแม่น า้เผา บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู  

แจกฟรี!! ถุงผ้า ร่มพบั สร้อยข้อมือหยกพม่า พระอฐิัธาตุจากเจดีย์กาบาเอ 

 
 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 

ขาไป 8M336 BKK - RGN 10.40 – 11.25 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 

ขากลบั 8M331 RGN - BKK 16.30 – 18.15 



 

 

 

หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิร์มกบัเจา้หน้าท่ีก่อน กรุณาเลือกซ้ือบตัร
โดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกิดความผดิพลาดจากสายการบิน 
เช่นความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั
เป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยูเ่หนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

ก าหนดการเดินทาง  เดือน เมษายน - กนัยายน 2563 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว เทีย่วบิน 

02-04 เมษายน 2563 10,900.- 4,500.- 

8M336 BKKRGN 10.40-11.25 
8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

09-11 เมษายน 2563 11,900.- 4,500.- 

23-25 เมษายน 2563 10,900.- 4,500.- 

30 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 
(วนัแรงงาน) 

12,900.- 4,500.- 

07-09 พฤษภาคม 2563 10,900.- 4,500.- 

17-19 พฤษภาคม 2563 10,900.- 4,500.- 

27-29 มิถุนายน 2563 12,900.- 4,500.- 

27-29 กรกฏาคม 2563  
(วนัเฉลมิ ร.10) 

12,900.- 4,500.- 

13-15 สิงหาคม 2563 11,900.- 4,500.- 
10-12 กนัยายน 2563 10,900.- 4,500.- 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 
1. ทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเคร่ืองบินราคา 8,900 บาท/ท่าน 

3. ราคาข้างต้นส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน ส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเช็คกบัเจ้าหน้าที่ 



 

 

 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ N  ของ สายการ
บิน MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจา้หนา้ท่ีคอยให้การตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ
และบตัรข้ึนเคร่ือง 

10.40 น. เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเทีย่วบินที ่8M336 บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
11.25 น. ถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ (เวลาท่ีประเทศพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผา่นพิธีการทาง

ศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางแลว้  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

1.30-2 ชัว่โมง)  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร) 
  จากนั้นน าท่านนมสัการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda) เจดียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็น

เจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศเมียนมาร์ คนไทยนิยม
เรียกวา่ พระมหาเจดีย์มุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่า
เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะ
ท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะของพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง 377 ฟุต สูงกวา่เจดียช์
เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉัตรท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัท่ี
มหาศาล ตกลงมายงัพื้นดา้นล่างแต่ยอดฉตัรกลบัยงัคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึง
ความศกัด์ิสิทธ์ิโดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ(หู) 
ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนข้ึนครองราชย์ ท่านจะได้นมสัการ ณ จุด
อธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบ
เหมือนดัง่ค  ้ าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนไป แลว้น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้และ
บูรณะปฏิสังขรณ์เม่ือปี 2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยูท่  าให้สันนิษฐานไดว้า่ โบราณสถานแห่ง
น้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ท่านท่ีไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ นอกจากน้ียงั
เป็นท่ีประทบัของพระพี่นางสุพรรณกลัยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึกท่ีเมือง
หงสา แต่ปัจจุบัน พระราชวงัแห่งน้ีได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลอง
พระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดารและซากท่ีขดุคน้พบ 

 
 
 
 
 
 

วนัที ่1      กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – คิม้ปูนแคมป์ –     
      พระธาตุอนิทร์แขวน                                                                             (-/กลางวนั/เยน็)   



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวน องคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร     ปิด

ทองทั้งองค์ ซ่ึงตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหม่ินเหม่ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์
แขวนน้ีนบัเป็น 1ใน 5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็
จะถึง  คิ้มปูนแค้มป์ เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถเป็นรถทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นรถบรรทุกขนาดหกลอ้ (เป็นรถประจ า
เส้นทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางต่อประมาณ 1ชัว่โมง จะถึงจุด
จอดรถท่ีข้ึนเขาพระธาตุอินทร์แขวน หลงัจากนั้นจะใชว้ธีิการเดินเทา้ต่อไปเพื่อเขา้โรงแรม(รถทุกคนัจะตอ้ง
มาจอดท่ีจุดน้ีและใช้วิธีการเดินเทา้ข้ึนไป หากท่านไหนเดินไม่ไหว สามารถจา้งลูกแบกได ้โดยราคาอยู่ท่ี
การต่อรองและระยะทาง)  

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารของโรงแรมทีพ่กั 
  หลงัอาหารค ่าเชิญท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะ

นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียืน่สู่พระเจดียไ์จก๊์ทีโย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลม 
หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพื้นท่ีนัง่มีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ี
เปิดส าหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น 
ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปี
จอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 
คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ 
ท่านสามารถเตรียมแผน่ทองค าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวนได ้แต่ตอ้งเป็นทองค าเปลว 100 % 
เท่านั้น (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะท่านสุภาพบุรุษ ส่วนท่านสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากท่านสุภาพบุรุษ
เขา้ไปปิดแทนได)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  น าท่านเขา้พกัโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
   

วนัที ่2 
พระธาตุอนิทร์แขวน – คิม้ปูนแคมป์ – หงสาวดี – วดัไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชเวตาเลยีว –   
เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    (เช้า / กลางวนั/เยน็) 

เช้าตรู่  เชิญท่านนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอธัยาศยั ใส่บาตรพระสงฆห์รือถวายขา้วพระพุทธ 
มีชุดจ าหน่ายบริเวณวดั เม่ือถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลงัวนัหรือจ านวนอายุ นมสัการ พระธาตุ
อินทร์แขวน และนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายรูป และชมทศันียภาพบริเวณรอบพระธาตุ พิสูจน์ความ
มหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไรโดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัรับประทานอาหารแลว้ออกเดินทางกลบัโดยรถบรรทุกหกลอ้ถึงคินปูนแคม้ป์เปล่ียนเป็นบสัปรับอากาศ
เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2-3ชัว่โมง ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี  
น าท่าน ตกับาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ี วัดไจ้คะวาย (Kyaike Kat Wine) สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและ
สามเณรศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอหรืออาหารแหง้ไปบริจาคท่ี
วดัแห่งน้ีได้หรือจะบริจาคปัจจัย (ควรเตรียมแลกเงินจ๊าดไวส้ าหรับท าบุญ) หรือท าบุญข้าวสารก็ได้
เช่นเดียวกนั 

  จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศ 4 ทิศ
ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ใน
อดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทิศตะวนัออก)และพระพุทธเจา้
มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก) สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องท่ีอุทิศตนให้กบัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทน
ตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ แต่ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกันว่าท าให้
พระพุทธรูปองคท่ี์นอ้งสร้างนั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

จากนั้นน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธ
ลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ สร้างในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและ
เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธ
ไสยาสน์เจ้าทัตจีท่ีย่างกุ้ง แต่ก็งดงามกว่าโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเป็นลักษณะท่ีไม่
เหมือนกบัพระนอนของไทย  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุง้แม่น ้าเผา) 
  หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางกลบักรุงยา่งกุง้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 

น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างข้ึนโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ี
พระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน โดยเจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์
จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมธาตุ 2 องค ์พระพุทธรูปทอง เงิน ส าริดกวา่700 องค ์จารึกดิน
เผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ท่ี เป็นต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ประดับด้วย
กระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ น าท่านสักการะขอพรจาก เทพ
ทันใจ(นตัโบโบยี)   ซ่ึงชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเช่ือว่าอธิฐานส่ิงใดจะสม
ความปรารถนา วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบยี) ให้เอาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน 
กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสักการะ จากนั้นก็ให้เอาเงินบาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่า
เพราะเราเป็นคนไทย) ไปใส่มือของนตัโบโบยี 2 ใบ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี
ไหวข้อพรแลว้ดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไวเ้ป็นขวญัถุง อีกหน่ึงใบให้หยอดตูท้  าบุญเสร็จแล้วน าท่าน
ข้ามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ โดยตามต านานเล่าว่า นาง
เป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึงรักษาศีล และไม่ทานเนื้อสัตว์จนเมื่อ
ส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว วิธีการสักการะเทพกระซิบ (อะมาดอว์
เมี๊ยะ) ให้บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ เมื่อบูชาเสร็จแล้วให้ไปป้องปากกระซิบเบาๆ ที่ข้างหู
ท่านถึงเร่ืองทีเ่ราจะขอพรโดยห้ามให้คนอื่นได้ยนิเร่ืองทีเ่ราขอโดยเด็ดขาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
  จากนั้นน าท่านกราบนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้มหา
เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน า
ดอกไมธู้ปเทียนไปไหวเ้พื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล



 

 

 

นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไป
สรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริย์
หลายรัชกาล องคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยี่สิบสามตนั ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค ์บนยอด
ประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดเจดีย ์ท่าน
จะไดช้มความงามของวหิารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา
ทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะยดืเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อน องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็
ไม่สามารถน าข้ึนจากแม่น ้ าไดภ้ายหลงัชาวพม่าช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิม จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ
สามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั3คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งสมความ
ปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้ห็นแสงสี
ต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ 

