
 

 
 

 

 
 

 

 

สายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย ์อนิเตอรเ์นชนัแนล 
เมนูพเิศษ!! สลดักุง้มงักร เป็ดปักกงิ กุง้แมนํ่าเผา บฟุเฟ่ตซ์ฟีู้ ด+เบยีรไ์มอ่นั  

แจกฟร!ี! ชุดอมิบญุ ถงุผา้ รม่พบั โสรง่ เทพทนัใจ 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

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

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



หากทา่นตอ้งการจองตัวเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทยีวบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทกีอ่น กรณุาเลอืกซอืบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททสีามารถเลอืนวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของ
เทยีวบนิ การยกเลกิเทยีวบนิ มกีารยบุเทยีวบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลยีนแปลง เนืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์
แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทอียูเ่หนือความควบคมุ

ของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

กาํหนดการเดนิทาง  เดอืน ตลุาคม - มนีาคม 2563 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดยีว เทยีวบนิ 

03-05 พฤศจกิายน 2562 11,900 4,500.- 

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

07-09 พฤศจกิายน 2562 12,900 4,500.- 

17-19 พฤศจกิายน 2562 11,900 4,500.- 

23-25 พฤศจกิายน 2562 12,900 4,500.- 

24-26 พฤศจกิายน 2562 11,900 4,500.- 

28-30 พฤศจกิายน 2562 12,900 4,500.- 

03-05 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่) 12,900 4,500.- 

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

04-06 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่) 12,900 4,500.- 

09-11 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนนู) 12,900 4,500.- 

15-17 ธนัวาคม 2562 11,900 4,500.- 

19-21 ธนัวาคม 2562 11,900 4,500.- 

22-24 ธนัวาคม 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 กมุภาพนัธ ์2563 11,900 4,500.- 

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

13-15 กมุภาพนัธ ์2563 12,900 4,500.- 

23-25 กมุภาพนัธ ์2563 11,900 4,500.- 

27-29 กมุภาพนัธ ์2563 12,900 4,500.- 

05-07 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

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

08-11 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

 19-21 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

22-24 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

29-31 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

:: ราคาโปรโมชนั ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอนืๆ 
1. ทารก INFANT (อายตุํากวา่ 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 
2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้วัเครอืงบนิราคา 9,900 บาท/ทา่น 
3. ราคาขา้งตน้สําหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นนั สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ท ี

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประต ู6 ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิเคาน์เตอร ์N  ของสายการ

บนิ MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจา้หนา้ทคีอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบัตร
ขนึเครอืง 

10.40 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยเทยีวบนิท ี8M336 บรกิารอาหารวา่งและเครอืงดมืบนเครอืง  
11.25 น. ถงึสนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ (เวลาทปีระเทศพมา่ชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี หลังจากผ่านพธิกีารทาง

ศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกอ่นออกเดนิทางแลว้  
  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด(ีBAGO) ซงึอยูห่า่งจากย่างกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-

2 ชวัโมง)  
เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แมนํ่าเผา) 

จากนันนําท่านนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda) เจดยีท์ตัีงอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็น
เจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงิศกัดสิทิธขิองประเทศเมยีนมาร ์คนไทยนยิมเรยีกว่า 
พระมหาเจดยีม์ุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซงึชาวมอญและชาวพมา่เชอืกันว่าเป็นจุดที
ศักดสิทิธมิาก ซงึเจดยีน์ ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์เีป็นศลิปะทผีสมผสาน
ระหว่างศลิปะของพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟุต สูงกว่าเจดยีช์เวดากอง 51 
ฟตุ มจีุดอธษิฐานทศัีกดสิทิธอิยูต่รงบรเิวณยอดฉัตรทตีกลงมาเมอืปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนําหนักทมีหาศาล ตกลง
มายังพนืดา้นล่างแตย่อดฉัตรกลับยังคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นทรํีาลอืถงึความศักดสิทิธโิดย
แท ้และสถานทแีห่งนียังเป็นสถานททีพีระเจา้หงสาลนิดํา ใชเ้ป็นทเีจาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณี
โบราณเพือทดสอบความกลา้หาญก่อนขนึครองราชย ์ท่านจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศักดสิทิธ ิและ
สามารถนําธูปไปคํากับยอดของเจดีย์องค์ทีหักลงมาเพือเป็นสริิมงคล ซงึเปรียบเหมือนดังคําจุนชีวติให ้
เจรญิรุ่งเรอืงยงิขนึไป แลว้นําทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง ซงึเพงิเรมิขดุคน้และบูรณะปฏสิังขรณ์เมอืปี 2533 
จากซากปรักหักพังทยัีงหลงเหลอือยู่ทําใหส้ันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนีเป็นพระราชวังของพระเจา้หง
สาวดบีุเรงนอง ท่านทไีดร้ับคําสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ นอกจากนียังเป็นทปีระทับของพระพีนางสพุรรณ
กัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครังตอ้งตกเป็นเชลยศกึทเีมืองหงสา แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนีได ้
เหลอืเพยีงแตร่อ่งรอยทางประวัตศิาสตร ์และถูกสรา้งจําลองพระราชวังและตําหนักต่างๆ ขนึมาใหม่โดยอา้งองิ
จากพงศาวดารและซากทขีดุคน้พบ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

