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จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นีค้ือ 
1. ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตปีุเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน ขอพรยกัษ์ตดักรรมเก่ียวกบั

ธุรกิจการงาน 
2. ขอพรเทพทนัใจ  เทพกระซิบ สกัการะเจดีย์โบตะทาวน์  กราบขอพรพระนานอพูญาเร่ืองสขุภาพ  
3. สกัการะพระธาตอิุนทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา  นมสัการพระนอนตาหวาน  
4. สกัการะพระธาตมุเุตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบชูาสถาน  
5. ตกับาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป วดัไจ๊คะวาย ขอพรพระอปุคตุ  เร่ืองโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม 
6. ช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองตลาดสก๊อต 
7. อ่ิมอร่อยกบัเมนเูดด็ กุ้ งแมน่ า้เผา + สลดักุ้งมงักร+เป็ดปักก่ิง+ น า้ด่ืมวนัละ 2 ขวด 
8. แถมฟรี!!ชดุเสริมบารมี (เสือ้ยืดมิงกาลาบา+กระเป๋าถือ+บทสวดมนต)์  

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์าก

บรษิทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพ

การบรกิารเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จด

ทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่

แตกตา่งกนั 

 

กาํหนดการเดนิทางดูด้านล่างโปรแกรมทัวร์ 
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุ

อินทร์ แขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ)                                                       (--/L/D) 
04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  

 (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทกุทา่น  
06.30 น.    ออกเดินทางสูก่รุงยา่งกุ้งโดยเที่ยวบิน DD 4230  ** มีบริการอาหารเช้าบนเคร่ืองค่ะ** 
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07.15 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง)  จากนัน้ น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองหงสาวดีหรือ 
เมืองพะโค (Bago) ซึง่ในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สดุของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายมุากกวา่ 
400 ปี อยูห่า่งจากเมืองยา่งกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. 

จากนัน้ นําท่าน ตกับาตรพระสงฆ์กวา่ 1,000 รูป ที่วดัไจ้คะวาย  สถานที่ที่มีพระภกิษุและสามเณรไป ศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดัแหง่นีไ้ด้ 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) **เมนูพิเศษ กุ้งแม่นํา้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว** 
 หลงัอาหารน าทา่นเข้าชมพระธาตทุี่ตัง้อยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองและเป็น 1 ใน 5 

มหา  บชูาสถานสิง่ศกัดิ์สทิธ์ิของพมา่ เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุ
พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้า น าทา่นนมสัการ ยอดเจดีย์หกัซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจดุที่
ศกัดิ์สทิธ์ิมาก ซึง่เจดีย์นี ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดีย์องค์นีเ้ป็นศิลปะท่ี
ผสมผสานระหวา่งศิลปะพมา่และศิลปะของมอญได้อยา่งกลมกลนื พระเจดีย์สงู   377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดีย์ช
เวดากอง 51 ฟตุ มีจดุอธิษฐานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน า้หนกัที่
มหาศาล ตกลงมายงัพืน้ลา่งแตย่อดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไมแ่ตกกระจายออกไปเป็นท่ีร ่าลอืถึงความ
ศกัดิ-์สทิธ์โดยแท้ และสถานท่ีแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีที่พระเจ้าหงสาลิน้ด า ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระ
ราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึน้ครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ  จุดอธิษฐานอัน
ศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํา้กับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล  ซึ่งเปรียบ
เหมือนดั่งคํา้จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 

