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DELUXE MYANMAR  
BY AIR ASIA (FD) 

 

ทวัรพ์ม่า 3 วนั 2 คืน 

ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรียม-อินทรแ์ขวน 

พระธาตอิุนทรแ์ขวน - เจดียช์เวดากอง - พระธาตมุุเตา 

สกัการะ 3 มหาบูชาสถาน อนัศกัดิ์สิทธ์ิ 

พิเศษ !!!! เมนูติม่ซ า + สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง + กุง้เผาหงสาฯ 

พกัโรงแรม 5 ดาวแทข้องคนไทยสุดหรู 

CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL 

แจกฟรีทุกท่ีนัง่ หนงัสือสวดมนต+์เส้ือทวัรพ์ม่าดีดี 

ราคาเริ่มตน้เพียง 11,900 บาท 
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ก าหนดการเดินทาง กรกฎาคม-กนัยายน 2561 

รายละเอียดการเดินทาง 
วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – พระพุทธรูปไจปุ่้น – พระราชวงับุเรงนอง –  

                  คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 3 ประตู 1 

สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร  

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

08.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง

หลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้  

(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

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

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุ

กว่า 500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพ่ีน้องท่ี

อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และได้

สาบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง 

กลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่า

พระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพังทลายลงมา และมี

การบรูณะข้ึนมาใหมจึ่งท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะแตกต่าง

จากองคอ่ื์นๆ จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวังบุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์อง

ตารางการเดินทาง 

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

– พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ) 

L-D 

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

เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ เทพกระซิบ – พระมหาเจดียช์เวดากอง  

B-L-D 

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

หินอ่อน – เพนียดชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L-D 
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ไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กท าลายดว้ย

ฝีมือของพวกยะไขก่บัตองอใูนสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่

ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญว่า

เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้ง

ตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอย

ทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร ได้

เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้ำสะโตง 

สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้ก

ทหารพม่าไล่ตามหลังมาซ่ึงน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระ

นเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพ

ของพมา่เห็นเช่นน้ันจึงขวญัเสียและถอยทพักลบักรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะ

ถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิด

เดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพ่ือเดินทางสู่ยอด

เขา จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพ่ือเขา้สู่ท่ีพัก ใหท่้านอิสระตาม

พักผ่อนตามอัธยาศัย น าชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอินทร์

แขวน หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุดของชาว

พม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิด

ทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มี

ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์

องค์ย่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาว

ลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดย

เช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอ

ส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ส าหรับท่านท่ี

ตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โยควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือ

กันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ และเบาะรองนั่ง เน่ืองจากอากาศบริเวณน้ันค่อนขา้งหนาวเย็นและลมแรง  

(พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 

22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่น

ทองค าไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมายเหต*ุ* (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คืน เพ่ือน าติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที่ 

1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า จากน้ันท่าน

สามารถข้ึนไปนมสัการ หรือ นัง่สมาธิ ท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

วนัที่สอง หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตมุุเตา– ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตะทาวน ์– 

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

** อิสระตามอัธยาศยั ส าหรบัท่านที่ตอ้งการใส่บาตร, ท าบุญที่พระธาตุอินทรแ์ขวน (กิจกรรมน้ีไม่

บังคับ) ส าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ  าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 

3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั ** 

น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบั

อากาศน าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ า

พรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุ

และสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ี

วดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) จากน้ันน า

ท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจ

กลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งค์น้ีถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่

กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 

มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ ยอดเจดีย์

หกัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถน า

ธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้า

จุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย

เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะ

ของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 

14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี 

พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคง

สภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศักด์ิ-สิทธ์โดยแท ้

และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ 

(ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์

นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชน

ไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดียอ์งค์ปัจจุบัน จากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว 

กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ี

เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือก
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หา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้

พมา่ ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก 

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

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้ น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 

เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระ

เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์

และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษา

พม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิ

หลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้

ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) 

เพ่ือขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั้นก็

ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 

ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผาก

ไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว ้

น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตาม

ต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรง

กลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่า

เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 

หา้มคนอ่ืนไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และ

ผลไม ้จากน้ันน าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิม

ของเมืองย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ

พม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

พม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 

2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 

1100 กิโลกรมั ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า 

กวา่ 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์

เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้

จ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไม้

หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายใน

ประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะ

ชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์

จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับ
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ลูกประค า และบา้งเดินประทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตร

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

ส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริ

มงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนั

ไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง 

น าทา่นเขา้พกัที่ CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL โรงแรม 5 ดาวแทข้องคนไทย 
 

 

 

 
 

วนัที่สาม สิเรียม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา - ย่างกุง้ –  พระนอนเจา๊ทตัจี - ตลาดสกอ๊ต – พระหินอ่อน 

–ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ี

ซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่ริม

แม่น ้าย่างกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี จากน้ันชมความ

สวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา 

เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้าเป็นท่ีสักการะ

ของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ สมควรแก่เวลากลับ

กรุงย่างกุง้ น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจีหรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอน

ท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตาท่ีงดงาม ชมพระ

บาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาว
พมา่ สรา้งขึ้ นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั 

สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า

ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้
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หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:

ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์  
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!!! เมนู ติ่มซ า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 5 ดาว 

CHATRIUM 

น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพมา่ จากน้ันชม ชา้งเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่า

โดยชา้งทั้ง 3 ตัวน้ี มีลกัษณะเด่น คือ มีลกัษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงั

เป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งท่ีหาชมได้ยากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพม่าเองตามเขา้มาชมและสักการะ

ชา้งเผือกเหล่าน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

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

ค า่   บริการอาหารค า่บนเครื่อง 

23.30 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

ส าหรบัทา่นที่จองทวัรพ์ม่าในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 

พระราชวงับุเรงนอง / ตลาดสกอ๊ต ปิดท าการเน่ืองจากเทศกาลสงกรานตค์่ะ 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธใ์นการจดัหาสถานที่เที่ยวอ่ืนทดแทนค่ะ 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่นไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



DL002FD 

 

8                                ***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเทา่นัน้*** 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็ก 

เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็ก 

ไม่เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

พกัเดียวเพิ่ม 

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 

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 

11,900 บาท 11,400 บาท 3,900 บาท 
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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 

 
 

อตัราน้ีรวม 

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

 ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัระดบั 5 ดาว CHATRIUM LAKE HOTEL 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

      (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั 3 ดาว Local เท่าน้ัน) 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ารถข้ึนพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

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

6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วน

ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดย

แพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 600 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทริป  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
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เง่ือนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง 

 
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเร่ือง ยื่น

เอกสารไปยงัสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาใน

การด าเนินการ ซ่ึงไมส่ามารถแจง้ไดว้า่จะสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและ

ตดัสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 
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 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

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

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษทัฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถิ่น ที่

พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่า

เป็นอยา่งดี แตถ่า้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

 

 
 

 

 


