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 พมา่-ยา่งกุง้-สเิรยีม-หงสาวด-ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 

บินเชา้ – กลบัดึก เที่ยวครบ พกัโรงแรมหรูมีระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เจดยีช์เวดากอง เจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืง ศนูยร์วมจติใจชาวพมา่ เป็นพระธาตปุระจ าปีมะเมยี 

เจดยีช์เวมอวด์อว ์แหง่หงสาวด ีเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในแผ่นดนิพม่า 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน กอ้นหนิมหศัจรรย ์เชือ่วา่พระอนิทรม์าแขวนไหว ้

สเิรยีม ขอพรพระอปุคตุ เร ือ่งโชคลาภ ณ เจดยีก์ลางน ้า เจดยีเ์ยเลพญา 
อ ิม่อรอ่ย เมนูพเิศษ...กุง้แม่น ้าหงสาวด ีสลดักุง้มงักร เป็ดปักก ิง่ 

โดยสายการบนิ THAI LION AIR 
รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัที่ 1     กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวด-ีเจดยี์ชเวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง 

                คมิปูนแคม้ป์-พระธาตุอนิทรแ์ขวน                      (-/-/D) 
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06.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 7 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออ้นแอร ์(SL) พบเจา้หนา้ทีข่องบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.55 น. ออกเดนิทางสูก่รุงย่างกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบินไทยไลออ้นแอร ์เทีย่วบินที ่SL200 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.25 ชัว่โมง) 

10.00 น.  เดนิทางถึง สนามบินมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้
(เวลาท้องถิ่นที่เมยีนม่าร ์ช้ากว่าประเทศไทยครึง่ชั่วโมง) จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืง
หงสาวดหีรือ เมอืงพะโค(Bago)ซึง่ในอดตีเป็นเมืองหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ ุดของเมืองมอญโบราณ

ทีย่ิง่ใหญ ่และ อายมุากกว่า 400ปี อยูห่า่งจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม.  
เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้ เผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั 

น าทา่นเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมืองหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกค่ ูบ่า้นคู่เมืองและเป็น 1 ใ น 
5 มหา  บูชาสถานสิ่งศั กดิ์ส ิท ธิ์ข อ งพม่ า  เจดีย์ช เวมอดอร์ ห รือ  พ ระธาตุ มุ เต า
(ShweMordore) ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ น าทา่นนมัสการ ยอดเจดยีหั์ก
ซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กันว่าเป็นจดุทีศ่ักดิส์ทิธิ์มาก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศลิปะพม่าและศลิปะของ
มอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดียส์งู377 ฟตุ สงูกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟุต มีจดุอธิษฐาน
ทีศ่ักดิ์สทิธิ์อยูต่รงบริเวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักที่มหาศาล ตกลง

มายังพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความ
ศักดิ-์สทิธ์โดยแท ้และสถานทีแ่หง่นี้ยังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ 
(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้

นมสัการ ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธิ์ และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยี์องคท์ี่หกั
ลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค า้จุนชีวิตใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ่งขึน้ไป จากนั้นน า
ทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิง่เริ่มข ุด

คน้และบรูณปฏสิังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทียั่งหลงเหลอือยู ่ท าใหส้ันนิษฐาน
ไดว้่าโบราณสถานแหง่นี้เป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บเุรงนอง ทา่นผูท้ี่ไดรั้บค าสรรเสริญว่าเป็น ผู ้
ชนะสิบทิศ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้ง

ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมื่อตอ้งเสยีกรุงศรีอยธุยาใหแ้กพ่ม่า แต่ปัจจบัุน พระราชวังแหง่นี้ไดเ้หลือ
เพยีงแตร่่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหม่
โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร น าทา่นเดนิทางตอ่ส ู ่เมอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญ ระหว่างทางทา่นจะได ้
พบกับสะพานเหล็กที่ขา้มผา่นชมแมน่ ้าสะโตงสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีต

ขณะที2่ สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถ้กูทหารพม่าไลต่ามซึง่น าทัพ
โดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้
ของพม่าตามมาทันทีร่ิมฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อย

ป้องกันมิใหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้ีการปะทะกันทีร่ิมฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช ้

พระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถกูสรุกรรมาแม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีิตบนคอชา้ง กองทัพของ
พม่าเห็นขวัญเสยี จ ึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนี้ได ้

นามปรากฏตอ่มาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่อง
ราชปูโภคยังปรากฏอยูจ่นถงึทกุวันนี้ จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิ้มปูนแคม้ป์ เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เป็นรถบรรทุก

หกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลา 
เดนิทางสักพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา พกัที่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae Hotel 
เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากนั้น น าชม เจดยี์ไจท้ีโยหรือ พระธาตุอนิทรแ์ขวน 
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Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สงูจากระดับน ้ าทะเล 1,200

เมตร ลักษณะเป็นเจดยี์องคเ์ล็กๆ ส ูงเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขา
อยา่งหมิ่นเหม่ แตช่าวพม่ามักยนืกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สทิธิ์ทีบ่รรจ ุอยู่
ภายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระ

ธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทน
พระเกตแุกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุินทร์แขวนนี้ครบ3 
ครั้งผูนั้้นจะมีแตค่วามสขุความเจริญพรอ้มทัง้ขอสิ่งใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการท่าน
สามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองได้

เฉพาะสุภาพบุรุษ สว่นสุภาพสตร ีสามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 
ค า่  บรกิารอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม  จากนั้นทา่นสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ัง

สมาธิทีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนืแต่ประตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับสภุาพบรุุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00น.  

ควรเตรียมเส ื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผา้ห่มผา้พันคอเบาะรองน่ังเนื่องจากบริเวณพืน้ทีนั่้นมี
ความเย็นมาก 

 

 
 

 

 

 

 

วนัที ่2 พระธาตุอินทรแ์ขวน-เจดยีไ์จปุ่้น-วดัไจ๊คะวาย-พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว-พระบรมรูปพระ

สุพรรณกลัยา-พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย-ีพระมหาเจดยีช์เวดากอง- ยา่งกุง้      (B/L/D)  
05.00 น.       อรุณสวัสดิย์ามเชา้ อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุินแขวน กจิกรรมนี้

ไม่ไดบั้งคับนะคะ ส าหรับอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหาร
ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทยีน ประมาณ 300–500 จ๊าต ท าบญุตามอัธยาศัย  

06.30น.    บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.30 น.      น าท่านอ าลาทีพั่ก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนน ั่งรถถึงคมิปุนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ เดนิทางสูก่รุงหงสาวด ีจากนั้นน าชมเจดีย์ไจ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha)สรา้งใน ปี 
1476 มีพระพทุธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพทุธเจา้ (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดีต สาม

พระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก)เลา่กันว่าสรา้งขึน้โดยสตรีส ีพ่ี่นอ้งที่มีพทุธ
ศรัทธาสงูส ่งและตา่งใหส้ัตยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช่ั้วชวีิต ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไป
แตง่งาน ร ่าลอืกันว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองค์นั้นเกดิรอยรา้วขึน้ทันที จากน ัน้น าท่านตกับาตร

พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ว ัดไจ้คะวาย  สถานที่ที่ม ีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคที่วดัแหง่นีไ้ด้ 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1ตวั ** 

บา่ย    นมัสการพระพุทธไสยาสน์ช เวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)กราบน มัสการ
พระพทุธรูปนอนทีท่ีม่ีพทุธลักษณะที ่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพ
นับถอืของชาวพม่าท่ัวประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของ 

  พม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญเ่ทา่พระพทุธไสยาสน์เจา้ทัตจทีี่ยา่งกุง้ 
แตก็่งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลักษณะทีไ่ม่เหมือนกับพระนอนของไทยน า
ทา่นเดินทางเขา้ส ู่เมืองยา่งกุง้ ระหว่างทางน าท่านแวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ 
วดัไจก่ะเลาะ วัดแหง่นี้เชือ่กันว่าเป็นสถานทีท่ีเ่ก็บอัฐขิองพระสพุรรณกัลยา โดยมีซุม้รูปป้ันของ
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พระนางเป็นรูปสักการะดว้ยเรื่องราวของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชือ่กัน

ว่าหลวงปู่ โง่น ไดม้าท าพธิีปลดปลอ่ยดวงวิญญาณพระสพุรรณกัลยาและเหลา่นายทหารไทยที่
ถกูจองจ าตั ้งแต่ครั้งเส ีย กรุงครั้งที่สอง (เชญิร่วมระลกึถึงวีรกรรมและความเส ียสละของบรรพ
กษัตรีและนักรบไทยที่ เสยีสละพระองคเ์ป็นตัวประกันเพือ่ความสงบสขุของบา้นเมือง ร่วมสวด

