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ยา่งกุง้ หงสา อนิทรแ์ขวน สเิรยีม 3 วนั 2 คนื 

ซุปตาร.์..ผูช้นะสบิทศิ 
 กําหนดการเดนิทาง มกราคม – เมษายน 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสายการบนิ  AIR ASIA  
เทีย่วบนิสบายๆ สไตล ์แอรเ์อเชยี สู ่ดนิแดนแหง่พระพุทธศาสนา 
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น ัง่กระเชา้ สู ่พระธาตอนิทรแ์ขวน ชมววิแบบพาโนรามา 
สกัการะ เจดยีช์เวมอดอร ์และ พระมหาเจดยีช์เวดากอง 1 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่ 

ขอพร.. เทพกระซบิ และ เทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์
ทําบญุใสบ่าตรกบัพระสงฆ ์กวา่ 1,000 รปู ที ่วดัไจค้ะวาย 

พกัโรงแรมยา่งกุง้ 4 ดาว  และ พกัใกลพ้ระธาตอุนิแขวน 1 คนื 
เมนูพเิศษ!! บุฟเฟ่ตช์าบ ูHOTPOT KING เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร และกุง้แมน่ํา้เผา 

พเิศษสุด!! รบัฟร ีเทพทนัใจ ทา่นละ 1 องค ์
มนํีา้ดืม่บรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

พกั 2 -3 ทา่น 

ตอ่หอ้ง 

ราคาเด็ก พกัเดีย่ว 

05 - 07 มกราคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

12 – 14 มกราคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

18 – 20 มกราคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

25 – 27 มกราคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

05 – 07 กุมภาพนัธ ์2562 11,888.- 11,888.- 3,500.- 

17 – 19 กุมภาพนัธ ์2562 (วนัมาฆบชูา) 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

01 – 03 มนีาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

02 – 04 มนีาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

08 – 10 มนีาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

09 – 11 มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

15 – 17 มนีาคม 2562 13,888.- 13,888.- 3,500.- 

16 – 18 มนีาคม 2562 12,888.- 12,888.- 3,500.- 

15 – 17 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 15,888.- 15,888.- 3,500.- 

19 - 21 เมษายน 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

20 - 22 เมษายน 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 

27 - 29 เมษายน 2562 14,888.- 14,888.- 3,500.- 
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ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 600 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่น

ของหวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 
 

วนัแรก      กรงุเทพมหานคร (ทา่อากาศยานดอนเมอืง)– ทา่อากาศยานมงิกาลาดง-หงสาวด ี

  วดัไจค้ะวาย-เจดยีช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-คมิปนูแคม้ป์-น ัง่กระเชา้ขึน้พระธาต ุ  

   อนิทรแ์ขวน-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

04.00 น. สมาชกิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคาทเ์ตอร ์สายการบนิ ไทยแอรเ์อเชยี 

(FD)  โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางสาํหรับทกุทา่นและนําทา่นโหลดสมัภาระ  

07.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง  กรงุย่างกุง้ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่

FD251 (ใชร้ะยะเวลาบนิประมาณ 1 ช ัว่โมง 15 นาท)ี 

08.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ไทยคร ึง่

ช ัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงหงสาวด ี หรอื เมอืงพะโค(Bago) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 

ช ัว่โมง) อดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี 

อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร  

 นําทา่น ตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที ่วดัไจค้ะวาย (Kyakhat Wine Monastery) วัด

นี้มีชือ่เสยีงและเป็นวัดใหญ่แห่งหนึง่ในเมืองหงสาวด ีเป็นโรงเรียนทีส่อนพระพุทธศาสนา เปรียญ

ธรรมชัน้ตร ีโท และเอก อันโดง่ดงัของพม่า จงึมคีนสง่ลกูหลานมาบวชเรยีนธรรมะทีน่ี่กนัเป็นจํานวน

มากนับพันรูป ทา่นสามารถนําสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ด ้

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ กุง้แมนํ่า้เผาทา่นละ 1 ตวั (1) 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื เจดยีพ์ระธาตมุเุตา (ShweMordore) เจดยีศ์ักด ิส์ทิธิ์

คูบ่า้นคูเ่มอืงทีส่าํคญัของเมอืงหงสาวด ีเป็นมหาเจดยีเ์กา่แกย่าวนานกว่า 2,000 ปี ตัง้อยู่กลางเมอืง

หงสาวด ีเป็นเจดยี ์1 ใน 5 ของเจดยีช์ือ่ดงัและมคีวามยิง่ใหญ่ทีส่ดุในพม่า ดว้ยความทีเ่ป็นเจดยีท์ี่

