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            โปรแกรมทวัรพ์ิเศษ 

 สกัการะพระธาตอุินทรแ์ขวน 

      ขอพรสิ่งศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองเจดียช์เวดากอง 

      สกัการะพระธาตมุุเตาเจดียช์เวมอดอร ์

      สกัการะเจดียก์ลางน ้า เยเลพญา 

      ตกับาตรพระ 1,000 รปู ณ วดัไจค๊ะวาย 

      ขอพรไดท้นัใจ ณ พระเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) 

      นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว    

         พระพุทธรปูนอนท่ีสวยงามในแบบของมอญ 

      ชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองตลาดสกอ๊ต 
      

      บริการอาหารวา่งบนเคร่ืองไป และกลบั 

      พิเศษเพิ่มอาหารค า่ ณ ภตัตาคารก่อนเดินทางกลบั  

 

           

  

 

             

 

 

              เมนูพิเศษ 

 เป็ดปักก่ิง 

 สลดักุง้มงักร 

 กุง้แมน่ ้ายาง 

 อาหารพ้ืนเมืองพมา่ 

 บุฟเฟ่ตน์านาชนิด ณ ภตัตาคารการะเวก 

พรอ้มชมโชวร์ะบ าพ้ืนเมือง 

 น ้าด่ืมทุกวนั วนัละ 1 ขวด 

 แจกกระเป๋าข้ึนพระธาตุอินแขวน ท่านละ 1 ใบ 

 

 

           

 

เท ีย่วพม่า..อิม่บุญ  
ไหว้พระเสรมิบารม ี
นมสัการ 3 ใน 5 ส ิง่ศกัดิส์ทิธิ ์
อาหารอร่อย เป็ดปกักิง่        
สลดักุ้งมงักร กุ้งแม่น ้าย่าง 
โปรแกรมด ีราคาถูก เทีย่วครบ  
รวมรถข ึน้พระธาตุอนิแขวน  

        
 

17,900.- 
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รายละเอียดการเดินทาง 
วันแรก           กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิเรียม เจดีย์เยเลพญา-พระพุทธไลยาสน์เจ๊าทัตยี-เจดีย์โปตาทาวน์  
                    เทพทันใจ เทพกระซิบ-ตลาดสก็อต- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง               (B / L / D) 
04.00 น. พรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ขาออก ชั้น2 เคาน์เตอรส์ายการบิน นกแอร ์

เจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ  คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่  DD4230 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง)  

07.15 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

  (เวลาท้องถิ่นท่ีเมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  นําทา่นเดนิทางโดยรถโค้ชสู่  เมือง
สิเรียม   ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุ้งประมาณ 45  กิโลเมตร เม่ือเดนิทางถึง
สิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่เมืองนีเ้คยเป็นเมืองทา่
ของโปรตเุกสในสมยัโบราณ ตัง้แตใ่นสมยั นายพล ฟิลิป เดอ บริโต ยี นิ
โคเต จนมาสิน้สดุเม่ือปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรี
อยธุยา ทา่นจะเห็นเศษซากกําแพง สไตล์ ลซูิตา เนียนบาโรก 
(Lusitanian Baroque ) ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมนํ่า้ยา่งกุ้งท่ีเช่ือมตอ่กบัแมนํ่า้อิ
ระวดี นําทา่นนัง่เรือแจว ชม พระเจดีย์เยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชยัอนั
งดงามบนเกาะกลางนํา้อายนุบัพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม เกาะนีไ้มว่า่นํา้จะขึน้สกัเทา่ไหร่ก็ไม่
มีวนันํา้ทว่มได้ ท่ีบริเวณทา่เทียบเรือบนเกาะ นําทา่นไหว้สกัการะเพื่อขอพร  พระจกบาตร  หรือพระอปุ
คปุ ท่ีเป็นท่ีนบัถือของชาวพมา่ สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตวัใหญ่นบัร้อยๆ ตวัท่ี     วา่ยวนเวียนให้
เห็นครีบหลงัท่ีโผลเ่หนือผิวนํา้  จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุ้ง  จากนัน้นําทา่นสกัการะ พระพุทธ
ไสยาสน์เจาทัตยี  (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน  นมสัการพระพทุธรูปนอนท่ีมี
ความยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระท่ีมีความ
สวยท่ีสดุมีขนตาท่ีงดงาม  พระบาทมีภาพมงคล 
108 ประการ และพระบาทซ้อนกนัซึง่แตกตา่งกบั
ศลิปะของไทย   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เมนู
พเิศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง **  

