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วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวด-ีวัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คมิปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์
แขวน -น่ังกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึน้พระธาตุ)    (-/กลางวัน/เยน็) 

04.30 น. พร้อมกนัที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6 
Nok Air (DD)โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30 น. เดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเที่ยวบิน DD 4230   

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบร้อยแลว้ Nok Air (DD)โดยมี
เจ้าหน้าที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(เวลา
ท้องถิ่นที่ เมียนม่าร์  ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึง
ช่ัวโมง) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
หรือ เมืองพะโค(Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง
หลวงที่ เก่าแก่ที่ สุดของเมืองมอญโบราณที่
ยิง่ใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมือง
ยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.45ชม. 

จากนั้น  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที ่  
  วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา 

ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว ** 

หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  
บูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพทุธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดที่ศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะ
ของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รง
บริเวณยอดฉตัร ที่ตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัที่มหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพ
เดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานที่แห่งน้ียงัเป็นสถานที่ที่พระเจา้หง
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สาล้ินด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์
ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพ่ือเป็นสิริ
มงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซ่ึงเพิง่เร่ิมขดุคน้และบูรณปฏิสงัขรณ์

เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงัที่ยงัหลงเหลืออยู ่ท  าให้สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของ 
พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่ไดรั้บค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที่ประทบัของพระนางสุพรรณกลัยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่ง
น้ีไดเ้หลือเพยีงแต่ร่องรอย ทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งอิง
จากพงศาวดาร เดินทางสู่ เมืองไจ้โท ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กที่ขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตงสถานที่
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหาร 
พม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหน้า
ของพม่าตามมาทนัที่ริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิให้ขา้ศึก
ขา้มตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัที่ริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้ 
คืบยงิถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี  
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พระแสงปืนที่ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง"นบัเป็นพระ
แสง อษัฎาวธุอนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซ่ึงเป็นจุด
ส าหรับท าการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ  (เป็นรถ
ประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึน้พระธาตุอินทร์
แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ถึงยอดเขา
ประมาณ 1 ชัว่โมง  
พิเศษสุด น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ 
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศ
อันสวยงามอีกแบบของการขึน้ชมพระธาตุอินแขวน  
*หมายเหตุ ในกรณกีระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจาก 
ธรรมชาติที่ไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็น 
ขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี* 
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณพีักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ  
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden 

Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน ้ าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดียอ์งค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร 
ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ที่ตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิที่บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าให้หินกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไปตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี
บนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ 
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พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุ
อินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ 
**ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่ 
พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืนแต่ ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว
หรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเยน็มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักท่องเทีย่วทีข่ึน้ไปกราบนมสัการ 
พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมโีรงแรมจ ากดั แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการ

เดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นห้องพดัลม เน่ืองจากบนเขามอีากาศเยน็สบาย และไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  
 

 



 

W05 MMR04_DD_APR-AUG19 

 

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่ น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย-ีพระมหาเจดีย์ชเวดากอง    
                                (เช้า/กลางวัน/เยน็) 

05.00 น.       อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ  
  ส าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ต 
  ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ 2,000 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั 
06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      ออกเดินทางกลบั เปลี่ยนน่ังรถ ถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี  
  ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่ น สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์

สมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดีต สามพระองคค์ือ  
 พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างขึ้นโดยสตรีส่ีพีน่อ้งที่มีพทุธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ตัย ์
 สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลือกนัวา่ท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ั้นเกิด 
 รอยร้าวขึ้นทนัที  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
บ่าย    นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลกัษณะที่สวยงามในแบบของ

มอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์
พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีที่ยา่งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะ
วางเหล่ือมพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทยน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองย่างกุ ้ง  จากนั้ น  
สกัการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16ฟุต
ซ่ึงเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108    ประการ   

เยน็  น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัห้าร้อย
กว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มี 
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ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเว
ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้ าหนกัยีสิ่บ
สามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จ  านวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้
องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่
ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท
ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงั
ความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็
ไม่ขึ้นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็น
ระฆังศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆัง 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีที่ประดับบนยอดฉัตร
โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
   วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกตุตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 

 ปฐมังกกสัุนธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
 ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามธิาตุโยอหังวนัทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 
  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ เต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ สารพัดหน้าในเครือโออิชิ 
จากน้ัน  น าท่านเข้าสู่ที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

หรอื น าท่านเข้าสู่ที่พัก**โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว SEDONA HOTEL YANGON 5* 

 

**ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดบั 5 ดาวทีเ่ข้าร่วมโปรโมช่ัน โดยทางทวัร์จะเป็นผู้จดัลงเลือกพกัโรงแรมเท่าน้ัน** 
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วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                                                                              
                                                       (เช้า/กลางวัน/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45

กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลก
ตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสใน
สมยัโบราณ จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระ
เจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพง 
สไตล ์ลูซิตา เนียนบาโรก(Lusitanian Baroque ) ตั้งอยู่
ริมฝ่ังแม่น ้ ายา่งกุง้ที่เช่ือมต่อกบัแม่น ้ าอิระวดี น าท่านนั่ง
เรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา พระปางมารวิชัยอันงดงาม
บนเกาะกลางน ้ าอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของชาว
สิเรียม เกาะน้ีไม่ว่าน ้ าจะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วม
ได ้ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้สักการะเพ่ือ
ขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับ
ร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน ้า จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร** 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ที่เช่ือว่ายงัมีชีวิตอยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ี

เม่ือน ามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งวดัน้ียงัไดช่ื้อว่าเป็นที่เก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากที่สุด
ดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหันตต่์าง ๆพร้อมรับพระธาตุเพ่ือน ากลับไปบูชา
เพ่ือความเป็นสิริมงคลฟรี!!ชมเจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย  8 
รูป ได้น ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย ์
แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลาง
องค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง 
เงิน ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี 
และตวัหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบ
ภาษาพม่า ภายในเจดียท์ี่ประดับด้วยกระเบื้อง
สีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด
ในองคพ์ระเจดีย ์
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จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปป้ันเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปรารถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย
หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน า
ให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอา
มาเก็บรักษาไว้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้
จากน้ันน าท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านาน
กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือ
ส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ 
ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน ้านม ข้าวตอก 
ดอกไม้ และผลไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น  น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่

ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมยัที่ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั 
สินคา้ที่จ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งาน
แกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.00 น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD 4239 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 



 

W05 MMR04_DD_APR-AUG19 

 

** รายการขึน้พระธาตุอนิแขวนทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิในการสลับวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ 
ท่านทราบล่วงหน้า เน่ืองจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดนิทางขึน้เป็นจ านวนมาก และด้วยโรงแรมมีจ านวน 
จ ากดั ท าให้ห้องพกัไม่เพยีงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ในกรณห้ีองคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลบัขึน้เป็น 

วนัที่สองแทน ค่ะ ** 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อนิทร์แขวน บิน DD 
PARK ROYAL YANGON or SEDONA YANGON HOTEL 5* 

เร่ิมเดนิทาง กลบัจากเดนิทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เดก็มเีตียง เดก็ไม่มเีตียง พกัเดีย่ว 

06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

12 เม.ย.62 14 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

19 เม.ย.62 21 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 เม.ย.62 22 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

26 เม.ย.62 28 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

03 พ.ค.62 05 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

04 พ.ค.62 06 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

10 พ.ค.62 12 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

11 พ.ค.62 13 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
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17 พ.ค.62 19 พ.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

24 พ.ค.62 26 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

25 พ.ค.62 27 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

01 ม.ิย.62 03 ม.ิย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

07 ม.ิย.62 09 ม.ิย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

14 ม.ิย.62 16 ม.ิย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ม.ิย.62 23 ม.ิย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

28 ม.ิย.62 30 ม.ิย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงต๋ัว  
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
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 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน ้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อบัุติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคบัทิปค่ะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ต้ังแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมาย่ืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เง่ือนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 
15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจบ็ป่วย :  
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 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

 กรณทีี่ท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกต๋ัว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
ส าคญั 

 หนังสือเดินทางต้องมอีายกุารใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว
เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดนิทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 


