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จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์นีค้ือ 
 ขอพรสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองเจดีย์ชเวดากอง  
 สกัการะเจดีย์กลางนํา้ เยเลพญา 
 ตกับาตรพระ 1,000 รูป ณ วดัไจ๊คะวาย 
 ขอพรได้ทนัใจ ณ พระเทพทนัใจ (นตัโบโบยี) 
 นมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว    
 พระพทุธรูปนอนท่ีสวยงามในแบบของมอญ 
 ช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองตลาดสก๊อต 

 

 พิเศษราคารวมรถขึน้พระธาตอิุนแขวน ไมต้่องจา่ยเพิ่ม 
 พิเศษเพิ่มอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารก่อนเดนิทางกลบั  

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์าก

บรษิทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพ

การบรกิารเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จด

ทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่

แตกตา่งกนั 

 

กาํหนดการเดนิทางดูด้านล่างโปรแกรมทัวร์ 
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิเรียม เจดีย์เยเลพญา- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                     (B/L/D) 
04.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ขาออก ชัน้2 เคาน์เตอร์สายการบนินกแอร์  เจ้าหน้าท่ี

บริษัทฯ  คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อนการเดนิทาง 

เมนูพเิศษ 
 สลดักุ้งมงักร 
 เป็ดปักก่ิง 
 กุ้งแมนํ่า้ยาง 
 อาหารพืน้เมืองพมา่ 
 นํา้ด่ืมทกุวนั วนัละ 1 ขวด 
 แจกกระเป๋าขึน้พระธาตอิุนแขวน ทา่นละ 1 ใบ 
 บริการอาหารวา่งบนเคร่ืองไป และกลบั 
 



 

 

 

 

2 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

06.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุ้ง โดยเที่ยวบินท่ี  DD4230 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 
07.15 น. เดนิทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว(เวลา

ท้องถิ่นท่ีเมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) น าทา่นเดนิทางโดยรถโค้ชสู่  
เมืองสิเรียม  ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เม่ือเดนิทางถึงสิเรียม  
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่เมืองนีเ้คยเป็นเมืองทา่ของโปรตเุกสในสมยัโบราณ  
ตัง้แตใ่นสมยั นายพล ฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิน้สดุเม่ือปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจ้า  
ทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ทา่นจะเห็นเศษซากก าแพง สไตล์ ลซูิตา เนียนบาโรก  
(Lusitanian Baroque ) ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ยา่งกุ้งท่ีเช่ือมตอ่กบัแมน่ า้อิระวดี น าทา่นนัง่เรือแจว  
ชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะ 
กลางน า้อายนุบัพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม เกาะนีไ้มว่า่น า้จะขึน้สกัเทา่ไหร่ก็ไมมี่วนัน า้  
ทว่มได้ ท่ีบริเวณทา่เทียบเรือบนเกาะ น าทา่นไหว้สกัการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรือพระอปุคปุ 
ท่ีเป็นท่ีนบัถือของชาวพมา่ สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตวัใหญ่นบัร้อยๆ ตวัท่ี     วา่ยวนเวียน 
ให้เห็นครีบหลงัท่ีโผลเ่หนือผิวน า้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุ้ง จากนัน้น าทา่นสกัการะ  
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน  
นมสัการพระพทุธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระท่ีมีความสวยท่ีสดุมีขนตา 
ท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย   

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) ** เมนูพเิศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ** 
บา่ย หลงัอาหารชม เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพ่ือบรรจพุระบรมธาตท่ีุพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป 

ได้น ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แหง่นีถ้กูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมิตรเข้ากลางองค์จงึพบโกศ
ทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอีุก 2 องค์ และพบพระพทุธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค์ และ
จารึกดนิเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพมา่ ภายในเจดีย์ท่ีประดบั
ด้วยกระเบือ้งสีสนังดงาม และมีมมุส าหรับฝึกสมาธิหลายจดุในองค์พระเจดีย์น าทา่นขอพร นัตโบโบยี 

หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศกัดิส์ิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย วิธีการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบ
โบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวออ่น กล้วย  
จากนัน้ก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลลา่ บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แตแ่นะน าให้เอาเงินบาทดีกวา่เพราะเราเป็นคน
ไทย) แล้วเอาไปใสมื่อของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ก็
เอาหน้าผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยี  แคนี่ท้า่นก็จะสมตามความปราถนาท่ีตัง้ใจไว้  จากนัน้น าทา่น
ข้ามฝ่ังไปอีกฟากหนึง่ของถนน เพ่ือสกัการะ เทพกระซิบ ซึง่มีนามวา่ “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามต านาน
กลา่ววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกล้า  รักษาศีล ไมย่อมกิน
เนือ้สตัว์จนเม่ือสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตั ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหว้กนัมานานแล้ว ซึง่การขอพรเทพ
กระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพมา่นิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเชน่กนั  การบชูา
เทพกระซิบ บชูาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้    จากนัน้ น าทา่นเท่ียวชมช้อปปิง้ ตลาดโบโจ๊ก 
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อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ 
สร้างขึน้โดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนัหลายหลงั 
สินค้าท่ีจ าหนา่ยในตลาดแหง่นีมี้หลากหลายชนิด เชน่ เคร่ืองเงิน ท่ีมีศลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่
ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อญัมณี หยก ผ้าทอ เสือ้ผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซือ้สิน้
ค้าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิด้วย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากร
ตรวจ) จากนัน้น าทา่นชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์
ทองค าคูบ้่านคูเ่มืองประเทศพมา่อายกุวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปี  เจดีย์ทองแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง 
ช่ือเดมิของเมืองยา่งกุ้ง มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในพมา่ สถานท่ีแหง่นีมี้ ลานอธิฐาน จดุท่ีบเุรงนองมาขอพร
ก่อนออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐาน
เพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจ าวนัเกิดประดษิฐานทัง้แปดทิศ
รวม 8 องค์ หากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน า้พระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต    พระเจดีย์นี ้
ได้รับการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์หอ่หุ้มด้วยแผน่ทองค าทัง้หมดน า้หนกัย่ีสิบ
สามตนัภายในประดษิฐานเส้นพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของ
พระพทุธเจ้าองค์ก่อนทัง้สามพระองค์ บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ  จ านวนมาก และ
ยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศ  ซึง่ท าเป็นศาลาโถง
ครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ท่ีรวมกนัขึน้เป็นสว่น
หนึง่ของพทุธเจดีย์ล้วนมีต านานและภมูิหลงัความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะ
เอาไปแตเ่กิดพลดัตกแมน่ า้ยา่งกุ้งเสียก่อนองักฤษกู้ เทา่ไหร่ก็ไมข่ึน้ภายหลงัชาวพมา่ ชว่ยกนักู้ขึน้มา
แขวนไว้ท่ีเดมิได้ จงึถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัคีซึง่ชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัดิส์ิทธ์ิ  ให้ตีระฆงั 3 
ครัง้แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดัง่ต้องการ  จากนัน้ให้ทา่นชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดย
จดุชมแตล่ะจดุทา่นจะได้เห็นแสงสีตา่งกนัออกไป  เชน่ สีเหลือง, สีน า้เงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น                                  

 คาํไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง 

สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะต ิทุตยิัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย  ธัสสะต ิตตยิัง  

กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะต ิจตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะ  ต ิอหัง วันทามิ 

ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

19.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 
พัก เข้าพัก ณ CENTRAL HOTEL // MILLENIUM HOTEL // YANKIN HOTELเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
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วันท่ีสอง พระพุทธไลยาสน์เจ๊าทัตยี-เจดีย์โปตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ-ตลาดสก็อต     (B/L/D) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
08.00 น.  น าทา่นเดนิทางโดยรถโค้ชสู ่เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกวา่ เมืองพะโค (Bago) ซึง่ในอดีตเป็นเมือง

หลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมืองยา่งกุ้ง 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. น าทา่นเข้าชมพระธาตท่ีุตัง้อยูใ่จ
กลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองและเป็น      1 ใน 5 มหา  บชูาสถานสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิของ
พมา่ เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตมุเุตา ( Shwe Mordore) ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้า 
น าทา่นนมสัการ ยอดเจดีย์หกัซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจดุท่ีศกัดิส์ิทธ์ิมาก ซึง่เจดีย์นี ้
สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดีย์องค์นีเ้ป็นศลิปะท่ีผสมผสานระหวา่งศลิปะ
พมา่และศลิปะของมอญได้อยา่งกลมกลืน พระเจดีย์สงู   377 ฟตุ สงูกวา่พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟตุ มี
จดุอธิษฐานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิอยู ่ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ด้วยน า้หนกัท่ีมหาศาล ตก
ลงมายงัพืน้ลา่งแตย่อดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่าลือถึงความศกัดิ-์
สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ีแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าหงสาลิน้ด า ใช้เป็นท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระ
ราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกล้าหาญก่อนขึน้ครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ  จุด

อธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดีย์องค์ท่ีหกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล  ซึง่
เปรียบเหมือนดัง่ค า้จนุชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป  หลงัจากนัน้น าทา่นตกับาตรพระสงฆ์กวา่ 1,000 รูป 
ท่ีวดัไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน า
สมดุ ปากกา ดนิสอไปบริจาคท่ีวดัแหง่นีไ้ด้ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4)**เมนพูิเศษ กุ้งแมน่ า้ยา่ง** 
เย็น หลงัอาหารน าทา่นชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง้  (Kanbawza Thardi Palace) ซึง่เพิ่งเร่ิม

ขดุค้นและบรูณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท าให้สนันิษฐานได้วา่
โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นท่ีประทบัของ พระเจ้าบเุรงนอง ทา่นผู้ ท่ีได้รับค าสรรเสริญวา่เป็น ผู้ชนะสิบทิศ 
และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ครัง้ต้องตกเป็นเชลยศกึ 
เม่ือต้องเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พมา่ แตปั่จจบุนั พระราชวงัแหง่นีไ้ด้เหลือเพียงแตร่่องรอยทาง
ประวตัศิาสตร์ และถกูสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอ้างอิงจากพงศาวดาร น า
ทา่นเดนิทางตอ่สู ่ เมืองไจ้โท  แหง่รัฐมอญ  ระหวา่งทางทา่นจะได้พบกบัสะพานเหล็กท่ีข้ามผา่นชม
แม่นํา้สะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตร์ ซึง่ในอดีตขณะท่ี  2 สมเดจ็พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคน
ไทยกลบัอโยธยา ได้ถกูทหารพมา่ไลต่ามซึง่น าทพัโดย  สรุกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอปุราชาเป็นกอง
หลวง ยกตดิตามกองทพัไทยมา  กองหน้าของพมา่ตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแมน่ า้สะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยได้
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ข้ามแมน่ า้ไปแล้ว  พระองค์ได้คอยป้องกนัมิให้ข้าศกึข้ามตามมาได้   ได้มีการปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแมน่ า้สะ
โตง  สมเดจ็พระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชดุยาวเก้าคืบยิงถกูสรุกรรมา  แมท่พัหน้าพมา่เสียชีวิตบน
คอช้าง กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสีย จงึถอยทพั  กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใช้ยิงสรุกรรมาตายบน
คอช้างนีไ้ด้นามปรากฏตอ่มาวา่  "พระแสงปืนต้นข้ามแมน่ า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็น
เคร่ืองราชปูโภค  ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทกุวนันี ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิม้ปุ่นแค้มป์  เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถท้องถ่ิน  เป็นรถบรรทกุหกล้อ 
(เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึน้พระธาตอิุนทร์แขวนได้) เพ่ือเดนิทางสูย่อดเขา   
พักที่ MOUNTAIN TOP HOTEL // KYAITHIYO HOTEL  เพื่อเก็บสัมภาระหลงัจากนัน้ น าชม 
เจดีย์ไจ้ทีโย  หรือ พระธาตุอินทร์แขวน  Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ ก้อนหินทอง 
อยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สงูเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นก้อนหิน
กลมๆ ท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ่นเหม ่แตช่าวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศกัดิส์ิทธ์ิท่ีบรรจอุยูภ่ายในพระเจดีย์องค์ยอ่มท าให้หินก้อนนีท้รงตวัอยูไ่ด้อยา่งสมดลุเร่ือยไป ตามคติ
การบชูาพระธาตปุระจ าปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตอิุนทร์แขวนนีใ้ห้ถือเป็น พระธาตปีุเกิดของปีจอ 
แทนพระเกตแุก้วจฬุามณีบนสรวงสวรรค์  โดยเช่ือวา่ถ้าผู้ใดได้มานมสัการพระธาตอิุนทร์แขวนนีค้รบ  3 
ครัง้ ผู้นัน้จะมีแตค่วามสขุความเจริญ พร้อมทัง้ขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ปรารถนาทกุประการ  ท่านสามารถ
เตรียมแผ่นทองคาํไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ 
ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม (5) จากนัน้ทา่นสามารถขึน้ไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ี 
พระเจดีย์ได้ตลอดทัง้คืน แตป่ระตเูหล็กท่ีเปิดส าหรับสภุาพบรุุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  ควรเตรียม
เสือ้กนัหนาว หรือกนัลม หรือผ้าหม่  ผ้าพนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพืน้ท่ีนัน้มีความเย็นมาก 