มนตอ์ุทศิกศุลให ้ดวงวิญญาณบรรพบรุุษไทยในอดตี จากนั้นสักการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตั
ยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระนอนตาหวานนมัสการพระพทุธรูปนอนทีม่ีความยาว 
55ฟตุ สงู 16ฟตุซึง่เป็นพระทีม่ีความพระทีม่ีความสวยทีส่ดุมีขนตาทีง่ดงามพระบาทมีภาพมงคล 
108 ประการ 

เย็น น าทา่นชมและนมัสการพระมหาเจดยี์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยีท์องค า
คูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพม่าอายกุว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง 
ชือ่เดมิของเมืองย่างกุง้ มหาเจดยี์ทีใ่หญท่ี่สดุในพม่าสถานที่แหง่นี้ม ีลานอธิฐาน จุดที่บุเรง

นองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์
เจดยี์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนีร้อบองค์
เจดยี์ยงัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานทัง้แปดทิศรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ป

สรงน า้พระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสริมิงคลแกช่ีวิตพระเจดยีน์ี้ไดรั้บการบรูณะและตอ่เติม
โดยกษัตริยห์ลายรัชกาลองค์เจดียห์่อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้าหนักยีส่ ิบสามตันภายใน
ประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบริขารของ

พระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจ านวนมาก
และยังมีเพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดบริเวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวิหารส ีท่ศิซึง่ท า
เป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ที่

รวมกันขึน้เป็นสว่นหนึ่งของพทุธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทัง้ส ิน้ชมระฆังใบ
ใหญ่ทีอั่งกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลัดตกแม่น ้ ายา่งกุง้เส ียกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไม่ข ึ้น
ภายหลังชาวพม่า ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แหง่ความสามัคคซีึง่ชาว
พม่าถอืว่าเป็นระฆังศักดิ์สทิธิ์ใหต้รีะฆัง 3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการชมแสง

ของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตี ่างกันออกไปเชน่ส ี

เหลอืง, สนี ้าเงิน, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 
 

 

 
ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทามอุิตตมะชมพูวระฐาเนสงิกุตตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 
ปฐมงักกุสนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตุโยธสัสะตทุิตยิงัโกนาคะมะนงัธมัมะการะนงัธาตุโย 

ธสัสะตติตยิงักสัสปังพุทธจวีะรงัธาตุโยธสัสะตจิตุกงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะติ 
อหงัวนัทามตุิระโตอหงัวนัทามธิาตุโยอหงัวนัทามสิพัพะทาอหงัวนัทามสิริะสา 

 *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
พกัที่ BEST WESTERN Hotel / JASMINE PALACE HOTEL / SKY STAR HOTEL   

   หรอืเทียบเท่าระดบัเดยีวกนั (4 ดาว) 

 
 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

   สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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วนัที ่3 ย่างกุง้-สเิรยีม-เจดยีเ์ยเลพญา-วดับารม-ีเจดยีโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ 
   เทพกระซบิ-ตลาดสกอ๊ต-กรงุเทพฯ          (B/L/-) 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เม ืองสิเรยีม

(Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 45กโิลเมตรเมื่อเดนิทางถงึสเิรียม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมือง ซึง่เมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตเุกสในสมัยโบราณ ตัง้แตใ่นสมัย นาย

พลฟิลิปเดอบริโต ย ีนิโคเต จนมาสิ้นส ุดเมื่อปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรี

อยธุยา ทา่นจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล ์ลซูติา เนียนบาโรก(Lusitanian Baroque ) ตัง้อยูร่ิม

ฝ่ังแม่น ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มต่อกับแม่น ้ าอิระวดี น าท่านน่ังเรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik

 HwawWun Pagoda)พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี เป็นที่สักการะ

ของชาวสเิรียม เกาะนี้ไม่ว่าน ้าจะขึน้สักเทา่ไหร่ก็ไม่มีวันน ้าทว่มได ้ทีบ่ริเวณทา่เทยีบเรือบนเกาะ 

น าท่านไหว้สกัการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรอืพระอุปคุปที่เป็นที่นบัถอืของชาวพม่า

สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตวั ขนาดใหญน่บัรอ้ยๆ ตวัที่ว่ายวนเวียนใหเ้ห็นครบีหลงั

ที่โผลเ่หนอืผิวน า้ จากนั้นน าทา่นเดนิทางกลับยา่งกุง้ 

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

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู่ วดับารมี ใหส้ักการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่ว่ายังมีชีวิตอยู่

จริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี้เมื่อน ามาวางบนมือ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้ีกทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่ว่า
เป็นทีเ่ก็บองค์พระบรมสารีริกธาตไุวม้ากทีส่ ุดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบตุร 
และองคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆพรอ้มรบัพระธาตุเพือ่น ากลบัไปบูชาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี!

