
 
 

 

สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ อนิเตอร์เนชันแนล 

พเิศษ!! เมนูสลดักุ้งมังกร เป็ดปักกิง่ กุ้งแม่น า้เผา บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด+เบียร์ไม่อั้น 

 



 

 

 
 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 

ขาไป 8M336 BKK - RGN 10.40 – 11.25 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 

ขากลบั 8M331 RGN - BKK 17.25 – 19.20 

หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วนัก่อนเดินทาง 
หากท่านตอ้งการจองตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิร์มกบัเจา้หนา้ท่ีก่อน กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางไดแ้ละหากกรณีเกิดความผดิพลาดจากสายการบิน เช่นความล่าชา้
ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณา
สถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้ เหตุผลต่างๆท่ีอยู่

เหนือความควบคุมของบริษทั ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆไดใ้นทุกกรณี อตัราค่าบริการ 

ก าหนดวนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน 
พกัเดี่ยว เทีย่วบิน 

25-27 ก.ค. 62 9,900 3,500 

8M 336 BKK-RGN 10.40-11.25 
8M 331 RGN-BKK 17.25-19.20 

09-11 ส.ค. 62 10,900 3,500 
15-17 ส.ค. 62  9,900 3,500 

30 ส.ค. - 01 ก.ย. 62 10,900 3,500 
20-22 ก.ย. 62 10,900 3,500 
18-20 ต.ค. 62 11,900 3,500 
01-03 พ.ย. 62 11,900 3,500 
13-15 ธ.ค. 62 11,900 3,500 
17-19 ม.ค. 63 11,900 3,500 
14-16 ก.พ. 63 11,900 3,500 
20-22 ม.ีค. 63 11,900 3,500 

:: ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเด็ก :: 
ราคาอ่ืนๆ 

1. ทารก INFANT (อายุต ่ากว่า 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 
2. ราคาข้างต้นส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน ส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเช็คกบัเจ้าหน้าที่ 



 

วนัแรก       กรุงเทพ- ย่างกุ้ง-พระธาตุอนิทร์แขวน                                                                        (-/L/D) 

 
08.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน Myanmar 

Airways International เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
10.40 น.  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์อินเตอร์เนช่ันแนล เที่ยวบินที่ 8M 336 (อาหาร

ว่างพร้อมเสิร์ฟบนเคร่ือง) 
11.25 น.  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง(เวลาท่ีประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผ่านพิธีการทาง

ศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง  
เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
   จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30-2 

ชัว่โมง) ผา่นชม สุสานสัมพนัธมิตร ยคุสมยัพม่ารบกบัญ่ีปุ่นในสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
  น าคณะเดินทางต่อไปสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง จากนั่นน าชม วดัพระไฝ

เล่ือนหรือ วดัไจท้์ปอลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเล่ือน   เป็นพระพุทธรูปท่ีมีอายุมากกวา่2,000ปีโดยมีเร่ืองเล่ากนัว่า
เป็นพระพุทธรูปท่ีลอยน ้ามาติดอยูใ่กล้ๆ วดัจากนั้นชาวพม่าไดเ้อาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวท่ี้วดัแลว้ปิดทององค์
พระทั้งองคต่์อมาในต าแหน่งท่ีหางคิ้วไดมี้จุดๆเหมือนไฝเกิดข้ึนจะปิดทองก่ีคร้ังก็ยงัเกิดเป็นจุดด าๆอยูต่ลอด ทางวดั
จึงไม่ไดปิ้ดทองตรงท่ีต าแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองคน้ี์กนัวา่ พระไฝเล่ือน 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจก๊ที์โย) หยดุพกัเพื่อเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อข้ึนบนภูเขาไจก้ที์โยใชเ้วลา 
เดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1ชัว่โมง น าท่านขึน้กระเช้าสู่พระธาตุอินทร์แขวน ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้ง
ทางพร้อมสัมผสัความเยน็ซ่ึงจะค่อย ๆ เยน็ข้ึน เร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน 
เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทั้งองคซ่ึ์งตั้งอยูบ่นหนา้ผาอยา่งหม่ินเหม่ดูคลา้ยวา่
จะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทร์แขวนน้ีนบัเป็น 1ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาว
พม่า เป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา ค าจนัทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทร์
ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารของโรงแรมทีพ่กั 
หลงัอาหารค ่าเชิญท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะนมสัการ
กลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเส้ือกันหนาว หรือกันลม หรือผา้ห่ม 
ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นท่ีนัง่มีความเยน็มาก พระเจดียอ์งค์น้ีเปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับบุรุษ
เปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  น าท่านเขา้พกัโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วนัทีส่อง    พระธาตุอนิทร์แขวน -  หงสาวดี -  ย่างกุ้ง                                                                        (B/L/D) 
 
