
 

 

 

 

 

ทัวร์พมําดีด!ี! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ 
 

ยํางกุ๎ง-หงสาฯ-ไจ๎โท-สิเรียม : 3 มหาบูชาที่ศักด์ิสิทธิ์ พระเจดีย์ชเวดากอง-พระธาตุมุเตา- 
พระธาตุอินทร์แขวน ชมพระราชวังบุเรนอง พระนอนชเวตาเลียว พระนั่งใหญํ 4 ทิศ 

พระเจดีย์โบทาทอง เทพทันใจ พระนอนตาหวาน ลํองเรือไปไหว๎พระเจดีย์กลางน้้า สิเรียม  

 

 
 
พิเศษ ! สลัดกุ๎งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+กุ๎งเผาหงสา+หนังสือสวดมนต ์(คู่มืออินเดีย-เนปาล-พม่า-ศรีลังกา) 

 

 

 
 

 

โลชีช่ัน : 2-4 ก.ค./ 27-29 ส.ค./24-26 ก.ย. ราคาพิเศษ 12,900-13,900 บาท (สอบถาม/16 คนข้ึนไปออกเดินทางได)้ 

ไฮชีช่ัน : 7-9 ต.ค./18-20 พ.ย./23-25 ธ.ค./20-22 ม.ค./18-20 ก.พ./18-20 ม.ีค./18-20 เม.ย. ราคา 14,900 บาท  
เทศกาล : เข้าพรรษา 18-30 ก.ค./วันแม่ 12-14 ส.ค./ปิยะ 22-24 ต.ค./วันพ่อ 3-5 ธ.ค./รัฐธรรมนูญ 10-12 ธ.ค. 
          ปีใหม่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค./ฉัตรมงคล 5-7 พ.ค. ราคา 15,900-16,900 บาท (สอบถาม/ตั๋วเครื่องบินแพงกว่าปกต)ิ  
 

วันแรก :  กรุงเทพฯ– หงสา– พระพุทธรูปไจ๎ปุ่น – คิมปูนแค๎มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  

09.20 น.    คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 6 สายการ 
                 บินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M) เคาท์เตอร์ N1-4 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่อง 
                สัมภาระและเอกสาร 
11.50 น.    ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) 
12.35 น.    ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร 
                (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)นําท่านเดินทางสู่  
                เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด  
                ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง  
                (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ1.45 ชม.) จากนั้น 
                นําท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ๎ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) ซึ่งบูรณะเมื่อ  
                พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สม 
                เด็จพระสมณโคดมสัมมาสมพุทธเจ้า(หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ)กับ พระพุทธ 
                เจ้าในอดีต 3 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจ้า โกนาคมโน  (ทิศใต้) 2.พระพุทธเจ้ากกุสันโธ (ทิศตะวันออก)  
                3. พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา  
                สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะ กับบุรุษเพศจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา  
                1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ําลือกันว่าทําให้พระพุทธรูปองค์นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันทีนําท่านเดินทางต่อสู่  
                เมืองไจ๎โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชมแม่น้ําสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่ง 
                ในอดีตขณะที่ สมเด็จพระ นเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนําทัพโดย 

 

รายการ TV “ธรรมหรรษา” ชํอง 8  (www.Thaitv8.com) จานด้า PSI ชํอง 276 อังคาร 19.00-20.00 น.

วิทยุ AM.963 จันทร์-ศุกร์ : 09.30-10.00 น. / AM.792 เสาร์-อาทิตย์ : 23.00-24.00 น. โดย ดร.เบิร์ต  

 

