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FD101 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อินแขวน หงสาวดี สิเรียม 3วัน2คืน  

 

CODE:FD101 ทวัรพ์มา่ ยา่งกุง้ อนิแขวน หง
สาวด ีสเิรยีม 3วนั 2คนื 

น าทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่พระพทุธศาสนา รว่มเดนิทางไปกราบไหวพ้ระและ
ท าบญุ ชมและสมัผสักบัวฒันธรรม ขนบประเพณี ประเทศพมา่ สกัการะ 3 สถาน
มหาบชูา พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระธาตอุนิแขวน พระธาตมุเุตา ขอพรกบั
เทพทนัใจ เทพกระซบิ ไหวพ้ระนอนอนัศกัด ิส์ทิธ ิ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว  
พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน ท าบญุใสบ่าตรกบัพระสงฆ ์ที ่

วดัไจค้ะวาย เยอืนเมอืงหงสา ไหวพ้ระ4ทศิ ชมพระราชวงับเุรงนอง 

พกัโรงแรมยา่งกุง้ 4ดาว  และ พกัใกลพ้ระธาตอุนิแขวน 1 คนื 
พเิศษ น ัง่กระเชา้ข ึน้พระธาตอุนิแขวน 1เทีย่ว  
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มือ้พเิศษ บฟุเฟ่ ซฟีดูส ์ทีโ่รงแรม 5ดาว + กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญ ่+เป็ดปกักิง่ 

สลดักง้มงักร 

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ไฟลส์วย เชา้-กลบัค า่ 

แถมฟรเีสรมิบารม ีซมิ เลน่เน็ต โสรง่พมา่ใส ่พรอ๊พถา่ยรปู บทสวดมนต ์

วันที ่ รายละเอียดท่องเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– วดัไจค๊ะวาย – เจดยีช์เวมอดอร ์– พระราชวงับุเรง
นอง – คมิ ปูนแคม้ป์  พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมกระเชา้ขึน้พระธาต)ุ 

2  พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– เจดยีไ์จปุ้่ น – พระนอนชเวตาเลยีว – พระนอน
ตาหวาน - พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

3  ยา่งกุง้ – สเิรยีม –เจดยีเ์ยเลพญา –เจดยีโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซบิ - 
ตลาดสกอ๊ต - กรงุเทพฯ 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตยีง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

23 - 25 Nov 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 3,500 

03 - 05 Dec 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 3,500 

09 - 11 Dec 2018  14,888  14,888 14,888 5,000 3,500 

31 Dec 2018 - 02 Jan 

2019  
17,888  17,888 17,888 5,000 3,500 

10 - 12 Jan 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 3,500 

24 - 26 Jan 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 3,500 

07 - 09 Feb 2019  12,888  12,888 12,888 5,000 3,500 
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17 - 19 Feb 2019  14,888  14,888 14,888 5,000 3,500 

14 - 16 Mar 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 3,500 

24 - 26 Mar 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 3,500 

07 - 09 Apr 2019  13,888  13,888 13,888 5,000 3,500 

11 - 13 Apr 2019  15,888  15,888 15,888 5,000 3,500 

14 - 16 Apr 2019  18,888  18,888 18,888 5,000 3,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– วดัไจค๊ะวาย – เจดยีช์เวมอดอร ์– พระราชวงั
บุเรงนอง – คมิ ปูนแคม้ป์  พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมกระเชา้ขึน้พระธาต)ุ 

04.30  พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้2 ประต ู1 เคาทเ์ตอร์
สายการบนิไทยแอรเ์อเชยีThai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวก
แกท่กุทา่น 

07.15  ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้ โดยเทีย่วบนิ FD 251 

08.00  เดนิทางถงึสนามบนิมงิกาลาดงกรงุยา่งกุง้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) จากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค(Bago) ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงที่
เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ ่และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมอืง

ยา่งกุง้(ระยะทางประมาณ 80กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 

จากนัน้ น าทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่1,000รปูทีว่ดัไจค้ะวายสถานทีท่ีม่พีระภกิษุ
และสามเณรไปศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอ
ไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ด ้

