
 
 

สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ อนิเตอร์เนชันแนล 
เมนูพเิศษ!! สลดักุ้งมังกร เป็ดปักกิง่ กุ้งแม่น า้เผา บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น  

แจกฟรี!! ชุดอิม่บุญ ถุงผ้า ร่มพบั โสร่ง เทพทันใจ 
 



 
 

 

 หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกบัเจา้หนา้ที่ก่อน กรุณาเลือกซ้ือบตัร
โดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกิดความผดิพลาดจากสายการ
บิน เช่นความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยบุเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง 
เน่ืองจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้น
ความปลอดภยัเป็นตน้ เหตุผลต่างๆที่อยูเ่หนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้าย
ต่างๆไดใ้นทุกกรณี 

 

ก าหนดการเดนิทาง  เดอืน 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 

ก าหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว เที่ยวบิน 

03-05 ตุลาคม 2562  11,900 4,500.- 

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

06-08 ตุลาคม 2562 11,900 4,500.- 

20-22 ตุลาคม 2562 11,900 4,500.- 

23-25 ตุลาคม 2562  (หยุดปิยะ) 12,900 4,500.- 

27-29 ตุลาคม 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 (วันพ่อ) 12,900 4,500.- 
8M336 BKKRGN 10.40-11.25 
8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

04-06 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ) 12,900 4,500.- 
09-11 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูน) 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 กมุพาพันธ์ 2563 11,900 4,500.- 

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

13-15 กมุพาพันธ์ 2563 12,900 4,500.- 

23-25 กมุพาพันธ์ 2563 11,900 4,500.- 

27-29 กมุพาพันธ์ 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.- 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเด็ก :: 
ราคาอื่นๆ 

1. ทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 
2. จอยแลนด์ไม่ใช้ต๋ัวเคร่ืองบินราคา 9,900 บาท/ท่าน 
3. ราคาข้างต้นส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน ส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – คิม้ปูนแคมป์ –   พระธาตุอินทร์แขวน                                                                               
(-/กลางวนั/เย็น)   



 
 

08.00 น.  คณะพร้อมกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ N  ของสายการบิน 
MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจา้หน้าที่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรขึ้น
เคร่ือง 

10.40 น. เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ 8M336 บริการอาหารว่างและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง  
11.25 น. ถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทาง

ศุลกากรและตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสมัภาระก่อนออกเดินทางแลว้  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ80กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 

ชัว่โมง)  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แม่น ้ าเผา) 

จากนั้ นน าท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda) เจดียท์ี่ต ั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์
เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของประเทศเมียนมาร์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหา
เจดีย์มุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ ซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัวา่เป็นจุดที่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึง
เจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะของ
พม่าและศิลปะของมอญได้อยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูงกว่าเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่
ศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัรที่ตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้นดา้นล่างแต่ยอด
ฉตัรกลบัยงัคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ิโดยแท ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็น
สถานที่ที่พระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญ
ก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่
หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค  ้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ขึ้นไป แลว้น าท่านชม พระราชวังบุเรง
นอง ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขดุคน้และบูรณะปฏิสังขรณ์เม่ือปี 2533 จากซากปรักหกัพงัที่ยงัหลงเหลืออยูท่  าใหส้นันิษฐานไดว้่า
โบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ท่านที่ไดรั้บค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ 
นอกจากน้ียงัเป็นที่ประทบัของพระพี่นางสุพรรณกลัยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึกที่
เมืองหงสา แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพยีงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงั
และต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดารและซากที่ขดุคน้พบ 

 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน องคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร     ปิดทอง
ทั้งองค ์ซ่ึงตั้งอยูบ่นหน้าผาอยา่งหม่ินเหม่ดูคลา้ยวา่จะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทร์แขวนน้ีนบัเป็น 
1ใน 5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง  คิม้ปูนแค้มป์ 
เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถเป็นรถทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นรถบรรทุกขนาดหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะ
สามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางต่อประมาณ 1ชัว่โมง จะถึงจุดจอดรถที่ขึ้นเขาพระธาตุอินทร์
แขวน หลงัจากนั้นจะใชว้ิธีการเดินเทา้ต่อไปเพื่อเขา้โรงแรม(รถทุกคนัจะตอ้งมาจอดที่จุดน้ีและใชว้ธีิการเดินเทา้
ขึ้นไป หากท่านไหนเดินไม่ไหว สามารถจา้งลูกแบกได ้โดยราคาอยูท่ี่การต่อรองและระยะทาง)  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก 
หลงัอาหารค ่าเชิญท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะนมสัการ
กลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยืน่สู่พระเจดียไ์จ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเส้ือกันหนาว หรือกันลม หรือผา้ห่ม 
ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพื้นที่นั่งมีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับบุรุษ
เปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็น 
พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์
แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ 
ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุอินทร์แขวนได ้แต่ตอ้งเป็นทองค าเปลว 100 % เท่านั้น 
(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะท่านสุภาพบุรุษ ส่วนท่านสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากท่านสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทน
ได)้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
  น าท่านเขา้พกัโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรือเทียบเท่า 
   

