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วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวด-ีวดัไจ้คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอร์-พระราชวงับุเรงนอง-คมิปูนแค้มป์-พระธาตุอนิทร์
แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึน้พระธาตุ)    (-/กลางวนั/เยน็) 

04.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6  
Nok Air (DD)โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30 น. เดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน  DD 4230   

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง  กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  Nok Air (DD)โดยมี
เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน (เวลา
ท้องถิ่นทีเ่มียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึง
ช่ัวโมง)  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
หรือ เมืองพะโค (Bago)ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง
หลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ี
ยิง่ใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมือง
ยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.45ชม. 

จากนั้น  น าท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที ่  
  วดัไจ้คะวาย  สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก  ท่านสามารถนําสมุด ปากกา 

ดินสอไปบริจาคทีว่ดัแห่งนีไ้ด้ 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํา้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว ** 

หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  
บูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้ น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะ
ของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รง
บริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพ
เดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หง
สาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์
ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอนัศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํา้กบัยอดของเจดีย์องค์ทีหั่กลงมาเพือ่เป็นสิริ
มงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งคํา้จุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป 
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จากนั้น น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึง้(KanbawzaThardi Palace)ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขดุคน้และบูรณปฏิสังขรณ์

เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท  าใหส้ันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ 
พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของพระนางสุพรรณกลัยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่ง
น้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิง
จากพงศาวดาร เดินทางสู่ เมืองไจ้โท  ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผา่นชม แม่นํา้สะโตงสถานท่ี
ส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหาร 
พม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้
ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึก
ขา้มตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้ 
คืบยงิถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี  
พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ “พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นบัเป็นพระ
แสง อษัฎาวธุอนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  

น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวนใชเ้วลาเดินทาง 
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ประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท าการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจําเส้นทาง
ชนิดเดียวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวนได้) ใช้
เวลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 
ชัว่โมง  
พเิศษสุด นําท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่สถานีพระธาตุ 
ใช้เวลาประมาณ 10 นาท ีให้ท่านได้สัมผสักบับรรยากาศ
อนัสวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตุอนิแขวน  
*หมายเหตุ ในกรณกีระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวสัิยจาก 
ธรรมชาติทีไ่ม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทฯจะเปลีย่นเป็น 
ขึน้รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี* 
พกัที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , 

Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรม  Golden Rock Hotel 

จะขึน้อนิแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ  
เชิญทุกท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทโียหรือพระธาตุอนิทร์แขวน  Kyaikhtiyo Pagoda (Golden 

Rock) แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร 
ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไปตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณี
บนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ 
พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพือ่ปิดทององค์พระธาตุ
อนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ 
**สําหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่นทองคําเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ี 
พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืนแต่ ประตูเหลก็ทีเ่ปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว
หรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก  
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หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพือ่ความสะดวกสบายเพือ่รองรับนักท่องเทีย่วทีข่ึน้ไปกราบนมสัการ 
พระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมอืนเมอืงย่างกุ้งและมโีรงแรมจํากดั แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการ

เดินทาง บางโรงแรมมเีป็นห้องพดัลม เน่ืองจากบนเขามอีากาศเยน็สบาย และไม่สามารถเลอืกหรือรีเควสโรงแรมได้  
วนัทีส่อง พระธาตุอนิทร์แขวน-เจดย์ีไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย-ีพระมหาเจดย์ีชเวดากอง    
                                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.       อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ  
  ส าหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ต 
  ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ  2,000 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั 

06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      ออกเดินทางกลบั เปลีย่นน่ังรถ ถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี  
  ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น  สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง  4 ทิศ สูง 30 เมตร  ประกอบดว้ย องค์

สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ  
 พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่นอ้งท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตย ์
 สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ั้นเกิด 
 รอยร้าวข้ึนทนัที  
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํา้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว ** 
บ่าย    นมสัการ  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว  กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของ

มอญ  ในปี พ.ศ. 2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองค์
พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะ
วางเหล่ือมพระบาท เป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทยน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองยา่งกุง้   จากนั้น  
สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ีหรือ พระนอนตาหวาน  นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16ฟุต
ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108    ประการ   

เยน็  น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อย
กวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า  สถานทีแ่ห่งนีม้ี 
ลานอธิฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทยีน ไปไหว้ เพือ่ขอพรจากองค์เจดีย์ชเว
ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่เสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกดิ
ประดิษฐานทั้งแปดทศิรวม 8 องค์หากใครเกดิวนัไหนกใ็ห้ไปสรงนํา้พระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ  
พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้าหนกัยีสิ่บ
สามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้
องคก่์อนทั้งสามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่
ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท
ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงั
ความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็
ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็น
ระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัร
โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป  
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คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
   วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 

 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
 ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

อหังวนัทามิตุระโตอหังวนัทามิธาตุโยอหังวนัทามิสัพพะทาอหังวนัทามิสิระสา  
  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ เต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ สารพดัหน้าในเครือโออชิิ 
จากน้ัน  นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั** โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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หรอื นําท่านเข้าสู่ทีพ่กั**โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว SEDONA HOTEL YANGON 5* 

 

**ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวทีเ่ข้าร่วมโปรโมช่ัน โดยทางทวัร์จะเป็นผู้จัดลงเลอืกพกัโรงแรมเท่าน้ัน** 
 