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ:กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 
ตวั                 
หลงัอาหารน าทา่นเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แก่
คูบ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บชูาสถานสิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่ เจดยีช์เวมอดอร ์
หรอื พระธาตมุเุตา(ShweMordore) เจดยีศ์กัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงทีส่ าคัญของเมอืง
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หงสาวด ีเป็นมหาเจดยีเ์กา่แกย่าวนานกวา่ 2,000 ปี ตัง้อยูก่ลางเมอืงหงสาวด ีพมา่
เรยีกพระธาตมุเุตาวา่ ‘ชเวมอดอ’พระธาตมุเุตามหาพระเจดยีอ์งคท์ีม่คีวามโดดเดน่เพราะ
เป็นเจดยีท์ีม่ลีักษณะแบบมอญ มฉัีตรแบบเรยีบๆและมอีงคร์ะฆงัของเจดยีม์ลีกัษณะ
แคบเรยีว ภายนอกหุม้ดว้ยทองจังโก ้ภายในเป็นอฐิกลวง ในสว่นบรเิวณรอบๆองคเ์จดยี ์
ก็มพีระพทุธรปูหลายองคใ์หก้ราบไหว ้ซึง่มลีกัษณะศลีปะของมอญผสมกบัศลิปะของ
พมา่มคีวามสวยงามดแูปลกตา มอีาคารตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมของพมา่ผสม
ตะวนัตกใหด้ ูนอกจากนีท้ีด่า้นหนึง่ของเจดยีก็์ยงัมพีพิธิภัณฑเ์ล็กๆ ทีเ่ก็บโบราณวตัถุ
ตา่งๆใหช้ม พระธาตมุเุตาแหง่นีไ้ดก้ลายเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพมา่ทีม่ผีูค้นทัง้
คนพมา่และคนไทยเดนิทางมาสกัการบชูาเป็นจ านวนมาก  ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จดุ
อธษิฐานอันศกัดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธปูไปค ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็น
สริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค ้าจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป จากนัน้น าทา่นชม 
พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ ึง้ (KanbawzaThardi Palace) พระราชวงั
บเุรงนองถกูคน้พบเมือ่ปี 2533 ชาวบา้นในเมอืงพะโคไดข้ดุพบไมส้กัถกูเผาใตด้นิ จงึ
แจง้ใหร้ัฐบาลพมา่เขา้มาตรวจสอบอายขุองเสาไม ้ซึง่มอีายใุนชว่งพระเจา้นันทบเุรงขึน้
ครองราชยห์ลังจากพระเจา้บเุรงนองสิน้พระชนม ์ในชว่งนัน้ศัตรพูวกชาวยะไขแ่ลตองอู
ยกทพัเขา้มาตเีมอืงหงสาวดแีละเผาจนยอ่ยยบั ทีส่ าคญัพบหลักฐานชือ่เมอืงขึน้ตา่งๆ 
สลักไวอ้ยูบ่นเสาท าซึง่ตรงตามประวตัศิาสตรข์องเหลา่เมอืงขึน้ในสมยัพระเจา้บเุรงนอง
หรอืผูช้นะสบิทศิ จงึท าใหท้างพมา่มั่นใจวา่บรเิวณนีเ้ป็นทีต่ัง้ของพระราชวงับเุรงนอง 
จงึขดุเอาซากเสาขึน้มาเพือ่สรา้งเลยีนแบบทบัแนวพระราชวงัของเดมิ โดยใหม้คีวาม
เสมอืนจรงิทัง้หมด โดยแบง่เป็นอาคารสองสว่นหลกัๆคอื กามโบสะตาหร ิหรอื กัมโพช
ธาน ีเป็นสถานทีเ่อาไวว้า่ราชการ และสว่นที ่2 คอื บัลลงักผ์ึง้ ใชเ้ป็นสถานทีบ่รรทม 
และมเีสาไมส้กัทีถ่กูคน้พบหลายตน้โชวภ์ายในใหเ้ขา้ชม จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่
เมอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กทีข่า้มผา่นชม แมน่ า้
สะโตง สถานทีส่ าคัญทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที2่ สมเด็จพระนเรศวรก าลงั
รวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพมา่ไลต่ามซึง่น าทัพโดยสรุกรรมาเป็นกอง
หนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้ของพมา่ตามมา
ทันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแมน่ ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกัน
มใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรง
ใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิ  ถกูสรุกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง 
กองทัพของพมา่เห็นขวญัเสยี จงึถอยทัพกลบักรงุหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมา
ตายบนคอชา้งนีไ้ดน้ามปรากฏตอ่มาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแมน่ ้าสะโตง"นับเป็นพระ
แสง อัษฎาวธุอันเป็นเครือ่งราชปูโภคยงัปรากฏอยูจ่นถงึทกุวนันี ้วนันี ้จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถงึ คิม้ปูน
แคม้ป์ ซึง่เป็นจดุส าหรบัท าการเปลีย่นเป็น รถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทาง
ชนดิเดยีวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางจากคมิปนู
แคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง พเิศษสดุ น าทา่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูส่ถานี
พระธาต ุใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีใหท้า่นไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัสวยงาม

อกีแบบของการขึน้ชมพระธาตอุนิแขวน 
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**หมายเหต ุในกรณีกระเชา้ปิดหรอืมเีหตสุดุวสิยัจากธรรมชาตทิีไ่มส่ามารถขึน้ได ้ทาง
บรษัิทฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทกุแทนโดยสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทกุกรณี** 

:พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel: 

หมายเหต ุ:ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่ร ัง้

เดยีว 

เชญิทกุทา่นพักผอ่นตามอัธยาศยั ไดเ้วลานัดหมาย  

จากนัน้น าทา่นชม เจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน KyaikhtiyoPagoda 
(Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหนิทอง อยูส่งูจากระดบัน ้าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะ
เป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่ง 
หมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มกัยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุยู่
ภายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรือ่ยไปตามคตกิาร
บชูา พระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใ้หถ้อืเป็นพระธาตปีุเกดิ
ของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระ
ธาตอุนิทรแ์ขวนนีค้รบ 3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะได ้
สมดัง่ปรารถนาทกุประการ อสิระตามอศัธนยาศัยหรอืทา่นสามารถขึน้ไปนมัสการหรอืน่ัง
สมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนืแต ่(พระเจดยีอ์งคน์ี ้เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิด
สาหรบัสภุาพบรุษุทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยี ์เปิดถงึเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตร ี
สามารถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได ้สามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่
ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

ค่่ำ  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

ควรเตรยีมเสือ้กันหนาวหรอืกันลมหรอืผา้หม่ผา้พันคอ เนือ่งจากดา้นบนพระธาตอนิ
แขวน อากาศเย็น 

หมายเหต:ุ**กรณีกระเป๋าใบใหญ-่กรณุาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1คนื 
เพือ่น าตดิตัวไปส าหรบัใชด้า้นบนพระธาตอินิแขวนเนือ่งจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบแบก
สมัภาระซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า(ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ใน
การใชบ้รกิาร) 
หมายเหต:ุ โรงแรมบนพระธาตอุนิแขวน สรา้งเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรบั
นักทอ่งเทีย่วทีข่ ึน้ไปกราบนมัสการพระธาตอุนิแขวน โรงแรมไมไ่ดห้รหูราเหมอืนเมอืง
ยา่งกุง้และมโีรงแรมจ ากัด แตไ่ดเ้รือ่งความสะดวกจากการเดนิทาง บางโรงแรมมเีป็น
หอ้งพดัลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเย็นสบาย 
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วันที่ 2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– เจดยีไ์จปุ้่ น – พระนอนชเวตาเลยีว – พระนอน
ตาหวาน - พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

05.0

0  

อรณุสวสัดิย์ามเชา้ อสิระตามอัธยาศยั ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมนี้
ไมไ่ดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหาร
เริม่ตน้ชดุละ 3,000-10,000จ๊าต  ดอกไมธ้ปูเทยีนเริม่ตน้ชดุละ2,000จ๊าต ท าบญุตามอัธยาศัย 

06.3

0  

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.3

0  

น าทา่นอ าลาทีพ่กั ออกเดนิทางกลบั เปลีย่นน ัง่รถ ถงึคมิปนุแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบั
อากาศ เดนิทางสูก่รงุหงสาวด ีจากนัน้น าชม เจดยีไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha) พระพทุธรปู
ปางประทบัน่ัง โดยรอบทัง้ 4ทศิ ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดม สมัมาสมพทุธเจา้ (หัน
พระพกัตรไ์ปทางทศิเหนอื) กบั พระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์สรา้งโดย 4 สาวพีน่อ้ง ทีอ่ทุศิ
ตน ใหก้บัพระพทุธศาสนา สรา้งพระพทุธรปูแทนตนเอง และสาบานตน ไมข่อ้งแวะ กบับรุษุเพศ 
จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนไีปแตง่งาน ร ่าลอืกันวา่ท าใหพ้ระพทุธรปู
องคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ:กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1ตวั ** 

