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รายละเอียดการเดินทาง 

วนัแรก           กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวดี-เจดียไ์จปุ่๊น-พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว-เจดียช์เวมอดอร ์       

                    วงับุเรงนอง-พระธาตอุินทรแ์ขวน    (ไม่รวมเสล่ียงข้ึนพระธาตอิุนแขวน)             (B/L/D) 

04.30 น. พร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ขาออก ชัน้2 เคาน์เตอร์สายการบนินกแอร์ เจ้าหน้าท่ีบริษัท
ฯ  คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกก่อน  การเดนิทางแก่ทา่น 

06.30 น ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์เที่ยวบินท่ี  DD4230  
                    (บริการอาหาร และเคร่ืองดื่ม)  
07.15 น.          เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง)  

  นําท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่  เมืองหงสาวดี  หรือคนมอญเรียกวา่  เมืองพะโค  (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็น

เมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่  และ อายุมากกวา่  400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่ง

กุง้ (ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  1.45 ชม. จากน้ันนําชม  เจดียไ์จปุ่๊น 

(Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มีพระพุทธรปูปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง  4 ทิศ สงู 30 เมตร 

ประกอบดว้ย  องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้  (ผินพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ ) กบั

พระพุทธเจา้ในอดีต  สามพระองคคื์อ  พระพุทธเจา้มหากสัสปะ  (ทิศตะวนัตก ) เล่ากนัวา่สรา้งขึ้ นโดย

สตรีส่ีพ่ีนอ้งท่ีมีพุทธศรทัธาสงูส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานวา่จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต  ต่อมา 1 ใน 4 

สาวหนีไปแต่งงาน  รํา่ลือกนัวา่ทาํใหพ้ระพุทธรปูองคน้ั์นเกิดรอยรา้วขึ้ นทนัที  นมสัการ  พระพุทธ

ไสยาสนช์เวตาเลียว  (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรปูนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ี
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สวยงามในแบบของมอญ   ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมา่ทัว่ประเทศและเป็นพระ

นอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา่  องคพ์ระยาว  55 เมตร สงู 16 เมตร ถึงแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์

เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้  แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท  ซ่ึงจะเป็นลกัษณะท่ีไมเ่หมือนกบัพระ

นอนของไทย 

เที่ยง              บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

หลงัอาหารนําท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น  1 

ใน 5 มหา  บชูาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพมา่  เจดียช์เวมอดอร์  หรือ พระธาตมุุเตา  (Shwe Mordore) 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้  นําท่านนมสัการ  

ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

มาก  ซ่ึงเจดียน้ี์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ของไทย  เคยมา

สกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพมา่และ

ศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน  พระเจดียส์งู   377 ฟุต สงูกวา่ 

พระเจดียช์เวดากอง  51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รง

บริเวณยอดฉตัร  ท่ีตกลงมาเมื่อปี  พ.ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักท่ี

มหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไมแ่ตกกระจายออกไป  เป็นท่ีรํา่ลือถึง

ความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท้ และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดาํ  ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ  

(ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย์  ท่านจะไดน้มสัการ  ณ 

จุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ  และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริ

มงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค  ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิง่ข้ึนไป 

จากน้ันนําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง (Kanbawza Thardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้

และบรูณปฏิสงัขรณเ์มื่อปี  พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงั

หลงเหลืออยู่  ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ี

ประทบัของ  พระเจา้บุเรงนอง  ท่านผูท่ี้ไดร้บัคาํสรรเสริญวา่เป็น  

ผูช้นะสิบทิศ  และเป็นท่ีประทบัของ  พระนางสุพรรณกลัยา  และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก  เมื่อตอ้ง

เสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พมา่  แต่ปัจจุบนั  พระราชวงัแห่งน้ีได้

เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์  และถูกสรา้งจาํลอง

พระราชวงัและตาํหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร  

บ่าย  นําท่านเดินทางต่อสู่  เมืองไจโ้ท  แห่งรฐัมอญ  ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชม

แม่น ้าสะโตง สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร ์ซ่ึงในอดีตขณะท่ี 2 สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคน

ไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพมา่ไล่ตามซ่ึงนําทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกอง

หลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา  กองหนา้ของพมา่ตามมาทนัท่ีริมฝัง่แมน้ํ่าสะโตง  ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยได้

ขา้มแมน้ํ่าไปแลว้  พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได้   ไดม้ีการปะทะกนัท่ีริมฝัง่แมน้ํ่าสะ

โตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา  แมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิต

บนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสีย  จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี  พระแสงปืนท่ีใชย้ิงสุรกรรมาตาย

บนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแมน้ํ่าสะโตง "นับเป็นพระแสง  อษัฎาวุธ อนัเป็น
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เคร่ืองราชปูโภค  ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  พระธาตอุินทรแ์ขวน  ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ  45 นาที ก็จะถึง ค้ิมปุ่นแคม้ป์  เพ่ือทาํการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน  เป็นรถบรรทุกหก

ลอ้ (เป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได้ ) ใชเ้วลาเดินทางสกัพกั  

ก็ถึงจุดหยุดรถ เปล่ียนนัง่เสล่ียง เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา  

                    พกัที่ MOUNTAIN TOP HOTEL // KYAITHOO HOTEL เพ่ือเก็บสมัภาระ 

หลงัจากน้ัน  นําชม  เจดียไ์จท้ีโย  หรือ พระธาตอุินทรแ์ขวน  

Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหินทอง อยู่

สงูจากระดบัน้ําทะเล  1,200 เมตร  ลกัษณะเป็นเจดียอ์งค์

เล็กๆ สงูเพียง  5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ  ท่ีตั้งอยูบ่น

ยอดเขาอยา่งหมิ่นเหม่  แต่ชาวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมม่ีทางตก  

เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งค์

ยอ่มทาํใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป  ตามคติการบชูาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาว

ลา้นนา  พระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็น  พระธาตุปีเกิดของปีจอ  แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวง

สวรรค์ โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ  3 ครั้ง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความ

เจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ  ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิด

ทององคพ์ระธาตอุินทรแ์ขวน  (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ  ส่วนสุภาพสตรี  สามรถอธิฐาน  

และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

ค า่                 บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ี  

  พระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน แต่ประตเูหล็กท่ีเปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.  ควรเตรียม 

  เส้ือกนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีน้ันมีความเย็นมาก  

วนัที่สอง  พระธาตอุินทรแ์ขวน -พระไฝเล่ือน -วดัไจค้ะวาย -หงสาวดี -เจดียก์าบาเอ -พระพุทธไสยาสน์

เจา๊ทตัย-ีเจดียช์เวดากอง-ชมโชวพ้ื์นเมือง ณ ภตัตาคาร                                (B/L/D) 

05.00 น.       อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั สาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไมไ่ด้

บงัคบันะคะ สาํหรบัอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จาํหน่าย ราคาอาหารประมาณ 

3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300–500 จา๊ต ทาํบุญตามอธัยาศยั  

06.30 น.       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      นําท่านอาํลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั  เปล่ียนนัง่เสล่ียง   ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบั

อากาศ พรอ้มนําท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี จากน้ันนําท่านนมสัการวดัไจ๋ป๋อรอ วดัพระไฝเล่ือน  มีอายุ

มากกวา่ 2,000 ปี ซ่ึงมีเร่ืองราวเล่ามากมายเก่ียวกบัสถานท่ีแห่งน้ี รายการ National Geographic 

Society ไดเ้คยมาถ่ายทาํสารคดีท่ีน่ีมากกวา่ 10 ครั้ง ซ่ึงในแต่ละครั้งตาํแหน่งไฝท่ีบริเวณหนา้ผากจะไม่

ตรงกนัเลย ซ่ึงเป็นเร่ืองมหศัจรรยม์าก นําท่านตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ท่ีวดัไจค้ะวาย สถานท่ี
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ท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก  ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอ

ไปบริจาคที่วดัแห่งน้ีได ้

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

 หลงัอาหารนําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงยา่งกุง้  นําท่านชม เจดียก์าบาเอ  (World Peace Pagoda) สรา้ง

ครั้งเมื่อปี  พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอนุูนายกรฐัมนตรีคนแรกของพมา่  เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีชาํระ

พระไตรปิฎกครั้งท่ี  6 ในช่วงระหวา่งปี  พ.ศ. 

