
 

MMR04_SL_5 STAR_NOV17-MAR18 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 



 

MMR04_SL_5 STAR_NOV17-MAR18 

โปรแกรม 3 วนั 2 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยไลออนแอร ์

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีเจดียช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-คิมปูนแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
                 (รวมรถขึ.นพระธาต)ุ� (-/กลางวนั/เยน็) 

05.30 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั.น 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออนแอร ์ ประตู 6 
Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

08.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที�ยวบนิ SL 200  
09.30 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ9นที9เมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยครึ9งชั 9วโมง) จากนั*น นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดีหรอื เมืองพะโค(Bago)ซึ�งใน
อดตีเป็นเมอืงหลวงที�เก่าแก่ที�สุดของเมอืงมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม. 
เที9ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แม่นํ. าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 

หลงัอาหารนาํท่านเขา้ชมพระธาตทุี�ต ั*งอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ�ง
ศกัดิ5สทิธิ5ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมเุตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ นาํท่าน
นมสัการ ยอดเจดยีห์กัซึ�งชาวมอญและชาวพมา่เชื�อกนัว่าเป็นจดุที�ศกัดิ5สทิธิ5มาก ซึ�งเจดียนี์*  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 
เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคนี์* เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง377 ฟุต 
สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธิษฐานที�ศกัดิ5สทิธิ5อยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนํ*าหนกั
ที�มหาศาล ตกลงมายงัพื*นลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตก 
กระจายออกไป เป็นที�ร ํ �าลอืถงึความศกัดิ5-สทิธโ์ดยแท ้และสถานที�แห่งนี*ยงัเป็นสถานที�ที� 
พระเจา้หงสาลิ*นดาํ ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบ 
ความกลา้หาญก่อนขึ*นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิCสทิธิC และ 
สามารถนําธูปไปคํ.ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี9หกัลงมาเพื9อเป็นสริมิงคลซึ9งเปรยีบเหมือนดั 9ง 
คํ.าจุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ9งขึ.นไป 

จากนั*น นาํท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผึ์. ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ�งเพิ�ง 
เริ�มขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณเ์มื�อปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัที�ยงัหลงเหลอือยู่ ทาํให ้
สนันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี* เป็นที�ประทบัของ พระเจา้บเุรงนองท่านผูท้ี�ไดร้บัคาํสรร 
เสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นที�ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเดจ็พระ 
นเรศวรมหาราช คร ั*งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื�อตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปจัจุบนั พระราชวงัแห่งนี* ไดเ้หลอืเพียงแต่
ร่องรอยทางประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขึ*นมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร  

บ่าย  นาํท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ที�ขา้มผ่านชมแม่นํ. าสะโตงสถานที�สาํคญั 

 ทางประวตัิศาสตร ์ซึ�งในอดีตขณะที�2 สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึ�งนาํทพั
โดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัที�ริมฝั �งแม่นํ *าสะ
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โตง ในขณะ ที�ฝ่ายไทยไดข้า้มแมน่ํ *าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัที�ริมฝั �งแม่นํ *าสะโต
งสมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสยีชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเหน็
ขวญัเสยี จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที�ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนี* ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้ม
แมน่ํ *าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเครื�องราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถงึทกุวนันี*   

จากนั*น นาํท่านเดนิทางสู่ พระธาตอุนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีกจ็ะถงึ คิ.มปูนแคม้ป์ 
เพื�อทาํการเปลี�ยนเป็นรถทอ้งถิ�นเป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดยีวที�เราจะ 
สามารถขึ*นพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสกัพกั เพื�อเดนิทางสู่ยอดเขา พกัที9  
Kyaikhto, Mountain Top ,Yoyolae,Golden Rock Hotel เชิญทกุท่านพกัผ่อน 
ตามอธัยาศยันาํชม เจดียไ์จท้โียหรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo Pagoda  

(Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดบันํ*าทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดยี ์
องคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตรตั*งอยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ที�ต ั*งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ�นเหม ่แต่ชาว 
พมา่มกัยนืกรานว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิ5สทิธิ5ที�บรรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย่์อ 
มทาํใหห้ินกอ้นนี*ทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื�อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนนี* ให ้
ถอืเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชื�อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนนี*
ครบ3 ครั*งผูน้ ั*นจะมแีต่ความสุขความเจริญพรอ้มท ั*งขอสิ�งใดก็จะไดส้มดั �งปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคํา
ไปเพื9อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝาก
สุภาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้ ยกเวน้โรงแรมที9พกั Golden Rock Hotel จะขึ.นอนิแขวนไดแ้ค่คร ั.งเดียวค่ะ 

คํ 9า  �บริการอาหารคํ 9า  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนั*นท่านสามารถขึ*นไปนมสัการหรอืนั �งสมาธิที�พระเจดยีไ์ดต้ลอดท ั*งคืนแต่ 