รายการ TV “ธรรมหรรษา” ช่อง 8 (www.Thaitv8.com) จานด า PSI ช่อง 276 /GMMZ ช่อง 17) อังคาร 19.00 - 20.00 น. 
รายการวิทย ุ”ธรรมหรรษา” AM.963 จันทร-์ศุกร์ : 09.30-10.00 น.,AM.792 เสาร์-อาทิตย์ : 23.00-24.00 น.โดย ดร.เบิร์ต  
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                สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนต้นคาบชุดยาว 
                เก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพพม่าเสียชีวิตบนคอ กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาว 
                ดี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ้มปูนแค๎มป์  
                เพื่อทําการเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น เป็นรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็ก (เป็นรถประจําเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะ 
                สามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสักพัก เพื่อเดินทางสู่ยอดเขาเดินทางถึงที่พัก 
                                                ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นําชมเจดีย์ไจ๎ทีโย หรือพระธาตุอินทร์ 
                                                    แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)หรือก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็น 
                                                หนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่าเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตรตั้งอยู่บน 
                                                ก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่น เหม่ อยู่บนหน้าผาแต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่า 
                                                ไม่มีทางตกเพราะพระเกศาธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทํา 
                                                ให้หินก้อนน้ีทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไปตามคติการบูชาพระธาตุประจําปีเกิด 
                                                ของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระ 
                                                เกตุ แก้วจุฬามณีบนสรวง สวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร ์
              แขวนน้ีครบ 3 ครั้ง ผู้น้ันจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ  
              ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน สําหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน ที่ 
              บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองน่ัง 
              เน่ืองจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก (พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสําหรับ 
              สุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00 น. ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝาก 
              สุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน) 
               **หมายเหตุ** (กรุณาน้ากระเป๋าเล็กเตรียมสัมภาระส้าหรับ 1 คืน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)  
ค่้า      รับประทานอาหารเย็น ณ ห๎องอาหารของโรงแรม เข้าสู่พักที่ ณ KYAIKHTO HOTEL/GOLDEN  
               ROCK / MOUNTAIN TOP / YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า  
 

วันที่สอง : พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๎คะวาย-พระธาตมุุเตา-วังบุเรงนอง-พระนอนยิ้มหวาน 

-เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง     

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับท่านที่ต้องการใส่บาตร, ทําบุญที่ 
             พระธาตุอินทร์แขวน (กิจกรรมนี้ไม่บังคับ)สําหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจําหน่าย  
             ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ทําบุญตามอัธยาศัย ** 
             นําท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแค๎มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับ 
             อากาศนําท่านร่วมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจ๎คะวาย ซึ่งเป็นวัดสําคัญมีพระสงฆ์ จําพรรษากว่า 500 รูป อีก 
             ทั้งวัดนี้ยัง เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนํา 

สมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวาย
เป็นปัจจัยได้เช่นกัน) จากนั้นนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบ
นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี 
พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่
งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลกั ที่มีให้
เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเช่น 
ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก  
จากนั้นนําท่านชม เจดีย์ชเว-มอดอร์  

          หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore)ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจ 
          กลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน  
          เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยัง 
          เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพม่า นํา 
          ท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ 
          ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปค้ํากับ 
               ยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งข้ึนไป) ซึ่งเจดีย์ 
          นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและ 
          ศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐาน 
          ที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ 
          ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที ่
          แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดํา ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ 
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          ทดสอบความกล้าหาญก่อนข้ึนครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไว้ที่มุม 
          หนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์องค์ปัจจุบัน 

จากนั้นนําท่านเข้าชม พระราชวังบุเรงนองสถานที่ซึ่งมีความสําคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าบุเรง
นอง สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทําลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับ
ตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู่ ทําให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทับของ 
พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับคําสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็น
ที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้ง
ต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน
พระราชวังแห่งน้ีได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้าง 

                                                         จําลองพระราชวังและตําหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุ๎งเผา) 

จากนั้นนําทุกท่านเดินทางกลับเมือง ย่างกุ้งนําท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตา
ทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นํามา
เมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝุายสัมพันธมิตรเข้า
กลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และ
พบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับ
ด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ 
นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่า
และชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสม
ตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย 
จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัต
โบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอา
หน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่
ตั้งใจไว้ นําท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” 
ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่ง
ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไป 
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ํานม ข้าวตอก  

        ดอกไม้ และผลไม้นําท่านสักการะพระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyiBuddha)  
        นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตา 
         ที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ 

ค่้า     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! สลัดกุ๎งมังกร + เป็ดปักกิ่ง  

นําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)
เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่ม
น้ําอิระวดี เจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่า
ปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดย
พระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบ
หุ้มอยู่เป็นนํ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร
พลอยอัญมณีล้ําค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอด
องค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชน  

          ได้จํานวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาด 
          ประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและ 
          ชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข ์
          โศกโรคภัยทั้งมวลบ้างน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้น 
          ให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น  
          สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่ 
          บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูป เทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ  
          ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้ง 
          แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 
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                น้าทํานเข๎าพักที่โรงแรม ระดับ 3 ดาว Uptow/Central/Millennium/Yangon/Yuzana 

