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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค๊ะวาย-เจดียช์เวมอดอร-์คิมปูนแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมรถขึนพระธาต)ุ 
                 (-/กลางวนับนเครือง/เยน็) 

04.30น. พรอ้มกนัทสีนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชนั 2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 
Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

07.15 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเทียวบนิ FD 251 
หมายเหตุ สายการบินแอรเ์อเชียมีบริการล็อกทนีังและ Hot Seatบริการสาํหรบัลูกคา้ทีมีความประสงคต์อ้งการนังแถวหน้าและนัง

ติดกนัหรือเลอืกทนีังได ้เนืองจากตวัเครอืงบินของคณะเป็นตวักรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถลอ็กทนีังได ้ทนีังอาจจะไม่ได ้

นังตดิกนัในคณะ ซงึเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ   
 * ในกรณีตอ้งการล็อกทนีังไปกลบัค่าใชจ้า่ยในการล็อกทนีังไปกลบั 200 บาท/ท่าน/เทยีว 
 * ตอ้งการล็อคทนีังแถวหน้า Hot Seat  

 แถวท ี1    ค่าบริการลอ็กทนีัง ขาละ 500 บาท/เทยีว/ท่าน ไปกลบั 1,000 บาท/ท่าน 
 แถวท ี2-5  ค่าบริการลอ็กทนีัง ขาละ 400 บาท/เทยีว/ท่าน ไปกลบั 800 บาท/ท่าน 
 แถวท ี6-8  ค่าบริการลอ็กทนีัง ขาละ 200 บาท/เทยีว/ท่าน ไปกลบั 400 บาท/ท่าน 

** กรุณาแจง้พนักงานขายทุกครงักอ่นทําการจองค่ะ** 

08.00 น.  ถงึ สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถนิทเีมียนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครงึชวัโมง) 

จากนนั  นาํท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago) ซงึในอดีตเป็นเมอืงหลวงทเีก่าแก่ทสุีดของเมอืงมอญโบราณทยีงิใหญ่ 

และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชวัโมง 
จากนนั  นาํท่านตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ทีวดัไจค้ะวาย สถานททีมีพีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก

ท่านสามารถนําสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาคทวีดัแห่งนีได ้
เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนูพเิศษ กุง้แม่นําเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั ** 
จากนนั  นาํท่านเขา้ชมพระธาตุทตีงัอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสงิศกัดสิทิธิ

ของพมา่ เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตุมเุตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ นาํท่านนมสัการ 

ยอดเจดียห์กัซงึชาวมอญและชาวพม่าเชอืกนัว่าเป็นจุดทศีกัดิสทิธิมาก ซงึเจดียนี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา

สกัการะ เจดียอ์งคนี์เป็นศิลปะทผีสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูง

กว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานทศีกัดสิทิธอิยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ทตีก 
  ลงมาเมอืปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนาํหนกัทมีหาศาล ตกลงมายงัพนืลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคง 
  สภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป  เป็นทรีาํลอืถงึความศกัด-ิสทิธโ์ดยแท ้และสถานท ี
  แห่งนียงัเป็นสถานททีพีระเจา้หงสาลนิดาํใชเ้ป็นทเีจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประ 
  เพณีโบราณเพอืทดสอบความกลา้หาญก่อนขนึครองราชย ์ 
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  ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิสิทธิ และสามารถนําธูปไปคํากบัยอดของเจดียอ์งคท์ีหกัลงมาเพอืเป็นสิริมงคลซึง

เปรยีบเหมือนดงัคาํจุนชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยงิขึนไป 
บ่าย  นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ทขีา้มผ่านชมแม่นําสะโตงสถานทสีาํคญั 
 ทางประวตัิศาสตร ์ซึงในอดีตขณะท2ี สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซงึนาํทพั

โดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัทรีิมฝงัแม่นาํสะ

โตง ในขณะ ทฝ่ีายไทยไดข้า้มแมน่าํไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัทรีิมฝงัแม่นาํสะโต

งสมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสยีชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเหน็

ขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนทใีชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้ม

แมน่าํสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเครอืงราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถงึทุกวนันี วนันี จากนนันาํท่านเดนิทางสู่  
ระธาตุอนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง ก็จะถงึ คิมปูนแคม้ป์ซงึเป็นจุดสาํหรบัทาํการเปลยีนเป็นรถบรรทุกหกลอ้

(เป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวทจีะสามารถขึนพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 