เช้าตรู่  เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตาม

อธัยาศยัใส่บาตรพระสงฆห์รือถวายขา้วพระพุทธ มีชุดจ าหน่าย
บริเวณวดั เม่ือถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามก าลงัวนัหรือ
จ านวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ 
พิสูจน์ความมหัศจรรยว์่าพระธาตุองคน้ี์ตั้งอยู่ไดอ้ย่างไรโดยไม่
ลม้หรือหล่นลงมานมสัการพระเจดียไ์จก๊ที์โย ก่อนกลบั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารแลว้ออกเดินทางกลบัโดยรถบรรทุกหกลอ้ถึงคินปูนแคม้ป์เปล่ียนเป็นบสัปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหง
สาวดี  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3ชัว่โมงซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ 400 
ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี จากนั้นชม พระเจดียไ์จ๊ปุ่น ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูป
ปางประทบั  
นั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทิศตะวนัออก)และ
พระพุทธเจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องท่ีอุทิศตนให้กบัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูป
แทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ 
น าท่านตกับาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ี วดัไจค้ะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา  พระไตรปิฎก
เป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้
จากนั้นน าท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิม้หวาน ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด ของ
เมืองหงสาวดี อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื้นเมือง ผา้พื้นเมือง เป็นของฝากคนทาง
บา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุง้แม่น ้าเผา) 
หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางกลบักรุงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 
น าท่านเดินทางผา่นชม พระเจดียสุ์เล (Sule Pagada) (ถา้ตอ้งการเขา้ชม 
มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  2 USD/PAX) องคพ์ระเจดียสู์งถึง157ฟุต ตั้งอยูใ่จกลาง
กรุงย่างกุ้งสร้างอุทิศให้แก่สุเลนัตหน่ึงในส่ีนัตท่ีเก่ียวขอ้งกบัต านาน
ของพระมหาเจดียช์เวดากอง 
น าท่านชม เจดียเ์จ๊าทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ี
งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตร จากนั้นขบัรถชมตวัเมืองย่างกุ้งชมวิถีชีวิต
ความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้  
 
 

 
 
 
 

 
จากนั้ นน าท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุดอร่อยไป
พร้อมกบับรรยากาศทีห่รูหราและโรแมนติก ให้ท่านได้เกบ็ภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่งนี ้

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านกราบนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุด
ในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียนไปไหวเ้พื่อขอ
พรจากองค์เจดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองค์เจดีย์ยงัมีพระ
ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตนจะเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมด



 

น ้ าหนกัยี่สิบสามตนั ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของ
พระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดเจดีย ์ท่านจะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและ
ภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะยดืเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อน องักฤษ
กูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าข้ึนจากแม่น ้ าไดภ้ายหลงัชาวพม่าช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิม จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่ง
ความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่สมความปรารถนา 
จากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น 
สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกุสันธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุ

โย อหงั วนัทามิ สัพพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมดว้ยใบไมท่ี้แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 
 

 บทภาวนาบูชาพระมหาเจดย์ีชเวดากอง 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 
สัญลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

