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โปรแกรม 4 วนั 3 คนื : เดินทางโดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์ 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ยา่งกุง้-สเิรยีม-เจดียเ์ยเลพญา                  � (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                       

06.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั2น 2 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยไลออนแอร ์ ประตู 6 
Thai Lion Air (SL)โดยมเีจา้หนา้ที�อาํนวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

08.20 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที�ยวบนิ SL 200  
09.30  น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ8นที8เมียนม่าร ์ชา้กว่า

ประเทศไทยครึ8งชั 8วโมง)  
จากนั*น นาํท่านสกัการะ พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย ี(Kyauk Htatgyi Buddha) หรอื  

พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนที�มคีวามยาว 55 ฟตุ สูง 16 ฟตุ ซึ�งเป็นพระ 
ที�มคีวามพระที�มคีวามสวยที�สุดมขีนตาที�งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และ 
พระบาทซอ้นกนัซึ�งแตกต่างกบัศิลปะของไทย 

เที8ยง          � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** เมนูพเิศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิ8ง 
บ่าย  นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองสเิรยีม (Thanlyin) ซึ�งอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45 กโิลเมตร 

เมื�อเดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ซึ�งเมอืงนี* เคยเป็นเมอืงท่าของ 
โปรตเุกสในสมยัโบราณ ตั*งแต่ในสมยั นายพลฟิลปิ เดอ บรโิต ย ีนิโคเต จนมาสิ*นสุดเมื�อ 
ปี พ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรอียุธยา ท่านจะเหน็เศษซากกาํแพง สไตล ์ 
ลูซติา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ต ั*งอยู่ริมฝั �งแม่นํ *าย่างกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ *าอิระวดี นาํท่านนั �งเรือแจว ชม พระ
เจดียเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางนํ*าอายุนบัพนัปี เป็นที�สกัการะของ
ชาวสเิรยีม เกาะนี*ไมว่่านํ *าจะขึ*นสกัเท่าไหร่กไ็มม่วีนันํ *าท่วมได ้ที�บรเิวณท่าเทยีบเรือบนเกาะ นําท่านไหวส้กัการะเพื8อขอพร พระ
จกบาตร หรอืพระอปุคุป ที8เป็นที8นับถอืของชาวพม่า สามารถซื2ออาหารเลี2ยงปลาดุกตวั ขนาดใหญ่นับรอ้ยๆ ตวัที8ว่ายวนเวียน
ใหเ้หน็ครบีหลงัที8โผล่เหนือผิวนํ2 า  

19.00 น. � บรกิารอาหารคํ 8า ณ ภตัตาคารชาบูชิ บฟุเฟ่ต ์อร่อยเตม็อิ8มกบัชาชูชิ สุกี2หมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปั2น 
สารพดัหนา้ในเครอืโออชิิ ที8บุกตลาดไปที8พม่า ปจัจุบนัมีหลายสาขาในประเทศพม่า 

    **นําท่านเขา้สูท่ี8พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที8เขา้ร่วมโปรโมชั 8น โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรมเท่านั2น** 
โรงแรมระดบั 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

 

 

 

 
 
 
 

หรอื โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 
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วนัที8สอง   หงสาวด-ีพระสพุรรณกลัยา-วดัไจค้ะวาย-เจดียช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-คิมปูนแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน  
                    (รวมรถขึ2นพระธาต)ุ                                � (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                                          

06.30 น.      � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  จากนั*น นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ�งใน
อดีตเป็นเมอืงหลวงที�เก่าแก่ที�สุดของเมอืงมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. 
ระหว่างทาง นําท่านแวะสกัการะ สถปูพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจก่ะเลาะ วดัแห่งนี2 เชื8อกนัว่าเป็นสถานที8 

ที8เกบ็อฐัขิองพระสุพรรณกลัยา โดยมีซุม้รูปปั2นของพระนางเป็นรูปสกัการะดว้ยเรื8องราว 
ของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชื8อกนัว่าหลวงปู่โงน่ ไดม้าทาํพธีิปลด 
ปล่อยดวงวญิญาณพระสุพรรณกลัยาและเหล่านายทหารไทยที8ถกูจองจาํต ั2งแต่คร ั2งเสยีกรุง 
ครั2งที8สอง (เชิญร่วมระลกึถงึวรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษตัรแีละนักรบไทยที8เสยี 
สละพระองคเ์ป็นตวัประกนัเพื8อความสงบสุขของบา้นเมือง  