ประตูเหลก็ที�เปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00น.  ควรเตรยีมเสื*อกนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรอง
นั �งเนื�องจากบริเวณพื*นที�น ั*นมคีวามเยน็มาก 

วนัที9สอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ีวดัไจค๊ะวาย-เจดียไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-ยา่งกุง้-พระมหาเจดีย ์
ชเวดากอง� (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.       อรุณสวสัดิ5ยามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั สาํหรบัผูท้ี�ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี* ไม่ไดบ้งัคบันะคะ สาํหรบัอาหาร

ที�จะใส่บาตรสามารถซื*อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จาํหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีน ประมาณ 300–500 จา๊ต 
ทาํบญุตามอธัยาศยั  

06.30น.   � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      นาํท่านอาํลาที�พกั ออกเดนิทางกลบั เปลี9ยนนั 9งรถถงึคิมปนุแคม้ป์ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ เดนิทางสู่กรุงหงสาวด ี 
จากนั*น  นาํท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที9วดัไจค้ะวาย สถานที�ที�มพีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก

ท่านสามารถนําสมดุ ปากกา ดินสอไปบรจิาคที9วดัแห่งนี. ได ้
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  จากนั*น นาํชม เจดียไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha)สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทบันั �งโดยรอบ
ท ั*ง 4ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิ
เหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคคื์อ พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก)เลา่กนัว่า 

 สรา้งขึ*นโดยสตรสีี�พี�นอ้งที�มพีทุธศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ั �วชีวติ ต่อมา 1 
ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รํ �าลอืกนัว่าทาํใหพ้ระพทุธรูปองคน์ั*นเกดิรอยรา้วขึ*นทนัท ี 

เที9ยง  �บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่นํ. าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 

บา่ย    นมสัการพระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha)กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนที�ที�มพีทุธลกัษณะที� 

  สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ�งเป็นที�เคารพนบัถอืของชาวพมา่ท ั �วประเทศและเป็นพระนอนที�งดงามที�สุดของ 
  พมา่องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีี�ย่างกุง้ แต่กง็ามกว่าโดยพระบาทจะวาง 

เหลื�อมพระบาท เป็นลกัษณะที�ไมเ่หมอืนกบัพระนอนของไทยนาํท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ 
จากนั*น   สกัการะพระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพทุธรูปนอนที�มคีวาม

ยาว 55ฟตุ สูง 16ฟตุซึ�งเป็นพระที�มคีวามพระที�มคีวามสวยที�สุดมขีนตาที�งดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 
เยน็ นาํท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่า

สองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชื�อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ี�ใหญ่ที�สุดในพม่าสถานที9แห่งนี. มี 
ลานอธิฐาน จุดที9บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื9อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ 
ลานอธิษฐานเพื9อเสรมิสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนี. รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทั.งแปด 
ทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนํ. าพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคล 
แกชี่วติพระเจดยีนี์* ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห่์อหุม้ 
ดว้ยแผ่นทองคาํท ั*งหมดนํ*าหนกัยี�สบิสามตนัภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระ 
พทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครื�องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ั*งสามพระองค ์
บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ 

ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี�ทศิซึ�งทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นช ั*นๆ
งานศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชิ*นที�รวมกนัขึ*นเป็นส่วนหนึ�งของพทุธเจดียล์ว้นมตีาํนานและภูมหิลงัความเป็นมาท ั*งสิ*นชมระฆงั
ใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแม่นํ *าย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ*นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ*นมา
แขวนไวท้ี�เดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซึ�งชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิ5สทิธิ5ใหต้ีระฆงั 3คร ั*งแลว้อธิษฐานขออะไร

กจ็ะไดด้ ั �งตอ้งการชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจดุท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสเีหลอืง, สี

นํ *าเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 

คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
  วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 
 ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะตทิตุยิงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ั.น พญานาค 
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ธสัสะตติตยิงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะต ิ
  อหงัวนัทามิตรุะโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 
  *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี9แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

19.00น. � บรกิารอาหารคํ 9าณภตัตาคาร เตม็อิ9มกบัเมนูสุดพเิศษ ซุปเปอรซ์ีฟู๊ ด (ก ั.ง / กุง้ / ปู / หอย / ปลา / ซาซิมิกุง้มงักร) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
จากนั.น  นําท่านเขา้สูท่ี9พกั**โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว MELIA YANGON HOTEL 5* 

 

 

 

 

 

 
หรอื นําท่านเขา้สูท่ี9พกั**โรงแรมหรูระดบั 5 ดาวรมิทะเลสาบกนัดอจ ีCHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL YANGON 5* 
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หรอื นําท่านเขา้สูท่ี9พกั**โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว Lotte Hotels & Resorts Yangon 5* 

 

 

 

 

 

 

 

