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รายละเอียดการเดนิทาง 6 -8 ธ.ค. ราคาท่านละ 18,900 บาท 
วันแรก           กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระพุทธไลยาสน์เจ๊าทัตยี-เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ 
                    ตลาดสก็อต- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง                                                (B / L / D) 
05.00 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ขาออก ชัน้2 เคาน์เตอร์สายการบนิไทยแอร์เอเชีย  

เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อน 
                    การเดนิทางแก่ทา่น 

โปรแกรมทวัร์พิเศษ 
      สกัการะพระธาตอิุนทร์แขวน 
      ขอพรสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิคูบ้่านคูเ่มืองเจดีย์ชเวดากอง 
      สกัการะพระธาตมุเุตาเจดีย์ชเวมอดอร์ 
      ตกับาตรพระ 1,000 รูป ณ วดัไจ๊คะวาย 
      ขอพรได้ทนัใจ ณ พระเทพทนัใจ (นตัโบโบยี) 
      นมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว    
      พระพทุธรูปนอนท่ีสวยงามในแบบของมอญ  
      ช้อปปิง้สินค้าพืน้เมืองตลาดสก๊อต 
      บริการอาหารบนเคร่ืองทัง้ไป และกลบั 
      พิเศษราคารวมรถขึน้พระธาตอิุนแขวนไมต้่องจา่ยเพิ่ม  
      
      
           

  
 

เมนพูิเศษ 
 เป็ดปักก่ิง 
 สลดักุ้งมงักร 
 กุ้งแมนํ่า้เผา 
 อาหารพืน้เมืองพมา่ 
 นํา้ด่ืมทกุวนั วนัละ 1 ขวด 
 แจกกระเป๋าขึน้พระธาตอิุนแขวน ทา่นละ 1 ใบ 
 
 
           

 

เท ีย่วพมา่..อิม่บุญ  
ไหว้พระเสรมิบารม ี
นมสัการ 3 ใน 5 ส ิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
อาหารอร่อย เป็ดปกัก ิง่         
สลดักุ้งมงักร กุ้งแมน่  ้าย่าง 
โปรแกรมด ีราคาถูก เท ีย่วครบ 
รวมรถข ึน้พระธาตุอนิแขวน        
ออกเดนิทางแนน่อน  
การนัตคุีณภาพ 
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07.15 น ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุ้ง โดยเที่ยวบินท่ี  FD2751 (บริการอาหารเช้า)  

08.00 น.        เดนิทางถึง สนามบินมิงกาลาดง  กรุงยา่งกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลา

ท้องถิ่นท่ีเมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  ชม นําทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสน์
เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน  นมสัการพระพทุธรูปนอนท่ีมีความยาว 
55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสดุมีขนตาท่ีงดงาม  พระบาทมีภาพมงคล 
108 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย   

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เมนูพเิศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง **  
 หลงัอาหารชม เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพ่ือบรรจพุระบรมธาตท่ีุพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป 

