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พมา่-ยา่งกุง้-สเิรยีม-หงสาวด-ีพระธาตอุนิแขวน 3วนั 

 พกัโรงแรมหรูมีระดบั 4 ดาว 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เจดียช์เวดากอง เจดียค์ู่บา้นคู่เมือง ศูนยร์วมจติใจชาวพม่า เป็นพระธาตปุระจ  าปีมะเมีย 

เจดียช์เวมอวด์อว ์แห่งหงสาวดี เจดียท์ี่สูงที่สุดในแผ่นดินพม่า 

พระธาตุอินทรแ์ขวน กอ้นหินมหศัจรรย ์เช่ือว่าพระอินทรม์าแขวนไหว ้

สิเรียม ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ ณ เจดียก์ลางน ้า เจดียเ์ยเลพญา 

เมนูพิเศษ...กุง้แม่น ้าหงสาวดี สลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัที ่1     กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีเจดยีช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง 

                คมิปนูแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน                      (-/L/D) 
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04.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 1 ประต ู3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบนิ AIR ASIA (FD) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

07.15 น. ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD251 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

08.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืง
หงสาวดหีรอื เมอืงพะโค(Bago)ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณ
ทีย่ ิง่ใหญ ่และ อายมุากกวา่ 400ปี อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม.  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ กุง้แมน่ า้
เผาหงสาเผาทา่นละ 1 ตวัใหญ ่น าท่านเขา้ชมพระธาตทุี่
ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 
1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์
หรอื พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตขุองพระพุทธเจา้ น าท่านนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญ
และชาวพม่าเชือ่กันวา่เป็นจุดทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็น
ศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟตุ 
สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมา
เมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ลา่งแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิ
และไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลือถงึความศักดิ-์สทิธ์โดยแท ้และสถานที่แห่งนี้ยังเป็น
สถานที่ที่พระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ
ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึน้ครองราชย ์ทา่นจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์
และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบ
เหมอืนด ัง่ค า้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงย ิง่ข ึน้ไป จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ 
บลัลงักผ์ ึง้(KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิง่เริม่ขุดคน้และบูรณปฏสิังขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.
2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลอือยู่ ท าใหส้ันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่
ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดรั้บค าสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับ
ของ พระนางสพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้ง
เสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวัตศิาสตร์ และถูกสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งองิจาก
พงศาวดาร น าท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกับสะพาน
เหล็กทีข่า้มผา่นชมแมน่ า้สะโตงสถานทีส่ าคัญทาง
ประวตัศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที2่ สมเด็จพระนเรศวร
ก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพม่า
ไลต่ามซึง่น าทัพโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหา
อุปราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมา
กองหนา้ของพม่าตามมาทันที่ร ิมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง 
ในขณะ ที่ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองคไ์ด ้
คอยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะ
กันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระ
แสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสรุกรรมาแมทั่พหนา้
พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพมา่เห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสงปืน
ทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนีไ้ดน้ามปรากฏตอ่มาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแมน่ ้าสะโตง"นับเป็น
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พระแสง อัษฎาวธุ อันเป็นเครือ่งราชปูโภคยังปรากฏอยู่จนถงึทุกวันนี้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่
พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาที ก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ เพื่อท าการ
เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่ราจะสามารถขึน้
พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลา เดนิทางสักพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา จากนัน้ น าชม เจดยีไ์จ้
ทโียหรอื พระธาตุอนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหนิ
ทอง อยู่สงูจากระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยู่
บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มักยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะ
พระเกศาธาตุศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุ อยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่าง
สมดุลเรือ่ยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อื
เป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้า
นมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ครบ3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะ
ไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุ
อนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ สว่นสุภาพสตร ีสามารถอธฐิาน และ
ฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 
**หมายเหต*ุ* (กรณุาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คนื เพือ่น าตดิตวัข ึน้

ไปบนพระธาตุอนิทรแ์ขวน เนื่องจากอาจจะตอ้งจ้างลูกหาบแบกสมัภาระซึ่งจะมี

คา่ใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เร ิม่ตน้ที ่1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบั

ความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
พกัที ่Kyaikhto , Yoe yoe lay , Golden Rock Hotel หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน-วดัไจค๊ะวาย-เจดยีไ์จปุ๊่ น-พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว 

  พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย-ีพระมหาเจดยีช์เวดากอง- ยา่งกุง้         (B/L/D)  
05.00 น.      อรุณสวัสดิย์ามเชา้ อสิระตามอัธยาศัย ส าหรับผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมนี้

ไมไ่ดบ้ังคับนะคะ ส าหรับอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหาร
ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธ้ปูเทยีน ประมาณ 300–500 จ๊าต ท าบญุตามอัธยาศัย  

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
      น าท่านอ าลาทีพั่ก ออกเดนิทางกลับ เปลีย่นน่ังรถ ถงึคมิปุนแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบั

อากาศ เดนิทางสูก่รงุหงสาวด ีจากนัน้น าทา่น ตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ทีว่ัดไจค้ะวาย 
สถานที่ที่มีพระภกิษุและสามเณรไปศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด 
ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ด ้

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร กุง้แมน่ า้หงสาเผาคนละ 1 ตวัใหญ ่  

  จากนัน้น าชม เจดยีไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับ
น่ังโดยรอบทัง้ 4ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับ
พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจา้มหากัสสปะ 
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(ทศิตะวันตก)เลา่กันวา่สรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีุทธศรัทธาสงูสง่และต่างใหส้ัตยส์าบานวา่
จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั่วชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลอืกันวา่ท าใหพ้ระพุทธรูป
องคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ีนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (Shew Thalyang 
Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนทีท่ีม่พีุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ  ในปี 
พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่าท่ัวประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของ
 พมา่องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญเ่ท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทัตจทีีย่า่งกุง้ 
แตก็่งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลักษณะทีไ่มเ่หมอืนกับพระนอนของไทยน า
ท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงย่างกุง้ จากนัน้สักการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(KyaukHtatgyi 
Buddha)หรอื พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55ฟตุ สงู 16ฟตุซึง่
เป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 
จากนัน้น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยี์
ทองค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื 
ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่สถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธฐิาน จุดที่
บุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจาก
องคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนีร้อบ
องคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนก็
ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ี้ไดรั้บการบรูณะและตอ่
เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายใน
ประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบริขารของ
พระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจ านวนมาก
และยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท า
เป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ที่
รวมกันขึน้เป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้ส ิน้ชมระฆังใบ
ใหญ่ทีอ่ังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข ึน้
ภายหลังชาวพมา่ ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แหง่ความสามัคคซี ึง่ชาว
พม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการชมแสง
ของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไปเช่นสี

เหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 

 
ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทามอิตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 
ปฐมงักกสุนัธงัสวุรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะตทิตุยิงัโกนาคะมะนงัธมัมะการะนงัธาตโุย 
ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะต ิ

อหงัวนัทามติรุะโตอหงัวนัทามธิาตโุยอหงัวนัทามสิพัพะทาอหงัวนัทามสิริะสา 
 *** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

พกัที ่BEST WESTERN Hotel / JASMINE PALACE HOTEL / SKY STAR HOTEL   
   หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั (4 ดาว) 
 
 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

   สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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วนัที ่3 ยา่งกุง้-สเิรยีม-เจดยีเ์ยเลพญา-ตลาดสกอ๊ต-เจดยีโ์บตะทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ 
  วดับารม-ีกรงุเทพฯ           (B/L/-) 
เชา้  บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสเิรยีม

(Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 45กโิลเมตรเมือ่เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัง้แต่ในสมัย นาย

พลฟิลปิเดอบรโิต ย ีนิโคเต จนมาสิน้สุดเมื่อปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรี

อยธุยา ทา่นจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล ์ลซูติา เนยีนบาโรก(Lusitanian Baroque ) ตัง้อยูร่มิ

ฝ่ังแม่น ้าย่างกุง้ที่เชือ่มต่อกับแม่น ้าอริะวดี น าท่านน่ังเรือ ชม พระเจดยีเ์ยเลพญา (Kyaik

 HwawWun Pagoda)พระปางมารวชิัยอันงดงามบนเกาะกลางน ้าอายุนับพันปี เป็นทีส่ักการะ

ของชาวสเิรยีม เกาะนีไ้มว่า่น ้าจะขึน้สกัเทา่ไหรก็่ไมม่วีันน ้าท่วมได ้ทีบ่รเิวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ 

น าท่านไหวส้กัการะเพือ่ขอพรพระจกบาตรหรอืพระอุปคุปทีเ่ป็นทีน่บัถอืของชาวพมา่

สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตวั ขนาดใหญน่บัรอ้ยๆ ตวัทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลงั

ทีโ่ผลเ่หนอืผวิน า้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับยา่งกุง้ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ เป็ด
ปกักิง่+สลดักุง้มงักร 
จากนั้นน าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke 
Aung San)หรอื ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)เป็นตลาด
เก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็น
อาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลาย
หลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เช่น เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่ง
มอญกับพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ 
เสื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื้อส ิน้ค ้า
หรอือญัมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทุกคร ัง้ 
เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) แลว้น าท่านชม
เจดยีโ์บตาทาวนส์รา้งโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรม
ธาตุที่พระสงฆอ์นิเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 
2486เจดยีแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองค์
จงึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2องค ์
และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผา
ภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ย
กระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์ใหท้่านขอพร นตัโบโบ
ยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทยวธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพ
ทนัใจ (นตัโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้
โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากน ัน้
ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเรา
เป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนตัโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1ใบ เอา
มาเก็บรกัษาไวจ้ากน ัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยแีคน่ ีท้า่นก็จะสมตาม
ความปรารถนาทีข่อไว ้จากน ัน้น าทา่นขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่สักการะ เทพ
กระซบิซึง่มนีามว่า“อะมาดอวเ์ม ีย๊ะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที่เกดิ
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ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต
ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ 
หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเชน่กนัการบชูาเทพกระซบิ 
บชูาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้ักการะ
พระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี้เมือ่น ามาวางบนมอื 
จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วดันีย้ังไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ย
ไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆพรอ้มรบัพระธาตเุพือ่น า
กลบัไปบชูาเพือ่ความเป็นสริมิงคลฟร!ี! สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

20.05 น. ออกเดนิทางจากกรุงยา่งกุง้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD258 (ใช ้

ระยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.20 ชัว่โมง) 

21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ 

 
กรณีเดนิทางเดอืนพฤษภาคม 2560 สายการบนิมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ 

17.35 น. บนิลัดฟ้ากลับสูก่รงุเทพ ฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD254  
19.25 น. ถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 

 

 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ
ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ ิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

7 – 9 ก.ค.60 14,900 14,900 3,000 

8 – 10 ก.ค.60 15,900 15,900 3,000 

14 - 16 ก.ค.60 12,900 12,900 3,000 

15 – 17 ก.ค.60 12,900 12,900 3,000 

21 – 23 ก.ค.60 12,900 12,900 3,000 

22 – 24 ก.ค.60 12,900 12,900 3,000 

28 – 30 ก.ค.60 13,900 13,900 3,000 

29 – 31 ก.ค.60 13,900 13,900 3,000 

4 – 6 ส.ค.60 12,900 12,900 3,000 

5 – 7 ส.ค.60 12,900 12,900 3,000 

11 – 13 ส.ค.60 14,900 14,900 3,000 

12 – 14 ส.ค.60 15,900 15,900 3,000 

18 – 20 ส.ค.60 12,900 12,900 3,000 

19 – 21 ส.ค.60 12,900 12,900 3,000 

25 – 27 ส.ค.60 12,900 12,900 3,000 

26 – 28 ส.ค.60 12,900 12,900 3,000 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ Air Asia (FD) 
 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพั่กระดับ 4 ดาว 1 คนื และ 3 ดาว 1 คนื  
      (โรงแรมทีพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวนมแีค ่ระดับ 3 ดาว Local เทา่นัน้) 
 คา่ระวางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม 
 คา่รถขึน้พระธาตอุนิแขวน 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย
อายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับเงือ่นไข
ของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 
วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิเทา่นัน้**) 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 
 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 
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 ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่, พนักงานขบัรถ, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร 600 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (สว่นหัวหนา้
ทัวรจ์ากเมอืงไทย มากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่ับความพอใจของลกูคา้เป็นส าคัญ) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัข ึน้ราคา 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากท าการจองแลว้ 

 การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ท่านควรจัดเตรยีม
ค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนด เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าทีพั่กและตั๋ว
เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวกใน
การเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับ
ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
และพมา่ 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที ่ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 
8 ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแตจ่ะม ีไกด์
ทอ้งถ ิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอด
การเดนิทางทีป่ระเทศพม่าเป็นอย่างด ีแต่ถา้ต ่ากว่า 8 ท่าน ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิม่ออก
เดนิทางในกรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด 
หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
 

ส าคญัทีส่ดุ!! 
หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 



 
 
 
 
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทั  กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทั  ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