วนัท ี1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี – พระธาตมุเุตา – พระราชวงับเุรงนอง – คมิปนูแคมป์ –   

พระธาตอุนิทรแ์ขวน                                                                               (-/กลางวนั/เย็น)   



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนันพาท่านเดนิทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวน องค์เจดยี์ขนาดเล็ก ตังอยู่บนกอ้นศลิาใหญ่สูง 5.5 เมตร     
ปิดทองทังองค ์ซงึตังอยู่บนหนา้ผาอย่างหมนิเหม่ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอนิทร์
แขวนนีนับเป็น 1ใน 5มหาบชูาสถานสงูสดุของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะ
ถงึ  คมิปูนแคม้ป์ เพอืทําการเปลยีนเป็นรถเป็นรถทอ้งถนิซงึเป็นรถบรรทุกขนาดหกลอ้ (เป็นรถประจําเสน้ทาง
ชนดิเดยีวทเีราจะสามารถขนึพระธาตอุนิทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางต่อประมาณ 1ชัวโมง จะถงึจุดจอดรถที
ขนึเขาพระธาตอุนิทรแ์ขวน หลังจากนันจะใชว้ธิกีารเดนิเทา้ต่อไปเพือเขา้โรงแรม(รถทุกคันจะตอ้งมาจอดทจีุด
นีและใชว้ธิกีารเดนิเทา้ขนึไป หากท่านไหนเดนิไม่ไหว สามารถจา้งลกูแบกได ้โดยราคาอยู่ทกีารต่อรองและ
ระยะทาง)  
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรมทพีกั 
 

หลังอาหารคําเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนังสมาธหิรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ถา้จะ
นมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทยีนืสูพ่ระเจดยีไ์จ๊กท์โีย ควรเตรยีมเสอืกันหนาว หรอืกนัลม หรอื
ผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองนังเพราะพืนทนัีงมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ีเปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กทเีปิด
สําหรับบรุุษเปิดถงึเวลา 20.00 น. เทา่นัน 
 
ตามคตกิารบูชาพระธาตุประจําปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทร์แขวนนีใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ 
แทนพระเกตแุกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชอืว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนีครบ 3 ครัง ผู ้
นันจะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทังขอสงิใดก็จะไดส้มดังปรารถนาทกุประการ 
ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพือปิดทององคพ์ระธาตุอนิทร์แขวนได ้แต่ตอ้งเป็นทองคําเปลว 100 % 
เทา่นัน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะทา่นสภุาพบรุุษ สว่นทา่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากทา่นสภุาพบรุุษเขา้
ไปปิดแทนได)้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  นําทา่นเขา้พักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
   



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี2 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – คมิปนูแคมป์ – หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – เจดยีไ์จปุ๊่ น - ชเวตาเลยีว –      
เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ เทพกระซบิ) – พระมหาเจดยีช์เวดากอง    (เชา้ / กลางวนั/เย็น) 

  
 
เชา้ตรู ่  เชญิท่านนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวนหรอืใสบ่าตรตามอธัยาศัยใสบ่าตรพระสงฆห์รอืถวายขา้วพระพุทธ มชีดุ

