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เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล ์โหลดกระเป๋าได ้20 กิโลกรมั 

สะสมไมล ์ROP ได ้บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งด่ืมบนเครือ่ง 

 สกัการะ เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
 สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน  
 ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู  
 ชมความงดงามอรา่มตาสทีองที ่เจดยีช์เวดากอง มหาเจดยีศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัของพมา่ 
 ขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมา่ 
 ชอ้ปป้ิง ตลาดสกอ๊ต 

 

วนัที ่ รายละเอยีดการทอ่งเทีย่ว มือ้อาหาร โรงแรม หรอื เทยีบเทา่ 

พม่า-ย่างกุง้-หงสาวดี-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 3 วนั 2 คนื 



  

 

 

 

 

D1 
กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้-หงสาวด ี – ผา่นชมสสุานสานสงครามเกาเทยีน – พระราชวงั

บเุรงนอง-คิม้ปนูแคมป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถขึน้พระธาต)ุ 

- / L / D  

D2 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระไฝเลือ่น – วดัไจค๊ะวาย – เจดยีช์เวมอดอร ์– 

เจดยีไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลยีว – พระตาหวาน – ตลาดสกอ๊ต – เจดยีช์เวดากอง 

B / L / D 
YEO YEO LAY HOTEL/  

KYAIKEHTO HOTEL OR SML 

D3 เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ B / - / - 
BEST WESTERN GREEN HILL 

HOTELOR SUMMIT PARK VIEW 

     ***พเิศษ!!!พกัอนิทรแ์ขวน 1 คนื / ยา่งกุง้ 1 คนื*** 

วนัที ่1 
     กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้-หงสาวด ี– ผา่นชมสสุานสานสงครามเกาเทยีน – พระราชวงับเุรงนอง 

     ค ิม้ปนูแคมป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถขึน้พระธาต)ุ 

07.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์E 
ของสายการบนิ Thai Smile (WE) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบตัรขึน้เครือ่ง 

10.00น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยเทีย่วบนิที ่WE351 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.55น.       เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืง
มอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ และ อายมุากกว่า 400 ปี อยูห่่างจากเมอืงยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.ผา่นชมสสุานสงครามเกาเทยีน เป็นสสุานของเหลา่ทหารสมัพันธมติร
ในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 อยู่ออกไปจากตัวเมอืงยา่งกุง้ประมาณหนึง่ชั่วโมง สามารถเหมารถแท็กซีไ่ป
จากตัวเมอืงได ้ส่วนรถโดยสารสาธารณะไม่แน่ใจว่ามผี่านไหม ส่วนตัวเดนิทางดว้ยรถตูท้ีเ่หมาไปวัดพระ
ธาตุอนิทรแ์ขวน และไดแ้วะทีน่ี่ตอนขากลับ ลักษณะสถานทีก่็คลา้ยกับสสุานสัมพันธมติรทีเ่มอืงกาญ เป็น
สนามหญา้กวา้งๆ ประดับดว้ยดอกไม ้มสี ิง่ก่อสรา้งรูปโคง้ ประดับแผ่นหนิอ่อนที่สลักชือ่ผูเ้สยีชวีติจาก
สงคราม บรรยากาศเงยีบสงบ และน่าเศรา้ทีเ่ห็นหลมุศพมากมายจากสงครามโลกในครัง้นี้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
                      จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ ึง้ (Kanbawza Thardi Palace) ซึง่เพิง่เริม่

ขดุคน้และบูรณปฏสิังขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู ่ท าใหส้ันนษิฐานไดว้่า
โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดรั้บค าสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และ
เป็นทีป่ระทับของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้ง
เสยีกรุงศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลอืเพยีงแต่รอ่งรอยทางประวัตศิาสตร ์และ
ถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร 
จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิม้ปนูแคม้ป์  
เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่รา 
จะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสกัพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา  

