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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนินกแอร ์ 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย-เจดียช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-คิมปูนแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

                   (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ                                 (อาหารว่าง/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                            

04.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์ ประตู 6  

Nok Air (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน  

06.30 น.    ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที่ยวบนิ DD 4230  ** มีบรกิารอาหารว่างบนเครื่องค่ะ ** 

07.15 น.        เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดีหรอื เมืองพะโค (Bago) ซึ่ง

ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมอืงมอญโบราณที่ยิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากนัน้  น าท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่วดัไจค้ะวาย สถานที่ที่มพีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก 

ท่านสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอไปบรจิาคที่วดัแห่งน้ีได ้

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้ าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุทีต่ ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่ง

ศกัดิ์สทิธิ์ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น า

ท่านนมสัการ ยอดเจดยีห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกนัว่าเป็นจดุที่ศกัดิ์สทิธิ์มาก ซึง่เจดยีน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ

ไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง   

377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกัดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 

ดว้ยน า้หนกัทีม่หาศาล ตกลงมายงัพื้นลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตก 

กระจายออกไป เป็นทีร่  า่ลอืถงึความศกัดิ์-สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งน้ียงัเป็นสถานที่ที ่

พระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบ 

ความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสทิธ์ิ และ 

สามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพือ่เป็นสริิมงคล ซึ่งเปรยีบเหมือนดัง่ 

ค ้าจุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ่งข้ึนไป 

จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 

พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัที่ยงัหลงเหลอือยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นทีป่ระทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่าน

ผูท้ี่ไดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นที่ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร ัง้

ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร  
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บ่าย   น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ  

ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ที่ขา้มผ่านชมแม่น ้ าสะโตง สถานที่ส  าคญัทางประวตัิศาสตร ์ซึ่งใน

อดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึง่น าทพัโดย สุ

รกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพมา่ตามมาทนัที่

ริมฝัง่แม่น า้สะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น า้ไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ 

ไดม้กีารปะทะกนัทีร่มิฝัง่แม่น า้สะโตง  สมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรร 

มา แมท่พัหนา้พม่าเสยีชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เหน็ขวญัเสยี จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใชย้งิสุรกรรมา

ตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า “พระแสงปืนตน้ขา้มแมน่ า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ 

อนัเป็นเครื่องราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่จนถงึทกุวนัน้ี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีกจ็ะถงึ คิ้มปูนแคม้ป์ เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เป็นรถ 

บรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดยีวทีเ่ราจะสามารถขึ้นพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลา 

เดนิทางสกัพกั เพือ่เดนิทางสู่ยอดเขา เขา้สูพ่กัที่ KYAITHIYO, YOYOLAE ,MOUNTAIN TOP   

หรอื GOLDEN ROCK HOTELเชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหลงัจากนัน้ น าชม เจดียไ์จท้โีย  

หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูง 

จากระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้นหนิ 

กลมๆ ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม ่แต่ชาวพมา่มกัยนืกรานว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตุ 

ศกัดิ์สทิธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย่์อมท าใหห้นิกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปี

เกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่า

ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครัง้ ผูน้ ัน้จะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มท ัง้ขอสิ่งใดก็จะไดส้มดัง่

ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะ

สุภาพบรุุษ สว่นสุภาพสตร ีสามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

ค า่           บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรอืนัง่สมาธทิีพ่ระเจดียไ์ดต้ลอดท ัง้คืน แต่ 

ประตูเหลก็ทีเ่ปิดส าหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกนัหนาว หรอืกนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พนัคอ 

เบาะรองนัง่เน่ืองจากบรเิวณพื้นทีน่ ัน้มคีวามเยน็มาก 

หมายเหต ุ: ยกเวน้โรงแรมที่พกั Golden Rock Hotel จะข้ึนอนิแขวนไดแ้ค่คร ัง้เดียวค่ะ 

วนัที่สอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-เจดียไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-หงสาวดี-พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย-ีพระบรมรูปพระสพุรรณ

กลัยา-พระมหาเจดียช์เวดากอง  (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                               

05.00 น.      อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน กจิกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารที่

จะใส่บาตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไม ้

  ธูปเทยีน ประมาณ 300-500 จา๊ต ท าบญุตามอธัยาศยั  

06.30 น.       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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07.30 น.      น าท่านอ าลาทีพ่กั ออกเดนิทางกลบั  เปลี่ยนนัง่รถ  ถงึคิมปนุแคม้ป์  เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบั 

  อากาศ พรอ้มน าท่านเดนิทางสู่กรุงหงสาวด ี 

  จากนัน้น าชม เจดียไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบ

ท ัง้ 4 ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิ

เหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์ือ พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก) เลา่กนัว่าสรา้งขึ้น

โดยสตรีสีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 

สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลอืกนัว่าท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ัน้เกดิรอยรา้วขึ้นทนัท ี 

จากนัน้ นมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนที่ทีม่พีทุธลกัษณะที่ 

 สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524  ซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวพมา่ท ัว่ประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ดของ 

 พมา่ องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจีทีย่่างกุง้ แต่กง็ามกว่าโดยพระบาทจะวาง 

 เหลือ่มพระบาท เป็นลกัษณะทีไ่มเ่หมอืนกบัพระนอนของไทย 

เที่ยง           บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้ าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

หลงัอาหาร สกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนที่มี

ความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มคีวามพระที่มคีวามสวยที่สุดมขีนตาที่งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

และพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกต่างกบัศิลปะของไทย 

ระหว่างทาง  น าท่านแวะสกัการะ สถปูพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจก่ะเลาะ วดัแห่งน้ีเช่ือกนัว่าเป็นสถานที่ 

  ที่เกบ็อฐัขิองพระสุพรรณกลัยา โดยมีซุม้รูปปัน้ของพระนางเป็นรูปสกัการะดว้ยเรื่องราว 

  ของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เช่ือกนัว่าหลวงปู่โงน่ ไดม้าท าพธีิปลด 

  ปล่อยดวงวญิญาณพระสุพรรณกลัยาและเหล่านายทหารไทยที่ถูกจองจ าต ัง้แต่คร ัง้เสยี 

  กรุงคร ัง้ที่สอง (เชิญร่วมระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษตัรีและนักรบไทยที่ 

  เสยีสละพระองคเ์ป็นตวัประกนัเพือ่ความสงบสุขของบา้นเมือง ร่วมสวดมนตอ์ทุศิกศุลให ้

  ดวงวญิญาณบรรพบรุุษไทยในอดีต  

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุ

กว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่

แห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน  

ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริ ิ

มงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์

หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกชี่วติ พระ 

เจดยีน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทอง 

ค าท ัง้หมดน า้หนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบริขารของ

พระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่

ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ ซึ่งท  าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นช ัน้ๆ
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งานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมาท ัง้สิ้น  ชม

ระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักู ้

ขึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมได  ้จึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สิทธิ์ ใหต้ีระฆงั 3 ครัง้แลว้

อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนั

ออกไป เช่น สเีหลอืง, สนี า้เงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

    วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ  

   ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย  

  ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา  

          *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ ***  

19.00 น.  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารชาบูชิ บฟุเฟ่ต ์อร่อยเตม็อิ่มกบัชาชูชิ สุกี้หมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปัน้สารพดัหนา้ในเครอืโออชิิ  

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั** โรงแรมสไตลโ์มเดิรน์สุดหรูระดบั 5 ดาวที่เพิง่เปิดตวัไดเ้พยีง 9 เดือน NOVOTEL YANGON MAX HOTEL 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่สาม ยา่งกุง้-สเิรยีม-เจดียเ์ยเลพญา-วดับารม-ีเจดียโ์บตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-กรุงเทพฯ                                                                       

 (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                             

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความ

สวยงามแปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงท่าของ  โปรตุเกสในสมยัโบราณ ตัง้แต่ในสมยั นายพลฟิลปิ เดอ บริโต ย ีนิโค

เต จนมาสิ้นสุดเมือ่ปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรอียุธยา ท่านจะเหน็เศษซากก าแพงสไตล ์ลูซติา  

เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ต ัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ า้ย่างกุง้ทีเ่ชื่อมต่อกบัแมน่ า้อริะวด ี 

น าท่านนัง่เรอื ชม พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอนั 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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งดงามบนเกาะกลางน า้อายุนบัพนัปี เป็นทีส่กัการะของชาวสเิรยีม เกาะน้ีไมว่่าน า้จะขึ้นสกัเท่าไหร่ 

กไ็มม่วีนัน า้ท่วมได ้ทีบ่รเิวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ น าท่านไหวส้กัการะเพือ่ขอพร พระจกบาตร  

หรอืพระอปุคุป ที่เป็นที่นับถอืของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตวัขนาดใหญ่นับรอ้ย 

ตวัที่ว่ายวนเวยีนใหเ้หน็ครบีหลงัที่โผล่เหนือผิวน ้ า น าท่านเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร ** 

จากนัน้  น าท่านเดินทางสู่ วดับารมี ใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ที่เชื่อว่ายงัมชีีวติอยู่จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ีเมือ่น ามาวาง

บนมอื จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้ีกท ัง้วดัน้ียงัไดช้ื่อว่าเป็นที่เก็บองคพ์ระบรมสารรีิกธาตุไวม้ากที่สุดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโม

คาลา  พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหนัตต่์าง ๆ พรอ้มรบัพระธาตเุพือ่น ากลบัไปบูชาเพือ่ความเป็นสริิมงคลฟรี!!  