จําหน่ายบรเิวณวัด เมอืถวายขา้วพระพุทธนยิมจุดเทยีนตามกําลังวันหรอืจํานวนอายุ นมัสการ พระธาตอุนิทร์
แขวน และนมัสการสงิศักดสิทิธบินภเูขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพบรเิวณรอบพระธาตุ พสิจูน์ความมหัศจรรย์
ว่าพระธาตอุงคนี์ตังอยูไ่ดอ้ยา่งไรโดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
หลังอาหารแลว้ออกเดนิทางกลับโดยรถบรรทุกหกลอ้ถงึคนิปูนแคม้ป์เปลยีนเป็นบัสปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืง
หงสาวด ี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3ชัวโมงซงึเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณทมีีอายุ
เกา่แกก่ว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานทสีําคญัในหงสาวด ี 
นําทา่น ตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ท ีวดัไจค้ะวาย (Kyaike Kat Wine) สถานททีมีพีระภกิษุและสามเณร
ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ท่านสามารถนําสมดุ ปากกา ดนิสอหรืออาหารแหง้ไปบรจิาคทวัีดแห่งนไีด ้
หรอืจะบรจิาคปัจจัย (ควรเตรยีมแลกเงนิจา๊ดไวส้ําหรับทําบญุ) หรอืทําบญุขา้วสารก็ไดเ้ชน่เดยีวกนั 
จากนันชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซงึบรูณะเมอื พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทับ นังโดยรอบทศิประกอบดว้ย
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพักตร์ไปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์
คอื พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทศิตะวันออก)และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ(ทศิ
ตะวันตก)สรา้งโดยสสีาวพนีอ้งทอีทุศิตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่
ขอ้งแวะกบับรุุษเพศ แตต่่อมา 1 ใน 4 สาวหนไีปแตง่งาน รําลอืกนัว่าทําใหพ้ระพุทธรูปองคท์นีอ้งสรา้งนันเกดิ
รอยรา้วขนึทันท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนันนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีวหรอืพระนอนยมิหวาน พระพุทธรูปนอนทีมีพุทธ
ลักษณะทสีวยงามในแบบของมอญ สรา้งในปี พ.ศ.2524 ซงึเป็นทเีคารพนับถอืของชาวพม่าทัวประเทศและ
เป็นพระนอนทงีดงามทสีดุของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์
เจา้ทัตจทียีา่งกุง้ แตก็่งดงามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลอืมพระบาท ซงึจะเป็นลักษณะทไีมเ่หมอืนกับพระนอน
ของไทย    

 
 
เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แมนํ่าเผา) 
 

 
 



หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางกลบักรงุยา่งกุง้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชวัโมง) 

นําท่านชม เจดยีโ์บตาทาวน ์(Botataung Pagoda) สรา้งขนึโดยทหารพันนายเพือบรรจุพระบรมธาตุที
พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมอื 2,000 ปีกอ่น โดยเจดยีแ์หง่นถีกูระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึ
พบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาต ุพระบรมธาตุ2 องค ์พระพุทธรูปทอง เงนิ สํารดิกว่า700 องค ์จารกึดนิเผา
ภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณอ์นิเดยีทางใตท้เีป็นตน้แบบภาษาพมา่ภายในเจดยีป์ระดับดว้ยกระเบอืงสสัีน
งดงาม และมมีุมสําหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์นําท่านสักการะขอพรจาก เทพทนัใจ(นัตโบโบย)ี   
ซงึชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชอืว่าอธฐิานสงิใดจะสมความปรารถนา วธิีการ
สักการะรูปปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้นืๆมา
สกัการะ จากนันก็ใหเ้อาเงนิบาท หรอืจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย) ไปใสม่อื
ของนัตโบโบย ี2 ใบ จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนวิชขีองนัตโบโบยไีหวข้อพรแลว้ดงึกลับมา 1 ใบ เอามา
เก็บรักษาไวเ้ป็นขวัญถุง อกีหนงึใบใหห้ยอดตูทํ้าบญุ 

