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พมา่-ยา่งกุง้-สเิรยีม-หงสาวด-ีพระธาตอุนิแขวน 3วนั 

 พกัโรงแรมหรูมีระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจดียช์เวดากอง เจดียคู่์บา้นคู่เมือง ศูนยร์วมจิตใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจ  าปีมะเมีย 

เจดียช์เวมอวด์อว ์แห่งหงสาวดี เจดียท์ี่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่า 

พระธาตุอินทรแ์ขวน กอ้นหินมหศัจรรย ์เช่ือว่าพระอินทรม์าแขวนไหว ้

สิเรียม ขอพรพระอุปคุต เร่ืองโชคลาภ ณ เจดียก์ลางน ้า เจดียเ์ยเลพญา 

อ่ิมอร่อย เมนูพิเศษ...กุง้แม่น ้าหงสาวดี สลัดกุง้มังกร เป็ดปักก่ิง 

โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัที่ 1     กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวด-ีเจดยี์ชเวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง 

                คมิปูนแคม้ป์-พระธาตุอนิทรแ์ขวน                      (-/-/D) 
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05.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ เคาน์เตอรส์ายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

07.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ ้ง ประเทศพม่า โดยสายบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD251 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

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

ทีย่ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่หา่งจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45ชม. จากนั้นน า
ท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป  ที่ วัดไจ ค้ะวาย สถานที่ที่มี

พระภิกษุและสาม เณรไปศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่าน
สามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไปบริจาคทีวั่ดแหง่นี้ได ้

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แมน่ า้เผา

ตวัใหญท่่านละ 1ตวั น าท่านเขา้ชมพระธาตุทีต่ั ้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดยี์เก่าแก่
ค ูบ่า้นคูเ่มืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิ์ของพม่า เจดยี์ชเวมอดอร ์หรอื พระ
ธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ น าทา่นนมัสการ ยอด
เจดยีหั์กซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กันว่าเป็นจุดทีศ่ักดิส์ทิธิ์มาก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหว่างศลิปะพม่าและศลิปะ
ของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย์สงู377 ฟุต สงูกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟตุ มีจ ุด
อธิษฐานทีศ่ักดิส์ทิธิ์อยูต่รงบริเวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล 

ตกลงมายังพื้นลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถึง
ความศักดิ-์สทิธ์โดยแท ้และสถานทีแ่หง่นี้ยังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระ
กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย์ ท่านจะ

ไดน้มสัการ ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิส์ทิธิ์ และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยี์องค์ที่
หกัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค า้จุนชีวิตให้เจรญิรุง่เรอืงยิ่งขึน้ไป จากนั้น
น าทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงัก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิง่เริ่ม

ข ุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให ้
สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่ไดรั้บค า
สรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะส ิบทศิ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แตปั่จจุบัน 
พระราชวังแหง่นี้ไดเ้หลอืเพยีงแตร่่องรอยทางประวัตศิาสตร์ และถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและ
ต าหนักตา่งๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร น าท่านเดนิทางตอ่ส ู ่เมอืงไจ้โท  แห่งรัฐ
มอญ ระหว่างทางทา่นจะไดพ้บกับสะพานเหล็กทีข่า้มผา่นชมแมน่ า้สะโตงสถานที่ส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดตีขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้ก
ทหารพม่าไลต่ามซึง่น าทัพโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตาม
กองทัพไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทันทีร่ิมฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น ้า

ไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมิใหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้ีการปะทะกันทีร่ิมฝ่ังแม่น ้าสะโตงสม
เด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คืบยงิถูกสรุกรรมาแม่ทัพหนา้พม่าเสยีชวีิตบน
คอชา้ง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสงปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมา

ตายบนคอชา้งนี้ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง"นับเป็นพระแสง 
อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชปูโภคยังปรากฏอยูจ่นถงึทกุวันนี้ จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตุ
อนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที ก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถ

ทอ้งถิ่นเป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดยีวทีเ่ราจะสามารถขึน้พระธาตุอินทร์
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แขวนได)้ ใชเ้วลา เดินทางสักพัก เพื่อเด ินทางสู่ยอดเขา พกัที่ Kyaikhto , Mountain 

Top , Yoyolae Hotel เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากนั้น น าชม เจดยี์ไจท้ีโยหรอื 
พระธาตุอินทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยูส่ ูง
จากระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพียง 5.5 เมตรตั ้งอยูบ่นกอ้นหิน

กลมๆ ทีต่ั ้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ่นเหม่ แตช่าวพม่ามักยนืกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศา
ธาตศุักดิ์สทิธิ์ที่บรรจุ อยู่ภายในพระเจดยี์องค์ย่อมท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ยา่งสมดุล
เรื่อยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ใหถ้อืเป็น 

พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการ
พระธาตอุินทร์แขวนนี้ครบ3 ครั้งผูนั้้นจะมีแตค่วามสขุความเจริญพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่ง
ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอนิทร์
แขวน (เขา้ไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ สว่นสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝาก

สุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 
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 าใหพ้ระพทุธรูปองคนั์้นเกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี 

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

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

นับถอืของชาวพม่าท่ัวประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของ 
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  พม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญเ่ทา่พระพทุธไสยาสน์เจา้ทัตจทีี่ยา่งกุง้ 

แตก็่งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลักษณะทีไ่ม่เหมือนกับพระนอนของไทยน า
ทา่นเดินทางเขา้ส ู่เมืองยา่งกุง้ ระหว่างทางน าท่านแวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ 
วดัไจก่ะเลาะ วัดแหง่นี้เชือ่กันว่าเป็นสถานทีท่ีเ่ก็บอัฐขิองพระสพุรรณกัลยา โดยมีซุม้รูปป้ันของ

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 ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อน ามาวางบนมือ จะสามารถ
เคลื่อนไหวได อ้ีกทั้งวัดนี้ ยังไดช้ื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรม
สารีริกธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารี

บุตร และองค์พระอรหันต์ต ่าง ๆพร้อมรบัพระธาตุ เพื่อน า
กลบัไปบูชาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี!ชมเจดยี์โบตาทาวน์
สรา้งโดยทหารพันนายเพื่อบรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์ินเดยี 8

รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดียแ์หง่นี้ถกูระเบิด
ของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จงึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตุอีก 2
องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดนิเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณ์อินเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีันงดงาม และมี
มุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจดุในองค์พระเจดยี์จากนั้นน าท่านขอพร นตัโบโบยีหรือพระเทพ
ทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นตัโบโบ

ยี)เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น 
กลว้ยหรือผลไม้อืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบยี จะชอบมาก จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอล
ลา่ บาทหรือจา๊ด ก็ได้ (แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไป
ใสม่อืของนตัโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแลว้ดกึกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไว้จากน ัน้ก็

เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชี้ของนตัโบโบยีแคน่ ีท้่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ 
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จากน ัน้น าท่านข้ามฝั่ งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิซึง่มีนามว่า“อะ

มาดอว์เม ีย๊ะ”ตามต านานกลา่วว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่ง
แรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตว์จนเมื่อส ิน้ชวีิตไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหว ้
กันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่า

นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก 
ดอกไม ้และผลไมจ้ากนั้น น าทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(Bogyoke Aung San)
หรอื ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตใน

สมัยทียั่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงตอ่กันหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่าย
ในตลาดแหง่นี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ทีม่ีศลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด 
งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เส ือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือ้สิน้คา้
หรืออญัมณีที่ม ีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเง ินดว้ย ทุกคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงให้

ศุลกากรตรวจ) สมควรเวลาเดนิส ู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 
21.40 น. ออกเดินทางจากกรุงยา่งกุง้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ  AIR ASIA เที่ยวบนิที ่FD258 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

23.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 

 
กรณีเดนิทางเดอืนพฤษภาคม 2560 สายการบนิมกีารปรบัเปล ีย่นเทีย่วบนิ 

17.35 น. บนิลัดฟ้ากลับสูก่รุงเทพ ฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD254  
19.25 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลี่ยนแปลง หรอืสลบัสบัเปลี่ยนกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพนิจิของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเด ีย่วเพ ิม่ 

18 – 20 ก.พ.60 11,900 11,900 3,000 

24 – 26 ก.พ.60 12,900 12,900 3,000 

25 – 27 ก.พ.60 12,900 12,900 3,000 

3 – 5 ม.ีค.60 12,900 12,900 3,000 

10 – 12 ม.ีค.60 12,900 12,900 3,000 

11 – 13 ม.ีค.60 12,900 12,900 3,000 

17 – 19 ม.ีค.60 12,900 12,900 3,000 

18 - 20 ม.ีค.60 12,900 12,900 3,000 

24 – 26 ม.ีค.60  12,900 12,900 3,000 

25 – 27 ม.ีค. 60  12,900 12,900 3,000 

31 – 2 เม.ย.60 12,900 12,900 3,000 

1 – 3 เม.ย.60 12,900 12,900 3,000 

7 – 9 เม.ย.60 14,900 14,900 3,000 

14 – 16 เม.ย.60  15,900 15,900 3,000 

15 – 17 เม.ย.60 15,900 15,900 3,000 
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21 – 23 เม.ย.60 13,900 13,900 3,000 

22 – 24 เม.ย.60 13,900 13,900 3,000 

12 – 14 พ.ค. 60 12,900 12,900 3,000 

13 – 15 พ.ค.60 12,900 12,900 3,000 

19 – 21 พ.ค.60 12,900 12,900 3,000 

20 – 22 พ.ค.60 12,900 12,900 3,000 

26 – 28 พ.ค.60 12,900 12,900 3,000 

27 – 29 พ.ค.60 12,900 12,900 3,000 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครื่องบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรือระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 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 
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 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) 
 