พักที ่Yeo Yeo Lay Hotel หรอืเทยีบเทา่ ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
น าชม เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้น
หนิทอง อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆสงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้น
หนิกลมๆ ที่ตัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามักยนืกรานว่าไม่มทีางตกเพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุยูภ่ายใน พระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเรือ่ยไป ตามคตกิาร
บชูาพระธาตปุระจ า ปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนีใ้หถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระ
เกตแุกว้ จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีค้รบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะ
มแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทกุประการ 
ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะ
สภุาพบรุษุ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (2) 
จากนัน้ท่านสามารถขึน้ไปนมัสการหรอืน่ังสมาธทิี่พระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนื แต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับ
สภุาพบรุษุ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรยีม เสือ้กนัหนาว หรอืกนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรอง
น่ังเนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมาก 

 

วนัที ่2 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระไฝเลือ่น – วดัไจค้ะวาย – เจดยีช์เวมอดอร ์– เจดยีไ์จปุ้่ น 

พระนอนชเวตาเลยีว – พระตาหวาน – ตลาดสกอ๊ต – เจดยีช์เวดากอง 

05.00 น.      อรุณสวัสดิย์ามเชา้ อสิระตามอัธยาศัย ส าหรับผูท้ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน อาหารที่จะใส่บาตร
สามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทยีน ประมาณ 300-
500 จ๊าต ท าบญุตามอธัยาศัย  

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
07.30 น.      อ าลาทีพ่ัก น าทา่นออกเดนิทางกลับ  เปลีย่นน ัง่รถ  ถงึคิม้ปนูแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 
  พรอ้มน าท่านเดนิทางสู่กรุงหงสาวดี จากนั้นน าท่านนมัสการ วดัไจ๋ป๋อรอ (วดัพระไฝเลือ่น) มีอายุ

มากกวา่ 2,000 ปี ซึง่มเีรือ่งราวเลา่มากมายเกีย่วกบัสถานทีแ่หง่นี ้รายการ National Geographic Society 
ไดเ้คยมาถา่ยท าสารคดทีีน่ีม่ากกวา่ 10 ครัง้ ซึง่ในแตล่ะครัง้ต าแหน่งไฝทีบ่รเิวณหนา้ผากจะไมต่รงกนัเลย
ซึง่เป็นเรือ่งมหัศจรรยม์าก จากนัน้น าทา่น ตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ทีว่ดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่ ี
พระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไป
บรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ดห้รอืบรจิาคปจัจยัใหก้บัทา่น (ควรเตรยีมแลกแบงคเ์ล็กๆไวส้ าหรบัท าบญุ) 
ทา่นเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บชูา
สถานสิง่ศักดิส์ทิธิ์ของพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ น าท่านนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชือ่กันวา่เป็นจุดทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก ซึง่
เจดียน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็นศลิปะที่ผสมผสานระหว่าง
ศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู 377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ 
มจีดุอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลง
มายังพืน้ล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิ-์สทิธ์
โดยแท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์ 
ทา่นจะไดน้มสัการ ณ จุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ี่
หกัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค า้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป 
 จากนัน้น าชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ สูง 30 เมตร 
ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้
ในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) เล่ากันว่าสรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ี่นอ้งที่มี
พทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนไีปแตง่งาน 
ร ่าลอืกันวา่ท าใหพ้ระพทุธรปูองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ีน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว 
กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มพีุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ .ศ.2524 ซึง่เป็นที่

เคารพนับถอืของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ด
ของพมา่ องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เทา่พระ
พุทธไสยาสน์เจา้ทัตจีที่ย่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง
เหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลักษณะทีไ่มเ่หมอืนกบัพระนอนของไทย 

 
 



  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) พเิศษ!!กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั 
 

สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 
ฟุต สูง 16 ฟุต ซึง่เป็นพระที่มคีวามพระที่มคีวามสวยที่สุดมขีนตาที่งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 
ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 
จากนัน้ น าทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน หรอื ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้ง
ขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานคิมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลัง สนิคา้ที่
จ าหน่ายในตลาดแหง่นีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้   
(หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงให้
ศลุกากรตรวจ) 
น าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่า
สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุ
ในพมา่ สถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ป
เทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมง
คล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิ
วนัไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ีไ้ดรั้บการบรูณะและต่อ
เติมโดยกษัตรยิ์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั ้งหมดน ้ าหนักยี่ส ิบสามตันภายใน
ประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องค์
กอ่นทัง้สามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ จ านวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่
ประดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ ซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นส่วนหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมี
ต านานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญท่ีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน่ ้ายา่ง
กุง้เสียก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ี่เดิมได  ้จึงถือเป็น
สญัลักษณ์แหง่ความสามคัค ี
ซึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศักดิส์ทิธิ ์ใหต้รีะฆงั 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ 
จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงส ี
ตา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

 
สรงน า้ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิป์ระจ าวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวดากอง 

 
ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

   วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ  
 ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย  
 ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ 
  อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา  
               *** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ
กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูาง
ยาว 

หนหูางส ัน้ พญานาค 



  

 

 

 

 

 
 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (5) บรกิารทา่นดว้ยเมนสูลดักุง้มงักร และเป็ดปกักิง่ 

  พักที ่Summit Park View Hotel หรอื Best Western Green Hill หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3         เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ –เทพกระซบิ-ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

จากนัน้ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอ์นิเดีย 8 รูป ได ้
น ามาเมือ่ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองค์จงึพบโกศ
ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และ
จารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ย
กระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์จากนัน้ น าท่านขอพร นตัโบ
โบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ 
(นตัโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้ว
ออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ 
บาท หรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนตั
โบโบยสีกั 2 ใบไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน ัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะ
กบันิว้ชีข้องนตัโบโบย ีแคน่ีท้า่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้
จากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามว่า  “อะมาดอวเ์มีย๊ะ” 
ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อม
กนิเนือ้สัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึง่การขอพรเทพ
กระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนั 
การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง  เพือ่เตรยีมตัวกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 

11.45 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเทีย่วบนิที ่WE352 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
13.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 500 บาท/ทา่น ตลอดทรปิ 
 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 



  

 

 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 35 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์อง

หมูค่ณะเป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
 

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดนิทาง ** 
 

เง ือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ 
(โปรดอา่นและท าความเขา้ใจ) 

 

                

อตัราคา่บรกิาร  

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
เสรมิเตยีง 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่:  

11-13 พ.ย. 59 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

18-20 พ.ย. 59 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

25-27 พ.ย. 59 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

02-04 ธ.ค.59 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

03-05 ธ.ค.59(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

09-11 ธ.ค.59 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

10-12 ธ.ค.59(วนัรฐัธรรมนญู) 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

16-18 ธ.ค.59 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

23-25 ธ.ค.59 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500.- 

30 ธ.ค.-01ม.ค.60(วนัปีใหม)่ 16,900.- 16,900.- 16,900.- 3,500.- 

31 ธ.ค.-01ม.ค.60(วนัปีใหม)่ 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 500บาท/ทา่น/ทรปิ (ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 



  

 

 

 

 

 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
(ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท) 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
เงือ่นไขการยกเลกิ 
 

 การยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คนืมดัจ าทัง้หมด  
 ยกเลกิลว่งหนา้ 30 – 44 วันกอ่นเดนิทาง หักมดัจ าทา่นละ 1,000 / 2,000 บาท 
 ยกเลกิลว่งหนา้ 15 – 29 วันกอ่นเดนิทาง หักมดัจ าทา่นละ 3,000 / 6,000 บาท 
 ยกเลกิหลัง 14 วันกอ่นเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการ 100 % 

 ยกเลกิจากกรณี อบุตัเิหต ุ หรอื เจ็บป่วย กรณุาสง่หลกัฐานใบรับรองแพทย ์ หรอื เหตผุลอืน่ๆกระกอบการ
พจิารณา 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่

ตามความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอื
การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศ
ทีร่ะบไุว ้  เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกู
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทัง้หมด 