ชวัโมง พกัท ีKyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึนอนิแขวนไดแ้ค่ครงัเดียวค่ะ 

เชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยันาํท่านชม เจดียไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

KyaikhtiyoPagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดบันาํทะเล 1,200 
เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตร ตงัอยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทตีงัอยู่บนยอดเขา 
อย่างหมนิเหม ่แต่ชาวพมา่มกัยนืกรานว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดสิทิธทิบีรรจอุยู่ภาย 
ในพระเจดยีอ์งคย์่อมทาํใหห้นิกอ้นนีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรอืยไปตามคตกิารบูชาพระธาตุประ 
จาํปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอนิทรแ์ขวนนีใหถ้อืเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตแุกว้ 
จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชอืว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนีครบ 3 ครงัผูน้นัจะม ี
แต่ความสุขความเจริญพรอ้มทงัขอสงิใดก็จะไดส้มดงัปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพอืปิดทององค์

พระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบรุุษ สว่นสุภาพสตรีสามารถอธิษฐานและฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได ้
**สาํหรบัจุดไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมีบริการแผ่นทองคําเปลวราคาเรมิตน้ 2,000จา๊ต/ชดุ** 

คาํ  บริการอาหารคาํ  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนนัท่านสามารถขนึไปนมสัการหรอืนงัสมาธิท ี
พระเจดยีไ์ดต้ลอดทงัคืนแต่ประตูเหลก็ทีเปิดสาํหรบัสุภาพบรุุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00น.  ควรเตรียมเสอืกนัหนาวหรือกนัลม

หรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนงัเนืองจากบริเวณพนืทนีนัมคีวามเยน็มาก 
หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สรา้งเพอืความสะดวกสบายเพอืรองรบันักท่องเทยีวทีขึนไปกราบนมสัการพระธาตุอนิแขวน   

โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุง้และมีโรงแรมจาํกดั แต่ไดเ้รอืงความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหอ้งพดัลม  

เนืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบาย 

วนัทีสอง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-พระราชวงับุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลยีว-หงสาวด—ีพระมหาเจดียช์เวดากอง 
                    (เชา้/กลางวนั/เยน็) 
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05.00 น.   อรุณสวสัดยิามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั สาํหรบัผูท้ตีอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนีไม่ไดบ้งัคบันะคะ สาํหรบัอาหาร

ทจีะใสบ่าตรสามารถซอืไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จาํหน่ายราคาอาหารเรมิตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ต 
  ดอกไมธู้ปเทยีนเรมิตน้ชุดละ2,000จา๊ต ทาํบุญตามอธัยาศยั  
06.30น.    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      นาํท่านอาํลาทพีกั เปลยีนนังรถบรรทุกถงึคิมปนุแคม้ป์  เปลยีนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
จากนนั นาํท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ึง(KanbawzaThardi Palace)ซงึเพงิเริมขดุคน้และบูรณปฏิสงัขรณ์เมอืปี 

พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทยีงัหลงเหลอือยู่ ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนีเป็นทปีระทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่าน

ผูท้ไีดร้บัคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทปีระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครงั

ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปจัจุบนั พระราชวงัแห่งนีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขนึมาใหม ่ 
เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่นําเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั** 

บ่าย    นมสัการพระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha)กราบ 
  นมสัการพระพทุธรูปนอนททีมีพีทุธลกัษณะทสีวยงามในแบบของมอญ  ในปี  
  พ.ศ.2524 ซงึเป็นทเีคารพนบัถอืของชาวพมา่ทวัประเทศและเป็นพระนอนทงีด 
  งามทสุีดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพทุธ 
  ไสยาสนเ์จา้ทตัจทียี่างกุง้ แต่กง็ามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลอืมพระบาท เป็น 
  ลกัษณะทไีมเ่หมอืนกบัพระนอนของไทยนําท่านเดินทางเขา้สูเ่มืองย่างกุง้ 
เยน็ นาํท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่า

สองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ใีหญ่ทสุีดในพม่าสถานทีแห่งนีมี 

ลานอธิฐาน จุดทีบุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ 

ลานอธิษฐานเพอืเสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนั 
เกดิประดิษฐานทงัแปดทิศรวม 8องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนําพระประจาํวนัเกดิ 
ตน จะเป็นสริมิงคลแกชี่วติพระเจดยีนี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเตมิโดยกษตัริยห์ลายรชักาล 
องคเ์จดยีห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทงัหมดนาํหนกัยสีบิสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศา 
ธาตุของพระพทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครอืงอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนทงั 
สามพระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณ

เจดีย์จะไดช้มความงามของวิหารสีทิศซึงทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆงานศิลปะและ

สถาปตัยกรรมทุกชินทีรวมกนัขนึเป็นส่วนหนึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภูมหิลงัความเป็นมาทงัสินชมระฆงัใบใหญ่ที

องักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน่าํย่างกุง้เสยีก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่กไ็มข่นึภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้นึมาแขวนไวท้ี

เดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความสามคัคีซงึชาวพมา่ถอืว่าเป็นระฆงัศกัดสิทิธิใหต้ีระฆงั 3ครงัแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้งั

ตอ้งการชมแสงของอญัมณีทปีระดบับนยอดฉตัรโดยจดุชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไปเช่นสเีหลอืง, 
สนีาํเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 
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  วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ

ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย

ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตุโยธสัสะติจตุกงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ

 อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตุโยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา

 *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ

19.00น.  บริการอาหารคาํณภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์

**นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 

 

 
 
 

 

 
วนัทีสาม ยา่งกุง้-พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี

                   กรุงเทพฯ          (เชา้/กลางวนับนเครอืง

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนนั  นาํท่านแวะสกัการะ พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย ี

  หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรูปนอนทมีคีวามยาว 

  ซงึเป็นพระทมีคีวามพระทมีคีวามสวยทสุีดมขีนตาทงีดงามพระบาทมภีาพมงคล 

  108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซงึแตกต่างกบัศิลปะของไทย

จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่ วดับารมี ใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ทเีชอืว่ายงัมชีีวติ

อยู่จริง ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนีเมอืนํามาวางบนมอื จะสามารถเคลอืนไหวไดอ้ีกทงัวดันียงัไดช้ือว่าเป็นทีเก็บองคพ์ระบรม

สารีริกธาตุไวม้ากทสุีดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์

กลบัไปบูชาเพอืความเป็นสริมิงคลฟรี

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย นาํท่านขอพร นัตโบโบยีหรอืเทพทนัใจ

รูปปนัเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพอืขอสงิใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดย

เฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนันกใ็หเ้อาเงนิ

จะเป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด กไ็ด ้

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์
สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื 

คําไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 

ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตโุย 

ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตุโยธสัสะติจตุกงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะต ิ
อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตุโยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 

อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 
ภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต ์อร่อยเต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปนัสารพดัหนา้ในเครือโออชิิ

นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวทีSUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

ทตัย-ีพระนอนตาหวาน-วดับารมี-เทพทนัใจ เทพกระซิบ เจดียโ์บตาทาวน์

กลางวนับนเครอืง/-) 

บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
พระพทุธไสยาสน์เจาทตัย ี(KyaukHtatgyi Buddha) 

นมสัการพระพทุธรูปนอนทมีคีวามยาว 55ฟตุ สูง 16ฟตุ 
ซงึเป็นพระทมีคีวามพระทมีคีวามสวยทสุีดมขีนตาทงีดงามพระบาทมภีาพมงคล  

ประการ และพระบาทซอ้นกนัซงึแตกต่างกบัศิลปะของไทย 
ใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ทเีชอืว่ายงัมชีีวติ 

อยู่จริง ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนีเมอืนํามาวางบนมอื จะสามารถเคลอืนไหวไดอ้ีกทงัวดันียงัไดช้ือว่าเป็นทีเก็บองคพ์ระบรม

สารีริกธาตุไวม้ากทสุีดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์

กลบัไปบูชาเพอืความเป็นสริมิงคลฟร!ี!  
บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

นัตโบโบยีหรอืเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดสิทิธขิองชาวพมา่และชาวไทยวธิีการสกัการะ

เพอืขอสงิใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดย

เฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนันกใ็หเ้อาเงนิ

จะเป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไป

องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี 
สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว

อร่อยเต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปนัสารพดัหนา้ในเครือโออชิิ 
SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR 

เทพกระซิบ เจดียโ์บตาทาวน-์ตลาดสกอ๊ต 

อยู่จริง ดว้ยองค์พระเกศาธาตุนีเมอืนํามาวางบนมอื จะสามารถเคลอืนไหวไดอ้ีกทงัวดันียงัไดช้ือว่าเป็นทีเก็บองคพ์ระบรม