พัก เข้าพัก  ณ MOUNTAIN TOP HOTEL // KYAITHIYO HOTEL   
วันท่ีสาม พระธาตุอินแขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระเขีย้วแก้ว-วัดบารมี   (B/L/D) 
05.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผู้ ท่ีต้องการใสบ่าตรพระธาตอิุนแขวน  
06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
07.30 น. น าทา่นอ าลาท่ีพกั ออกเดนิทางกลบัถึงคมิปนุแค้มป์  เปล่ียนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมน าทา่น

เดนิทางสูก่รุงหงสาวดี น าทา่นนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) 
กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนท่ีท่ีมีพทุธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524  ซึง่เป็นท่ี
เคารพนบัถือของชาวพมา่ทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุของพมา่  องค์พระยาว 55 เมตร สงู 
16 เมตร ถึงแม้จะไมใ่หญ่เทา่พระพทุธไสยาสน์เจ้าทตัจีท่ียา่งกุ้ง แตก็่งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือม
พระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะท่ีไมเ่หมือนกบัพระนอนของไทย จากนัน้น าชม  เจดีย์ไจ๊ปุ่ น  (Kyaik Pun 
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Buddha)  สร้างในปี 1476 มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ สงู 30 เมตร ประกอบด้วย 
องค์สมเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจ้า (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ ) กบัพระพทุธเจ้าในอดีต 
สามพระองค์คือ พระพทุธเจ้ามหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก ) เลา่กนัวา่สร้างขึน้โดยสตรีส่ีพ่ีน้องท่ีมีพทุธ
ศรัทธาสงูสง่และตา่งให้สตัย์สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชัว่ชีวิต ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน 
ร ่าลือกนัวา่ท าให้พระพทุธรูปองค์นัน้เกิดรอยร้าวขึน้ทนัที   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) **เมนพูิเศษ กุ้งแมน่ า้ยา่ง**  
หลงัอาหารน าทา่นชม วดัพระเขีย้วแก้ว (Tooth relic Temple) ซึง่สร้างขึน้เพ่ือประดษิฐานพระเขีย้วแก้ว 
จ าลอง ท่ีได้มาจากอาณาจกัรนา่นเจ้า ท่ีเคยน ามาประดษิฐานท่ีพทุธมณฑล น าทา่นเดนิทางสู ่ 
วดับารมี ให้สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจ้า ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริง ด้วยองค์พระเกศาธาตนีุ ้
เม่ือน ามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวได้อีกทัง้วดันีย้งัได้ช่ือวา่เป็นท่ีเก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุ 
ไว้มากท่ีสดุด้วยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบตุร และองค์พระอรหนัต์ตา่ง ๆ  
(น าทกุทา่นรับพระธาตเุพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนเดนิทางกลบั)  

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมิงกาลาดง 
21.00  น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนินกแอร์ เที่ยวบิน DD4439 (บริการอาหารวา่งบนเคร่ือง) 

22.45  น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  

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

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

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
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อตัราค่าบริการ 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบรษิทั

ทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบรกิาร

เหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบั

ส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั 

  ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ สเิรยีม บนิ DD 3 วนั 

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

10 ส.ค.57 12 ส.ค.57 30 15,900 15,900 14,900 4,500 

12 ส.ค.57 14 ส.ค.57 30 14,900 14,900 13,900 4,500 

26 ก.ย.57 28 ก.ย.57 30 14,900 14,900 13,900 4,500 

10 ต.ค.57 12 ต.ค.57 30 14,900 14,900 13,900 5,000 

23 ต.ค.57 25 ต.ค.57 30 16,900 16,900 15,900 5,000 

 

อัตราค่าบริการรวม 
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบักรุงเทพฯ-ยา่งกุ้ง -กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) 
คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ  คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการ 2 คืน 
ค่าวีซ่าพม่าแบบยื่นธรรมดา                                           คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางทา่นละไมเ่กิน 20 กก.   
คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆตามรายการ                ค่ารถขึน้-ลงพระธาตุอินทร์แขวน 
 มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 100,000 บาท)  
    ทัง้นีย้อ่มอยู ่ในข้อจํากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
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อัตราค่าบริการไม่รวม  
 คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ  
 คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางท่ีนํา้หนกัเกิน 15 กก.   
 คา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
 ค่าทปิสินน า้ใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 400.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน 

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 
  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  
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- 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 **  

 