 
 

 
 
 
 
 
 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทา
มิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

พร้อมรับประทานอาหารเยน็เมนูสุดพเิศษ SHABU SHABU BUFFET ทานไม่อั้น 

 บทภาวนาบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 

สัญลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

 

 

  หลงัจากน้ันท าท่านเข้าพกัโรงแรม  SULE SHANGRILA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

วนัที ่3  ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสกอ็ต – ปางช้างเผอืก –  พระหินอ่อน – สนามบิน – กรุงเทพ                                                                                                               
(เช้า / กลางวนั / -)                                                                                        

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
  น าท่านชม เจดียเ์จ๊าทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขน

ตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ พระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทยเป็นศิลปะพม่า
ท่ีงดงาม มีขนาดความยาวขององค์ 70เมตร จากนั้นขบัรถชมตวัเมืองย่างกุ้งชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Scott Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวเมียนมาร์ สร้างข้ึน
โดยชาวสก๊อตในสมยัท่ีเมียนมาร์ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ี
จ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งาน
แกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  **หากซ้ือส้ินคา้ท่ีมีราคาสูงควร
ขอใบเสร็จรับเงินดว้ยทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ** 
(หากวนัท่ีเดินทางเกิดเหตุให้ไม่สามารถเท่ียวชมตลาดได ้ขออนุญาตปรับเปล่ียนโปรแกรมไปชมห้างตรง
ขา้มแทน) 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง) 
 
 
 
 
 
  น าท่านชม ปางช้างเผือก (Elephant Camp) ซ่ึงในประเทศไทยไม่มีให้เห็นแลว้ในปัจจุบนั แต่ท่ีประเทศพม่า

ป่าเขายงัมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งสูง ท าใหส้ามารถพบชา้งเผอืกไดช้มไดเ้ห็นกนัอยูแ่ละชา้งเผือกนั้นตรง
ตาม คชลกัษณะ 5 ประการ คือ 1. งาอุม้บาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลงัโคง้เหมือนคนัธนู 4. หางเป็นผู่5. 
เล็บขาว แลว้น าท่านเขา้ชม วัดพระหินอ่อน (White Marble) เป็นพระท่ีสร้างข้ึนจากหินอ่อนเพียงกอ้นเดียว 
โดยใชช่้างผมืีอท่ีดีท่ีสุดของประเทศพม่า ปัจจุบนัชาวเมืองยา่งกุง้ นิยมมากราบขอพรกนัมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
14.30 น. สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
16.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เทีย่วบินที ่8M331 
 ** บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง ** 
18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
  

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่อใจ 
แล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

*** หากท่านสนใจเช่า POCKET WIFI หรือ SIMCARD *** 
สามารถติดต่อ AGENT ทีท่่านจองทวัร์มาได้เลย และสามารถรับสินค้าได้ ณ วนัเดินทางทีส่นามบิน 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ตามเท่ียวบินท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 
 น ้าหนกักระเป๋า 20 KG 
 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั 
 ค่าหอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวหรือระดบัเดียวกนั 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว 
 ค่าใชจ่้ายมคัคุเทศก ์/ หวัหนา้ทวัร์ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด **เกิน 20 กก. 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์ มินิบาร์และทีวี

ช่องพิเศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายของแต่ละประเทศ 
 ทปิไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ)  

 ทปิหัวหน้าทวัร์ตามแต่สินน า้ใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทปิไกด์ คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ แต่ไม่ได้บังคับค่ะ) 
 
เงือ่นไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามัดจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 
(ช่วงเทศกาลมัดจ าท่านละ 10,000 บาท) 

 ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 

**ราคาทวัร์ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่านตลอดทริป ** 

**ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร์** 

*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล *** 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน  15 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทาง 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทางหรือ เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคัญมาก!!! กรุณาอ่านและท าความเข้าใจ PASSPORT 

ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดินทาง ไป-กลบั 

 



 

 

 

 
เงื่อนไขการยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าเตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ า

ท่ีนัง่กบัทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เน่ืองจากเป็นนโยบาย
ของสายการบิน 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 
 ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรับข้ึนภาษีน ้ ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพิ่ม

ตามความเป็นจริง 
 ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย 

หรือเหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของ
คณะผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิก
เท่ียวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือ
ทรัพยสิ์นสูญหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความ
ประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ี
ระบุไว ้ เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่วา่ดว้ยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีท่ีท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 



 

 

 

 
 


