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DELUXE MYANMAR  
BY AIR ASIA (FD) 

ทวัรพ์ม่า 3 วนั 2 คืน 

ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรยีม-อินทรแ์ขวน 

พระธาตอิุนทรแ์ขวน - เจดียช์เวดากอง - พระธาตมุุเตา 

สกัการะ 3 มหาบชาสถาน อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
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กาํหนดการเดินทาง มีนาคม-กนัยายน 2561 

รายละเอียดการเดนิทาง 

วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – พระพทุธรูปไจปุ่้น – พระราชวงับุเรงนอง –  

                  คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตอุินทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 3 ประตู 1 

สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร  

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี FD251 สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – พระพุทธรูปไจปุ่้น – พระราชวงับุเรงนอง - คิมปูนแคม้ป์ 

– พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาตุ) 

L-D 

วนัท่ี 2 หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – ยา่งกุง้ –  

เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ เทพกระซิบ – พระมหาเจดียช์เวดากอง  

B-L-D 

วนัท่ี 3 ย่างกุง้ - สิเรียม – เจดียเ์ยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – วดัพระ

หินอ่อน – เพนียดชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L-D 

พิเศษ !!!! เมนูติม่ซาํ + สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง + กุง้เผาหงสาฯ 

พกัโรงแรม 5 ดาวแทข้องคนไทยสุดหรู 

CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL 

แจกฟรทุีกท่ีนัง่ หนงัสือสวดมนต+์เส้ือทวัรพ์ม่าดีดี 

ราคาเริม่ตน้เพียง 11,500 บาท 
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08.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง

หลวงท่ีเกา่แกท่ี่สุด ของเมอืงมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่และอายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้  

(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

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

นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุ

กว่า 500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งข้ึนโดย 4 สาวพ่ีน้องท่ี

อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และได้

สาบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง 

กลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่า

พระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลงมา และมี

การบูรณะข้ึนมาใหม่จึงทาํใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะแตกต่าง

จากองคอ่ื์นๆ จากน้ันนําท่านเขา้ชม พระราชวังบุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความสาํคญัต่อประวติัศาสตร์ของ

ไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งข้ึนในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กทาํลายดว้ย

ฝีมือของพวกยะไขก่บัตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่

ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัคาํสรรเสริญว่า

เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้ง

ตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอย

ทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนักต่างๆ 

ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร ไดเ้วลาอันสมควรนําท่าน

เดินทางสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชม 

แม่นํ้าสะโตง สถานท่ีสําคัญทางประวติัศาสตร์ซ่ึงในอดีตขณะท่ี

สมเด็จพระนเรศวรกาํลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถู้กทหาร

พมา่ไล่ตามหลงัมาซ่ึงนําทพัโดยสุรกรรมาเป็นทพัหน้า พระมหาอุป

ราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้า

พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็นเช่นน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพ่ือทาํการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหก

ลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 30-45 นาที เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตาม

พกัผ่อนตามอธัยาศยั นําชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตอิุนทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิง

สกัการะสูงสุดของชาวพมา่ เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหม่ินเหม่อ

ยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระ
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เจดียอ์งคย์อ่มทาํใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาว

ลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดย

เชื่อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอ

ส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน สําหรับท่านท่ี

ตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานท่ีบริเวณระเบียงท่ียืน่สู่พระเจดียไ์จที้โยควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือ

กันลมหรือผา้ห่ม ผา้พันคอ และเบาะรองนัง่ เน่ืองจากอากาศบริเวณน้ันค่อนขา้งหนาวเย็นและลมแรง  

(พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 

22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่น

ทองคาํไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหต*ุ* (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรบั 1 คืน เพื่อนาํติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที่ 

1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

คํา่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า จากน้ันท่าน

สามารถข้ึนไปนมสัการ หรือ นัง่สมาธิ ท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

วนัท่ีสอง หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา– ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตะทาวน ์– 

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

** อิสระตามอัธยาศัย สาํหรบัท่านที่ตอ้งการใส่บาตร, ทาํบุญท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวน (กิจกรรมน้ีไม่

บังคับ) สาํหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จาํหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 

3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต ทาํบุญตามอธัยาศยั 

** 

นําท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูน

แคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศนําท่านร่วมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจค้ะ