ได้นํามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แหง่นีถ้กูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมิตรเข้ากลางองค์จงึพบ
โกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอีุก 
2 องค์ และพบพระพทุธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค์ 
และจารึกดนิเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพมา่ ภายใน
เจดีย์ท่ีประดบัด้วยกระเบือ้งสีสนังดงาม และมีมมุ
สําหรับฝึกสมาธิหลายจดุในองค์พระเจดีย์นําทา่นขอพร นัตโบโบยี หรือ  
พระเทพทันใจ  เทพเจ้าศกัดิส์ิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย  วิธีการ
สกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบยี)  เพ่ือขอสิ่งใดแล้วสมตามความ
ปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวออ่น กล้วย  หรือผลไม้
อ่ืนๆมาสกัการะ นตัโบโบยี จะชอบมาก จากนัน้ก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลลา่ 
บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แตแ่นะนําให้เอาเงินบาทดีกวา่เพราะเราเป็นคนไทย)  
แล้วเอาไปใสมื่อของนตัโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้  จากนัน้ก็
เอาหน้าผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยี  แคนี่ท้า่นก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไว้   จากนัน้นําทา่น
ข้ามฝ่ังไปอีกฟากหนึง่ของถนน เพ่ือสกัการะ เทพกระซิบ ซึง่มีนามวา่ “อะมาดอว์เมี๊ยะ ” ตามตํานาน
กลา่ววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกล้า  รักษาศีล ไมย่อมกิน
เนือ้สตัว์จนเม่ือสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตั  ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหว้กนัมานานแล้ว  ซึง่การขอพรเทพ
กระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพมา่นิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเชน่กนั  การบชูา
เทพกระซิบ บชูาด้วยนํา้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้    
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 จากนัน้ นําทา่นเท่ียวชมช้อปปิง้ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน  (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต  
(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สร้างขึน้โดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมของ
องักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนัหลายหลงั สินค้าท่ีจําหนา่ยในตลาดแหง่นีมี้หลากหลายชนิด 
เชน่ เคร่ืองเงิน ท่ีมีศลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อญัมณี หยก ผ้าทอ 
เสือ้ผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซือ้สิน้ค้าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรับเงนิด้วย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) จากนัน้นําทา่นชมและ
นมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคําคูบ้่านคูเ่มืองประเทศ
พมา่อายกุวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปี  เจดีย์ทอง
แหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดมิของเมือง
ยา่งกุ้ง มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในพมา่  สถานท่ี
แหง่นีมี้ ลานอธิฐาน จดุท่ีบเุรงนองมาขอพร
ก่อนออกรบ  ทา่นสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน 
ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล  
นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกิดประดษิฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนัไหนก็
ให้ไปสรงนํา้พระประจําวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต    พระเจดีย์นีไ้ด้รับการบรูณะและตอ่เตมิโดย
กษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์หอ่หุ้มด้วยแผน่ทองคําทัง้หมดนํา้หนกัย่ีสิบสามตนัภายในประดษิฐาน
เส้นพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพทุธเจ้าองค์ก่อนทัง้
สามพระองค์  บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ  จํานวนมาก  และยงัมีเพชรขนาดใหญ่
ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศ  ซึง่ทําเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลงัคา
ทรงปราสาท ซ้อนเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ท่ีรวมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดีย์
ล้วนมีตํานานและภมูิหลงัความเป็นมาทัง้สิน้  ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลดั
ตกแมนํ่า้ยา่งกุ้งเสียก่อนองักฤษกู้ เทา่ไหร่ก็ไมข่ึน้ภายหลงัชาวพมา่ ชว่ยกนักู้ขึน้มาแขวนไว้ท่ีเดมิได้  จงึ
ถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัคีซึง่ชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัดิส์ิทธ์ิ ให้ตีระฆงั 3 ครัง้แล้วอธิษฐาน
ขออะไรก็จะได้ดัง่ต้องการ  จากนัน้ให้ทา่นชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแตล่ะจดุ
ทา่นจะได้เห็นแสงสีตา่งกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีนํา้เงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น  

                ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
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  
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                    *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ 
พุธ

กลางคืน 
พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์
สญัลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไมมี่งา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 

 
19.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
  พักที่  CENTRAL HOTEL // MILLENIUM HOTEL // YANKIN HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
วันท่ีสอง   หงสาวดี-สัการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์-ตักบาตรพระ1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย 
              พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน   (รวมรถขึน้พระธาตุอินแขวน)     ( B / L / D ) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น.       นําทา่นเดนิทางโดยรถโค้ชสู ่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกวา่ เมืองพะโค  (Bago) ซึง่ในอดีตเป็น

เมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมืองยา่ง
กุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. นําทา่นเข้าชมพระธาตท่ีุ
ตัง้อยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คูบ้่านคูเ่มืองและ เป็น   1 ใน 5 มหา  บชูาสถานสิ่ง
ศกัดิส์ิทธ์ิของพมา่ เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา  (Shwe Mordore) ภายในบรรจพุระเกศา
ธาตขุองพระพทุธเจ้า นําทา่นนมสัการ ยอดเจดีย์หกัซึง่ชาวมอญ
และชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจดุท่ีศกัดิส์ิทธ์ิมาก ซึง่เจดีย์นี ้สมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดีย์องค์นีเ้ป็น
ศลิปะท่ีผสมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญได้
อยา่งกลมกลืน พระเจดีย์สงู   377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดีย์ชเวดา
กอง 51 ฟตุ มีจดุอธิษฐานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิอยู ่ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ด้วยนํา้หนกั
ท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพืน้ลา่งแตย่อดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นท่ีร่ําลือ
ถึงความศกัดิ-์สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ีแหง่นีย้งัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจ้าหงสาลิน้ดํา ใช้เป็นท่ีเจาะพระ
กรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกล้าหาญก่อนขึน้ครองราชย์ ทา่นจะได้
นมสัการ ณ จดุอธิษฐานอนัศกัดิส์ิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํา้กบัยอดของเจดีย์องค์ท่ีหกัลงมาเพ่ือเป็น
สิริมงคล  ซึง่เปรียบเหมือนดัง่คํา้จนุชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป  หลังจากนัน้น าท่าน ตักบาตร
พระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ีวัดไจ้คะวาย  สถานที่ที่มีพระภกิษุและสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถนําสมดุ ปากกา ดนิสอไปบริจาคท่ีวดัแหง่นีไ้ด้ 
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เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้ง
แม่น า้ย่าง ** 

หลงัอาหารนําทา่นชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์
ผึง้ (Kanbawza Thardi Palace) ซึง่เพิ่งเร่ิมขดุค้นและ
บรูณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงั
หลงเหลืออยู ่ทําให้สนันิษฐานได้วา่โบราณสถานแหง่นีเ้ป็น
ท่ีประทบัของ พระเจ้าบเุรงนอง ทา่นผู้ ท่ีได้รับคําสรรเสริญวา่เป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ 
พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ครัง้ต้องตกเป็นเชลยศกึ เม่ือต้องเสียกรุงศรี
อยธุยาให้แก่พมา่ แตปั่จจบุนั พระราชวงัแหง่นีไ้ด้เหลือเพียงแตร่่องรอยทางประวตัศิาสตร์ และถกูสร้าง
จําลองพระราชวงัและตําหนกัตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอ้างอิงจากพงศาวดาร นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมืองไจ้
โท แหง่รัฐมอญ ระหวา่งทางทา่นจะได้พบกบัสะพานเหล็กท่ีข้ามผา่นชม แม่น า้สะโตง สถานท่ีสําคญั
ทางประวตัศิาสตร์ ซึง่ในอดีตขณะท่ี  2 สมเดจ็พระนเรศวรกําลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ได้ถกู
ทหารพมา่ไลต่ามซึง่นําทพัโดย  สรุกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตาม
กองทพัไทยมา  กองหน้าของพมา่ตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแมนํ่า้สะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยได้ข้ามแมนํ่า้ไป
แล้ว พระองค์ได้คอยป้องกนัมิให้ข้าศกึข้ามตามมาได้   ได้มีการปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแมนํ่า้สะโตง   สมเดจ็
พระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชดุยาวเก้าคืบยิงถกูสรุกรรมา  แมท่พัหน้าพมา่เสียชีวิตบนคอช้าง 
กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสีย จงึถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใช้ยิงสรุกรรมาตายบนคอช้าง
นีไ้ด้นามปรากฏตอ่มาวา่  "พระแสงปืนต้นข้ามแมนํ่า้สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเคร่ือง
ราชปูโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทกุวนันี ้จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิม้ปุ่นแค้มป์  เพ่ือทําการเปล่ียนเป็นรถท้องถ่ิน  เป็นรถบรรทกุหกล้อ (เป็น
รถประจําเส้นทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึน้พระธาตอิุนทร์แขวนได้) เพ่ือเดนิทางสูย่อดเขา   พัก
ที่ MOUNTAIN TOP HOTEL // KYAITHIYO HOTEL เพื่อเก็บสัมภาระหลงัจากนัน้ นําชม เจดีย์
ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)  