จากนัน้ น าทา่นชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง้  (Kanbawza Thardi Palace) ซึง่เพิ่งเร่ิมขดุค้นและ
บรูณปฏิสงัขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัที่ยงัหลงเหลอือยู ่ท าให้สนันิษฐานได้วา่โบราณสถานแหง่นี ้
เป็นท่ีประทบัของ พระเจ้าบเุรงนอง ทา่นผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญวา่เป็น ผู้ชนะสบิทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระ
นางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ต้องตกเป็นเชลยศกึ เมื่อต้องเสยีกรุงศรีอยธุยาให้แก่
พมา่ แตปั่จจบุนั พระราชวงัแหง่นีไ้ด้เหลอืเพียงแตร่่องรอยทางประวตัิศาสตร์ และถกูสร้างจ าลองพระราชวงัและ
ต าหนกัตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอ้างอิงจากพงศาวดาร บ่าย  น าทา่นเดินทางตอ่สู ่ เมืองไจ้โท  แหง่รัฐมอญ
ระหวา่งทางทา่นจะได้พบกบัสะพานเหลก็ที่ข้ามผา่นชม แม่นํา้สะโตง  สถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ ซึง่ใน
อดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ได้ถกูทหารพมา่ไลต่ามซึง่น าทพัโดย สรุกรร
มาเป็นกองหน้าพระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา  กองหน้าของพมา่ตามมาทนัท่ีริมฝ่ัง
แมน่ า้สะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแมน่ า้ไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกนัมิให้ข้าศกึข้ามตามมาได้   ได้มีการ
ปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแมน่ า้สะโตง   สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชดุยาวเก้าคืบยิงถกูสรุกรรมา  แมท่พั
หน้าพมา่เสยีชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสยี จึงถอยทพั  กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใช้ยิงสุ
รกรรมาตายบนคอช้างนีไ้ด้นามปรากฏตอ่มาวา่ "พระแสงปืนต้นข้ามแมน่ า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนั
เป็นเคร่ืองราชปูโภค  ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทกุวนันี ้จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ เพื่อท าการเปลีย่นเป็นรถท้องถ่ิน เป็นรถบรรทกุหกล้อ (เป็นรถ
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ประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึน้พระธาตอุินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสกัพกั เพื่อเดิน 
 ทางสูย่อดเขา นําท่านเข้าสู่พักที่ KYAITHOO,MOUTAIN TOP,GOLDEN ROCK HOTEL 

เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหลงัจากนัน้ น าชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน  
Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ ก้อนหินทอง อยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 1,200 
 เมตร ลกัษณะเป็นเจดีย์องค์เลก็ๆ สงูเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นก้อนหินกลมๆ ที่ตัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ่นเหม ่
แตช่าวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมม่ีทางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิ์สทิธ์ิท่ีบรรจอุยูภ่ายในพระเจดีย์องค์ยอ่มท าให้
หินก้อนนีท้รงตวัอยูไ่ด้อยา่งสมดลุเร่ือยไป ตามคติการบชูาพระธาตปุระจ าปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตอุินทร์
แขวนนีใ้ห้ถือเป็น พระธาตปีุเกิดของปีจอ แทนพระเกตแุก้วจฬุามณีบนสรวงสวรรค์โดยเช่ือวา่ถ้าผู้ใดได้มา
นมสัการพระธาตอุินทร์แขวนนีค้รบ  3 ครัง้ ผู้นัน้จะมีแตค่วามสขุความเจริญ  พร้อมทัง้ขอสิง่ใดก็จะได้สมดัง่
ปรารถนาทกุประการ  ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไป
ปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 

คํ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม  (2) จากนัน้ทา่นสามารถขึน้ไปนมสัการหรือนัง่สมาธิที่พระเจดีย์
ได้ตลอดทัง้คืน แตป่ระตเูหลก็ที่เปิดส าหรับสภุาพบรุุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  ควรเตรียมเสือ้กนัหนาว  หรือ
กนัลมหรือผ้าหม่ ผ้าพนัคอ เบาะรองนัง่เนื่องจากบริเวณพืน้ท่ีนัน้มีความเย็นมาก 

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย-ีเจดีย์ชเว
ดากอง                                                                                   (B/L/D) 

05.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเช้า อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผู้ ท่ีต้องการใสบ่าตรพระธาตอิุนแขวน กิจกรรมนีไ้ม่ได้บังคับ

นะคะ ส าหรับอาหารที่จะใสบ่าตรสามารถซือ้ได้โดยจะมีร้านค้าจ าหนา่ย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต 
ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ท าบญุตามอธัยาศยั  

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ( 3) จากนัน้น าทา่นอ าลาที่พกั ออกเดินทางกลบั  เปลี่ยนน่ังรถ   ถึงคิมปนุแค้มป์  
เปลีย่นเป็นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมน าทา่นเดินทางสูก่รุงหงสาวดี จากนัน้น าทา่นนมสัการ วัดไจ๋ป๋อรอ 