 หลงัอาหารชม เจดีย์โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพ่ือบรรจพุระบรมธาตท่ีุพระสงฆ์อินเดีย 8 รูป 
ได้นํามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แหง่นีถ้กูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมิตรเข้ากลางองค์จงึพบ
โกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอีุก 2 องค์ และพบพระพทุธรูปทอง เงิน สําริด 700 
องค์ และจารึกดนิเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพมา่ ภายใน
เจดีย์ท่ีประดบัด้วยกระเบือ้งสีสนังดงาม และมีมมุสําหรับฝึกสมาธิหลายจดุในองค์พระเจดีย์นําทา่นขอ
พร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศกัดิส์ิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทย  วิธีการสกัการะรูปปัน้
เทพทนัใจ (นตัโบโบยี)  เพ่ือขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้าวออ่น กล้วย  จากนัน้ก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลลา่ บาท  หรือจ๊าด ก็ได้ (แตแ่นะนําให้เอาเงินบาท
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ดีกวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แล้วเอาไปใสมื่อของนตัโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดกึกลบัมา 1 ใบ เอามา
เก็บรักษาไว้  จากนัน้ก็เอาหน้าผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตั
โบโบยี  แคนี่ท้า่นก็จะสมตามความปราถนาท่ี ตัง้ใจ ไว้  
จากนัน้นําทา่นข้ามฝ่ังไปอีกฟากหนึง่ของถนน เพ่ือ
สกัการะ เทพกระซิบ  ซึง่มีนามวา่  “อะมาดอว์เมี๊ยะ ” 
ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิด
ศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกล้า  รักษาศีล ไมย่อมกิน
เนือ้สตัว์จนเม่ือสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนตั  ซึง่ชาวพมา่
เคารพกราบไหว้กนัมานานแล้ว ซึง่การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพมา่
นิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเชน่กนั  การบชูาเทพกระซิบ บชูาด้วยนํา้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และ
ผลไม้   จากนัน้ นําทา่นเท่ียวชมช้อปปิง้ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน  (Bogyoke Aung San) หรือ 
ตลาดสก๊อต  (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สร้างขึน้โดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็น
อาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนัหลายหลงั สินค้าท่ีจําหนา่ยในตลาดแหง่นีมี้
หลากหลายชนิด เชน่ เคร่ืองเงิน ท่ีมีศลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อญั
มณี หยก ผ้าทอ เสือ้ผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น  (หากซือ้สิน้ค้าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควร
ขอใบเสร็จรับเงนิด้วย ทุกครัง้ เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) จากนัน้นําทา่นชมและ  
นมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคําคูบ้่านคูเ่มืองประเทศ
พมา่อายกุวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปี เจดีย์ทองแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดมิของเมืองยา่งกุ้ง มหา
เจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในพมา่ สถานท่ีแหง่นีมี้ ลานอธิฐาน จดุท่ีบเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ  ทา่นสามารถ
นําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมี
และสิรมงคล  นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกิดประดษิฐานทัง้แปดทิศรวม 8 องค์ หาก
ใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงนํา้พระประจําวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต   พระเจดีย์นีไ้ด้รับการบรูณะ
และตอ่เตมิโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์หอ่หุ้มด้วยแผน่ทองคําทัง้หมดนํา้หนกัย่ีสิบสามตนั
ภายในประดษิฐานเส้นพระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของ
พระพทุธเจ้าองค์ก่อนทัง้สามพระองค์  บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ  จํานวนมาก  
และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศ  ซึง่ทําเป็น
ศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาท  ซ้อนเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ท่ีรวมกนัขึน้
เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดีย์ล้วนมีตํานานและภมูิหลงัความเป็นมาทัง้สิน้  ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษ
พยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลดัตกแมนํ่า้ยา่งกุ้งเสียก่อนองักฤษกู้ เทา่ไหร่ก็ไมข่ึน้ภายหลงัชาวพมา่ 
ชว่ยกนักู้ขึน้มาแขวนไว้ท่ีเดมิได้  จงึถือเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัคีซึง่ชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงั
ศกัดิส์ิทธ์ิ ให้ตีระฆงั 3 ครัง้แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดัง่ต้องการ  จากนัน้ให้ทา่นชมแสงของอญัมณีท่ี
ประดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะได้เห็นแสงสีตา่งกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีนํา้เงิน, สีส้ม, 
สีแดง เป็นต้น                                  

                ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง 
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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  

                    *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ช้างมีงา ช้างไมม่ีงา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 