เสร็จแลว้นําทา่นขา้มฝังไปอกีฟากหนงึของถนนเพอืสกัการะ เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มยีะ โดยตามตํานาน
เลา่วา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทเีกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ จงึรักษาศลี และไมท่านเนือสตัวจ์น
เมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนัตซงึชาวพม่าเคารพกราบไหวกั้นมานานแลว้ วธิกีารสักการะเทพกระซบิ (อะมาดอว์
เมยีะ) ใหบ้ชูาดว้ยนํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้เมอืบชูาเสร็จแลว้ใหไ้ปป้องปากกระซบิเบาๆ ทขีา้งหูท่าน
ถงึเรอืงทเีราจะขอพรโดยหา้มใหค้นอนืไดย้นิเรอืงทเีราขอโดยเด็ดขาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนันนําทา่นกราบนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องคําคู่บา้นคู่เมอืง
ประเทศพมา่อายกุว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้มหา
เจดยีท์ใีหญ่ทสีดุในพม่าสถานทแีห่งนีมลีานอธฐิานจุดทบีเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม ้
ธูปเทยีนไปไหวเ้พือขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากองณลานอธษิฐานเพอืเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคลนอกจากนี
รอบองค์เจดยี์ยังมีพระประจําวันเกดิประดษิฐานทังแปดทศิรวม8องค์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนําพระ
ประจําวันเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ พระเจดยีน์ีไดรั้บการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาล องค์
เจดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองคําทังหมดนําหนักยสีบิสามตัน ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
จํานวนแปดเสน้และเครืองอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทังสามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอย
และ อัญมณีต่างๆจํานวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดยี ์ท่านจะไดช้มความงามของวหิาร
สทีศิซงึทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชันๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชนิที
รวมกันขนึเป็นสว่นหนงึของพุทธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทังสนิ ชมระฆังใบใหญ่ทอีังกฤษ
พยายามจะยดืเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่นําย่างกุง้เสยีก่อน อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถนําขนึจากแม่นําได ้
ภายหลังชาวพม่าช่วยกันกูข้นึมาแขวนไวท้เีดมิ จงึถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซีงึชาวพม่าถอืว่าเป็น
ระฆังศกัดสิทิธใิหต้รีะฆัง3ครังแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดดั้งสมความปรารถนา จากนันใหท้่านชมแสงของอัญ
มณทีปีระดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุด ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนํีาเงนิ, สสีม้,  
สแีดง เป็นตน้ 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

วันทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสัุนธงั สวุรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะต ิตตยิงั กัสสปัง พุทธจวีะรัง ธาตโุย ธัสสะต ิจตกุงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิอหงั วันทาม ิตุระโต 
อหงั วันทาม ิธาตโุย อหงั วันทาม ิสัพพะทา อหงั วันทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

  
พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นเมนูสดุพเิศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุง้มงักรสดๆ ทานไดไ้ม่อนั ท ี
Pan Pacific Hotel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
หลงัจากนนัทําทา่นเขา้พกัโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

                        บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันเกิด อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 

สัญลักษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมงีา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน พญานาค 



วนัท ี3  ยา่งกุง้ – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางชา้งเผอืก –  พระหนิออ่น – สนามบนิ – กรงุเทพ                                                                                          
                                                                                                                         (เชา้ / กลางวนั / -)                                                                                       

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นชม เจดยีเ์จ๊าทัตจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซงึเป็นพระทมีคีวามสวยงามทสีดุ มขีนตา
ทงีดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกันซงึแตกต่างกบัศลิปะของไทยทปีระดษิฐานพระ
พุทธไสยาสน์เป็นศลิปะพม่าทงีดงามโดยมขีนาดความยาวขององค7์0เมตร จากนันขับรถชมตัวเมอืงย่างกุง้ชม
วถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

จากนันนําทา่นเทยีวชม ตลาดโบโจก๊อองซาน (Scott Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวเมยีนมาร์ สรา้งขนึโดย
ชาวสกอ๊ตในสมัยทเีมยีนมารย์งัเป็นอาณานคิมของอังกฤษ ลักษณะอาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ทจํีาหน่าย
ในตลาดแห่งนมีหีลากหลายชนดิ เชน่ เครอืงเงนิ ทมีศีลิปะผสมระหว่างมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้
อญัมณี หยก ผา้ทอ เสอืผา้สําเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้  **หากซอืสนิคา้ทมีรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย
ทกุครัง เนอืงจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ** 
(หากวันทีเดนิทางเกดิเหตุใหไ้ม่สามารถเทยีวชมตลาดได ้ขออนุญาตปรับเปลยีนโปรแกรมไปชมหา้งตรงขา้ม
แทน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูสลัดกุง้มังกร เป็ดปักกงิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําท่านชม ปางชา้งเผอืก (Elephant Camp) ซงึในประเทศไทยไมม่ใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน แตท่ปีระเทศพม่า
ป่าเขายังมคีวามอดุมสมบูรณ์คอ่นขา้งสงู ทําใหส้ามารถพบชา้งเผอืกไดช้มไดเ้ห็นกันอยู่และชา้งเผอืกนันตรงตาม 