โดง่ดงัจงึมผีูค้นแวะเวยีนไปสกัการบูชาอย่างไม่ขาดสาย ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาต ิอีกทัง้เจดยีม์ี

ลกัษณะแบบมอญ มีฉัตรแบบเรียบๆและมีองคร์ะฆังของเจดยีม์ีลักษณะแคบเรียว ภายนอกหุม้ดว้ย

ทองจังโก ้ภายในเป็นอฐิกลวง แตกต่างจากเจดียช์เวดากองทีเ่ป็นเจดยี์แบบพม่าซึง่เราจะเห็นได ้

อย่างชดัเจน  ในสว่นบรเิวณรอบๆองคเ์จดยี ์ก็มพีระพุทธรูปหลายองคใ์หก้ราบไหว ้ซึง่มีลักษณะศลี

ปะของมอญผสมกบัศลิปะของพม่ามคีวามสวยงามดแูปลกตา มอีาคารตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมของ

พม่าผสมตะวันตกใหด้ ูนอกจากนี้ทีด่า้นหนึง่ของเจดยีก์็ยังมพีพิธิภณัฑเ์ล็กๆ ทีเ่ก็บโบราณวัตถุต่างๆ

ใหช้ม  พระธาตมุุเตาเป็นพระธาตทุีส่งูทีส่ดุของพม่าซึง่มคีวามสงูถงึ 114 เมตร ทา่นจะไดน้มสัการ 

ณ จุดอธษิฐานอนัศกัด ิส์ทิธ ิแ์ละสามารถนําธูปไปคํา้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ีห่กัลงมาเพือ่

เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่คํา้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป 

นําทา่นเดนิทางสู ่พระราชวงับุเรงนอง (Kambawzathardi Golden Palace) เป็นพระราชวัง

ทีส่รา้งข ึน้มาใหม่ทัง้หมดทีฐ่านรากเดมิ แตก่็มคีวามงดงามแบบศลิปะพม่า สมัยพระเจา้บุเรงนองขึน้

ครองราชย ์โปรดใหส้รา้งพระราชวังข ึน้ทีน่ี่ พอสิน้สมัยพระองค ์พระเจา้นันทบุเรงไดข้ ึน้ครองราชย์

แทนแตพ่ระองคไ์ม่สามารถรักษาเมอืงหงสาวดไีด ้จงึถกูกองทพัพวกยะไขต่ีเสยีส ิน้ พระราชวังถกูไฟ

เผาจนเหลือแต่ตอไม ้และพระเจา้นันทบุเรงนั้นทรงถูกวางยาพษิส ิน้พระชนม์ที่เมืองตองอู โดย

แบ่งเป็นอาคาร 2 สว่นหลกัๆคอื กมัโพชธาน ีเป็นสถานทีเ่อาไวว้่าราชการ สว่นที ่2 คอื บลัลงักผ์ ึง้ 

เป็นอาคารมุงดว้ยหลงัคาสงักะสขีนาดเล็ก หลงัคาซอ้นกนัเป็นทรงปราสาท ภายในมีซากเสาไม ้ซึง่

เชือ่ว่าเป็นทีต่ัง้ของพระราชวังอกีหลงัหนึง่  
นําท่านเดนิทางสู ่คมิปูนแคม้ป์  เชงิเขาไจโ้ท (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) ระหว่าง
ทางทา่นจะเห็นแม่น้ําสะโตง ซึง่เป็นแม่น้ําทีม่คีวามสมัพันธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถ
ยงิพระแสงปืนขา้มแม่น้ําทีก่วา้งใหญ่นี้ไปตอ้งแม่ทพัพม่า จนไดร้ับชยัชนะ เดนิทางถงึ คมิปูนแคม้ป์ 

หยุดพักเปลีย่นรถเป็น รถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตุ
อนิทรแ์ขวนได)้ ขึน้บนภเูขาไจโ้ท  
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ถงึสถานีกระเชา้ไฟฟ้า นําทา่น น ัง่กระเชา้ ขึน้สูพ่ระธาตุอนิทรแ์ขวนเพื่อใหลู้กคา้ไดช้มทัศนียภาพ

ความสวยงามจากมุมสงูแบบพาโนรามา ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี(รวมคา่กระเชา้ขาขึน้แลว้)  

(หมายเหตุ : ในกรณีกระเชา้ปิดหรอืสภาวะอากาศ รวมถงึเหตุสุดวสิยัต่างๆ ทีไ่มส่ามารถ

ควบคุมและคาดการณ์ล่วงหนา้ได ้ทางบรษิทัฯจะเปลีย่นเป็นขึน้รถบรรทุกแทน โดยทาง

บรษิทัฯ สงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทกุกรณี) 