จากนั*น  นาํท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที8วดัไจค้ะวาย สถานที�ที�มพีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก 
ท่านสามารถนําสมดุ ปากกา ดินสอไปบรจิาคที8วดัแห่งนี2 ได ้
นาํท่านเขา้ชมพระธาตุที�ต ั*งอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ�งศกัดิBสทิธิB
ของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นาํท่าน
นมสัการ ยอดเจดยีห์กัซึ�งชาวมอญและชาวพมา่เชื�อกนัว่าเป็นจดุที�ศกัดิBสทิธิBมาก ซึ�งเจดียนี์*  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 
เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์* เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง  377 
ฟตุ สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธษิฐานที�ศกัดิBสทิธิBอยู่ตรงบรเิวณ 

ยอดฉตัร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนํ*าหนกัที�มหาศาล ตกลงมายงัพื*นลา่งแต่ 
ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นที�ร ํ �าลอืถงึความศกัดิBสทิธ ์
โดยแท ้และสถานที�แห่งนี*ยงัเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ*นดาํ ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ  
(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ*นครองราชย ์ท่านจะ 
ไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิIสทิธิI และสามารถนําธูปไปคํ2ากบัยอดของเจดียอ์งคท์ี8หกัลงมาเพื8อเป็นสริิมงคล ซึ8งเปรียบ
เหมือนดั 8งคํ2าจุนชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ8งขึ2นไป 

เที8ยง             � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพเิศษ กุง้แม่นํ2 าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** 

จากนั*น  นาํท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผึ์2 ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึ�งเพิ�งเริ�มขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมื�อปี 
พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัที�ยงัหลงเหลอือยู่ ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี* เป็นที�ประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่าน
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ผูท้ี�ไดร้บัคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทิศ และเป็นที�ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร ั*ง
ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนี* ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขึ*นมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร  

บ่าย  นาํท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ที�ขา้มผ่านชม
แม่นํ2 าสะโตง สถานที�สาํคญัทางประวตัิศาสตร ์ซึ�งในอดีตขณะที� 2 สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทย
กลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพม่าไล่ตามซึ�งนาํทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยก
ติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัที�ริมฝั �งแม่นํ *าสะโตง ในขณะ ที�ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ *าไป
แลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดม้กีารปะทะกนัที�รมิฝั �งแมน่ํ *าสะโตง  สมเดจ็พระ 

นเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรรมา แมท่พัหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเหน็ขวญัเสยี จึง

ถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที�ใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนี* ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ *าสะ
โตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเครื�องราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่จนถงึทกุวนันี*  จากนั*นนาํท่านเดนิทางสู่ 
 พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีกจ็ะถงึ คิ2มปูนแคม้ป์ เพื�อทาํการ 
เปลี�ยนเป็นรถทอ้งถิ�น เป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดยีวที�เราจะสามารถขึ*น 
พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสกัพกั กถ็งึจดุหยุดรถ เปลี8ยนนั 8งรถ เพื�อเดนิทางสู่ 
ยอดเขา พกัที8 Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae,Golden Rock Hotel เชิญ 

ทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัหลงัจากนั*น นาํชม เจดียไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
 Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดบันํ*าทะเล 1,200 
เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตร ตั*งอยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ที�ต ั*งอยู่บนยอดเขา 
อย่างหมิ�นเหม ่แต่ชาวพมา่มกัยนืกรานว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิBสทิธิBที�บรรจอุยู่ภายใน 
พระเจดยีอ์งคย่์อมทาํใหห้นิกอ้นนี*ทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื�อยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจาํปี 
เกดิของชาวลา้นนา พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี*ใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื�อว่า
ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนนี*ครบ 3 ครั*ง ผูน้ ั*นจะมแีต่ความสุขความเจริญ พรอ้มท ั*งขอสิ�งใดก็จะไดส้มดั �ง
ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื8อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน(เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะ
สุภาพบรุุษ สว่นสุภาพสตร ีสามารถอธิษฐาน และฝากสุภาพบรุุษเขา้ไปปิดทองแทนได)้ 

คํ 8า            � บรกิารอาหารคํ 8า  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนั*นท่านสามารถขึ*นไปนมสัการหรอืนั �งสมาธิที�พระเจดยีไ์ดต้ลอดท ั*งคืน แต่ 

ประตูเหลก็ที�เปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรียม เสื*อกนัหนาว หรอืกนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พนัคอ 
เบาะรองนั �งเนื�องจากบรเิวณพื*นที�น ั*นมคีวามเยน็มาก  
** หมายเหต ุโรงแรมที8พกั Golden Rock Hotel จะขึ2นอนิแขวนไดแ้ค่คร ั2งเดียวค่ะ  