(วัดพระไฝเลื่อน) มีอายมุากกวา่ 2,000 ปี ซึง่มีเร่ืองราวเลา่มากมายเก่ียวกบัสถานท่ี แหง่นี ้รายการ 
National Geographic Society ได้เคยมาถ่ายท าสารคดีที่นี่มากกวา่ 10 ครัง้ ซึง่ในแตล่ะครัง้ต าแหนง่ไฝที่
บริเวณหน้าผากจะไมต่รงกนัเลยซึง่เป็นเร่ืองมหศัจรรย์มาก จากนัน้น าชม  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  (Kyaik Pun Buddha)  
สร้างในปี 1476 มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ สงู 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณ
โคดมสมัมาสมัพทุธเจ้า (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ ) กบัพระพทุธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพทุธเจ้า
มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เลา่กนัวา่สร้างขึน้โดยสตรีสีพ่ี่น้องที่มีพทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งให้สตัย์สาบานวา่จะ
รักษาพรหมจรรย์ไว้ชัว่ชีวิต ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่าลอืกนัวา่ท าให้พระพทุธรูปองค์นัน้เกิดรอยร้าว
ขึน้ทนัที นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอน
ที่ท่ีมีพทุธลกัษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524  ซึง่เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพมา่ทัว่ประเทศ
และเป็นพระนอนท่ีงดงามที่สดุของพมา่  องค์พระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถึงแม้จะไมใ่หญ่เทา่พระพทุธ
ไสยาสน์เจ้าทตัจีที่ยา่งกุ้ง แตก็่งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะที่ไมเ่หมือนกบั
พระนอนของไทย 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)  **เมนพูิเศษ กุ้งแมน่ า้เผาตวัใหญ่ทา่นละ 1 ตวั ** 
จากนัน้ สกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ี(Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูป

นอนที่มีความยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยที่สดุมีขนตาที่งดงาม  พระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซึง่แตกตา่งกบัศิลปะของไทย 

เย็น น าทา่นชมและนมสัการ  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองค าคูบ้่านคูเ่มือง
ประเทศพมา่อายกุวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปี เจดีย์ทองแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุ้ง มหา
เจดีย์ที่ใหญ่ที่สดุในพมา่ สถานที่แห่งนีม้ี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ  ท่านสามารถ
นําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมี
และสิรมงคล นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจาํวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค์ หาก

ใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํา้พระประจาํวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  พระเจดีย์นีไ้ด้รับการบรูณะ
และตอ่เติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์หอ่หุ้มด้วยแผน่ทองค าทัง้หมดน า้หนกัยี่สบิสามตนัภายใน
ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพทุธเจ้าองค์ก่อน
ทัง้สามพระองค์ บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ จ านวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบั
อยูบ่นยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสีท่ิศ ซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาท ซ้อน
เป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ท่ีรวมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดีย์ล้วนมีต านานและภมูิหลงั
ความเป็นมาทัง้สิน้  ชมระฆงัใบใหญ่ที่องักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลดัตกแมน่ า้ยา่งกุ้งเสยีก่อนองักฤษกู้
เทา่ไหร่ก็ไมข่ึน้ภายหลงัชาวพมา่ ช่วยกนักู้ขึน้มาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัคี 
ซึง่ชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัดิ์สทิธ์ิ ให้ตีระฆงั 3 ครัง้แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดัง่ต้องการจากนัน้ให้ทา่นชม
แสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะได้เห็นแสงสี 
ต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํา้เงนิ, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น 

คาํไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ  
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย  
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ  
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา  

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 
วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 

พัก เข้าพัก  ณ New Aya Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 3 ดาว หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 

วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารม-ีเจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-
กรุงเทพ               (B/L/--) 