 
**ที9พกั โรงแรมหรูหราระดบั 5 ดาวที9เขา้ร่วมโปรโมชั 9น โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรม ซึ9งจะเป็น 3 โรงแรมนี. เท่านั.น** 

 

วนัที9สาม ยา่งกุง้-สเิรยีม-เจดียเ์ยเลพญา-เจดียโ์บตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสกอ๊ต-กรุงเทพฯ                                                                       
� (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั*น นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองสเิรยีม(Thanlyin) ซึ�งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45กิโลเมตรเมื�อเดินทางถงึสเิรียม ชมความสวยงาม

แปลกตาของเมอืง ซึ�งเมอืงนี* เคยเป็นเมอืงท่าของโปรตเุกสในสมยัโบราณ ตั*งแต่ในสมยั นายพลฟิลปิเดอบรโิต ย ีนิโคเต จนมา 
 สิ*นสุดเมื�อปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรอียุธยา ท่านจะเหน็เศษซากกาํแพงสไตล ์ลูซติา เนียนบาโรก 

(Lusitanian Baroque ) ต ั*งอยู่รมิฝั �งแมน่ํ *าย่างกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแมน่ํ *าอริะวด ีนาํท่าน 
นั �งเรอื ชม พระเจดียเ์ยเลพญา (KyaikHwawWunPagoda)พระปางมารวชิยัอนังดงาม 
บนเกาะกลางนํ*าอายุนบัพนัปี เป็นที�สกัการะของชาวสเิรยีม เกาะนี*ไมว่่านํ *าจะขึ*นสกัเท่าไหร่ก ็
ไมม่วีนันํ *าท่วมได ้ที�บรเิวณท่าเทยีบเรอืบนเกาะ นําท่านไหวส้กัการะเพื9อขอพรพระจกบาตร 
หรอืพระอปุคุปที9เป็นที9นับถอืของชาวพม่าสามารถซื.ออาหารเลี.ยงปลาดุกตวัขนาดใหญ่นับ 
รอ้ยๆ ตวัที9ว่ายวนเวยีนใหเ้หน็ครบีหลงัที9โผล่เหนือผิวนํ. า จากนั*นนาํท่านเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

เที9ยง �บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปกักิ9ง+สลดักุง้มงักร** 

จากนั*น  นาํท่านขอพร นัตโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ5สทิธิ5ของชาวพมา่และชาวไทย 
วธีิการสกัการะรูปปั.นเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพื9อขอสิ9งใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ 
ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ื9นๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนั.นก ็
ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่าบาทหรอืจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) 
แลว้เอาไปใสมื่อของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนั.น 
กเ็อาหนา้ผากไปแตะกบันิ. วชี.ของนัตโบโบยแีค่นี. ท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาที9ขอไวจ้ากนั.นนํา 

ท่านขา้มฝั 9งไปอกีฟากหนึ�งของถนน เพื�อสกัการะ เทพกระซิบซึ�งมนีามว่า“อะมาดอวเ์มีPยะ”ตามตาํ 
นานกลา่วว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที�เกดิศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อมกนิเนื*อสตัวจ์นเมื�อสิ*นชวีติไป 
กลายเป็นนตัซึ�งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึ9งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื9นไดย้นิ ชาวพม่า 
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นิยมขอพรจากเทพองคนี์. กนัมากเช่นกนัการบูชาเทพกระซิบบูชาดว้ยนํ. านม ขา้วตอก ดอกไม ้และ 
ผลไมจ้ากนั*น นาํท่านเที�ยวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(BogyokeAung San)หรอื ตลาดสกอ๊ต 
(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขึ*นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัที�ยงัเป็นอาณานิคมของ 
องักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรยีงต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี*มหีลากหลายชนิด  
เช่น เครื�องเงนิ ที�มศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก  
ผา้ทอ เสื*อผา้สาํเรจ็รูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซื.อสิ.นคา้หรอือญัมณีที9มีราคาสูงควรขอใบเสรจ็ 
รบัเงนิดว้ย ทกุคร ั.ง เนื9องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาตมิิงกาลาดง 

19.25 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที9ยวบนิที9  SL 207 
21.25 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

 

** รายการขึ.นพระธาตอุนิแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิCในการสลบัวนัขึ.นตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้่านทราบ 
ลว่งหนา้ เนื9องจากปจัจุบนัมีนักท่องเที9ยวเดินทางขึ.นเป็นจาํนวนมาก และดว้ยโรงแรมมีจาํนวนจาํกดั ทาํใหห้อ้งพกั 

ไม่เพยีงพอต่อการรองรบันักท่องเที9ยว ในกรณีหอ้งคืนแรกเต็ม ทางผูจ้ดัจะสลบัขึ.นเป็นวนัที9สองแทน ค่ะ ** 
........................................................................................ 