เชญิชมทัศนียภาพงดงามของ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอื เจดยีไ์จท้โีย Kyaikhtiyo Pagoda 
(Golden Rock) มลีกัษณะเดน่เป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนัอย่างหมิน่เหม่ 
เหมือนจะหล่นและทา้ทายแรงดงึดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีช่าว

พม่าตอ้งไปสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ถอืเป็นพระธาตปีุเกดิของปีจอ มคีวามเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้า
นมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะได ้

สมดัง่ปรารถนาทกุประการ   เชญิทา่นอสิระตามอัศธนยาศยั หรอื ทา่นสามารถขึน้ไปนมัสการหรือน่ัง
สมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนื  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั (2) 

ทีพ่กั  โรงแรม Kyaikhto Hotel หรอื Yoe Yoe Lay Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

วนัทีส่อง   พระธาตอุนิทรแ์ขวน-เมอืงหงสาวด-ีเจดยีไ์จปุ๊่ น-พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว-เมอืงยา่งกุง้ 

    พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย-ีตลาดสก็อต-พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เชา้ตรู ่  เชญิทา่นอสิระสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอื ใสบ่าตรพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซ ึง่ทา่นสามารถ

ซือ้ไดท้ี่รา้นคา้จําหน่าย ราคาอาหารเริม่ตน้ชดุละ ประมาณ 3,000-10,000 จ๊าต และดอกไมธู้ป
เทยีน เร ิม่ตน้ชดุละ ประมาณ 2,000 จ๊าต(กจิกรรมนีไ้มไ่ดบ้งัคบัใดๆ ขึน้อยูก่บัความสะดวกของ
ทา่น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

      อําลาทีพ่ัก นําทา่น เปลีย่นน ัง่รถ เดนิทางถงึ คมิปนุแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ  
  นําทา่นเดนิทางสูก่ลบัสู ่เมอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

หมายเหต:ุ 
 พระเจดยีอ์งคน์ี ้เปิดตลอดคนืแตป่ระตูเหล็กทีเ่ปิดสาหรบัสุภาพบุรุษทีเ่ขา้ไปปิดทอง

องคเ์จดยี ์เปิดถงึเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตร ีสามารถอธฐิาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้
ไปปิดแทนได ้สามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ผา้พนัคอ เนือ่งจากดา้นบนพระธาตุอนิทร ์
แขวนอากาศเย็น  

 กรณีกระเป๋าใบใหญ-่กรณุาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1คนื เพือ่น าตดิตวั
ไปส าหรบัใชด้า้นบนพระธาตอินิแขวนเนือ่งจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซึง่
จะมคี่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า(ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้ในการใช้

บรกิาร) 
 โรงแรมบนพระพระธาตุอนิทรแ์ขวน สรา้งเพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วที่ข ึน้ไปกราบ

นมสัการพระธาตอุนิแขวน  โรงแรมไมไ่ดห้รหูราเหมอืนเมอืงยา่งกุง้และมโีรงแรมจ ากดั 
แตส่ะดวกจากการเดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นหอ้งพดัลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเย็น
สบาย 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสู ่เจดยีไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) มีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปาง
มารวิชัยขนาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางประทับน่ัง โดยรอบทัง้ 4 ทศิ ที่มีความงดงามเป็น

เอกลกัษณ์ของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, 
พระกกุสันโธ (ทศิตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทศิตะวันตก)สรา้งโดยสีส่าวพี่นอ้งทีอุ่ทศิตน

ใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ซึง่มี
พระพุทธรูปองคห์นึ่งไดเ้กดิพังทลายและไดม้ีการบูรณะใหม่ทําใหพ้ระพุทธรูปองคน์ี้มีลักษณะ
สวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ  

  นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) เป็นพระนอนที่
สวยงามทีส่ดุในพม่า องคพ์ระมีความยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน 
พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืงอํานาจ มพีุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาทต่าง

จากพระพุทธไสยาสน์ของไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองคม์ีภาพวาดทีส่วยงาม 
เมือ่ครัง้กอ่นพระพุธรูปองคน์ี้ถกูปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิทา่มกลางป่ารก จนถงึปี 

พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 
หลังพม่าไดร้ับเอกราชก็มีการบูรณปฏสิังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็น
พระพุทธรูปทีส่วยงามในปัจจุบัน   อีกทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจ้ันทร์

หอม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ   
  นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง) 

นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี หรือ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyi 
Buddha) ซ ึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า บรเิวณพระ
บาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ ประกอบดว้ยลายลักษณธรรมจักรขา้งละองค ์

ในบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะ
ซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

