
 

 

รหัสทัวร ZAT1902176 

ทัวรพมา EASY MYANMAR อ่ิมบุญ 3 วัน 2 คืน (8M) 
ยางกุง   หงสาวดี   พระธาตุมุเตา   พระราชวังบุเรงนอง   ค้ิมปูนแคมป� 
พระธาตุอินแขวน   วัดไจคะวาย   เจดียไจปุ�น   ชเวตาเลยีว   เจดียโบตาทาวน 
พระมหาเจดียชเวดากอง   พระนอนตาหวาน   ตลาดสก็อต   ปางชางเผือก 
พระหินออน   เมนพูิเศษ!! สลัดกุงมังกร เปดปกกิ่ง กุงแมน้ําเผา 

บุฟเฟ�ตซีฟู�ด+เบียรไมอ้ัน   แจกฟรี!! ชุดอ่ิมบุญ ถุงผา รมพับ โสรง เทพทันใจ 

 



 

 

 
หากทานตองการจองต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับเจาหนาท่ี

กอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการ
เดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชนความลาชาของเที่ยวบิน การ

ยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือ

เหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยูเหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไม
รับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี 

 
กําหนดการเดินทาง  เดือน ตุลาคม - มีนาคม 2563 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 
ขาไป 8M336 BKK - RGN 10.40 – 11.25 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 
ขากลับ 8M331 RGN - BKK 16.30 – 18.15 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 

ทาน 
พักเด่ียว เที่ยวบิน 

03-05 ตุลาคม 2562  11,900 4,500.- 

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

06-08 ตลุาคม 2562 11,900 4,500.- 
20-22 ตุลาคม 2562 11,900 4,500.- 

23-25 ตุลาคม 2562  (หยุดปยะ) 12,900 4,500.- 
27-29 ตลุาคม 2562 11,900 4,500.- 

31ตุลาคม-02พฤศจิกายน 2562 12,900 4,500.- 
03-05 พฤศจิกายน 2562 11,900 4,500.- 

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

07-09 พฤศจิกายน 2562 12,900 4,500.- 
17-19 พฤศจิกายน 2562 11,900 4,500.- 
23-25 พฤศจิกายน 2562 12,900 4,500.- 
24-26 พฤศจิกายน 2562 11,900 4,500.- 
28-30 พฤศจิกายน 2562 12,900 4,500.- 



 

 

 
 

03-05 ธันวาคม 2562 (วันพอ) 12,900 4,500.- 

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

04-06 ธันวาคม 2562 (วันพอ) 12,900 4,500.- 
09-11 ธันวาคม 2562 (วนัรัฐธรรมนูน) 12,900 4,500.- 

15-17 ธันวาคม 2562 11,900 4,500.- 
19-21 ธันวาคม 2562 11,900 4,500.- 
22-24 ธันวาคม 2562 11,900 4,500.- 
09-11 มกราคม 2563 12,900 4,500.- 

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

12-14 มกราคม 2563 11,900 4,500.- 
16-18 มกราคม 2563 12,900 4,500.- 
19-21 มกราคม 2563 11,900 4,500.- 
26-28 มกราคม 2563 11,900 4,500.- 
09-11 กุมพาพันธ 2563 11,900 4,500.- 

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

13-15 กุมพาพันธ 2563 12,900 4,500.- 
23-25 กุมพาพันธ 2563 11,900 4,500.- 
27-29 กุมพาพันธ 2563 12,900 4,500.- 

05-07 มีนาคม 2563 11,900 4,500.- 

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

08-11 มีนาคม 2563 11,900 4,500.- 
 19-21 มีนาคม 2563 11,900 4,500.- 
22-24 มีนาคม 2563 11,900 4,500.- 
29-31 มีนาคม 2563 11,900 4,500.- 

:: ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก :: 
 
ราคาอื่นๆ 

1. ทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 5,900 บาท 
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบินราคา 9,900 บาท/ทาน 
3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับ

เจาหนาที่ 



 

 

 

 
 
08.00 น.  คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู6 ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ

เคานเตอร N  ของสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจาหนาที่คอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง 