แปลวา่ ก้อนหินทอง อยูส่งูจากระดบันํา้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สงูเพียง 5.5 
เมตร ตัง้อยูบ่นก้อนหินกลมๆ ท่ีตัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ่นเหม ่แตช่าวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมมี่ทางตก 
เพราะพระเกศาธาตศุกัดิส์ิทธ์ิท่ีบรรจอุยูภ่ายในพระเจดีย์องค์ยอ่มทําให้หินก้อนนีท้รงตวัอยูไ่ด้อยา่ง
สมดลุเร่ือยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจําปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตอิุนทร์แขวนนีใ้ห้ถือเป็น 
พระธาตปีุเกิดของปีจอ แทนพระเกตแุก้วจฬุามณีบนสรวงสวรรค์  โดยเช่ือวา่ถ้าผู้ใดได้มานมสัการพระ
ธาตอิุนทร์แขวนนีค้รบ 3 ครัง้ ผู้นัน้จะมีแตค่วามสขุความเจริญ  พร้อมทัง้ขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ปรารถนา
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ทกุประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิด
ทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 

ค ่า                  บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนัน้ทา่นสามารถขึน้ไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ี    
  พ ระเจดีย์ได้ตลอดทัง้คืน  แตป่ระตเูหล็กท่ีเปิดสําหรับสภุาพบรุุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  ควรเตรียม        
  เสือ้กนัหนาว หรือกนัลมหรือผ้าหม่ ผ้าพนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพืน้ท่ีนัน้มีความเย็นมาก 
วันท่ีสาม        พระธาตุอินแขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระเขีย้วแก้ว-วัดบารมี  
                   (รับพระธาตุเพิ่มความเป็นสิริมงคลก่อนกลับกรุงเทพ ณ วัดบารมี)            ( B / L / D ) 

05.00 น.      อรุณสวสัดิย์ามเช้า อิสระตามอธัยาศยั สําหรับผู้ ท่ีต้องการใสบ่าตร
พระธาตอิุนแขวน  

06.30 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.  น าท่านอ าลาที่พัก ออกเดนิทางกลับถงึคิมปุนแค้มป์  

เปล่ียนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมน าท่านเดนิทางสู่กรุงหง
สาวดี น าท่าน นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew 

Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนท่ีท่ีมีพทุธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ใน
ปี พ.ศ.2524  ซึง่เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพมา่ทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุของพมา่  
องค์พระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร ถึงแม้จะไมใ่หญ่เทา่พระพทุธไสยาสน์เจ้าทตัจีท่ียา่งกุ้ง แตก็่งาม
กวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะท่ีไมเ่หมือนกบัพระนอนของไทย จากนัน้นํา
ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น  (Kyaik Pun Buddha)  สร้างในปี 1476  มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทัง้ 4 
ทิศ สงู 30 เมตร  ประกอบด้วย องค์สมเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจ้า (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศ
เหนือ) กบัพระพทุธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพทุธเจ้ามหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เลา่กนัวา่สร้าง
ขึน้โดยสตรีส่ีพ่ีน้องท่ีมีพทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งให้สตัย์สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชัว่ชีวิต ตอ่มา 
1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร่ําลือกนัวา่ทําให้พระพทุธรูปองค์นัน้เกิดรอยร้าวขึน้ทนัที   

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้ย่าง ** 
หลงัอาหารนําทา่นชม วัดพระเขีย้วแก้ว  (Tooth relic Temple) ซึง่สร้างขึน้เพ่ือประดษิฐานพระเขีย้ว
แก้วจําลอง ท่ีได้มาจากอาณาจกัรนา่นเจ้า ท่ีเคยนํามาประดษิฐานท่ีพทุธมณฑล นําทา่นเดนิทางสู ่ วัด
บารมี  ให้สกัการะพระเกศาของพระพทุธเจ้า ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริง ด้วยองค์พระเกศาธาตนีุเ้ม่ือ
นํามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวได้อีกทัง้วดันีย้งัได้ช่ือวา่เป็นท่ีเก็บองค์พระบรมสารีริกธาตไุว้
มากท่ีสดุด้วยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบตุร และองค์พระอรหนัต์ตา่ง ๆ  (น าทุกท่านรับ
พระธาตุเพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตก่อนเดนิทางกลับ ) ได้เวลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู่
สนามบนิมิงกาลาดง 
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17.35  น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินท่ี  FD2754 (บริการอาหารเยน็)  

19.25  น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม  
  

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ  
 

(กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ถงึ  15 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 
2 ท่าน 

เดก็เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่           

2 ท่าน 

เดก็ไม่เสริมเตียง 
พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

28-30 พ.ย. 
5-7 ธ.ค.  
6-8 ธ.ค. 