ชม เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอ์ินเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000 ปี

ก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งน้ีถูกระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระ

บรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือ

พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่ประดบัดว้ยกระเบื้องสสีนังดงาม และมมีมุส าหรบัฝึกสมาธิ

หลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์จากนัน้น าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพมา่และชาว

ไทย วิธีการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้นกใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า  

บาท หรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ 

ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จากนั้นกเ็อาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็

จะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจ้ากนัน้น าท่านขา้มฝัง่ไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมนีามว่า 

“อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกลา่วว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล 

ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชวีติไปกลายเป็นนตั ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ

ตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้ิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชา

ดว้ยน ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จากนัน้ น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) 

หรอื ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขึ้นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัที่ยงัเป็นอาณานิคม 

ขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรยีงต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ทีจ่  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมหีลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ทีม่ศิีลปะ

ผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซื้ อสิ้นคา้

หรอือญัมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

เยน็  บรกิารอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูกว๋ยเตีย๋วเลศิรส  สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาติ มิงกาลาดง 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร ์เที่ยวบนิที่  DD 4239 

22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
........................................................................................ 
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** รายการข้ึนพระธาตอุนิแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิ์ในการสลบัวนัข้ึนตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้่านทราบ 

ลว่งหนา้ เน่ืองจากปจัจุบนัมีนักท่องเที่ยวเดินทางข้ึนเป็นจ านวนมาก และดว้ยโรงแรมมีจ านวนจ ากดั ท าใหห้อ้งพกั 

ไม่เพยีงพอต่อการรองรบันักท่องเที่ยว ในกรณีหอ้งคืนแรกเต็ม ทางผูจ้ดัจะสลบัข้ึนเป็นวนัที่สองแทน ค่ะ ** 
 

  อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตารางวนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ สเิรยีม อนิทรแ์ขวน บนิ DD พกัโนโวเทล 5 ดาว 
เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

1 ก.ค.60 3 ก.ค.60 35 12,900 11,500 10,900 4,000 

7 ก.ค.60 9 ก.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

8 ก.ค.60 10 ก.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000 

14 ก.ค.60 16 ก.ค.60 35 12,900 11,500 10,900 4,000 

15 ก.ค.60 17 ก.ค.60 35 12,900 11,500 10,900 4,000 

21 ก.ค.60 23 ก.ค.60 35 12,900 11,500 10,900 4,000 

22 ก.ค.60 24 ก.ค.60 35 12,900 11,500 10,900 4,000 

28 ก.ค.60 30 ก.ค.60 35 12,900 11,500 10,900 4,000 

29 ก.ค.60 31 ก.ค.60 35 12,900 11,500 10,900 4,000 

4 ส.ค.60 6 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

5 ส.ค.60 7 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

11 ส.ค.60 13 ส.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000 

12 ส.ค.60 14 ส.ค.60 35 15,900 15,500 14,900 4,000 

18 ส.ค.60 20 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

19 ส.ค.60 21 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

25 ส.ค.60 27 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

26 ส.ค.60 28 ส.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 
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1 ก.ย.60 3 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

2 ก.ย.60 4 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

9 ก.ย.60 11 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

15 ก.ย.60 17 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

16 ก.ย.60 18 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

23 ก.ย.60 25 ก.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

29 ก.ย.60 1 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

30 ก.ย.60 2 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

6 ต.ค.60 8 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

7 ต.ค.60 9 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

13 ต.ค.60 15 ต.ค.60 35 15,900 15,500 14,900 4,000 

14 ต.ค.60 16 ต.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000 

20 ต.ค.60 22 ต.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000 

21 ต.ค.60 23 ต.ค.60 35 16,900 16,500 15,900 4,000 

27 ต.ค.60 29 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

28 ต.ค.60 30 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

4 พ.ย.60 6 พ.ย.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

11 พ.ย.60 13 พ.ย.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 
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24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 4,000 

9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 35 15,900 15,500 14,900 4,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

23 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 35 16,900 16,500 15,900 4,000 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 35 17,900 17,500 16,900 4,000 

31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 35 16,900 16,500 15,900 4,000 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ  

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

- ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
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- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

- ** ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาปกตอิกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาท สว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

  กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ  2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

     4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

     5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
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บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง ** 