วันที่ 2 
พระธาตุอินทร์แขวน – คิม้ปูนแคมป์ – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่ น - ชเวตาเลียว –          เจดีย์โบตาทาวน์ 
(เทพทนัใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    (เช้า / กลางวนั/เยน็) 

  

เช้าตรู่  เชิญท่านนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอธัยาศยัใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายขา้วพระพุทธ มีชุด
จ าหน่ายบริเวณวดั เม่ือถวายขา้วพระพทุธนิยมจุดเทียนตามก าลงัวนัหรือจ านวนอาย ุนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน 
และนมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายรูป และชมทศันียภาพบริเวณรอบพระธาตุ พสูิจน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตุ
องคน้ี์ตั้งอยูไ่ดอ้ยา่งไรโดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารแลว้ออกเดินทางกลบัโดยรถบรรทุกหกลอ้ถึงคินปูนแคม้ป์เปล่ียนเป็นบสัปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหง
สาวดี  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3ชัว่โมงซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณที่มีอายเุก่าแก่กวา่ 400 
ปี ชมวดัและโบราณสถานที่ส าคญัในหงสาวดี  
น าท่าน ตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที ่วัดไจ้คะวาย (Kyaike Kat Wine) สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอหรืออาหารแห้งไปบริจาคที่วดัแห่งน้ีไดห้รือจะ
บริจาคปัจจยั (ควรเตรียมแลกเงินจา๊ดไวส้ าหรับท าบุญ) หรือท าบุญขา้วสารก็ไดเ้ช่นเดียวกนั 
จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่ น ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วย
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ 
พระพทุธเจา้โกนาคม์ (ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทิศตะวนัออก)และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)
สร้างโดยส่ีสาวพีน่อ้งที่อุทิศตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสร้างพระพทุธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบั
บุรุษเพศ แต่ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัว่าท าให้พระพุทธรูปองคท์ี่น้องสร้างนั้นเกิดรอยร้าวขึ้น
ทนัที 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิม้หวาน พระพทุธรูปนอนที่มีพทุธลกัษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ สร้างในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนที่
งดงามที่สุดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีทีย่า่งกุง้ แต่ก็
งดงามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเป็นลกัษณะที่ไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย    

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แม่น ้ าเผา) 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางกลบักรุงยา่งกุง้(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 
น าท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างขึ้นโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์
อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน โดยเจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ
ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมธาตุ2 องค ์พระพทุธรูปทอง เงิน ส าริดกวา่700 องค ์จารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใตท้ี่เป็นตน้แบบภาษาพม่าภายในเจดียป์ระดบัดว้ยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุม
ส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย  ์น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ(นัตโบโบย)ี   ซ่ึงชาวพม่าให้ความ
เคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ด้วยเช่ือว่าอธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ 
(นตัโบโบย)ี ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ จากนั้นก็ใหเ้อาเงินบาท 
หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) ไปใส่มือของนัตโบโบย ี2 ใบ จากนั้นก็เอา
หนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยไีหวข้อพรแลว้ดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไวเ้ป็นขวญัถุง อีกหน่ึงใบให้
หยอดตูท้  าบุญ เสร็จแล้วน าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ โดย
ตามต านานเล่าว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึงรักษาศีล และไม่ทาน
เนื้อสัตว์จนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว วิธีการสักการะเทพกระซิบ (อะ
มาดอว์เมี๊ยะ) ให้บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ เมื่อบูชาเสร็จแล้วให้ไปป้องปากกระซิบเบาๆ ที่ข้างหู
ท่านถึงเร่ืองที่เราจะขอพรโดยห้ามให้คนอื่นได้ยินเร่ืองที่เราขอโดยเด็ดขาด 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านกราบนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายกุว่าสองพนัห้าร้อยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุ้งมหาเจดียท์ี่ใหญ่
ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียนไปไหว้
เพือ่ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพือ่เสริมสร้างบารมีและสิริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระ
ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตนจะเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิต พระเจดียน้ี์ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาล องค์เจดียห่์อหุ้มด้วยแผ่นทองค า
ทั้งหมดน ้ าหนักยี่สิบสามตนั ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ  านวนแปดเส้นและเคร่ือง
อฐับริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจ านวนมาก
และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดเจดีย ์ท่านจะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบ
ดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดีย์
ลว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะยดืเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่ง
กุง้เสียก่อน องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าขึ้นจากแม่น ้ าไดภ้ายหลงัชาวพม่าช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิม จึงถือ
เป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะได้
ดัง่สมความปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้ห็น
แสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้ าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ อหัง วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุ

