
 

 
 

 
 

 

EASY MYANMAR อิ่มบุญ 



 

 
 

 

สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชันแนล 
เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู  

แจกฟรี!! ถุงผ้า ร่มพับ สร้อยข้อมือหยกพม่า พระอัฐิธาตุจากเจดีย์กาบาเอ 

 

หากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เช่นความ

ล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบิน

พิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น 

เหตุผลต่างๆทีอ่ยู่เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

 

กำหนดการเดินทาง  เดือน เมษายน - กันยายน 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 
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักห้องละ 2 ท่าน 
พักเดี่ยว เที่ยวบิน 

02-04 เมษายน 2563 10,900.- 4,500.- 
8M336 BKKRGN 10.40-11.25 

8M331 RGNBKK 16.30-18.15 
09-11 เมษายน 2563 11,900.- 4,500.- 

23-25 เมษายน 2563 10,900.- 4,500.- 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

30 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563  

(วันแรงงาน) 
12,900.- 4,500.- 

07-09 พฤษภาคม 2563 10,900.- 4,500.- 

17-19 พฤษภาคม 2563 10,900.- 4,500.- 

27-29 มิถุนายน 2563  12,900.- 4,500.- 

27-29 กรกฏาคม 2563  

(วันเฉลิม ร.10) 
12,900.- 4,500.- 

13-15 สิงหาคม 2563 11,900.- 4,500.- 

10-12 กันยายน 2563 10,900.- 4,500.- 

:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก :: 

 

ราคาอื่นๆ 

1. ทารก INFANT (อายุต่ำกว่า 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 

2. จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคา 8,900 บาท/ท่าน 
3. ราคาข้างต้นสำหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น สำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ 



 

 
 

 

08.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ N  ของ สายการ

บิน MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและ

บัตรขึน้เครื่อง 

10.40 น. เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพมา่ โดยเที่ยวบินที ่8M336 บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง  

11.25 น. ถึงสนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิธีการทาง

ศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทางแล้ว  

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80กม.(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 

ชั่วโมง)  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร) 

จากนั้นนำท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda) เจดีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็น

เจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเมียนมาร์ คนไทยนิยมเรียกว่า 

พระมหาเจดีย์มุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่

ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสาน

ระหว่างศิลปะของพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377 ฟุต สูงกว่าเจดีย์ชเวดากอง 51 

ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลง

มายังพื้นด้านล่างแต่ยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดย

แท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณี

โบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์  ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และ

สามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที ่หักลงมาเพื ่อเป็นสิริมงคล  ซึ ่งเปรียบเหมือนดั ่งค้ำจุนชีวิตให้

เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป แล้วนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 

จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาว

ดีบุเรงนอง ท่านที่ได้รับคำสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของพระพ่ีนางสุพรรณกัลยา  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – คิ้มปูนแคมป์ –   พระธาตุอินทร์แขวน                                                                               

(-/กลางวัน/เย็น)   



 

 
 

 

และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึกที่เมืองหงสา แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือ

เพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจาก

พงศาวดารและซากที่ขุดค้นพบ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน องค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่สูง 5.5 เมตร     ปิด

ทองทั้งองค์ ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้

นับเป็น 1ใน 5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง  คิ้

มปูนแค้มป์ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถเป็นรถท้องถิ่นซ่ึงเป็นรถบรรทุกขนาดหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิด

เดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางต่อประมาณ 1ชั่วโมง จะถึงจุดจอดรถที่ขึ้นเขา

พระธาตุอินทร์แขวน หลังจากนั้นจะใช้วิธีการเดินเท้าต่อไปเพ่ือเข้าโรงแรม(รถทุกคันจะต้องมาจอดที่จุดนี้และใช้

วิธีการเดินเท้าขึ้นไป หากทา่นไหนเดินไม่ไหว สามารถจ้างลูกแบกได้ โดยราคาอยู่ที่การต่อรองและระยะทาง)  



 