วนัที8สาม พระธาตอุนิทรแ์ขวน-เจดียไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-หงสาวดี-ยา่งกุง้-ตลาดสกอ๊ต-เทพทนัใจ-เจดียโ์บตาทาวน์- 
                   พระมหาเจดียช์เวดากอง    � (เชา้/กลางวนั/เยน็)                                                                              

05.00 น.      อรุณสวสัดิBยามเชา้ สาํหรบัผูท้ี�ตอ้งการใส่บาตรพระธาตอุนิแขวน กิจกรรมนี* ไม่ไดบ้งัคบันะคะ สาํหรบัอาหารที�จะใส่บาตรสามารถ

ซื*อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จาํหน่าย ราคาประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีนประมาณ 300–500 จา๊ต ทาํบญุตามอธัยาศยั  
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06.30 น.      � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  07.30 น.  นาํท่านอาํลาที�พกั ออกเดนิทางกลบั  เปลี8ยนนั 8งรถ  ถงึคิมปนุแคม้ป์  เปลี�ยนเป็นรถ 
  โคช้ปรบัอากาศ จากนั*นนาํชม เจดียไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปาง

ประทบันั �งโดยรอบท ั*ง 4 ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพ
ระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก) 

เลา่กนัว่าสรา้งขึ*นโดยสตรสีี�พี�นอ้งที�มพีทุธศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัยส์าบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ ั �วชวีติ  
    ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รํ �าลอืกนัว่าทาํใหพ้ระพทุธรูปองคน์ั*นเกดิรอยรา้วขึ*นทนัท ีนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตา 
    เลยีว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนที�ที�มพีทุธลกัษณะที�สวยงามในแบบของมอญ  ในปี 

                  พ.ศ.2524  ซึ�งเป็นที�เคารพนบัถอืของชาวพมา่ท ั �วประเทศและเป็นพระนอนที�งดงามที�สุดของพมา่ องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16  
                  เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทีี�ย่างกุง้ แต่กง็ามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื�อมพระบาท ซึ�งจะเป็นลกัษณะที�ไม ่
             เหมอืนกบัพระนอนของไทย 
เที8ยง          � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่นํ2 าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั **  
จากนั*น นาํท่านเดินทางเขา้สู่เมอืง ย่างกุง้  เที�ยวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot 

Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขึ*นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัที�ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียง
ต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี*มหีลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงนิ ที�มศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด 
งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื*อผา้สาํเรจ็รูป แป้งทานาคา เป็นตน้  จากนั*น นาํท่าน 
ชม เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันายเพื�อบรรจพุระบรมธาตทุี�พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป 
ไดน้าํมาเมื�อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี*ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์งึ 
พบโกศทองคาํบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ สาํรดิ 
 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณอ์นิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษา 
พมา่ ภายในเจดยีท์ี�ประดบัดว้ยกระเบื*องสสีนังดงาม และมมีมุสาํหรบัฝึกสมาธหิลายจดุในองค ์
พระเจดยี ์จากนั*นนาํท่านขอพร นัตโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิBสทิธิBของชาวพมา่ 
และชาวไทย วิธีการสกัการะรูปปั2นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพื8อขอสิ8งใดแลว้สมตามความปรารถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้
โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื8นๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั2นก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท 
หรอืจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้
ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รกัษาไว ้จากนั2นกเ็อาหนา้ผากไปแตะกบันิ2 วชี2ของนัตโบโบย ีแค่นี2 ท่านกจ็ะสมตามความปราถนาที8

ขอไว ้ จากนั*น   นาํท่านขา้มฝั �งไปอีกฟากหนึ�งของถนน เพื�อสกัการะเทพกระซิบ ซึ�งมนีามว่า “อะมาดอวเ์มีMยะ” ตามตาํนาน
กล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเนื*อสตัวจ์นเมื�อสิ*นชีวติไป
กลายเป็นนตัซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ8งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื8นไดย้ิน ชาว
พม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์2 กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํ2 านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

จากนั*น นาํท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดยีท์องคาํคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพมา่อายุ 
 กว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ี�ใหญ่ที�สุดในพม่า สถานที8