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (6)  
07.00 น. น าทา่นเดินทางสู ่เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร  
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เมื่อเดินทางถึงสเิรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่เมืองนีเ้คยเป็นเมืองทา่ของโปรตเุกสในสมยั
โบราณ ตัง้แตใ่นสมยั นายพลฟิลปิ เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิน้สดุเมื่อปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจ้าทรงธรรม
กรุงศรีอยธุยา ทา่นจะเห็นเศษซากก าแพงสไตล์ ลซูิตา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้
ยา่งกุ้งที่เช่ือมตอ่กบัแมน่ า้อิระวดี น าทา่นนัง่เรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) 
พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน า้อายนุบัพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสเิรียม เกาะนีไ้มว่า่น า้จะขึน้สกั
เทา่ไหร่ก็ไมม่ีวนัน า้ทว่มได้ ท่ีบริเวณทา่เทียบเรือบนเกาะ นําท่านไหว้สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือ
พระอุปคุป ที่เป็นที่นับถอืของชาวพม่า  สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัว
ที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวนํา้ จากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัยา่งกุ้ง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7)  **เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร ** 
จากนัน้ น าทา่นเดินทางสู ่วัดบารม ีให้สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจ้า ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริง ด้วยองค์พระเกศา

ธาตนุีเ้มื่อน ามาวางบนมือ จะสามารถเคลือ่นไหวได้อีกทัง้วดันีย้งัได้ช่ือวา่เป็นท่ีเก็บองค์พระบรมสารีริกธาตไุว้
มากที่สดุด้วยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบตุร และองค์พระอรหนัต์ตา่ง ๆ  พร้อมรับพระธาตุเพื่อ

นํากลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลฟรี!! ชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจพุระบรม
ธาตทุี่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปี 
ก่อน ในปี 2486 เจดีย์แหง่นีถ้กูระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตอุีก 2 องค์ และพบพระพทุธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาล ีและ
ตวัหนงัสอืพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพมา่ ภายในเจดีย์ที่ประดบัด้วยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมีมมุ
ส าหรับฝึกสมาธิหลายจดุในองค์พระเจดีย์  จากนัน้น าทา่นขอพร นัตโบโบย ีหรือ  พระเทพทันใจ  เทพเจ้า
ศกัดิ์สทิธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตาม
ความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย  หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัต
โบโบย ีจะชอบมาก จากนัน้ก็ให้เอาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท  หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงนิบาท
ดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยสีัก 2 ใบ  
ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยี 
แค่นีท่้านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้จากนัน้น าทา่นข้ามฝ่ังไปอีกฟากหนึง่ของถนน เพื่อสกัการะ เทพ

กระซิบ ซึง่มีนามวา่  “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพทุธ
ศาสนาอยา่งแรงกล้า  รักษาศีล ไมย่อมกินเนือ้สตัว์จนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตั  ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหว้
กนัมานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจาก

เทพองค์นีก้ันมากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํา้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จากนัน้ น า
ทา่นเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน  (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต  (Scot Market) เป็นตลาด
เก่าแก่ของชาวพมา่ สร้างขึน้โดยชาวสก๊อตในสมยัที่ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่
กนัหลายหลงั สนิค้าที่จ าหนา่ยในตลาดแหง่นีม้ีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบั
พมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อญัมณี หยก ผ้าทอ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซือ้สิน้ค้า
หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิด้วย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)
สมควรเวลาเดินสู ่สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง 
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21.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่  DD 4239 
22.45 น.    เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…..พร้อมความประทบัใจมิรู้ลมื 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  

 
***************************************** 

** หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทกุครัง้ก่อนท าการ  
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า  ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
 

อตัราค่าบริการ 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบรษิทั

ทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบรกิาร

เหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบั

ส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั 

  ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ สเิรยีม อนิทรแ์ขวน บนิ DD 3 วนั 

โปรโมชั่น: จอง 3 ท่านขึน้ไปลดอีก ท่านละ 500 บาท 
เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดี่ยว 

6 ธ.ค.57 5 ธ.ค.57 30 15,900 15,500 14,900 4,500 

12 ธ.ค.57 14 ธ.ค.57 30 16,900 16,500 15,900 4,500 

20 ธ.ค.57 22 ธ.ค.57 30 16,900 16,500 15,900 4,500 

27 ธ.ค.57 29 ธ.ค.57 30 16,900 16,500 15,900 4,500 

29 ธ.ค.57 31 ธ.ค.57 30 17,900 17,500 16,900 4,500 

30 ธ.ค.57 1 ม.ค.58 30 17,900 17,500 16,900 4,500 

1 ม.ค.58 3 ม.ค.58 30 16,900 16,500 15,900 4,500 
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2 ม.ค.58 4 ม.ค.58 30 16,900 16,500 15,900 4,500 