 
 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก 

หลังอาหารค่ำเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะ

นมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือ

ผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิด

สำหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ 

แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้น

จะมีแตค่วามสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ 

ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคำไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวนได้ แต่ต้องเป็นทองคำเปลว 100 % เท่านั้น (เข้าไปปิดทอง

ได้เฉพาะท่านสุภาพบุรุษ ส่วนท่านสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากท่านสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 

  นำท่านเข้าพักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรือเทียบเท่า 

   

 

 



 

 
 

 

วันที ่2 
พระธาตุอินทร์แขวน – คิ้มปูนแคมป์ – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ชเวตาเลียว –          เจดีย์โบตา

ทาวน์ (เทพทนัใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    (เช้า / กลางวัน/เย็น) 

 

เช้าตรู่  เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มีชุด

จำหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์

แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพบริเวณรอบพระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์

ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

หลังรับประทานอาหารแล้วออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศ

เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2-3ชั่วโมง ชมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในหงสาวดี  

นำท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย (Kyaike Kat Wine) สถานที่ทีม่ีพระภิกษุและสามเณร

ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจำนวนมาก ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอหรืออาหารแห้งไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้

หรือจะบริจาคปัจจัย (ควรเตรียมแลกเงินจ๊าดไว้สำหรับทำบุญ) หรือทำบุญข้าวสารก็ได้เช่นเดียวกัน 

จากนั้นชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ ่น ซึ ่งบูรณะเมื ่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั ่งโดยรอบทิศ 4 ทิศ

ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 

พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ

(ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพ่ีน้องที่อุทศิตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตน

ไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ แต่ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำให้พระพุทธรูปองค์ที่น้องสร้างนั้น

เกิดรอยร้าวขึ้นทันที 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านนมัสการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะ

ที่สวยงามในแบบของมอญ สร้างในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอน

ที่งดงามที่สุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง 

แต่ก็งดงามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุ้งแม่น้ำเผา) 

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง) 

นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างขึ ้นโดยทหารพันนายเพื ่อบรรจุพระบรมธาตุที่

พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน โดยเจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึง

พบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมธาตุ 2 องค์ พระพุทธรูปทอง เงิน สำริดกว่า700 องค์ จารึกดินเผา

ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ที่เป็นต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีสัน

งดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นำท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ(นัตโบโบยี)   ซ่ึง

ชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา วิธีการสักการะ

รูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ให้เอาดอกไม้ ผลไม้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ 

จากนั้นก็ให้เอาเงินบาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) ไปใส่มือของนัตโบ

โบยี 2 ใบ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้

เป็นขวัญถุง อีกหนึ่งใบให้หยอดตู้ทำบุญ 



 

 
 

 

เสร็จแล้วนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ โดยตามตำนาน

เล่าว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึงรักษาศีล และไม่ทานเนื้อสัตว์จน

เมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว วิธีการสักการะเทพกระซิบ (อะมาดอว์

เมี๊ยะ) ให้บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ เมื่อบูชาเสร็จแล้วให้ไปป้องปากกระซิบเบาๆ ที่ข้างหูท่านถึง

เรื่องท่ีเราจะขอพรโดยห้ามให้คนอ่ืนได้ยินเรื่องที่เราขอโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้งมหา

เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูป

เทียนไปไหว้เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคลนอกจากนี้รอบ

องค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวัน

เกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้ม

ด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปด

เส้นและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและ อัญมณี

ต่างๆจำนวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ท่านจะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทำ

เป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็น

ส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะยืดเอา

ไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถนำข้ึนจากแม่น้ำได้ภายหลังชาวพม่าช่วยกัน 



 

 
 

 

กู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิม จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง3ครั้ง

แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งสมความปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุด

ชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ 

ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

 

พร้อมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษ SHABU SHABU BUFFET ทานไม่อ้ัน 