19.00 น.  บริการอาหารค่ําแบบบฟุเฟ่ต์นานาชนิด  ให้ท่านได้ลิม้รสอาหารพืน้เมืองแบบพม่า พร้อมชม
การแสดงนาฏศิลป์ของพม่า อันงดงามอ่อนช้อย ณ ภัตตาคาร 

  พักที่ ASIA PLAZA HOTEL//CENTRAL HOTEL //ORCHID HOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว 
 
 
วันท่ีสอง   หงสาวดี-สักการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์-ตักบาตรพระ1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย 
              พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน  (รวมรถขึน้พระธาตุอินแขวน)            ( B / L / D ) 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น.       น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกวา่ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง

หลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. น าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จ
กลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและ เป็น     1 ใน 5 มหา  บูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของ
พม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 
น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัวา่เป็น
จุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 
เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่า
และศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง   377 ฟุต สูงกวา่
พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู ่ตรงบริเวณ
ยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนกัท่ีมหาศาล ตกลง
มายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์
โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์ ท่านจะไดน้มสัการ ณ  จุดอธิษฐานอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่
ค  ้าจุนชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยิง่ข้ึนไป  หลงัจากน้ันน าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ทีว่ดัไจ้คะวาย  
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สถานทีท่ีม่ีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก  ท่านสามารถน าสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้

เทีย่ง              บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่** 

หลงัอาหารน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึง้  (Kanbawza Thardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขดุ
คน้และบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท  าใหส้ันนิษฐานไดว้า่

โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้
ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ 
พระนางสุพรรณกลัยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้ง
ตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั 
พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ 
และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดย
อา้งอิงจากพงศาวดาร น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท  แห่งรัฐ

มอญ  ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผา่นชม แม่น า้สะโตง สถานท่ีส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี  2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหาร
พม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทย
มา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้  พระองค์
ไดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได้   ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง   สมเด็จพระนเรศวร
ทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถูกสุรกรรมา  แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง กองทพัของ
พม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั  กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้าม
ปรากฏต่อมาวา่  "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค  
ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 
นาที ก็จะถึง คิม้ปุ่นแค้มป์  เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน  เป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ า
เส้นทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได)้ เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา   พกัที ่
MOUNTAIN TOP HOTEL // KYAITHIYO HOTEL  เพือ่เกบ็สัมภาระหลงัจากนั้น น าชม เจดีย์ไจ้ทโีย  
หรือ พระธาตุอนิทร์แขวน  Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจาก
ระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้ง
อยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่ มีทาง
ตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระ เจดีย์
องคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตาม
คติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุ อินทร์
แขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุ แกว้
จุฬามณีบนสรวงสวรรค์  โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการ พระ
ธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความ เจริญ  
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พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ  ท่านสามารถ
เตรียมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององค์พระธาตุอนิทร์แขวน (เข้าไป
ปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และ
ฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) 

ค ่า                 บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม  จากนัน้ทา่น
สามารถขึน้ไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ี 
  พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน  แต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  ควรเตรียม 

เส้ือกนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม  ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก 

วันท่ีสาม        พระธาตุอินแขวน-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-พระเขีย้วแก้ว-วัดบารมี  
                   (รับพระธาตุเพิ่มความเป็นสิริมงคลก่อนกลับกรุงเทพ ณ วัดบารมี)            ( B / L / D ) 
05.00 น.      อรุณสวสัดิย์ามเช้า อิสระตามอธัยาศยั สําหรับผู้ ท่ีต้องการใสบ่าตรพระธาตอิุนแขวน  
06.30 น.       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.  น าท่านอ าลาทีพ่กั ออกเดินทางกลบัถึงคิมปุนแค้มป์  เปลีย่นเป็นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมน าท่าน

เดินทางสู่กรุงหงสาวดี น าท่าน นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha) 
กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ .ศ.2524  ซ่ึงเป็น
ท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า  องคพ์ระยาว 55 เมตร 
สูง 16 เมตร ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวาง
เหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย จากนั้นน าชม  เจดีย์ไจ๊ปุ่น  (Kyaik 
Pun Buddha)  สร้างในปี 1476  มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร  
ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (หันพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ ) กบั
พระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก ) เล่ากนัวา่สร้างข้ึนโดย
สตรีส่ีพี่นอ้งท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 
สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที   

เทีย่ง              บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว** หลงัอาหารน า
ท่านชม วดัพระเขีย้วแก้ว  (Tooth relic Temple) ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐานพระเข้ียวแกว้จ าลอง ท่ี
ไดม้าจากอาณาจกัรน่านเจา้ ท่ีเคยน ามาประดิษฐานท่ีพุทธมณฑล น าท่านเดินทางสู่ วดับารมี  ให้
สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวติอยูจ่ริง ดว้ยองค์
พระเกศาธาตุน้ีเม่ือน ามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งวดั
น้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ยไม่วา่
จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์าง ๆ  (น า
ทุกท่านรับพระธาตุเพิม่ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวติก่อนเดินทางกลบั)  