โย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมดว้ยใบไมท้ี่แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 
  หลงัจากนั้นท าท่านเขา้พกัโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทียบเท่า 
  พร้อมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษบุฟเฟต์ Seafood ที่โรงแรม (เบียร์ไม่อั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บทภาวนาบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 
สัญลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 
 

วันที่ 3  ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางช้างเผือก –  พระหินอ่อน – สนามบิน – กรุงเทพ                                                                                                               
                                                                                                                         (เช้า / กลางวัน / -)                                                                                        

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชม เจดียเ์จ๊าทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่
งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพทุธ
ไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตร จากนั้นขบัรถชมตวัเมืองยา่งกุง้ชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Scott Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวเมียนมาร์ สร้างขึ้นโดยชาวส
ก๊อตในสมยัที่เมียนมาร์ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ ลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที่จ  าหน่ายในตลาด
แห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี 
หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  **หากซ้ือส้ินคา้ที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกคร้ัง 
เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ** 
(หากวนัที่เดินทางเกิดเหตุใหไ้ม่สามารถเที่ยวชมตลาดได ้ขออนุญาตปรับเปล่ียนโปรแกรมไปชมหา้งตรงขา้มแทน) 

 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พเิศษเมนูสลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง) 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

น าท่านชม ปางช้างเผือก (Elephant Camp) ซ่ึงในประเทศไทยไม่มีให้เห็นแลว้ในปัจจุบนั แต่ที่ประเทศพม่าป่าเขายงัมี
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งสูง ท าให้สามารถพบชา้งเผือกไดช้มไดเ้ห็นกนัอยูแ่ละชา้งเผือกนั้นตรงตาม คชลกัษณะ 5 
ประการ คือ 1. งาอุม้บาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลงัโคง้เหมือนคนัธนู 4. หางเป็นผู่5. เล็บขาว แลว้น าท่านเขา้ชม 
วัดพระหินอ่อน (White Marble) เป็นพระที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนเพียงกอ้นเดียว โดยใชช่้างผีมือที่ดีที่สุดของประเทศ
พม่า ปัจจุบนัชาวเมืองยา่งกุง้ นิยมมากราบขอพรกนัมากมาย 

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

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

**ราคาทัวร์ไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่านตลอดทริป ** 
**ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย แลว้แต่ความพงึพอใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร์** 

*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล *** 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้เดินทางจ านวน  15 ท่านขึน้ไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทาง 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรุณาอ่านและท าความเข้าใจ PASSPORT 
ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลบั 

 



 
 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ  
แล้วจึงวางมัดจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

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

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าระวางกระเป๋าน ้ าหนกัเกินกวา่ที่สายการบินก าหนด **เกิน 20 กก. 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท์ มินิบาร์และทีวีช่อง

พเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่และภาษีหกั ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 
 ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ)  

 ทิปหัวหน้าทัวร์ตามแต่สินน ้าใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทิปไกด์ คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ แต่ไม่ได้บังคบัค่ะ) 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 ช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั 
(ช่วงเทศกาลมดัจ าท่านละ 10,000 บาท) 

 ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าเตม็จ านวน 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 



 
 

 กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุ เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าที่นั่ง
กบัทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน
ค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

 เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าต๋ัวได้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของ
สายการบิน 
 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน ้ ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ ามันเพิ่มตาม

ความเป็นจริง 
 ตัว๋เคร่ืองบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั หรือ

เหตุการณ์ที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 
การเมือง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบตัิเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนั
เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยูเ่หนือการควบคุม
ของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีที่ท่านสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตามประเทศที่ระบุไว ้ 
เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีที่ท่านใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 
 

 