  หลงัจากนั้นท าท่านเขา้พกัโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทยีบเท่า 
  พร้อมรับประทานอาหารเยน็เมนูสุดพเิศษบุฟเฟต์ Seafood ทีโ่รงแรม (เบียร์ไม่อั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม     ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ                                                                                        (B/L/-) 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีแถมพิเศษสุด และมีเพียงโรงแรม

เดียวเท่าน้ัน คือเมนู 

Myanmar Snow Birdnest หรือเรียงตรงตัวว่า  รังนกหิมะ หรือภาษาจีนเรียกวา่  Xui Yan ท่านไม่ควรพลาด มีเพียง
โรงแรมเดียวเท่าน้ัน เป็นสมุนไพรท่ีเรียกว่า Tragacanth Gum (Xueyan) จะถูกหลัง่ออกมาจากเปลือกของ Xueyan 
เป็นเยื่อไมท่ี้มีค่า Tragacanth Gum (Xueyan) ท่ีหลัง่ออกมาจากไมพุ้่มหนาม Tragacanth มีรสเปร้ียวมีกล่ินเปร้ียว
ตามธรรมชาติ อยา่งไรก็ตามหลงัจากแช่ในน ้ าแลว้  Tragacanth จะน่ิมและไม่มีรสเปร้ียว จากการวิเคราะห์ทางเคมี
พบว่า Tragacanth Gum ประกอบด้วยกรด D-galacturonic, D-galactose, L-fucose, D-xylose, L-arabinose และ L-
rhamnose  เป็นท่ีเช่ือกนัว่าเป็นสมุนไพรท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่าส าหรับสมอง หัวใจ ไต หลอดเลือดและ ปอด 
ช่วยควบคุมอาการทอ้งผูก  มีตน้ก าเนิดมาจากภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนตะวนัออกและเอเชียตะวนัตกเฉียงใต,้ เอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต,้ อินเดีย, เวยีดนาม, Loas และมาเลเซีย นิยมใชท้านเพื่อ บ ารุงปอด, ความงาม 



 

08.00 น. จากนั้นน าคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่าความหลากหลายของ
สินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวายงานฝีมือ
เช่นผา้ปูโตะ๊ท่ีมีความสวยงามและราคาถูกมากผา้โสร่งหญิงชายท่ีมีลวดลายงามมาก 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
น าท่านชม พระเจดียโ์บตะตอง ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุในพระเจดียช์เวดากอง 
เม่ือพระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญข้ึนจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน พระเจดียแ์ห่งน้ี
ได้ถูก ท าลายในระหว่างสงครามโลกคร้ังท่ี2และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่โดยมีความแตกต่างกบัพระเจดีย์
ทัว่ไปคือออกแบบให้ใตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้างโปร่งให้คนเดินเขา้ไปภายในไดโ้ดยอญัเชิญพระบรมธาตุไวใ้น
ผอบทองค าให้ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนส่วนผนังใตฐ้านเจดียไ์ดน้ าทองค าและของมีค่าต่างๆท่ีมี
พุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์น าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทนัใจ”(นตัโบโบย)ี ซ่ึงชาวพม่า
ให้ความเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเช่ือวา่อธิฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนา จากนั้นน าท่านขอพรจาก 
เทพกระซิบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง ) 
 
 



 

 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านสักการะ  พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
พม่ามีน ้ าหนกัถึง 60 ตนั สูง 37 ฟุต แกะสลกัโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงถือวา่เป็นช่างท่ีฝีมือดีท่ีสุดของพม่าแลว้
น าท่านชม ปางชา้งเผอืก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัจ านวน 3 เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะ
ของชา้งเผอืกทุกประการ ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
  ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.25 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน Myanmar Airways International เที่ยวบินที ่8M331 

(อาหารว่างพร้อมเสิร์ฟบนเคร่ือง) 
19.20 น. ถึงสนามบินโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่ิงพเิศษที่เรามอบให้ลูกค้าทุกท่าน  
 ใชร้ถใหม่ 45 ท่ีนัง่ทุกกรุ๊ป 
 นอน โรงแรม 5 ดาว ทุกกรุ๊ปท่ี Grand Mercure Yangon Golden Empire 
 แถม Seafood Buffet 1 ม้ือท่ีโรงแรมหา้ดาวท่ีเราพกั ฟรีเบียร์ไม่อั้น 
 แถม Afternoon Tea ท่ี โรงแรมเรือ Vintage Luxury Yacht Hotel 
 แถมเมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าเผา 1 ม้ือ และสลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง 1 ม้ือ 