นําทา่นเดนิทางสู ่ตลาดสก็อต (Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สนิคา้ทีจํ่าหน่ายใน
ตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เชน่ เครื่องเงนิ ที่มีศลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งาน
แกะสลกัจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้(ตลาดปิดวนัจนัทร)์  

(หมายเหตุ : หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทุกคร ัง้ 
เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 
นําทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมือง

ของพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนนิเขาเชยีงกตุระ เมอืงย่างกุง้ เชือ่กันว่าเป็นมหาเจดยีท์ีบ่รรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้จํานวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้ง

บนสดุมเีพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทบัทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มีทัง้ผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาติ
มากมายทีพ่ากนัเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย โดยกลา่วขานกนัว่า 
ทองคําที่ใชใ้นการก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดยีแ์ห่งนี้มีจํานวนมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ที่

ธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก   
(หมายเหต ุ: สถานทีสํ่าคญัของพระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมา

ขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดา
กอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระ
ประจําวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํา้พระ

ประจําวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 
 

คาํไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต  ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
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วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์
ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว หนหูางส ัน้ 

พญา

นาค 

 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่ + สลดักุง้มงักร (5) 

ทีพ่กั  โรงแรม Sky Star Hotel หรอื Jasmine Palace Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 วนัทีส่าม   ยา่งกุง้-สเิรยีม-พระเจดยีเ์ยเลพญา-ยา่งกุง้-เจดยีโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ  

  ทา่อากาศยานมงิกาลาดง-กรงุเทพมหานคร  (ทา่อากาศยานดอนเมอืง) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 

นําทา่นเดนิทางสู ่สเิรยีม (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) เมืองเล็กๆตัง้อยู่ตรงจุดบรรจบ

ของแม่น้ําหงสาและแม่น้ําย่างกุง้ ซ ึง่ในอดีตเมืองนี้เป็นเมืองท่าสําคัญในการเดนิเรือของชาว

โปรตเุกส  

นําท่าน น ัง่เรอืชมพระเจดยีเ์ยเลพญา หรอื เจดยีก์ลางนํา้ (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) 

ตามตํานานเลา่ว่า เจดยีแ์ห่งนี้สรา้งในสมัยมอญเรืองอํานาจ เมื่อราวพันกว่าปีก่อน โดยมีคหบดชีาว

มอญเป็นผูส้รา้งและยังไดต้ัง้จติอธษิฐานว่า ถา้น้ําท่วมก็ขออย่าใหท้่วมองคพ์ระเจดยี ์ถา้มีผูค้นมา

กราบไหวจํ้านวนมากเทา่ไหร่ก็ขอใหไ้ม่มวีันเต็มลน้พืน้ที ่เพราะเจดยีแ์ห่งนี้สรา้งบนเกาะมีสภาพเป็น

เพยีงเกาะเล็กๆกลางแม่น้ํากวา้งใหญ่เท่านัน้ และเจดยีแ์ห่งนี้ข ึน้ชือ่ในเรื่อง ไหวพ้ระขอพรทําธุระกจิ

ทางการคา้ นําทา่นไหวส้กัการะเพือ่ขอพรพระจกบาตรหรอืพระอุปคุปทีเ่ป็นทีน่บัถอืของชาว

พมา่สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตวัขนาดใหญน่บัรอ้ยๆ ตวัทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลงั

ทีโ่ผลเ่หนอืผวินํา้  

   นําทา่นเดนิทางกลบัสู ่เมอืงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช ัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ บฟุเฟ่ตช์าบ ูHOTPOT KING (7) 

บา่ย นําท่านสกัการะ เจดยีโ์บตะทาวน ์(Botahtaung Pagoda) หมายถงึ เจดยี์นายทหาร 1,000 

นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะทาวนน์ี้และทรงนําพระธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะนําไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากอง

และเจดยีส์าํคญัอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ   

นําทา่นสกัการะขอพร เทพทนัใจ หรอื นตัโบโบย ี(Natbobo Gyi) 

ซ ึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยที่เชือ่ว่าเมื่อ

อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 

 

 

 

 

วธิกีารสกัการะ เทพทนัใจ หรอื นตัโบโบย ี  

บูชาด้วยดอกไม้ ผลไม้ด ้วยมะพร้าว กล้วยนากสีแดง เป็น

เครือ่งเซ่นสงัเวย เพราะถอืว่า ป็นผลไมม้งคล เป็นสญัลกัษณ์
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ของความอดุมสมบรูณ์เจรญิงอกงามของชวีติ(มขีายบรเิวณวดั) จากน ัน้นําเงนิแบง้กอ์ะไรก็

ไดไ้ปใสม่อืของเทพทนัใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไวเ้พือ่ความสริ ิ

