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โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวดี-วดัไจค๊ะวาย-เจดียช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-คิมปูนแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

(รวมรถข้ึนพระธาต)ุ (-/กลางวนั/เยน็) 

04.30น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.00น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที่ยวบนิ FD 251 

หมายเหตุ สายการบนิแอรเ์อเชียมีบรกิารล็อกที่นัง่และ Hot Seatบรกิารส าหรบัลูกคา้ที่มีความประสงคต์อ้งการนัง่แถวหนา้และนัง่

ตดิกนัหรอืเลอืกที่นัง่ได ้เน่ืองจากตัว๋เครื่องบนิของคณะเป็นตัว๋กรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กที่นัง่ได ้ที่นัง่อาจจะไม่ได ้

นัง่ตดิกนัในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงือ่นไขสายการบนิ   

 * ในกรณีตอ้งการลอ็กที่นัง่ไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการลอ็กที่นัง่ไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เที่ยว 

 * ตอ้งการลอ็คที่นัง่แถวหนา้ Hot Seat  

 แถวที่ 1    ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 

 แถวที่ 2-5  ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 

 แถวที่ 6-8  ค่าบรกิารลอ็กที่นัง่ ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนักงานขายทกุคร ัง้กอ่นท าการจองค่ะ** 

08.15 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ่นที่เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง)จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรอื เมืองพะโค(Bago)ซึง่ใน

อดีตเป็นเมอืงหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมอืงมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม. 

จากนัน้  น าท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่วดัไจค้ะวาย สถานที่ทีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก

ท่านสามารถน าสมดุ ปากกา ดินสอไปบรจิาคที่วดัแห่งน้ีได ้

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

หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตทุี่ต ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่ง

ศกัดิ์สทิธิ์ของพมา่ เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมเุตา (ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ น าท่าน

นมสัการ ยอดเจดียห์กัซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกนัว่าเป็นจุดทีศ่กัดิ์สทิธิ์มาก ซึง่เจดียน้ี์ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ของไทย 

เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะทีผ่สมผสานระหว่างศิลปะพมา่และศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง377 ฟุต 

สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มจีุดอธิษฐานที่ศกัดิ์สทิธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ที่ตกลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน า้หนกั

ทีม่หาศาล ตกลงมายงัพื้นลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตก 

กระจายออกไป เป็นทีร่  า่ลอืถงึความศกัดิ์-สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งน้ียงัเป็นสถานทีท่ี่ 

พระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบ 

ความกลา้หาญก่อนขึ้นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสทิธ์ิ และ 

สามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพือ่เป็นสริิมงคลซึ่งเปรยีบเหมือนดัง่ 
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ค ้าจุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ่งข้ึนไป 

จากนัน้ น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง(KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิง่ 

เริ่มขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัหลงเหลอือยู่ ท าให ้

สนันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทบัของ พระเจา้บเุรงนองท่านผูท้ีไ่ดร้บัค าสรร 

เสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเดจ็พระ 

นเรศวรมหาราช คร ัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปจัจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลอืเพียงแต่

ร่องรอยทางประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ขึ้นมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร  

บ่าย  น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ที่ขา้มผ่านชมแม่น ้ าสะโตงสถานที่ส  าคญั 

 ทางประวตัศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที2่ สมเดจ็พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพมา่ไลต่ามซึง่น าทพัโดย

สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพมา่ตามมาทนัที่ริมฝัง่แม่น า้สะโตง 

ในขณะ ที่ฝ่ายไทยไดข้า้มแมน่ า้ไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัทีร่ิมฝัง่แม่น า้สะโตงสม

เดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เหน็ขวญั

เสยี จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น า้

สะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเครื่องราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถงึทกุวนัน้ี วนัน้ี จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่  

พระธาตุอนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช ัว่โมง ก็จะถงึ คิ้มปูนแคม้ป์ ซึ่งเป็นจดุส าหรบัท าการเปลีย่นเป็น รถบรรทุกหก

ลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวที่จะสามารถข้ึนพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดนิทาง 

จากคิมปูนแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ช ัว่โมง  

พเิศษสุด น าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนสูส่ถานีพระธาต ุใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี 