2497 – พ.ศ. 2499 และเพ่ือใหบ้งัเกิดสนัติสุข

แก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานท่ีใชใ้นการประชุมสงฆ์

โลกเมื่อเดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2547 ท่ีผ่านมา  ท่ี

สาํคญัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  

พรอ้มทั้งพระธาตุของ  พระสารีบุตรและพระโม

คลานะ  นอกจากน้ันยงัมีพระมหามุนีจาํลอง  (สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิ  1 ใน  5 ของพม่า  องคจ์ริงอยู่

ที่มณัฑะเลย)์ สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี  (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน  

นมสัการพระพุทธรปูนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สงู 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมี

ขนตาท่ีงดงาม  พระบาทมีภาพมงคล  108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย   

 จากน้ันนําท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง  (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์

ทองคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพมา่อายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี  เจดียท์องแห่งเมืองดากอง  หรือ ตะเกิง 

ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพมา่ สถานท่ีแห่งน้ีม ีลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพร

ก่อนออกรบ  ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน  ไป

ไหว้ เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง  ณ ลาน

อธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคล  

นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิด

ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนั

ไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกิดตน  จะเป็นสิริ

มงคลแก่ชีวิต  พระเจดียน้ี์ไดร้บัการบรูณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห์่อหุม้ดว้ยแผ่น

ทองคาํทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปด

เสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองค์  บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย

และอญัมณีต่างๆ จาํนวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงาม

ของวิหารส่ีทิศ  ซ่ึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท  ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและ

สถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัขึ้ นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภมูิหลงัความเป็นมา

ทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแมน้ํ่ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็

ไมข่ึ้ นภายหลงัชาวพมา่  ช่วยกนักูข้ึ้ นมาแขวนไวท่ี้เดิมได้  จึงถือเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซ่ึงชาว

พมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิ  ใหตี้ระฆงั 3 ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการ   จากน้ันใหท่้าน

ชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป  เช่น สี

เหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้                                  

                ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ ปฐมงั กกุสนัธงั 

สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย  ธสัสะติ ตติยงั 
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กสัสปัง พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะ  ติ อหงั วนัทามิ 

ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

                    *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ ***  

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

19.00 น.  บริการอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ตน์านาชนิด ใหท้่านไดล้ิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองแบบพม่า พรอ้มชมการ

แสดงนาฏศิลป์ของพม่า อนังดงามอ่อนชอ้ย ณ ภตัตาคาร 
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วนัที่สาม          ยา่งกุง้-วดับารมี-วดัพระเข้ียวแกว้-เจดียโ์ปตาทาวน-์พระเทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก็อต 

                                                                                                                            (B/L/D) 

08.00 น.       บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่ วดับารมี ใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้  ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริง  ดว้ย

องคพ์ระเกศาธาตุน้ีเมื่อนํามาวางบนมือ  จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งวดัน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นท่ีเก็บองค์

พระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์าง  

ๆ นําท่านชม วดัพระเข้ียวแกว้  (Tooth relic Temple) ซ่ึงสรา้งขึ้ นเพ่ือประดิษฐานพระเขี้ ยวแกว้จาํลอง  

ท่ีไดม้าจากอาณาจกัรน่านเจา้ ท่ีเคยนํามาประดิษฐานท่ีพุทธมณฑล 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

ชม เจดียโ์ปตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย  8 รปู ไดนํ้ามา

เมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่าย

สมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระบรมธาตุอีก  2 องค์ และพบพระพุทธรปูทอง  เงิน สาํริด 700 

องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี  และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดีย

ทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนั

งดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย์  จากน้ัน

นําท่านขอพร  นตัโบโบยี  หรือ พระเทพทนัใจ  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาว

พมา่และชาวไทย  วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ  (นตัโบโบยี) เพ่ือขอ

สิ่งใดแลว้สมตามความปราถนาก็  ใหเ้อาดอกไม้  ผลไม้  โดยเฉพาะ

มะพรา้วอ่อน  กลว้ย  หรือผลไมอ้ื่นๆมาสกัการะ  นตัโบโบยี  จะชอบมาก  จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย ) แลว้เอาไป

ใส่มือของนตัโบโบยสีกั  2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา  1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว้  จากนั้นก็เอา

หนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี  แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้   จากน้ันนําท่าน
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ขา้มฝัง่ไปอีกฟากหน่ึงของถนน  เพ่ือสกัการะ  เทพกระซิบ  ซ่ึงมีนามวา่  “อะมาดอวเ์ม๊ียะ ” ตามตาํนาน

กล่าววา่  นางเป็นธิดาของพญานาค  ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้  รกัษาศีล  ไมย่อมกิน

เน้ือสตัวจ์นเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต  ซ่ึงชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้  ซ่ึงการขอพรเทพ

กระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ  หา้มคนอื่นไดย้นิ  ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั  

การบูชาเทพกระซิบ  บูชาดว้ยน ้านม  ขา้วตอก ดอกไม้ และผลไม้   จากน้ัน นําท่านเท่ียวชม  ตลาด

โบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาว

พมา่ สรา้งขึ้ นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ  เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลาย

หลงั สินคา้ท่ีจาํหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด  เช่น เคร่ืองเงิน  ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบั

พมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือ

สิ้ นคา้หรืออญัมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากร

ตรวจ)        ค า่    บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 
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วนัที่สี่             สิเรียม-เจดียเ์ยเลพญา- วดัพระหินอ่อน-ชา้งเผือก-ยา่งกุง้-กรุงเทพฯ                    (B/L/D) 

 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม    

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ  45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึง

สิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ  ตั้งแต่

ในสมยั นายพล ฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือปี  พ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรม

กรุงศรีอยุธยา  ท่านจะเห็นเศษซากกาํแพง  สไตล์ ลซิูตา เนียนบาโรก  (Lusitanian Baroque ) ตั้งอยูริ่ม

ฝัง่แมน้ํ่ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแมน้ํ่าอิระวดี  นําท่านนัง่เรือแจว  ชม พระเจดียเ์ยเลพญา  (Kyaik Hwaw 

Wun Pagoda) พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน้ําอายุนับพนัปี  เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม  

เกาะน้ีไมว่า่น้ําจะขึ้ นสกัเท่าไหร่ก็ไมม่ีวนัน้ําท่วมได้  ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ  น าท่านไหวส้กัการะ

เพ่ือขอพร พระจกบาตร  หรือพระอุปคุป  ที่เป็นที่นบัถือของชาวพม่า  สามารถซ้ืออาหารเล้ียงปลา

ดุกตวั ขนาดใหญ่นบัรอ้ยๆ ตวัที่ว่ายวนเวียนใหเ้ห็นครีบหลงัที่โผล่เหนือผิวน ้า  

จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** เมนูพิเศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง **  

นําท่านชม  วดัพระหินอ่อน  (Marble Buddha) ซ่ึงเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรปูหยกขาว  (White jade 

Buddha) สรา้งจากหินหยกกอ้นใหญ่นํามาจากเมืองมณัฑะเลยม์ีพระประวติัและมีรอยพระพุทธบาท

จาํลอง นําท่านชมความน่ารกัแสนรูข้อง  ชา้งเผือก  ท่ีมีลกัษณะทั้ง  9 ประการตรงตามตาํราโบราณ  ซ่ึง

หาชมไดย้ากในปัจจุบนั   

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาต ิเมงกาลาดง  

ค ่า  อาหารบริการแบบ BOX SET 
21.00 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร์เท่ียวบนิท่ี DD4239 
22.45 น.  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
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 www.ทวัรเ์กาะลงักาวี.com   

 

(กรุป๊ออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัร)์ 

ก าหนดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้ง

ละ   2 ท่าน 

เด็กเสริมเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ่ 2 

ท่าน 

เด็กไม่เสริมเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ่             

2 ท่าน 

พกัเด่ียว 

ท่านละ 

09- 12 มกราคม 2557 19900 19900 19900 5500 

 

…………………………………………………...…………………..……................อตัราน้ีรวม………………………………………………………..……………………………………… 

ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบักรุงเทพฯ-ยา่งกุง้ -กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) 

ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 3 คืน 

ค่าวีซ่าพม่าแบบยืน่ธรรมดา  ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไมเ่กิน 20 กก.                      

ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆตามรายการ             มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (ค่ารกัษาพยาบาล 100,000 บาท)  

    ทั้งน้ียอ่มอยู่ ในขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษัทประกนัชีวิต  

 

……………………..................................................................อตัราน้ีไมร่วม…………………….…………………………………………………….……………. 

ค่าเสล่ียงข้ึน-ลงพระธาตอุินทรแ์ขวน ท่านละ 1,000 บาท  

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.   

 ค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  

  ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  

 ค่าทิปสินน ้าใจ คนหาบเสล่ียง คนละ 1,000 จา๊ด ตอ่เที่ยว (ประมาณ 40 บาท)  

 ค่าทิปสินน ้าใจ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น ประมาณ 400.- ตอ่ลกูคา้ 1 ท่าน 

 

……………………………………………………………………….………….………เง่ือนไขการใหบ้ริการ……………………………………….………………………………………………… 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย1เดือน พรอ้มชาํระมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 15 วนั 

2. การยกเลิก   

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั เก็บค่าใชจ้่าย สงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจาํทุกกรณี 

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วนั เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร ์

2.3 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วนั เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด                                                                  

*** ***************วนัทาํการ จนัทร ์- ศุกร ์ไม่นับเสาร-์อาทิตย ์และ วนัหยุด นักขตัฤกษ*์*************** 

http://www.���������ѧ����.com/
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3.เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ีท่ีระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ันจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆทั้งส้ิน กรณี

ยกเลิกหรือเปล่ียนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจ

เรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไดไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ 

5.กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษัทฯ ระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

 

……………………………………………………..………………………………..………หมายเหตุ………………………………………………………….………………………………… 

     1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้

     2.บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏวิติัและอื่นๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม 

       ของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาํรา้ย, การสญูหาย, ความ  

       ล่าชา้    หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

     3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รบัผิดชอบค่าบริการท่ีท่านได ้ 

       ชาํระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใด  ๆทั้งส้ิน 

     4.บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร 

       เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ 

     5.รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยนืยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั 

       ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

     6.ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรบัสงูขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋เคร่ืองบิน 

        ตามสถานการณด์งักล่าว 

     7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 

       บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษัทฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไม่คืน 

       เงินใหส้าํหรบัค่าบริการน้ันๆ 

     8.มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใด  ๆทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม 

       โดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 

     9.หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผิดพลาดจากทางสาย 

       การบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ี 

       โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

 

………………………………………………………………………..………เอกสารท่ีใชใ้นการขอวีซ่าประเทศพมา่……………………………………………………………. 

**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ** 

หนังสือเดินทางท่ีมีวนักาํหนดอายุใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน นับจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 

รปูถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รปู สาํหรบัชาวต่างชาติ 3 รปู พ้ืนหลงัสีขาวหนา้ตรงเท่าน้ัน  

(รบัเฉพาะรูปถ่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านั้น หา้มแม็กซรู์ปใส่พาสปอรต์ค่ะ) 
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กรุณาถอดปกพาสปอรต์ของท่าน ก่อนจดัส่งเล่มพาสปอรต์ใหก้บัทางบริษัท 

รปูถ่ายหา้มเป็นชุดขา้ราชการเด็ดขาด 

 

หมายเหตุ รูปถ่ายพ้ืนหลงัเป็นสอ่ืีนๆหรอืถ่ายเองแลว้ปริ้ นสง่มาทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบหากยืน่วี

ซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใชจ้า่ยจรงิ ในกรณีใดๆทั้งสิ้ น 

 

....................................อตัราค่าวีซ่าด่วน ท่ีตอ้งจ่ายสถานทตู เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าชา้ .................................... 

 ยื่นวีซ่า ด่วน 4  วนั เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่านละ 500 บาท 

 ยื่นวีซ่า ด่วน 1  วนั และ 2 วนั ลกูคา้ตอ้งไปยื่นดว้ยตวัเอง เพ่ือโชวต์วัท่ีสถานฑตูพมา่ 

 

เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรบัราคาสูงข้ึน ท าใหส้ายการบินอาจมีการปรบัราคาภาษีน ้ามนัข้ึน

ในอนาคต ซ่ึงทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพ่ิมตามความเป็นจรงิ**** 

 

 