บ่ำย  นมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) เป็นพระนอนที่
สวยงามทีส่ดุในพมา่ องคพ์ระมคีวามยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร ถงึแมจ้ะไมใ่หญเ่ทา่พระพทุธ
ไสยาสนเ์จา้ทตัจทีีย่า่งกุง้เทา่ไหร ่แตค่วามงามนัน้สวยงามกวา่ โดยพระบาทนัน้จะวางเหลือ่มพระ
บาทครับ ซึง่จะเป็นลกัษณะทีไ่มเ่หมอืนกบัพระนอนของไทยเรา แตเ่ป็นศลิปะทีส่วยงามอกีแบบที่
น่าสนใจครบั พระนอนชเวตาเลยีว นับเป็นพทุธบชูาศกัดิส์ทิธิ ์เป็นอันดบัสองรองจาก พระธาตุ
ชเวมอดอร ์(ไจทม์เุตา) ของเมอืงหงสาวดคีรบั จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสน์
เจาทตัย ี(KyaukHtatgyi Buddha) หรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพทุธรปูนอนทีม่ี
ความยาว 55ฟตุ สงู 16 ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ 

เย็น  น าทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค า
คูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่
เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่พระเจดยีน์ีไ้ดร้บัการบรูณะและตอ่เตมิโดย
กษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายใน
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ประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐะบรขิารของ
พระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจ านวนมาก
และยงัมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท า
เป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ที่
รวมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆงัใบ
ใหญท่ีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน่ ้ายา่งกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหรก็่ไมข่ึน้
ภายหลงัชาวพมา่ ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามัคคซี ึง่ชาว
พมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศกัดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสง
ของอัญมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไปเชน่สี

เหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 

 
19.0

0  

บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม เมนสูดุพเิศษ:บุฟเฟ่ตน์านาชาตซิฟีู๊ ดอาหาร

ทะเลสดเตมิไมอ่ ัน้ เชญิทา่นอิม่อรอ่ยกบัอาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาตไิมจ่ ากดัเวลา 

:น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  Sky Star Hotel  หรอืระดบับใกลเ้คยีงกนั : 
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วันที่ 3 ยา่งกุง้ – สเิรยีม –เจดยีเ์ยเลพญา –เจดยีโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพ
กระซบิ - ตลาดสกอ๊ต - กรงุเทพฯ 

เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงสเิรยีม(Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 45
กโิลเมตรเมือ่เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ทา่นจะเห็นเศษ
ซากก าแพงสไตล ์ลซูติา เนยีนบาโรกตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ช ือ่มตอ่กับแมน่ ้าอริะวด ี
น าทา่นน่ังเรอืชม พระเจดยีเ์ยเลพญา(KyaikHwawWunPagoda)หรอื เจดยี ์
กลางน า้ ตามต านานเลา่วา่ เจดยีแ์หง่นีส้รา้งในสมยัมอญเรอืงอ านาจ เมือ่ราวพันกวา่ปี
กอ่น โดยมคีหบดชีาวมอญเป็นผูส้รา้งและยงัไดต้ัง้จติอธษิฐานวา่ ถา้น ้าทว่มก็ขออยา่ให ้
ทว่มองคพ์ระเจดยี ์ถา้มผีูค้นมากราบไหวจ้ านวนมากเทา่ไหรก็่ขอใหไ้มม่วีนัเต็มลน้พืน้ที ่
เพราะเจดยีแ์หง่นีส้รา้งบนเกาะมสีภาพเป็นเพยีงเกาะเล็กๆกลางแมน่ ้ากวา้งใหญเ่ทา่นัน้ 
และเจดยีแ์หง่นีข้ ึน้ชือ่ในเรือ่ง ไหวพ้ระขอพรท าธรุะกจิทางการคา้ น าทา่นไหวส้กัการะ
เพือ่ขอพรพระจกบาตรหรอืพระอปุคปุทีเ่ป็นทีนั่บถอืของชาวพมา่สามารถซือ้อาหารเลีย้ง
ปลาดกุตวัขนาดใหญนั่บรอ้ยๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนอืผวิน ้า  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับยา่งกุง้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนพูเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุง้มงักร** 