 ใหท่้านไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบของการข้ึนชมพระธาตอุนิแขวน  

**หมายเหต ุในกรณีกระเชา้ปิดหรอืมีเหตสุุดวสิยัจากธรรมชาตทิี่ไม่สามารถข้ึนได ้ทาง 

บรษิทัฯจะเปลี่ยนเป็นข้ึนรถบรรทกุแทนโดยสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิทกุกรณี** 

พกัที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะข้ึนอนิแขวนไดแ้ค่คร ัง้เดียวค่ะ 

เชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าท่านชม เจดียไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดบัน า้ 

ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ ัง้ 

อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม ่แต่ชาวพมา่มกัยนืกรานว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิ์สทิธิ์ที ่

บรรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไปตามคตกิารบูชา 

พระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีใหถ้อืเป็นพระธาตุปีเกดิของปีจอ แทน 

พระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนน้ีครบ  

3 ครัง้ ผูน้ ัน้จะมแีต่ความสุขความเจรญิ พรอ้มท ัง้ขอสิง่ใดกจ็ะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ  

ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะ 

สุภาพบรุุษ สว่นสุภาพสตร ีสามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได ้

**ส าหรบัจุดไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมีบรกิารแผ่นทองค าเปลวราคาเริ่มตน้ 2,000จา๊ต/ชดุ** 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนัน้ท่านสามารถขึ้นไปนมสัการหรอืนัง่สมาธิที่ 
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พระเจดยีไ์ดต้ลอดท ัง้คืนแต่ประตูเหลก็ที่เปิดส าหรบัสุภาพบรุุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00น.  ควรเตรียมเสื้อกนัหนาวหรอืกนัลม

หรอืผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นทีน่ ัน้มคีวามเยน็มาก 

วนัที่สอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีเจดียไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดียช์เวดากอง 

                    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.  อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตอุนิแขวน กจิกรรมน้ีไมไ่ดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารที่ 

  จะใส่บาตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริ่มตน้ชดุละ 3,000-10,000จา๊ต 

  ดอกไมธู้ปเทยีนเริ่มตน้ชดุละ2,000จา๊ต ท าบญุตามอธัยาศยั  

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      น าท่านอ าลาทีพ่กั ออกเดนิทางกลบั เปลี่ยนนัง่รถถงึคิมปนุแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ เดนิทางสู่กรุงหงสาวด ี 

จากนัน้ น าชมเจดียไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha)สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปาง

ประทบันัง่โดยรอบท ัง้ 4ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดม

สมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์ือ 

พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)เลา่กนัว่าสรา้งขึ้นโดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธศรทัธา

สูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ัว่ชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไป

แต่งงาน ร า่ลอืกนัว่าท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ัน้เกดิรอยรา้วขึ้นทนัท ี 

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

บา่ย    นมสัการพระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha)กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนทีท่ี่มพีทุธลกัษณะที่ 

  สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนบัถอืของชาวพมา่ท ัว่ประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามที่สุดของ 

  พมา่องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีี่ย่างกุง้ แต่กง็ามกว่าโดยพระบาทจะวาง 

เหลือ่มพระบาท เป็นลกัษณะทีไ่มเ่หมอืนกบัพระนอนของไทยน าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ 

จากนัน้   สกัการะพระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนที่มคีวาม

ยาว 55ฟตุ สูง 16ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยที่สุดมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่า

สองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกิง ชื่อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในพมา่สถานที่แห่งน้ีมี 

ลานอธิฐาน จุดที่บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ 

ลานอธิษฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกดิประดิษฐานทัง้แปด 

ทิศรวม 8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริ

มงคล 

แก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดีย ์

ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าท ัง้หมดน า้หนกัยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศา

ธาตขุองพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ัง้

สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณ

เจดีย ์จะไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ัน้ๆงานศิลปะและ

สถาปตัยกรรมทุกชิ้นที่รวมกนัขึ้นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมหิลงัความเป็นมาท ัง้สิ้นชมระฆงัใบใหญ่ที่

องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน่ า้ย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไมข่ึ้นภายหลงัชาวพมา่ ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท้ี่
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เดิมไดจ้ึงถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ่งชาวพมา่ถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ์สทิธิ์ใหต้ีระฆงั 3คร ัง้แลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ ัง่