อตัราค่าบรกิารและเงื9อนไขรายการท่องเที9ยว 

ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ สเิรยีม อนิแขวน บนิไทยไลออ้นแอร ์
MELIA YANGON OR CHATRIUM or LOTTE HOTEL YANGON 5* 

เริ9มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี9ยว 

3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

4 พ.ย.60 6 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

11 พ.ย.60 13 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 
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2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

10 ธ.ค.60 12 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

23 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 4,000 

31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

5 ม.ค.61 7 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

6 ม.ค.61 8 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

12 ม.ค.61 14 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

13 ม.ค.61 15 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

19 ม.ค.61 21 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

20 ม.ค.61 22 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

26 ม.ค.61 28 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

27 ม.ค.61 29 ม.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

2 ก.พ.61 4 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

3 ก.พ.61 5 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

9 ก.พ.61 11 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

10 ก.พ.61 12 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

16 ก.พ.61 18 ก.พ.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

17 ก.พ.61 18 ก.พ.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 
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23 ก.พ.61 25 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

24 ก.พ.61 26 ก.พ.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

1 มี.ค.61 3 มี.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

2 มี.ค.61 4 มี.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

3 มี.ค.61 5 มี.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 4,000 

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

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

16 มี.ค.61 18 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

17 มี.ค.61 19 มี.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 4,000 

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

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั Sวเครื9องบนิชั.นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี9ยนแปลงตั Sว 
- ที9พกัโรงแรมตามรายการ2 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ9มเงนิพกัหอ้งเดี9ยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื.อหรอืเปลี9ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานที9ตามรายการระบุ 
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที9ท่องเที9ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิ9นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที9ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงื9อนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ. ามนัและภาษีต ั Sวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ9มหากสายการบนิปรบัขึ.นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ. าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม 
- ภาษีหกั ณ ที9จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ9ม 7% 

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื9องดื9มที9ส ั 9งเพิ9มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที9ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที9ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที9กรมแรงงานทั.งที9เมืองไทยและต่างประเทศซึ9งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ9น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 450บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ. าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ9นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 
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**ขณะนี. รฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาตแิละจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึ9งเป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึ9งจะมีผลบงัคบัใชต้ ั.งแต่วนัที9 11 สงิหาคม 
2558 ท ั.งนี.  หากมีการเปลี9ยนแปลงจะตอ้งกลบัมายื9นวซ่ีาเขา้ออกปกตอิกีทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเกบ็ค่าวซ่ีาเพิ9มอกีท่านละ 1,000 บาท** 

 
เงื9อนไขการสาํรองที9นั 9ง 
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นที9เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 
กว่า15 วนั มิฉะนั.นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลกิ2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั.งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิCการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื9อนไขใดๆทั.งสิ.น 

  2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ั.งหมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิCการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั.งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั.งสิ.น 

3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ9งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื9อนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั.งนี. ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที9ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื9อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิCในการคนืเงนิทกุกรณี 

4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิCในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั.งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนที9บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ.นไป)เนื9องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื9นที9เดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที9เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ.นไปจงึออกเดินทางมีหวัหน้าทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 
6.กรณีที9ท่านตอ้งออกตั Sวภายใน เช่น (ต ั Sวเครื9องบนิ,ต ั Sวรถทวัร,์ต ั Sวรถไฟ) กรุณาสอบถามที9เจา้หนา้ที9ทกุคร ั.ง 
กอ่นทาํการออกตั Sว เนื9องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี9ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

รายละเอยีดเพิ9มเติม 
- บรษิทัฯมีสทิธิCในการเปลี9ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที9เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที9ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที9ยว สามารถเปลี9ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื9อท่องเที9ยวเท่านั.น (หนังสอืเดินทาง
ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั.งสิ.น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส
ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที9ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที9กรมแรงงานทั.งจากไทยและต่างประเทศซึ9งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึ9งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื9อนไขนี. ในกรณีที9เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ9งอาจจะปรบัเปลี9ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั.งสิ.น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ9งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที9ยว
(ซึ9งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื9อนไขนี. ในกรณีที9เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ9งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
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- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั.งสิ.น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที9ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื.อ,เพราะค่าใชจ้า่ย
ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั.งสิ.น หากเกดิสิ9งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี9เกดิจากความประมาทของนักท่องเที9ยวเอง
หรอืในกรณีที9กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที9การตรวจคนเขา้เมืองทั.งที9กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที9ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิCที9จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั.งสิ.น 
- ต ั Sวเครื9องบนิเป็นตั Sวราคาพเิศษ กรณีที9ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื9อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี9ยนชื9อได ้
- เมื9อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั.งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื9อนไขขอ้ตกลงต่างๆที9ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี. แลว้ท ั.งหมด 
- กรุป๊ที9เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที9ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที9ยวบนิพเิศษ เช่น 
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์ ั.งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื9อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื9อประโยชน์ของท่านเอง** 