30 ธ.ค.57-1 ม.ค. 58 
31 ธ.ค.57-2 ม.ค. 58 

14,900 
19,900 
18,900 
19,900 
19,900 

14,900 
19,900 
18,900 
19,900 
19,900 

14,900 
18,900 
17,900 
18,900 
18,900 

4,000 
4,000 
4,000 
4,000 
4,000 

 
………………………………………................อตัรานีร้วม………………………………….………………… 

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  

…………………….....................................อตัรานีไ้มร่วม…………………………………….……………. 
 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 
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…………………………………..………...………เง่ือนไขการให้บริการ………………………………………………… 
1. กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 1เดือน พร้อมชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท  
 - สว่นท่ีเหลือชําระก่อนการเดนิทาง15 วนั 
2. การยกเลิก  2.1 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จา่ย สงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจําทกุกรณี 
2.3 ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 50 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทา่นละ 50 % ของราคาทวัร์  
2.4 ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 3 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  

**********วนัทําการ จนัทร์ - ศกุร์ ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยดุ นกัขตัฤกษ์ ************ 
3.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิต้องเดนิทางตามวนัท่ีท่ีระบบุนหน้าตัว๋เทา่นัน้จงึไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง

ใดๆทัง้สิน้ กรณียกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น  
4.เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไมเ่ดนิทางพร้อมคณะถือวา่ทา่น

สละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืนได้ไมว่า่กรณีใด ๆ  
5.กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุ

ในรายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ  
……………………………………………..………หมายเหต…ุ………………………………………………………… 
     1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
     2.บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การ
สญูหาย, ความลา่ช้า  หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
     3.หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบ
คา่บริการท่ีทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
     4.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสาร เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
     5.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
     6.ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เคร่ืองบนิในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบนิปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบนิ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
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     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก
สายการบนิบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืน
ทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 
     8.มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนาม โดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
     9.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความลา่ช้า แล ะ ความผิดพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
 
………………………….….………เอกสารท่ีใช้ในการขอวีซา่ประเทศพมา่…………………………………….…….…. 

**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 15 วันท าการ** 
หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนักําหนดอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง 
รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป สําหรับชาวตา่งชาต ิ3 รูป พืน้หลงัสีขาวหน้าตรงเทา่นัน้  
(รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน้ ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ) 
กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของทา่น ก่อนจดัสง่เลม่พาสปอร์ตให้กบัทางบริษัท 
รูปถ่ายห้ามเป็นชดุข้าราชการเดด็ขาด 
 
หมายเหตุ รูปถ่ายพืน้หลังเป็นสีอ่ืนๆหรือถ่ายเองแล้วปริน้ส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากย่ืนวีซ่าไม่ผ่าน
และเกิดค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
 
...............................อตัราคา่วีซา่ดว่น ท่ีต้องจา่ยสถานทตู เม่ือทา่นสง่หนงัสือเดนิทางลา่ช้า .... ................................... 
 ย่ืนวีซา่ ดว่น 4  วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ 500 บาท 

 ย่ืนวีซา่ ดว่น 1  วนั และ 2 วนั ลกูค้าต้องไปย่ืนด้วยตวัเอง เพื่อโชว์ตวัท่ีสถานฑตูพมา่  
 
เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ใน
อนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่มตามความเป็นจริง**** 
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ส าคัญมาก!! กรุณากรอกรายละเอียดในการย่ืนวีซ่า 

ข้อมูลเพิ่มเตมิ ส าหรับขอวีซ่าพม่า (กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ) 

ช่ือ.......................................................................  นามสกลุ.......................................... ................ 

อาชีพ/ตําแหนง่........................................................  ช่ือบริษัท.............................................. ............ 

วนัท่ีเร่ิมทํางาน.........................ถึง............................  
 ท่ีอยูปั่จจบุนั...........................................................................................................................................................  

หากเป็นแม่บ้านหรือเกษียณอายุ กรุณากรอกสถานท่ีท างานเก่า 
 

 