มงคล จากน ัน้ ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยแีคน่ีท้า่นก็จะสมตามความปรารถนาที่

ขอไว ้

นําทา่นสกัการะ เทพกระซบิ อะมาดอวเ์มีย๊ะ (Ahmagyi Mya Nan New) ตามตํานานกล่าวว่า 

นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสตัว์

จนเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้ง

เขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ  

วธิบีชูาเทพกระซบิ อะมาดอวเ์มีย๊ะ 

บชูาดว้ยนํา้นมขา้วตอก และ ผลไม ้และกระซบิเพือ่ขอพรทา่น 

 สมควรเวลาเดนิสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ 

21.40 น. เดนิทางสู ่ทา่อากาศยานดอนเมอืง โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD258  

23.30 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไม่
คนืมดัจาํไมว่า่ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ําการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิ

เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

 

**ราคาสําหรบัลูกคา้ทีไ่มต่อ้งการต ัว๋เครือ่งบนิ 9,888 บาท** 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์น

การปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิชัน้นักทอ่งเทีย่ว ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยู่ตอ่จะตอ้งไม่เกนิจํานวนวัน, จํานวนคนและมคีา่ใชจ้่ายตามทีท่างสายการบนิกําหนด) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทา่นละไม่เกนิ 20 กก. 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง 

 คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุ หรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่เบีย้ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 คา่บรกิารนี้รับเฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่นัน้ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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× ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกดแ์ละคนขบั รวมเป็น 600 บาท ตอ่คนลกูคา้ 1 ทา่น ในสว่นของหวัหนา้ทวัรท์ ี่
ดแูลคณะจากเมอืงไทย ตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่มนิิ

บารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
× คา่ธรรมเนียมวีซ่าเขา้ประเทศพม่าสําหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาตแิละผูถ้อืเอกสารต่างดา้วตอ้งยื่นวีซ่าเขา้

ประเทศพม่ามคีา่ธรรมเนียม 1,600 บาทตอ่ทา่น และคา่บรกิารยืน่วซีา่ 500 บาทต่อท่าน ใชร้ะยะเวลาในการ
ยืน่วซีา่ 5-7 วันทําการ ยกเวน้ หนังสอืเดนิทางไทย กมัพูชา ลาว เวยีดนาม และฟิลปิปินส ์ไม่ตอ้งยืน่วซีา่ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่ีน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรือสมัภาระใหญ่เกนิ

ขนาดมาตรฐาน 
× คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 
× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 
× ภาษีมูลคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

 
เดนิทางขึน้ตํ่า 15 ทา่น หากตํ่ากว่ากําหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีทีจ่ะชําระ
ค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การชําระเงนิ  : 

 มดัจําท่านละ 5,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลูกคา้ทําการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน  

 สว่นทีเ่หลอื ชาํระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ชาํระมัดจําตามทีก่ําหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากชาํระไม่ครบตามจํานวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมื่อท่านชําระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สําเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทาง
แฟกซ ์

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม
ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่
สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั
เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ
ท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ Passport : จะตอ้งมีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษ
อย่างตํา่ 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
 
เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 
เนื่องจากเป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์าํระเงนิคา่จองคา่ทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ 
ไดทุ้กกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้

ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึ เมื่อท่าน
ออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าทา่นสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 
หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15

ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามันและภาษีสนามบนิทกุแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  
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4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การ

นัดหยุดงาน,การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําส ิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของ

บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจาก

การโจรกรรม และ อุบัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครั ้งหนึง่ หลังจากไดส้ํารองโรงแรมทีพ่ักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบุหรี ่/ 

ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิาร

ของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนั

กอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรม

แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี 

เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3 ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ 3 เตยีง TRIPLE โรงแรมมหีอ้ง Triple ไม่เพยีงพอ ขอสงวน

สทิธใินการจัดหอ้งใหเ้ป็นแบบ แยก 2 หอ้ง คอื 1 หอ้งพักคู ่และ 1 หอ้งพักเดีย่ว โดยไม่มคีา่ใชจ้่ายเพิม่  

13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของไตห้วัน หรือ วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจ

ทําใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขบัรถใน

การบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมือจากผูเ้ดนิทางในบางครั ้งที่ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท้่องเที่ยวตาม

โปรแกรม 

14. บรกิารน้ําดืม่ทา่นวันละ 1ขวด ตอ่คนตอ่วัน 

15. การบรกิารของรถบัสนําเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศไตห้วัน สามารถใหบ้รกิารวันละ 10 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ        

มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคุเทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพ

การจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรม

การเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