วาย ซ่ึงเป็นวัดสําคัญมีพระสงฆ์ จําพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดน้ียัง เป็น

สถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่าน

สามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวก

สามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) จากน้ันนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ 

พระธาตมุุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์

ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระ
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เกศาธาตุของพระพทุธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสาํคญัสูงสุดของชาวพม่า นําท่าน

นมัสการ ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอัน

ศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่คํ้า

จุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์

เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง 114 เมตร สูง

กว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 

2473 ดว้ยน้ําหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย

ออกไป เป็นท่ีรํา่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแหง่น้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดาํ ใชเ้ป็น

ท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์นับเป็น

เจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพมา่ ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบ

ไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน จากน้ันนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบ

นมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับ

ถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ือง

ไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเชน่ ผา้พมา่ ของท่ี

ระลึกต่างๆ ในราคาถูก 

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

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้ นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดนํ้ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 

เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจ์ึงพบโกศทองคาํบรรจุพระ

เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาํริด 700องค ์

และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษา

พม่า ภายในเจดีย์ท่ีประดับดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิ

หลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้

ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) 

เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั้นก็

ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึก

กลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสม

ตามความปรารถนาท่ีตั้งใจไว ้นําท่านขา้มฝั่งถนน สักการะ เทพ

กระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็น

ธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศีล 

ไมย่อม 
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กินเน้ือสัตว์จนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพ

กระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํ้านม ขา้วตอก 

ดอกไม ้และผลไม ้จากน้ันนําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะ

เกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน้ําอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้

รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อ

กว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่เป็นน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตร

ประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีลํ้าค่า กวา่ 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระ

เจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะ

มีวหิารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐาน

พระประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์

เวดากองเป็นนิตย ์จะนํามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ทาํสมาธิ

เจริญสติภาวนานับลูกประคาํ และบา้งเดินประทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอัญมณีท่ี

ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สี

แดง เป็นตน้ (สถานท่ีสาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออก

รบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ

เสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 

องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกช่ีวติ) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง 

นาํทา่นเขา้พกัท่ี CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL โรงแรม 5 ดาวแทข้องคนไทย 
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วนัท่ีสาม สิเรียม – เจดียก์ลางนํ้าเยเลพญา - ย่างกุง้ –  พระนอนเจา๊ทตัจี - ตลาดสกอ๊ต – พระหินอ่อน 

–ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองท่ี

ซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่ริม

แม่น้ําย่างกุง้ท่ีเชื่อมต่อกบัแม่น้ําอิระวดี จากน้ันชมความ

สวยงามของ เจดียก์ลางนํ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา 

เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ําเป็นท่ีสักการะ

ของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ สมควรแก่เวลากลับ

กรุงยา่งกุง้ นําท่านสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจหีรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอน

ท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตาท่ีงดงาม ชมพระ

บาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ  จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาว

พมา่ สรา้งขึ้ นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั 

สินคา้ท่ีจําหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า

ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้

หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:

ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!!! เมนู ติ่มซาํ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 5 ดาว 

CHATRIUM 

นําท่านนมสัการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพมา่ จากน้ันชม ชา้งเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่า

โดยชา้งทั้ง 3 ตวัน้ี มีลกัษณะเด่น คือ มีลกัษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงั

เป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งท่ีหาชมได้ยากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพม่าเองตามเขา้มาชมและสักการะ

ชา้งเผือกเหล่าน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

21.40 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี FD258 สายการบิน แอรเ์อเชีย (FD)  

คํา่   บริการอาหารคํา่บนเครื่อง 

23.30 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

****************************************************** 
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หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

สาํหรบัท่านท่ีจองทวัรพ์ม่าในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 

พระราชวงับุเรงนอง / ตลาดสกอ๊ต ปิดทาํการเน่ืองจากเทศกาลสงกรานตค่์ะ 

ทางบรษิทัขอสงวนสิทธใ์นการจดัหาสถานท่ีเท่ียวอ่ืนทดแทนค่ะ 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินคา่ตัว๋ดงักลา่ว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็ก 

เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 

ไม่เสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดียวเพิ่ม 

มีนาคม 2561 

09-11 มี.ค. 61 

10-12 มี.ค. 61 

16-18 มี.ค. 61 

17-19 มี.ค. 61 

12,900 บาท 12,400 บาท 

3,900 บาท 
23-25 มี.ค. 61 12,999 บาท 12,499 บาท 

24-26 มี.ค. 61 12,900 บาท 12,400 บาท 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 61 12,999 บาท 12,499 บาท 

31 มี.ค. – 02 เม.ย. 61 12,900 บาท 12,400 บาท 

เมษายน 2561 

06-08 เม.ย. 61 

07-09 เม.ย. 61 
13,900 บาท 13,400 บาท 

3,900 บาท 

12-14 เม.ย. 61 

14-16 เม.ย. 61 

15-17 เม.ย. 61 

13,500 บาท 12,900 บาท 

20-22 เม.ย. 61 

21-23 เม.ย. 61 

27-29 เม.ย. 61 

28-30 เม.ย. 61 

29เม.ย.-31 เม.ย. 61 

 

 

 

 

12,900 บาท 12,400 บาท 
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พฤษภาคม 2561 

04-06 พ.ค. 61 

05-07 พ.ค. 61 

11-13 พ.ค. 61 

12-14 พ.ค. 61 

18-20 พ.ค. 61 

19-21 พ.ค. 61 

25-27 พ.ค. 61 

26-28 พ.ค. 61 

27-29 พ.ค. 61 

11,500 บาท 11,000 บาท 3,900 บาท 

มิถุนายน 2561 

01-03 มิ.ย. 61 

02-04 มิ.ย. 61 
11,500 บาท 11,000 บาท 3,900 บาท 

08-10 มิ.ย. 61 

09-11 มิ.ย. 61 

15-17 มิ.ย. 61 

16-18 มิ.ย. 61 

22-24 มิ.ย. 61 

23-25 มิ.ย. 61 

27-29 มิ.ย. 61 

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61 

11,900 บาท 11,400 บาท 3,900 บาท 

กรกฎาคม 2561 

06-08 ก.ค. 61 

07-09 ก.ค. 61 

13-15 ก.ค. 61 

14-16 ก.ค. 61 

20-22 ก.ค. 61 

21-23 ก.ค. 61 

11,900 บาท 11,400 บาท 3,900 บาท 
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27-29 ก.ค. 61 

28-30 ก.ค. 61 
12,900 บาท 12,400 บาท 3,900 บาท 

สิงหาคม 2561 

03-05 ส.ค. 61 

04-06 ส.ค. 61 
11,900 บาท 11,000 บาท 3,900 บาท 

10-12 ส.ค. 61 

11-13 ส.ค. 61 
12,900 บาท 12,400 บาท 3,900 บาท 

12-14 ส.ค. 61 

17-19 ส.ค. 61 

18-20 ส.ค. 61 

24-26 ส.ค. 61 

25-27 ส.ค. 61 

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 

11,900 บาท 11,000 บาท 3,900 บาท 

กนัยายน 2561 

01-03 ก.ย. 61 

07-09 ก.ย. 61 

08-10 ก.ย. 61 

14-16 ก.ย. 61 

15-17 ก.ย. 61 

21-23 ก.ย. 61 

22-24 ก.ย. 61 

28-30 ก.ย. 61 

29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61 

11,900 บาท 11,400 บาท 3,900 บาท 
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อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน AIR ASIA (FD) 

 คา่ภาษีสนามบินพมา่ และ คา่ภาษีสนามบินไทย 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คา่ท่ีพกัระดบั 5 ดาว CHATRIUM LAKE HOTEL 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

      (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค ่ระดบั 3 ดาว Local เท่าน้ัน) 

 คา่ระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

 คา่รถขึ้ นพระธาตุอินแขวน 

 คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กวา่ 

6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วน

ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ 

 คา่บริการและคา่ใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 600 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ทา่นตอ่ทริป  

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 คา่ทาํวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / คา่ทาํหนังสือเดินทางไทย / คา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้าํการจอง และท่ีนัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดร้บัคา่มดัจาํแลว้เท่าน้ัน 

 ชาํระคา่ทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  
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กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน, คา่วซ่ีา, คา่มดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การดาํเนินการ ซ่ึงไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและ

ตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นสาํคญั 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และ

เหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏเิสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาํหรบั จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ทา่น ทางบริษทัฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ี

พดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่า

เป็นอยา่งดี แตถ่า้ตํา่กว่า 10 ทา่น ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
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