ตอ้งการชมแสงของอญัมณีที่ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสเีหลอืง , สนี า้เงนิ, 

สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 

 

 
ค าไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 

  วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

 ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะตทิตุยิงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย 

ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

  อหงัวนัทามิตรุะโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 

  *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

 
น าท่านเขา้สูท่ี่พกั**โรงแรมหรูระดบั 5 ดาวรมิทะเลสาบกนัดอจ ีCHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL YANGON 5* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

19.00น.  บรกิารอาหารค า่ณ หอ้งอาหารโรงแรม เต็มอิม่กบัเมนูสุดพเิศษ บฟุเฟ่ตน์านาชาตซิีฟู๊ ดอาหารทะเลสดเตมิไม่อ ัน้  

 เชิญท่านอิม่อร่อยกบัอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาตไิม่จ ากดัเวลาและพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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วนัที่สาม ยา่งกุง้-สเิรยีม-เจดียเ์ยเลพญา-เจดียโ์บตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-กรุงเทพฯ                                                                       

 (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองสเิรยีม(Thanlyin) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45กิโลเมตรเมือ่เดนิทางถงึสเิรียม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมอืง ซึง่เมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงท่าของโปรตเุกสในสมยัโบราณ ตัง้แต่ในสมยั นายพลฟิลปิเดอบรโิต ย ีนิโคเต จนมา 

 สิ้นสุดเมือ่ปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรอียุธยา ท่านจะเหน็เศษซากก าแพง 

สไตล ์ลูซติา เนียนบาโรกตัง้อยู่รมิฝัง่แมน่ า้ย่างกุง้ที่เชื่อมต่อกบัแมน่ า้อริะวด ีน าท่านนัง่เรอื  

ชม พระเจดียเ์ยเลพญา (KyaikHwawWunPagoda)พระปางมารวชิยัอนังดงาม 

บนเกาะกลางน า้อายุนบัพนัปี เป็นทีส่กัการะของชาวสเิรยีม เกาะน้ีไมว่่าน า้จะขึ้นสกัเท่าไหร่ก ็

ไมม่วีนัน า้ท่วมได ้ทีบ่รเิวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ น าท่านไหวส้กัการะเพือ่ขอพรพระจกบาตร 

หรอืพระอปุคุปที่เป็นที่นับถอืของชาวพม่าสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตวัขนาดใหญ่นับ 

รอ้ยๆ ตวัที่ว่ายวนเวยีนใหเ้หน็ครบีหลงัที่โผล่เหนือผิวน ้ า จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร** 

จากนัน้  น าท่านขอพร นัตโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพมา่และชาวไทย 

วธีิการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ 

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้นก ็

ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่าบาทหรอืจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) 

แลว้เอาไปใสมื่อของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนั้น 

กเ็อาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยแีค่น้ีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจ้ากนั้นน า 

ท่านขา้มฝัง่ไปอกีฟากหน่ึงของถนน เพือ่สกัการะ เทพกระซิบซึง่มนีามว่า“อะมาดอวเ์ม๊ียะ”ตามต า 

นานกลา่วว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อมกนิ 

เน้ือสตัวจ์นเมือ่สิ้นชวีติไปกลายเป็นนตัซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ่งการขอพรเทพ 

กระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการ 

บูชาเทพกระซิบบูชาดว้ยน ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไมจ้ากนัน้ น าท่านเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊  

อองซาน(BogyokeAung San)หรอื ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่  

สรา้งขึ้นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรยีงต่อกนัหลาย 

หลงั สนิคา้ทีจ่  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมหีลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงนิ ทีม่ศิีลปะผสมระหว่างมอญกบั 

พม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื้อผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื้ อสิ้นคา้หรืออญัมณีที่มี

ราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาติมิงกาลาดง 

21.40น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชียเที่ยวบนิที่  FD 258 

** มีบรกิารอาหารรอ้นและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ** 

23.30 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
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** รายการข้ึนพระธาตอุนิแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิ์ในการสลบัวนัข้ึนตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้่านทราบ 

ลว่งหนา้ เน่ืองจากปจัจุบนัมีนักท่องเที่ยวเดินทางข้ึนเป็นจ านวนมาก และดว้ยโรงแรมมีจ านวนจ ากดั ท าใหห้อ้งพกั 