ค ่า                 บริการอาหารค ่า  ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู่ 



 
 
 
 
 

7 

 

 

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

สนามบนิมิงกาลาดง 
21.00  น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร ์เที่ยวบิน  

DD4439 (บริการอาหารว่างบนเครื่อง) 

22.45  น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ…..พรอ้มความประทบัใจมิรูลื้ม  

  
                    www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com    

 
(กรุ๊ปออกเดนิทางไม่ถงึ  15 ท่าน ไม่มีหวัหน้าทวัร์ ) 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ   

2 ทา่น 

เด็กเสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่           

2 ทา่น 

เด็กไม่เสริมเตียง 

พกักบัผูใ้หญ่       

2 ทา่น 

พกัเดี่ยว 

ทา่นละ 

10-12, 25-27 ม.ค  

31-02 ก.พ*ตรุษจนี 

07-09 ก.พ  

28-02,  07-09, 28-30 มี.ค 

17,900 

18,900 

17,900 

17,900 

17,900 

18,900 

17,900 

17,900 

16,900 

17,900 

16,900 

16,900 

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. กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย1เดือน พร้อมแฟกซ์หน้าพาสมาที่ 02-530-9889 พร้อมชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5 ,000 บาท สว่นท่ีเหลอื
ชําระก่อนการเดินทาง 15 วนั 
2. การยกเลกิ  2.1 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 30 วนัขึน้ไป คืนเงินทัง้หมด 

2.2 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย สงวนสทิธ์ิการคืนเงินมดัจําทกุกรณี 
2.3 ยกเลกิก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทา่นละ 50 % ของราคาทวัร์ 
2.4 ยกเลกิการเดินทางน้อยกวา่ 3 วนั เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด                                                             ว 
  **********วนัทําการ จนัทร์ - ศกุร์ ไมน่บัเสาร์-อาทิตย์ และ วนัหยดุ นกัขตัฤกษ์************ 

3.เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัท่ีที่ระบบุนหน้าตัว๋เทา่นัน้จึงไมส่ามารถยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดินทางใดๆทัง้สิน้ กรณี
ยกเลกิหรือเปลีย่นแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่นให้กบัทา่น 

4.เมื่อทา่นออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่หรือไมเ่ดินทางพร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมอ่าจ
เรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจําคืนได้ไมว่า่กรณีใด  ๆ

5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบใุนรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนคา่บริการไมว่า่กรณีใด  ๆ

 
……………………………………………..………หมายเหต…ุ………………………………………………………… 
     1.บริษัทฯ มีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เมื่อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
     2.บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยูน่อกเหนือการควบคมุ 
       ของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความ  
       ลา่ช้า    หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
     3.หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีทา่นได้  
       ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
     4.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเนื่องมาจากมีสิง่ผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 
       เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
     5.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สาํรองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมที่พกั 
       ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
     6.ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสทิธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน 
        ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลกิ ลา่ช้า เปลีย่นแปลง การบริการจากสายการบิน 
       บริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แตจ่ะไมค่นื 
       เงินให้สาํหรับคา่บริการนัน้ๆ 
     8.มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม 
       โดยผู้มอีาํนาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 
     9.หากไมส่ามารถไปเที่ยวในสถานท่ีที่ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และ ความผิดพลาดจากทางสาย 
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       การบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสทิธ์ิการจดัหานี ้ 
       โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
………………………….….………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 รูปถ่ายพืน้หลังเป็นสีอ่ืนๆหรือถ่ายเองแล้วปริน้ส่งมาทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหาก
ย่ืนวีซ่าไม่ผ่านและเกดิค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
...............................อตัราคา่วีซา่ดว่น ท่ีต้องจา่ยสถานทตู เม่ือทา่นสง่หนงัสือเดนิทางลา่ช้า ....................................... 
 ย่ืนวีซา่ ดว่น 4  วนั เสียคา่ใช้จา่ยเพิ่มทา่นละ 500 บาท 
 ย่ืนวีซา่ ดว่น 1  วนั และ 2 วนั ลกูค้าต้องไปย่ืนด้วยตวัเอง เพื่อโชว์ตวัท่ีสถานฑตูพมา่  
 
เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษี
น า้มันขึน้ในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิ่มตามความเป็นจริง**** 