ชมเจดยี์โบตาทาวน์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตุทีพ่ระสงฆอ์ินเดีย 8รูป ได ้
น ามาเมื่อ 2,000ปี กอ่น ในปี 2486เจดยีแ์หง่นี้ถกูระเบดิของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองคจ์งึพบ
โกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 

700องค ์และจารึกดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า 
ภายในเจดียท์ี่ประดับดว้ยกระเบื้องสสีันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจดุในองค์พระ
เจดยีจ์ากนั้นน าทา่นขอพร นตัโบโบยีหรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิ์สทิธิ์ของชาวพม่าและ

ชาวไทยวิธีการสกัการะรูปปั้นเทพทันใจ (นตัโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความ
ปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ 
นตัโบโบยี จะชอบมาก จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะน า
ใหเ้อาเงนิบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนตัโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้

ขอพรแล้วดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไว้จากน ัน้ก็เอาหน้าผากไปแตะกบันิ้วชี้

ของนตัโบโบยีแคน่ ีท้่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากน ัน้น าท่านขา้มฝั่งไปอกี
ฟากหนึ่งของถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิซึง่มีนามว่า“อะมาดอว์เม ีย๊ะ”ตามต านานกลา่วว่า 
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นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกิน

เนื้อสัตว์จนเมื่อส ิน้ชวีิตไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวกั้นมานานแลว้ซึง่การขอพร
เทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้ิน ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นั
มากเช่นกนัการบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไมจ้ากนั้น น า

ท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot 
Market)เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทียั่งเป็นอาณานิคมของ
อังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแหง่นี้มีหลากหลาย
ชนิด เชน่ เครื่องเงิน ทีม่ีศ ิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี 

หยก ผา้ทอ เส ื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือ้สิน้คา้หรอือญัมณีที่ม ีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรบัเง ินดว้ย ทุกคร ัง้ เนือ่งจากจะต้องแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) สมควรเวลา
เดนิส ู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

19.45 น. ออกเดินทางจากกรุงย่างกุง้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบนิที ่SL207 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

21.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผู้ใหญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

27-29 มกราคม 60 12,900 12,900 4,000 

28-30 มกราคม 60 12,900 12,900 4,000 

10-12 กุมภาพนัธ์ 60 13,900 13,900 4,000 

11-13 กุมภาพนัธ์ 60 14,900 14,900 4,000 

12-14 กุมภาพนัธ์ 60 13,900 13,900 4,000 

25-27 กุมภาพนัธ์ 60 13,900 13,900 4,000 

4-6 มนีาคม 60 12,900 12,900 4,000 

11-13 มนีาคม 60 13,900 13,900 4,000 

17-19 มนีาคม 60 13,900 13,900 4,000 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
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 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่อาหาร-เครื่องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ คา่ซักรีด คา่มินิบาร์ คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ 600 บาทตอ่ลูกคา้ 1 ทา่น (ส่วนหวัหนา้ทวัรไ์ทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจใน

การบรกิาร) 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
 
เง ือ่นไขการส ารองที่น ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า  5,000 บาท พรอ้มกับ
เตรียมเอกสารสง่ใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวร์สว่นทีเ่หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน ทา่นควรจัดเตรียม

คา่ทัวร์ใหเ้รียบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้ ่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋ว
เครื่องบนิ มิฉะนั้นจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวัด) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออกบัตร

โดยสารทกุครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ่ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 
 หากในคณะของทา่นมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวร์ทัง้หมด 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงินทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร์ 

 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดินทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
10 ทา่น ในกรณีนี้บริษัทฯ ยนิดคีนืเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตจุ าเป็นสดุวิสัยจนไม่อาจแกไ้ข

ได ้และจะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีที่สญูหาย สญูเสยี หรือไดรั้บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้
ทัวร์และอุบัตเิหตสุดุวิสัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่ง  ๆเป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใด  ๆก็ตาม

ทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืคา่ทัวร์ทัง้หมด 
 การประกันภัย ท ีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ท่องเท ีย่วเท่านัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงือ่นไขกรมธรรมของ
บรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ท่านช าระเงนิค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซื้อ
ประกั น สุขภาพ  ในระห ว่างการเดินท างได  ้จากบริษั ท  ประกั นทั่ วไป)  ( แก ไ้ ขณ วันที่ 28มีค .59) 

 
 