ไม่เพยีงพอต่อการรองรบันักท่องเที่ยว ในกรณีหอ้งคืนแรกเต็ม ทางผูจ้ดัจะสลบัข้ึนเป็นวนัที่สองแทน ค่ะ ** 
 

หมายเหต ุ: ส าหรบัลูกคา้ที่จองทวัรพ์ม่าเดินทางช่วงวนัหยดุสงกรานตต์ ัง้แต่ 12-21 เมษายน 2561 

ภตัตาคารชาบูชิ/เป็ดปกักิ่ง+กุง้มงักร/พระราชวงับเุรงนอง/ตลาดสกอ๊ตจะปิดใหบ้รกิารค่ะ  

โดยทางผูจ้ดัทวัรจ์ะเปลี่ยนเป็นรา้นอาหารอืน่และสถานที่เที่ยวอืน่ที่เปิดใหแ้ทนค่ะ 
 

........................................................................................ 

อตัราค่าบรกิารและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ สเิรยีม อนิแขวน บนิไทยแอรเ์อเชีย 
CHATRIUM HOTEL YANGON 5* 

เริม่เดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

23 มี.ค.61 25 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

24 มี.ค.61 26 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

30 มี.ค.61 1 เม.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

31 มี.ค.61 2 เม.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

6 เม.ย.61 8 เม.ย.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

7 เม.ย.61 9 เม.ย.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

12 เม.ย.61 14 เม.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

13 เม.ย.61 15 เม.ย.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

14 เม.ย.61 16 เม.ย.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

15 เม.ย.61 17 เม.ย.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

20 เม.ย.61 22 เม.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

21 เม.ย.61 23 เม.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

27 เม.ย.61 29 เม.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

28 เม.ย.61 30 เม.ย.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

29 เม.ย.61 1 พ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 
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4 พ.ค.61 6 พ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

5 พ.ค.61 7 พ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

6 พ.ค.61 8 พ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

11 พ.ค.61 13 พ.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

12 พ.ค.61 14 พ.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

18 พ.ค.61 20 พ.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

19 พ.ค.61 21 พ.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

25 พ.ค.61 27 พ.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

26 พ.ค.61 28 พ.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

27 พ.ค.61 29 พ.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

1 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

2 มิ.ย.61 4 มิ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

8 มิ.ย.61 10 มิ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

9 มิ.ย.61 11 มิ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

15 มิ.ย.61 17 มิ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

16 มิ.ย.61 18 มิ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

22 มิ.ย.61 24 มิ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

23 มิ.ย.61 25 มิ.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

29 มิ.ย.61 1 ก.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,500 

30 มิ.ย.61 2 ก.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 

- ตัว๋เครื่องบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 

- ที่พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

- ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

- ค่าไกดท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเที่ยวตามรายการ 

- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  
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- ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

- ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

- ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

- ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 

- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื่องด่ืมที่ส ัง่เพิม่พเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 

- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนิน ้ าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

**ขณะน้ีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน

นานาชาตแิละจะมีสทิธิพ านักในดินแดนของอกีฝ่ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ่งจะมีผลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 

2558 ท ัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื่นวซ่ีาเขา้ออกปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท** 

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทสว่นที่เหลอืช าระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 

กว่า15 วนั มิฉะนั้นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 

       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใดๆทัง้สิ้น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิการคนืเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ 

       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื่อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 

       จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว(้15 ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอืน่ที่เดินทางในคณะ 

        เดียวกนั บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกดิจากการยกเลกิของท่าน 

5. คณะผูเ้ดินทางจ านวน 10 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 

6.กรณีที่ท่านตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ 

กอ่นท าการออกตัว๋ เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

- บรษิทัฯมีสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

- เที่ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
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- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสอืเดินทาง

ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส

ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความ

เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที่ยว

(ซึ่งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีที่เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้า่ย

ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี่เกดิจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

หรอืในกรณีที่กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิที่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

- ต ัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือได ้

- เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆที่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้น้ีแลว้ท ัง้หมด 

- กรุป๊ที่เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที่ตอ้งการนัตีมดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น 

Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจ าหรือค่าทวัรท์ ัง้หมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง** 