 
อัตราค่าบริการรวม 

- ตั๋วเคร่ืองบินชัน้ทศันาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงตั๋ว 
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงนิพักห้องเดี่ยว) 
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้หรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหวัหน้าทวัร์นําเที่ยวตามรายการ 
- ประกันอุบัติเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)  
- ภาษีนํา้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ก่อนวันเดินทาง) 
- ค่าระวางนํา้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่าพร้อมค่าบริการแบบยื่นปกติ  

 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
- ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก

และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ 

- ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ ผู้ ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทปิหวัหน้าทวัร์ตามสินนํา้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ)  

เอกสารที่ใช้ในการทาํวีซ่าพม่า 
**กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทาํการเพราะการทาํเล่มพาสปอร์ตจะใช้เวลาในการยื่นแบบปกติ 7-10 วันทาํการ**  
*หนังสือเดินทางที่มีวันกาํหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง (ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่หนังสือเดินทาง
ของท่านหมดอายุ รบกวนเช็คพาสปอร์ตก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ทาํวีซ่าทุกครัง้ค่ะ) 
* รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิว้ จาํนวน 3 รูป พืน้หลังสีขาวเท่านัน้ (ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)และจะต้องไม่ใช่รูปโพลาลอยด์ค่ะ 
*กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กับทางบริษัท 
* สาํเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง จาํนวน 1 ชุด 
* ในกรณีเป็นพนักงานบริษัทฯกรุณาระบุสถานที่ที่ทาํงานและตาํแหน่งมาด้วยค่ะ  
 

หมายเหตุ : ในกรณีทางบริษัทฯยื่นวีซ่าไปแล้วแบบปกติไม่สามารถดึงเล่มออกมาจากสถานทตูไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้กรุณาเช็คช่วงเวลาที่ท่านต้องการ
ใช้พาสปอร์ตให้เรียบร้อยก่อนทาํการส่งเอกสารให้พนักงานแผนกวีซ่า(มิเช่นนัน้หากเกิดความเสียหายในการดึงเล่มพาสปอร์ตทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ผู้ มีความประสงค์ต้องการดึงเล่มพาสปอร์ตในช่วงเวลายื่นแล้วจะต้องยินยอมชดใช้ค่าเสียหายในการดึงเล่มทัง้หมดตามความเป็น
จริง(กรุณาเช็คเจ้าหน้าที่อีกครัง้ค่ะ) 

 
อัตราค่าวีซ่าด่วนในกรณีที่ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
*ยื่นวีซ่า ด่วน 4  วัน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 500 บาท 

เงื่อนไขการสาํรองที่น่ัง 
1.กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมัดจาํ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาํระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย 
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  กว่า15 วัน มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดินทาง 21 วัน) 
    2.กรณียกเลิก  2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามัดจาํให้ทัง้หมด  
    2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร์ 50%และริบเงนิมัดจาํทัง้หมด  

   2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิค่าทวัร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ  
         ทัง้สิน้ 

    3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาํการเล่ือนการ  
       เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ  
    4. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ  
       เดินทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิมัดจาํทัง้หมด  
    5.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตาม  
       จาํนวนที่บริษัทฯกาํหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ  
        เดยีวกัน บริษัทต้องนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  
    6. คณะผู้เดินทางจาํนวน 10 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหวัหน้าทวัร์ไทยร่วมเดินทางไป  
        ด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง  

 
รายละเอียดเพิ่มเติม 

- บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสาํคัญ  
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนังสือเดินทางต้อง
มีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ )  
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุก
อย่างทางบริษัทฯได้ชาํระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาํระเหมาขาด  
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือ
ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ
ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงนิและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้  
- เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมด 
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น 
Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจาํหรือค่าทวัร์ทัง้หมด 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาํเพื่อประโยชน์ของท่านเอง **  

 