หลังจากนั้นทำท่านเข้าพักโรงแรม  SULE SHANGRILA HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 บทภาวนาบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตวส์ัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 
 

 

 

วันที่ 3  ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางช้างเผือก –  พระหินอ่อน – สนามบิน – กรุงเทพ                                                                                                               

                                                                                                               (เช้า / กลางวัน / -)                                                                                        

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่

งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ พระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยเป็นศิลปะพม่าที่งดงาม 

มีขนาดความยาวขององค์ 70เมตร จากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุ้งชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจ

กลางกรุงย่างกุ้ง  

 

 

 

 

 

 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Scott Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวเมียนมาร์ สร้างขึ้นโดย

ชาวสก๊อตในสมัยที่เมียนมาร์ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าท่ีจำหน่ายใน 



 

 
 

 

ตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญ

มณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  **หากซื้อสิ้นค้าที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุก

ครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ** 

(หากวันทีเ่ดินทางเกิดเหตุให้ไม่สามารถเท่ียวชมตลาดได้ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปชมห้างตรงข้ามแทน) 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนสูลัดกุ้งมังกร เป็ดปักก่ิง) 

 

 

 

 

นำท่านชม ปางช้างเผือก (Elephant Camp) ซึ่งในประเทศไทยไม่มีให้เห็นแล้วในปัจจุบัน แต่ที่ประเทศพม่า

ป่าเขายังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ทำให้สามารถพบช้างเผือกได้ชมได้เห็นกันอยู่และช้างเผือกนั้นตรง

ตาม คชลักษณะ 5 ประการ คือ 1. งาอุ้มบาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโค้งเหมือนคันธนู 4. หางเป็นผู่5. 

เล็บขาว แล้วนำท่านเข้าชม วัดพระหินอ่อน (White Marble) เป็นพระที่สร้างขึ้นจากหินอ่อนเพียงก้อนเดียว 

โดยใช้ช่างผีมือทีด่ีที่สุดของประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมืองย่างกุ้ง นิยมมากราบขอพรกันมากมาย 

 

 

 



 

 
 

 

14.30 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

16.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เที่ยวบินที ่8M331 

 ** บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มบนเครื่อง ** 

18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

  

 

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ  

แล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง *** 

*** หากท่านสนใจเช่า POCKET WIFI หรือ SIMCARD *** 

สามารถติดต่อ AGENT ที่ท่านจองทัวร์มาได้เลย และสามารถรับสินค้าได้ ณ วันเดินทางที่สนามบิน 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเท่ียวบินที่ระบุในรายการทอ่งเที่ยว 
2. น้ำหนักกระเป๋า 20 KG 
3. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน 
4. ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามท่ีระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน 
5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
6. ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ / หัวหน้าทวัร์ ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุประเภท Medical Insurance คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด **เกนิ 20 กก. 
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ

ของโรงแรม เป็นต้น 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ 
6. ทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมประเทศค่ะ)  
7. ทิปหวัหน้าทัวร์ตามแต่สินน้ำใจของทุกท่าน (ไม่รวมในค่าทิปไกด์ คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ แต่ไม่ได้บังคับค่ะ) 

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

**ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์** 

*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล *** 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เดินทางจำนวน  15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทาง 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา 

สำคัญมาก!!! กรุณาอ่านและทำความเข้าใจ PASSPORT 

ต้องมีอายุการใช้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ 

 



 

 
 

 

เงื่อนไขการชำระเงิน 

1. ชำระค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน  (ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท) 
2. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
3. กรณกีรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับ

ทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า
มัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม 

4. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของ
สายการบิน 

 
หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนข้ึนไป 
2. ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความ

เป็นจริง 
3. ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปน็กรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิ ดเหตุสุดวิสัย หรือ

เหตุการณ์ท่ีอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทาง
เป็นหลัก 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน 
การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอัน
เนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

6. กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

7. กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 



 

 
 

 

8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า-ออกตามประเทศที่ระบุไว้  
เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

9. กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

10. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 

 

 

 