คชลักษณะ 5 ประการ คอื 1. งาอุม้บาตร 2. ผวิเปลอืกมะนาว 3. หลังโคง้เหมอืนคันธนู 4. หางเป็นผู5่. เล็บขาว 

แลว้นําทา่นเขา้ชม วดัพระหนิออ่น (White Marble) เป็นพระทสีรา้งขนึจากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีว โดยใชช้า่ง
ผมีอืทดีทีสีดุของประเทศพมา่ ปัจจุบันชาวเมอืงยา่งกุง้ นยิมมากราบขอพรกนัมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.30 น. สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 
16.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพมหานครโดยสายการบนิ MYANMAR AIRWAYS เทยีวบนิท ี8M331 
 ** บรกิารอาหารวา่งและเครอืงดมืบนเครอืง ** 
18.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
  

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

 

 

 

 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงอืนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทพีอใจ  
แลว้จงึวางมดัจําเพอืประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ ตามเทยีวบนิทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีว 
 นําหนักกระเป๋า 20 KG 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํามัน 
 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีวหรอืระดับเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ค่าเขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีว 
 คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หวัหนา้ทวัร ์ทคีอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋านําหนักเกนิกวา่ทสีายการบนิกําหนด **เกนิ 20 กก. 
 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครอืงดมื นอกเหนือจากรายการทอ่งเทยีว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์มนิบิาร์

และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิและภาษีหกั ณ ทจี่ายของแตล่ะประเทศ 

**ราคาทวัรไ์มร่วมทปิไกดท์อ้งถนิ คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่นตลอดทรปิ ** 
**คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทวัร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลยีนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 
การเดนิทางในแตล่ะครงัจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน  15 ทา่นขนึไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเลอืนการเดนิทางหรอื เปลยีนแปลงราคา 

สําคญัมาก!!! กรณุาอา่นและทาํความเขา้ใจ PASSPORT 
ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 



 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมประเทศ
คะ่)  

 ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามแตส่นินําใจของทกุทา่น (ไมร่วมในคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ แต่
ไมไ่ดบ้งัคบัคะ่) 

 
เงอืนไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่มัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
(ชว่งเทศกาลมดัจําทา่นละ 10,000 บาท) 

 ชําระเงนิค่าทวัรส์ว่นทเีหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เงอืนไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธเิก็บค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัรท์งัหมด 
 กรณีกรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลต่างๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการัน

ตมีัดจําทนัีงกับทางสายการบนิ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทพัีกต่างๆ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือออกตัวแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการทําใหเ้ดนิทางไม่ไดไ้ม่สามารถขอคนืค่าตวัได ้
เนอืงจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา ในกรณีทผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขนึ

ไป 
 ในกรณีทสีายการบนิประกาศปรับขนึภาษีนํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าภาษีนํามัน

เพมิตามความเป็นจรงิ 
 ตัวเครอืงบนิทอีอกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลอืนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทยีวตามความเหมาะสม ในกรณทีเีกดิเหตุ

สุดวสิัย หรือเหตุการณ์ทอียู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลิกเทยีวบนิ การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอันเนืองมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทสีถานททีอ่งเทยีวใดๆ ทไีม่สามารถเขา้ชมไดเ้นืองจากเหตุสดุวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทอียู่
เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

 กรณีทที่านสละสทิธใินการใชบ้รกิารใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานทใีดๆ ก็ตามทรีะบุในรายการท่องเทยีว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

 กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตาม
ประเทศทรีะบุไว ้ เนืองจากการครอครองสงิผดิกฎหมาย สงิของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืค่าทวัรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีททีา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางเพอืการทอ่งเทยีวกบัคณะทวัร ์หากทา่นถกู
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คืนค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆ 
ทงัสนิ 

 เมือท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทงัหมด 

 

 

 