มีอกี  
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มี WIFI ท่ีเร็วและแรงทีสุ่ดในพม่า 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มีห้องพกัท่ีหรูหราทีสุ่ด 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire เป็นโรงแรมแห่งเดียวที่เสิร์ฟรังนก บ ารุงร่างกายให้ท่านในมื้อเช้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ  
แล้วจึงวางมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง *** 

 
ส่ิงทีค่วรเตรียมไป 

สัมภาระส่วนตวั เช่น เส้ือแขนยาว, รองเทา้สวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ 
เอกสารในการเดินทาง 

พาสปอร์ต ท่ีมีอายเุหลือใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 
 

**ราคาทวัร์ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่น คนขบัรถ ผู้ช่วยคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่านตลอดทริป ** 
**ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย แลว้แต่ความพึงพอใจในการบริการของหวัหนา้ทวัร์** 

*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล *** 
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมผู้ีเดินทางจ านวน  15 ท่านขึน้ไป มหีัวหน้าทวัร์เดินทาง 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจ านวนดังกล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือ เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรุณาอ่านและท าความเข้าใจ PASSPORT 
ต้องมอีายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 



 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน Myanmar Airways International (8M) 
• น ้าหนกักระเป๋า 20 Kg 
• ค่ารถน าเท่ียวตลอดทริป         
• ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 
• ค่ารถกระบะข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผูเ้ดินทางมากกวา่ 15 ท่านข้ึนไป ทางบริษทัฯจดัเป็นรถเช่าเหมาคนั

ส่วนตวัใหค้ณะของท่าน แต่ถา้คณะของท่านมีจ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่น้ี ทางบริษทัฯใชร้ถประจ าทาง จอยร่วมกบั
คณะอ่ืน  

• ค่าไกดแ์ละค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
• ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดาว และโรงแรมท่ีพระธาตุอินทร์แขวน ห้องละ 2 ท่าน  
• ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
• ค่าระวางกระเป๋าน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด **เกิน 20 กก. 
• ค่าธรรมเนียมวซ่ีา 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการท่องเท่ียว ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ

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

• ทปิหัวหน้าทวัร์ตามแต่สินน า้ใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทปิไกด์ คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ แต่ไม่ได้บังคับค่ะ) 
 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

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

• ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือภายใน 21 วนั ก่อนออกเดินทาง 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ 

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



 

• กรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบริษทัฯ ตอ้งมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบั
ทางสายการบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมท่ีพกัต่างๆ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่า
มดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่วา่ยกเลิกกรณีใดก็ตาม 

• เม่ือออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการท าให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของสาย
การบิน 
 

หมายเหตุ 

• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 
• ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรับข้ึนภาษีน ้ ามนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ ามนัเพิ่มตามความ

เป็นจริง 
• ตัว๋เคร่ืองบินท่ีออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเล่ือนวนัเดินทางหรือขอคืนเงินได ้
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือสลบัรายการท่องเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือ

เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษทัฯ จะค านึงถึงความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผู ้
เดินทางเป็นหลกั 

• บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 
การเมือง การประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ หรือทรัพยสิ์นสูญหายอนั
เน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบติัเหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

• กรณีท่ีสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆ ท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดเ้น่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ท่ีอยูเ่หนือการควบคุม
ของบริษทัฯ เป็นตน้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่ีท่านสละสิทธ์ิในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใชจ่้ายไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

• กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเขา้-ออกตามประเทศท่ีระบุไว ้ 
เน่ืองจากการครอครองส่ิงผิดกฎหมาย ส่ิงของตอ้งห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดก็ตาม 

• กรณีท่ีท่านใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

• เม่ือท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้ งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 

 
 
 
 