จากนัน้สกัการะ เจดยีโ์บตะทาวน ์(Botahtaung Pagoda) หมายถงึ ทหาร 1,000 
นาย โดยมคีวามเชือ่เลา่กันมาตอ่ๆ กันวา่เมือ่ประมาณ 2,000ปีทีแ่ลว้ พระเจา้โอกะลาปะ
กษัตรยิม์อญ ไดใ้หท้หาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ
(สารรีกิธาต)ุทีอ่ันเชญิมาจากอนิเดยีเพือ่น าไปบรรจไุวท้ี ่มหาเจดยีช์เวดากอง และทรง
บรรจเุสน้พระเกศาธาตไุว ้1 เสน้ ในเจดยีน์ี ้วนัเวลาผา่นไป ไดม้กีารบรูณะซอ่มแซม
เจดยีผ์ลจากความเสยีหายในสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่ปรากฎวา่ไปพบของมคีา่หลาย
อยา่งภายในเจดยี ์จงึสรา้งโครงสรา้งใหมโ่ดยใหฐ้านเจดยีม์ชีอ่งซกิแซกคลา้ยเขาวงกต 
ภายในสทีองอรา่มสวยงาม และน าวตัถโุบราณจัดแสดง อกีทัง้น าพระเกศาธาตมุาบรรจุ
ในมณฑปครอบแกว้ใสใจกลางเจดยีอ์กีดว้ย จากนัน้น าทา่นขอพร นตัโบโบยหีรอื

พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย 
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วธิกีารสกัการะเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี บชูาดว้ยดอกไม ้ผลไมด้ว้ยมะพรา้ว กลว้ยนากสี

แดง เป็นเครือ่งเซน่สงัเวย เพราะถอืวา่ ป็นผลไมม้งคล เป็นสญัลกัษณ์ของความอดุม
สมบรูณ์เจรญิงอกงามของชวีติ(มขีายบรเิวณวดั) จากนัน้น าเงนิแบง้กอ์ะไรก็ไดไ้ปใสม่อื
ของเทพทันใจ 2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บไวเ้พือ่ความสริมิงคล
จากนัน้ ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบยแีคน่ีท้า่นก็จะสมตามความปรารถนา
ทีข่อไว 

จากนัน้น าทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่
“อะมาดอวเ์มีย๊ะ” ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธาในพทุธ
ศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศลี ไมย่อมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่
ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ 
หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

การเครพบูชาเทพกระซบิ อะมาดอวเ์มีย๊ะ:จะบูชาดว้ยน า้นมขา้วตอก และ ผลไม ้

และกระซบิเพือ่ขอพรทา่น 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(BogyokeAung San)หรอื 
ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาด
แหง่นีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกับพมา่ภาพวาด 
งานแกะสลกัจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้(ตลาด
ปิดวนัจันทร)์ (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย 
ทกุคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

19.25  ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่ FD258 

21.10  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
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หมายเหต ุ

หมายเหต ุ: อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่
ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้

บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้ 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั พรอ้มทีพ่กั 2 คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหารทัวร ์(เชา้ 
กลางวนั และเย็นหรอืค ่าตามรายการ) บตัรทอ่งเทีย่วสถานทีต่า่ง ๆ คา่รถ คา่จอดรถ คา่ทางดว่น คา่
มัคคเุทศก ์คา่น ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20กก. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 
บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท า
ไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามันของสายการบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนีร้บั

เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

ราคาทวัรไ์มร่วม คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีี
ชอ่งพเิศษ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) คา่
วซีา่พาสปอรต์ตา่งดา้ว คา่ภาษีการบรกิาร 3%  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, นักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต(ิเก็บเพิม่ 
800บาท), คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์1 ทา่น (บงัคบั
ตามระเบยีบธรรมเนยีมของประเทศคะ่), ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการ

บรกิาร 

เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่

ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง) 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน นับจากวนัหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ
และดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื  

การยกเลกิการจอง เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น

การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
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หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทัวรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของ

บรษัิทแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดย

จะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถ
แกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิตั ิอบุตัเิหตแุละอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิที่

เกดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุัตเิหตตุา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมร่บัผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนือ่งจาก

คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถ

ทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

7) การประกันภัย ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอบุตัเิหตจุากการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่

ทัวร ์(ทา่นสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป)  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

 