แห่งนี2 มี ลานอธิษฐาน จุดที8บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื8อขอพรจากองคเ์จดียช์เว
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ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื8อเสริมสรา้งบารมีและสริมงคล นอกจากนี2 รอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทั2งแปด
ทิศรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนํ2 าพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริิมงคลแก่ชีวิต พระเจดียนี์* ไดร้บัการบูรณะ
และต่อเตมิโดยกษตัรยิห์ลายรชักาลองคเ์จดยีห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํท ั*งหมดนํ*าหนกัยี�สบิสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศา
ธาตขุองพระพทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครื�องอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก่์อนท ั*งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ย 
เพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จาํนวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบร ิ
เวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี�ทศิซึ�งทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท 
ซอ้นเป็นช ั*นๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทกุชิ*นที�รวมกนัขึ*นเป็นส่วนหนึ�งของพทุธเจดยี ์
ลว้นมตีาํนานและภมูหิลงัความเป็นมาท ั*งสิ*น ชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไปแต่ 
เกดิพลดัตกแมน่ํ *าย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็มข่ึ*นภายหลงัชาวพมา่ ช่วยกนักูข้ึ*น 
มาแขวนไวท้ี�เดิมได ้จึงถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ�งชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆงัศกัดิBสทิธิB ใหต้ีระฆงั 3 ครั*งแลว้อธิษฐาน
ขออะไรกจ็ะไดด้ ั �งตอ้งการจากนั*นใหท่้านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนั
ออกไป  

คาํไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
                 วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 
      ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 
       ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ
           อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สริะสา 
                 *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี8แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

19.00น. � บรกิารอาหารคํ 8า ณ ภตัตาคาร เต็มอิ8มกบัเมนูสุดพเิศษ ซุปเปอรซ์ีฟู๊ ด (ก ั2ง / กุง้ / ปู / หอย / ปลา / ซาซิมิกุง้มงักร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส ั2น พญานาค 
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**เขา้สูท่ี8พกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวที8เขา้ร่วมโปรโมชั 8น โดยทางทวัรจ์ะเป็นผูจ้ดัลงเลอืกพกัโรงแรมเท่านั2น** 
โรงแรมระดบั 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

 

 

 

 

 

 
หรอื โรงแรมระดบั 4 ดาว  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

 

 

 

 

 

 

วนัที8สี8   ยา่งกุง้-กรุงเทพฯ    � (เชา้/-/-)                                                                             

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบนินานาชาต ิมิงกาลาดง  
11.00  น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลออ้นแอร ์เที8ยวบนิที8  SL 201 

13.00  น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ.....พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
…………………………………………………………………………… 

 

** รายการขึ2นพระธาตอุนิแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิIในการสลบัวนัขึ2นตามความเหมาะสมโดยไม่แจง้ใหท้่านทราบ 
ลว่งหนา้ เนื8องจากปจัจุบนัมีนักท่องเที8ยวเดินทางขึ2นเป็นจาํนวนมาก และดว้ยโรงแรมมีจาํนวนจาํกดั ทาํใหห้อ้งพกั 

ไม่เพยีงพอต่อการรองรบันักท่องเที8ยว ในกรณีหอ้งคืนแรกเต็ม ทางผูจ้ดัจะสลบัขึ2นเป็นวนัที8สองแทน ค่ะ ** 
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อตัราค่าบรกิารและเงื8อนไขรายการท่องเที8ยว 

เริ8มเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี8ยว 

11 ม.ค.61 14 ม.ค.61 31 13,900 13,500 12,900 4,500 

25 ม.ค.61 28 ม.ค.61 31 13,900 13,500 12,900 4,500 

1 ก.พ.61 4 ก.พ.61 31 13,900 13,500 12,900 4,500 

15 ก.พ.61 18 ก.พ.61 31 14,900 14,500 13,900 4,500 

1 มี.ค.61 4 มี.ค.61 31 15,900 15,500 14,900 4,500 

15 มี.ค.61 18 มี.ค.61 31 13,900 13,500 12,900 3,500 

 
อตัราค่าบรกิารรวม 
- ตั Qวเครื8องบนิชั2นทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลี8ยนแปลงตั Qว 
- ที8พกัโรงแรมตามรายการ 3 คนื (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิ8มเงนิพกัหอ้งเดี8ยว) 
- อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมื2อหรอืเปลี8ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเขา้ชมสถานที8ตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานที8ท่องเที8ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถิ8นและหวัหนา้ทวัรนํ์าเที8ยวตามรายการ 
- ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื8อนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีนํ2 ามนัและภาษีต ั Qวทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ8มหากสายการบนิปรบัขึ2นกอ่นวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ2 าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