วนัทีส่าม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดย์ีเยเลพญา-วดับารม-ีเจดย์ีโบตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                                                                              
                                                       (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสิเรียม  ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45

กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลก
ตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสใน
สมยัโบราณ จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระ
เจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพง 
สไตล ์ลูซิตา เนียนบาโรก(Lusitanian Baroque ) ตั้งอยู่
ริมฝ่ังแม่น ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี น าท่านนัง่
เรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา  พระปางมารวชิยัอนังดงาม
บนเกาะกลางน ้าอายนุบัพนัปี เป็นท่ีสักการะของชาว
สิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น ้าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้าท่วม
ได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นําท่านไหว้สักการะเพือ่
ขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปทีเ่ป็นทีนั่บถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับ
ร้อยๆ ตัวทีว่่ายวนเวยีนให้เห็นครีบหลงัทีโ่ผล่เหนือผวินํา้ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร** 
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จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วดับารมี  ใหส้ักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวติอยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ี
เม่ือน ามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งวดัน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุด
ดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์าง ๆพร้อมรับพระธาตุเพือ่นํากลบัไปบูชา
เพือ่ความเป็นสิริมงคลฟรี !!ชมเจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย   8 

รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี  2486 เจดีย์
แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลาง
องคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง 
เงิน ส าริด  700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี 
และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบ
ภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ือง
สีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด
ในองคพ์ระเจดีย ์

 
จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยหีรือพระเทพทนัใจ  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วธีิการสักการะรูปป้ันเทพ

ทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอส่ิงใดแล้วสมตามความปรารถนาก ็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย
หรือผลไม้อืน่ๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากน้ันกใ็ห้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด กไ็ด้ (แต่แนะนํา
ให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยสัีก  2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลบัมา 1ใบ เอา
มาเกบ็รักษาไว้จากน้ันกเ็อาหน้าผากไปแตะกบันิว้ช้ีของนัตโบโบยแีค่นีท่้านกจ็ะสมตามความปรารถนาทีข่อไว้
จากน้ันนําท่านข้ามฝ่ังไปอกีฟาก หน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านาน
กล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือ
ส้ินชีวติไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ 
ห้ามคนอืน่ได้ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํา้นม ข้าวตอก 

ดอกไม้ และผลไม้ 
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จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่

ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั 
สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งาน
แกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออญัมณทีีม่ีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.00 น. อ อกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่ DD 4239 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

** รายการขึน้พระธาตุอนิแขวนทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ 
ท่านทราบล่วงหน้า เน่ืองจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดนิทางขึน้เป็นจาํนวนมาก และด้วยโรงแรมมีจาํนวน 

จาํกดั ทําให้ห้องพกัไม่เพยีงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ในกรณห้ีองคนืแรกเตม็ ทางผู้จดัจะสลบัขึน้เป็น 
วนัที่สองแทน ค่ะ ** 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

อตัราค่าบริการและเงือ่นไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อนิทร์แขวน บิน DD 
PARK ROYAL YANGON or SEDONA YANGON HOTEL 5* 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

1 ก.พ.62 3 ก.พ.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 ก.พ.62 4 ก.พ.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

8 ก.พ.62 10 ก.พ.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

9 ก.พ.62 11 ก.พ.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

15 ก.พ.62 17 ก.พ.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ก.พ.62 18 ก.พ.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

22 ก.พ.62 24 ก.พ.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
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23 ก.พ.62 25 ก.พ.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

1 ม.ีค.62 3 ม.ีค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 ม.ีค.62 4 ม.ีค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

8 ม.ีค.62 10 ม.ีค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

9 ม.ีค.62 11 ม.ีค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

15 ม.ีค.62 17 ม.ีค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 ม.ีค.62 18 ม.ีค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

22 ม.ีค.62 24 ม.ีค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 ม.ีค.62 25 ม.ีค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

29 ม.ีค.62 31 ม.ีค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 ม.ีค.62 01 เม.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

05 เม.ย.62 07 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

12 เม.ย.62 14 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 

14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

19 เม.ย.62 21 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

20 เม.ย.62 22 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

26 เม.ย.62 28 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว   
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณมีาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิม่เงินพกัห้องเดี่ยว)  
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทวัร์นําเทีย่วตามรายการ  
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง)  
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อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)  

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ)  

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมายืน่วซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกี
ท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเ่หลอืชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า  

15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ  จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุดเทศกาล,  วนัหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทาํการเลือ่น             

การเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งนีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ม่สามารถยกเลกิหรือเลือ่นการเดินทางได้ตามความ
เป็นจริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทาํการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เงื่อนไขอืน่ ๆ :  
 บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมด  กรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่ริษัทฯ  กาํหนดไว้  (15 ท่านขึน้ไป)  เน่ืองจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทฯ  และผู้เดินทางอืน่ทีเ่ดินทางในคณะ
เดียวกนั บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 
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 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ไป  จึงออกเดินทาง   ในกรณทีีม่ีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน  ไม่มีหัวหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทาง
ไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีีท่่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนทาํการออกตั๋ว 
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ทางบริษัทฯ  จะไม่
รับผดิชอบใด  ๆ ในกรณี  ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ  (เล่มนํา้เงิน)  เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า  – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 
 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลอืไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้อง
ยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)  

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท
ทวัร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  

 กรณทีีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ะบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน  

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่น
ช่ือได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 
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 กรุ๊ปทีเ่ดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้เงิน)เดินทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน  
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