วันที่สาม เจดีย์กลางน้้า – ตลาดสก๏อต - พระหินอํอนช๎างเผือก – กรุงเทพฯ               

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมนําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจาก
กรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ  
1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัย
โบราณ ตั้งอยู่ริมแม่นํ้าย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่นํ้าอิระวดี จากนั้นชมความ
สวยงามของ เจดีย์กลางนํ้า หรือ พระเจดีย์เยเลพญา(KyaikHwawWun 
Pagoda) เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางนํ้าเป็นที่สักการะของชาวสิเรียม
บริเวณท่าเทียบเรือ สมควรแก่เวลานํา
ท่านกลับกรุงย่างกุ้ง จากนัน้ให้ท่าน 
อิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน
(BogyokeAung San)หรือ ตลาดส

ก๊อต(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตใน
สมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง 
สินค้าที่จําหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน  
ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก 

ผ้าทอ เสื้อผ้าสําเร็จรูป แปูงทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มี
ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากร
ตรวจ หมายเหตุตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวันจันทร์) 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
             นําท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้นชม  
             ช้างเผือกเชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลักษณะเด่น  
             คือ มีลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทั่งนัยน์ตาของช้าง 
             ยังเป็นสีทอง ถือว่าเป็นช้างที่หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่า 
             เองตามเข้ามาชมและสักการะช้างเผือกเหล่านี้ 
16.30น.  เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331 สายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์ 
18.15น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

 

 

 

อัตรานี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียนร์มาร์ แอร์เวย์ (8M) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ+ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน 

 ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน (ที่อินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาวเท่าน้ัน) 

 ค่าระวางนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม+อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 

 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท 

(คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ํากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 

คุ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัย

อายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) 

วันเกิด อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช๎างมีงา ช๎างไมํมีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

เงื่อนไขรายการทัวร์ : อัตราค่าบริการ ท่านละ 12,900-15,900 บาท (สอบถามวันเดินทาง)

วันรับ Passport จ่ายมัดจําก่อน 5,000 บาท และส่วนที่เหลือชจ่ายก่อนเดินทาง 20 วัน    

เอกสารในการเดินทาง : ใช ้Passport หนังสือเดนิทางมีอายใุช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน  
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อัตรานี้ไมํรวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ 
 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จาก

เมืองไทย3 USD/วัน ปกติบริษัททัวร์อื่นบังคับเก็บอย่างน้ี แต่ธรรมหรรษาทัวร์ไม่กําหนดให้ลูกทัวร์พิจารณาตาม
ความเหมาะสม รวมทิปทุกอย่างประมาณ 200-300 บาท ทั้งน้ี เน่ืองจากไกด์ไทย+พม่ามีค่าแรงประจําวันอยู่แล้ว 
ยกเว้นประเทศจีนจะไม่เหมือนประเทศอื่นในโลก ไม่มีค่าแรงรายวัน มีข้อตกลงกับร้านช้อปปิ้ง จึงต้องบังคับทิปไว้ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 
 ค่าทําวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

คําธรรมเนียมน้้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคากรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคดิค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็นต้น)  

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไป

ยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกคร้ังทั้งน้ี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่ง

ไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงนิได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะจะข้ึนอยู่กับการพจิารณาและตัดสินใจ ของสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็นสําคัญ 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง  ๆ

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า 
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผดิชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส้าหรับ จ้านวนผู๎เดินทาง 15 ทํานข้ึนไป ออกเดินทางได๎แนํนอน ถ๎าจ้านวนผู๎เดินทาง 10-
15 ทําน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตํจะไมํมีหัวหน๎าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๏ปด๎วยแตํจะมี ไกด์ท๎องถิ่น ที่พูด
ภาษาไทยได๎เป็นอยํางดี คอยรับที่สนามบินพมํา และ จะคอยบริการทุกทําน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมําเป็น
อยํางดี แตํถ๎าต่้ากวํา 10 ทําน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมํออกเดินทางในกรุ๏ปน้ัน 

หนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 8 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหน๎าที่เหลือไว๎ประทับตราไมํน๎อยกวํา 2 หน๎า 