อตัราค่าบรกิารไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ที8จา่ย 3% และภาษีมลูค่าเพิ8ม 7%  

- ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
- ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิอาหารและเครื8องดื8มที8ส ั 8งเพิ8มพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรดีที8ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ 
- ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที8ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที8กรมแรงงานทั2งที8เมืองไทยและต่างประเทศซึ8งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บรษิทัฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถิ8น,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินํ2 าใจของทกุท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถิ8นและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทปิค่ะ) 

เงื8อนไขการสาํรองที8นั 8ง 

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาท สว่นที8เหลอืชําระทนัทีกอ่นการเดินทางไม่นอ้ย 
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  กว่า15 วนั มิฉะนั2นถอืว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

    2.กรณียกเลกิ   2.1 ยกเลิกการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้ ั2งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, 
       วนัหยุดนักขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิIการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงื8อนไขใดๆทั2งสิ2น 

    2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํท ั2งหมด 
   2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิIการคนืเงนิค่าทวัรท์ ั2งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั2งสิ2น 

    3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ8งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะทาํการเลื8อนการ 
       เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั2งนี2 ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยที8ไม่สามารถยกเลิกหรอืเลื8อนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณี 

       เจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้เพยีง 7 วนัทาํการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิIในการคนืเงนิทกุกรณี 
    4.บรษิทัฯขอสงวนสทิธิIในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทั2งหมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม 
       จาํนวนที8บรษิทัฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ2นไป)เนื8องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดินทางอื8นที8เดินทางในคณะ 
        เดียวกนั บรษิทัตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที8เกดิจากการยกเลกิของท่าน 
     5. คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึ2นไปจงึออกเดินทางมีหวัหนา้ทวัรไ์ทยร่วมเดินทางไปดว้ย 
6.กรณีที8ท่านตอ้งออกตั Qวภายใน เช่น (ต ั Qวเครื8องบนิ,ต ั Qวรถทวัร,์ต ั Qวรถไฟ) กรุณาสอบถามที8เจา้หนา้ที8ทกุคร ั2ง 
กอ่นทาํการออกตั Qว เนื8องจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี8ยนไฟลท์บนิ หรอื เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

รายละเอยีดเพิ8มเติม 
- บรษิทัฯมีสทิธิIในการเปลี8ยนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีที8เกดิเหตสุุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เที8ยวบนิ , ราคาและรายการท่องเที8ยว สามารถเปลี8ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

- หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื8อท่องเที8ยวเท่านั2น (หนังสอืเดินทาง
ตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บรษิทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอืกรณีท่านถกูปฎเิส
ธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที8ตรวจคนเขา้เมือง หรอื เจา้หนา้ที8กรมแรงงานทั2งจากไทยและต่างประเทศซึ8งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัิทางธรรมชาต(ิซึ8งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื8อนไขนี2 ในกรณีที8เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ8งอาจจะปรบัเปลี8ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม) 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากผูเ้ดินทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ8งไม่ไดเ้กดิจากอบุตัเิหตใุนรายการท่องเที8ยว
(ซึ8งลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงื8อนไขนี2 ในกรณีที8เกดิเหตสุุดวสิยั ซึ8งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัทวัร)์ 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เที8ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื2อ,เพราะค่าใชจ้า่ย
ทกุอย่างทางบรษิทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั2งสิ2น หากเกดิสิ8งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตทุี8เกดิจากความประมาทของนักท่องเที8ยวเอง
หรอืในกรณีที8กระเป๋าเกดิสูญหายหรอืชํารุดจากสายการบนิ 

- กรณีที8การตรวจคนเขา้เมืองทั2งที8กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศที8ระบไุวใ้นรายการเดินทาง บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิIที8จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทั2งสิ2น 
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- ต ั Qวเครื8องบนิเป็นตั Qวราคาพเิศษ กรณีที8ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื8อนวนัหรอืคนืเงนิและไม่สามารถเปลี8ยนชื8อได ้
- เมื8อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าท ั2งหมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
เงื8อนไขขอ้ตกลงต่างๆที8ไดร้ะบไุวข้า้งตน้นี2 แลว้ท ั2งหมด 
- กรุป๊ที8เดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลที8ตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ รวมถงึเที8ยวบนิพเิศษ เช่น 
Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ ั2งหมด 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงื8อนไขการเดินทางอย่างถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพื8อประโยชน์ของท่านเอง ** 

 