10.40 น. เหินฟ�าสู กรุงยางกุง ประเทศพมา โดยเที่ยวบินที่ 8M336 บริการอาหารวาง
และเคร่ืองดื่มบนเครื่อง  

11.25 น. ถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง (เวลาที่ประเทศพมาชากวาประเทศไทย 30 
นาที) หลังจากผานพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็ค
สัมภาระกอนออกเดินทางแลว  

  นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ80กม.(ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง)  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุงแมน้ําเผา) 
จากน้ันนําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว (ShwemawdawPagoda) เจดียที่ตั้ง
อยูใจกลางเมืองหงสาวดี เปนเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเมียนมาร คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา 
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปน
จุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ 
เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะของพมาและศิลปะของมอญได
อยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุต สูงกวาเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐาน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – คิม้ปูน
แคมป� –   พระธาตุอินทรแขวน                                                                               
(-/กลางวัน/เย็น)   



 

 

ที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพื้นดานลางแตยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดิมและไมแตก
กระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยแท และสถานที่แหงน้ียังเปน
สถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณี
โบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณ จุด
อธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อ
เปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป แลวนําทานชม 
พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณะปฏิสังขรณเมื่อป 2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยูทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนพระราชวัง
ของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง ทานที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ 
นอกจากน้ียังเปนที่ประทับของพระพี่นางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึกที่เมืองหงสา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือ
เพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ 
ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดารและซากที่ขุดคนพบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

จากน้ันพาทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน องคเจดียขนาดเล็ก ตั้งอยูบนกอน
ศิลาใหญสูง 5.5 เมตร     ปดทองทั้งองค ซึ่งตั้งอยูบนหนาผาอยางหมิ่นเหมดูคลาย
วาจะตกลงไปในหุบเหวไดทุกขณะ พระธาตุอินทรแขวนน้ีนับเปน 1ใน 5มหาบูชา
สถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพมา ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง  
คิ้มปูนแคมป� เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถเปนรถทองถิ่นซึ่งเปนรถบรรทุกขนาดหกลอ 
(เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลา
เดินทางตอประมาณ 1ชั่วโมง จะถึงจุดจอดรถที่ขึ้นเขาพระธาตุอินทรแขวน หลังจาก
น้ันจะใชวิธีการเดินเทาตอไปเพื่อเขาโรงแรม(รถทุกคันจะตองมาจอดที่จุดน้ีและใช
วิธีการเดินเทาขึ้นไป หากทานไหนเดินไมไหว สามารถจางลูกแบกได โดยราคาอยูที่
การตอรองและระยะทาง)  
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก 
 

หลังอาหารคํ่าเชิญทานไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธิหรือสวด
มนตไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระ
เจดียไจกทีโย ควรเตรียมเส้ือกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ัง
เพราะพื้นที่น่ังมีความเย็นมาก พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปด
สําหรับบุรุษเปดถึงเวลา 20.00 น. เทาน้ัน 
 
ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือ
เปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเช่ือวาถา
ผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 ครั้ง ผูน้ันจะมีแตความสุขความ
เจริญ พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทุกประการ 
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวนได แตตอง
เปนทองคําเปลว 100 % เทาน้ัน (เขาไปปดทองไดเฉพาะทานสุภาพบุรุษ สวนทาน
สภุาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากทานสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได) 
 



 

 

 
 
  นําทานเขาพักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรือเทียบเทา 
 

   
   

วันที่ 2 
พระธาตุอินทรแขวน – คิ้มปูนแคมป� – หงสาวดี – วัดไจคะวาย – เจดียไจปุ�น - ชเวตา
เลียว – เจดียโบตาทาวน (เทพทันใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดียชเวดากอง     
(เชา / กลางวัน/เย็น) 

  
 
เชาตรู  เชิญทานนมัสการ พระธาตุอินทรแขวนหรือใสบาตรตามอัธยาศัยใสบาตร

พระสงฆหรือถวายขาวพระพุทธ มีชุดจําหนายบริเวณวัด เมื่อถวายขาวพระพุทธ
นิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรือจํานวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทรแขวน และ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถายรูป และชมทัศนียภาพบริเวณรอบพระธาต ุพิสูจน
ความมหัศจรรยวาพระธาตุองคนี้ตั้งอยูไดอยางไรโดยไมลมหรือหลนลงมา 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 



 

 

หลังอาหารแลวออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกลอถึงคินปูนแคมป�เปลี่ยนเปนบัส
ปรับอากาศเดินทางสู เมืองหงสาวดี  ใชเวลาเดินทางประมาณ 2-3ชั่วโมงซึ่งเปน
เมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเกาแกกวา 400 ป ชมวัดและ
โบราณสถานที่สําคัญในหงสาวด ี 
นําทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่ วัดไจคะวาย (Kyaike Kat Wine) 
สถานที่ท่ีมีพระภิกษุและสามเณรศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทานสามารถนํา
สมุด ปากกา ดินสอหรืออาหารแหงไปบริจาคที่วัดแหงน้ีไดหรือจะบริจาคปจจัย (ควร
เตรียมแลกเงินจาดไวสําหรับทําบุญ) หรือทําบุญขาวสารก็ไดเชนเดียวกัน 
จากน้ันชม พระเจดียไจปุ�น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ 
น่ังโดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตร
ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม 
(ทิศใต) พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจามหากัสสปะ(ทิศ
ตะวันตก)สรางโดยสี่สาวพี่นองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูป
แทนตนเองและสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ แตตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไป
แตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคที่นองสรางน้ันเกิดรอยราวขึ้นทันท ี

 
จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวหรือพระนอนย้ิมหวาน 
พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ สรางในป พ.ศ.2524 
ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของ
พมา องคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสน
เจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งดงามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเปน
ลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย    



 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุงแมน้ําเผา) 
 

หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางกลับกรุงยางกุง(ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1.30-2 ชั่วโมง) 
นําทานชม เจดียโบตาทาวน (Botataung Pagoda) สรางขึ้นโดยทหารพันนาย
เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน โดย
เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระ
เกศาธาตุ พระบรมธาตุ2 องค พระพุทธรูปทอง เงิน สําริดกวา700 องค จารึกดิน
เผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใตที่เปนตนแบบภาษาพมาภายใน
เจดียประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระ
เจดีย นําทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจ(นัตโบโบยี)   ซึ่งชาวพมาใหความเคารพ
อยางมากและนิยมมาขอพร ดวยเชื่อวาอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา วิธีการ
สักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะมะพราวออน 
กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะ จากน้ันก็ใหเอาเงินบาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนํา
ใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย) ไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ จากน้ันก็
เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีไหวขอพรแลวดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ
รักษาไวเปนขวัญถุง อีกหน่ึงใบใหหยอดตูทําบุญ 
เสร็จแลวนําทานขามฝم�งไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ หรือ อะ
มาดอวเมี๊ยะ โดยตามตํานานเลาวา นางเปนธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอยางแรงกลา จึงรักษาศีล และไมทานเน้ือสัตวจนเม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต
ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว วิธีการสักการะเทพกระซิบ (อะมาดอว
เมี๊ยะ) ใหบูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม เมื่อบูชาเสร็จแลวใหไปป�อง
ปากกระซิบเบาๆ ที่ขางหูทานถึงเร่ืองที่เราจะขอพรโดยหามใหคนอ่ืนไดยินเร่ืองที่เรา
ขอโดยเด็ดขาด 



 

 

 
 
จากน้ันนําทานกราบนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) 
พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป เจดียทอง
แหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุงมหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา
สถานที่แหงน้ีมีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนํา
ดอกไมธูปเทียนไปไหวเพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสรางบารมีและสิริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิด
ตนจะเปนสิริมงคลแกชีวิต พระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลาย
รัชกาล องคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตัน ภายใน
ประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐบริขาร
ของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองค บนยอดประดับดวยเพชรพลอยและ อัญ
มณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดเจดีย ทานจะไดชม
ความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปน
ชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวน
มีตํานานและภูมิหลังความเปนมาท้ังสิ้น ชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะยืดเอา
ไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอน อังกฤษกูเทาไหรก็ไมสามารถนําขึ้นจาก
แมน้ําไดภายหลังชาวพมาชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิม จึงถือเปนสัญลักษณแหง
ความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง3ครั้งแลวอธิษฐานขอ
อะไรก็จะไดดั่งสมความปรารถนา จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบน



 

 

ยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุด ทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ํา
เงิน, สีสม, สีแดง เปนตน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 

 
วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ

กลางคืน 
พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว 
สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหางสัน้ พญานาค 

 
 หลังจากน้ันทําทานเขาพักโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire 
หรือเทียบเทา 
 พรอมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษบุฟเฟต Seafood ที่โรงแรม (เบียรไมอั้น) 

                        บทภาวนาบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 3  ยางกุง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางชางเผือก –  พระหินออน – สนามบิน 

– กรุงเทพ                                                                                                              
(เชา / กลางวัน / -)                                                                                       

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําทานชม เจดียเจาทัตจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระที่
มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระ
บาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนเปนศิลปะ
พมาท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค70เมตร จากน้ันขับรถชมตัวเมืองยางกุง
ชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานยานใจกลางกรุงยางกุง  



 

 

 
จากน้ันนําทานเที่ยวชม ตลาดโบโจกอองซาน (Scott Market) เปนตลาดเกาแก
ของชาวเมียนมาร สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่เมียนมารยังเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ ลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมี
หลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  **หาก
ซื้อสิ้นคาที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวยทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงให
ศุลกากรตรวจ** 
(หากวันที่เดินทางเกิดเหตุใหไมสามารถเที่ยวชมตลาดได ขออนุญาตปรับเปลี่ยน
โปรแกรมไปชมหางตรงขามแทน) 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลัดกุงมังกร เปดปกกิ่ง) 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานชม ปางชางเผือก (Elephant Camp) ซึ่งในประเทศไทยไมมีใหเห็นแลวใน
ปจจุบัน แตทีป่ระเทศพมาป�าเขายังมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง ทําใหสามารถพบ
ชางเผือกไดชมไดเห็นกันอยูและชางเผือกน้ันตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คือ 1. 
งาอุมบาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโคงเหมือนคันธนู 4. หางเปนผู5. เล็บขาว 
แลวนําทานเขาชม วัดพระหินออน (White Marble) เปนพระที่สรางขึ้นจากหิน
ออนเพียงกอนเดียว โดยใชชางผีมือทีด่ีที่สุดของประเทศพมา ปจจุบันชาวเมืองยางกุง 
นิยมมากราบขอพรกันมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
14.30 น. สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
16.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพมหานครโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS 

เที่ยวบินที่ 8M331 
 ** บริการอาหารวางและเคร่ืองดื่มบนเครื่อง ** 
18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
  

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

 
 
 
 
 
 

**ราคาทวัรไ์มร่วมทปิไกดท์อ้งถ ิ�น คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่นตลอดทรปิ ** 
**คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทัวร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน  15 ทา่นขึ�นไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทางหรอื เปลี�ยนแปลงราคา 
สําคญัมาก!!! กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ PASSPORT 

ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 



 

 

*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ  
แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง *** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินที่ระบุในรายการทองเท่ียว 
 น้ําหนักกระเป�า 20 KG 
 คาภาษีสนามบิน ภาษีน้ํามัน 
 คาหองพักโรงแรม (หองละ 2 หรือ 3 ทาน) ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับ

เดียวกัน 
 คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเท่ียว 
 คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ท่ีคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 คาประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง 

วงเงิน 1,000,000 บาท 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกิน 20 กก. 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมประเทศคะ)  
 ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินนํ้าใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกด คนขับรถ ผูชวย

คนขับรถ แตไมไดบังคับคะ) 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการชําระเงิน 
 ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 

(ชวงเทศกาลมัดจําทานละ 10,000 บาท) 
 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืน
คาตั๋วได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 20 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจริง 
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก



 

 

ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 
 

 