สารีริกธาตุไวม้ากทสุีดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์าง ๆ พรอ้มรบัพระธาตุเพือนํา

วธิีการสกัการะ 
เพอืขอสงิใดแลว้สมตามความปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดย 

เฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนันกใ็หเ้อาเงนิ 
แลว้เอาไป 

 ศุกร ์ เสาร ์
หนูหางยาว หนูหางสนั พญานาค 
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ใส่มือของนัตโบโบยสีกั 2 ใบไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนันกเ็อาหนา้ 
ผากไปแตะกบันิวชีของนัตโบโบยแีค่นีท่านกจ็ะสมตามความปรารถนาทขีอไวจ้ากนันนําท่านขา้ม 
ฝงัไปอกีฟากหนึงของถนนเพอืสกัการะ เทพกระซิบซงึมนีามว่า“อะมาดอวเ์มียะ”ตามตาํนานกลา่ว 
ว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ทเีกิดศรทัธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อมกนิเนือสตัว ์
จนเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนตัซงึชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึงการขอพรเทพกระซิบ 
ตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์กนัมากเช่นกนัการบูชา 
เทพกระซิบ บูชาดว้ยนํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนนั  นาํท่านเทยีวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาว

พมา่ สรา้งขนึโดยชาวสกอ๊ตในสมยัทยีงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สนิคา้ทจีาํหน่ายใน

ตลาดแห่งนีมีหลากหลายชนิด เช่น เครืองเงนิ ทมีศิีลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก 

ผา้ทอ เสอืผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือสนิคา้หรอือญัมณีทมีีราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงนิดว้ย ทุกครงั เนืองจาก

จะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง 

19.25 น.  ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอรเ์อเชียเทยีวบนิท ี FD 258 
21.10 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 
 

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

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 
วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ หงสา อนิแขวน บิน FD พกัโรงแรม 4 ดาว 

เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

7 ก.ค.61 9 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

14 ก.ค.61 16 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

21 ก.ค.61 23 ก.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 35 11,900 11,500 9,900 3,000 

28 ก.ค.61 30 ก.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 
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4 ส.ค.61 6 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 35 10,900 10,500 9,900 3,000 

12 ส.ค.61 14 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

18 ส.ค.61 20 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

25 ส.ค.61 27 ส.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

1 ก.ย.61 3 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

8 ก.ย.61 10 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

15 ก.ย.61 17 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

22 ก.ย.61 24 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

29 ก.ย.61 1 ต.ค.61 35 9,999 9,500 8,999 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตวัเครอืงบินชนัทศันาจรไป -กลบัพรอ้มกรุป๊ อยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลยีนแปลงตวั 
 ทพีกัโรงแรมตามรายการ 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพมิเงนิพกัหอ้งเดยีว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัมือหรอืเปลียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีตามรายการระบุ 
 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโคช้รบั-สง่สถานทท่ีองเทยีวตามรายการระบุ 
 ค่าไกดท์อ้งถนิและหวัหนา้ทวัรนํ์าเทยีวตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท (เป็นไปเงอืนไขตามกรมธรรม)์  
 ภาษีนํามนัและภาษีตวัทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพมิหากสายการบนิปรบัขึนกอ่นวนัเดินทาง) 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ทจีา่ย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 
 ค่าทาํหนังสอืเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครอืงดืมทีสงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีดทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ้่ายอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบิน,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธไม่ใหอ้อก

และเขา้เมืองจากเจา้หน้าทตีรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความควบคุมของ

บริษัทฯ 

 ค่าทิปไกดท์อ้งถนิ,คนขบัรถ,ผูช่้วยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรต์ามสนินําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถนิและคนขบัรถนะคะแต่ไม่บงัคบัทิปค่ะ) 
** ขณะนีรฐับาลไทยและเมียนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนังสอืเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน 

นานาชาต ิและจะมีสทิธิพาํนักในดินแดนของอกีฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซงึจะมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัท ี11 สงิหาคม 

2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะตอ้งกลบัมายนืวซ่ีาปกติอกี ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บค่าวีซ่าเพมิอกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงอืนไขการสาํรองทนีงัและการยกเลกิทวัร ์
1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ กอ่นการเดินทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 5,000 บาทสว่นทเีหลอืชําระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่15 วนั มิฉะนันถอื 
ว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตั(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระกอ่นเดินทาง 21 วนั) 

2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 30 วนั บริษทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจาํใหท้งัหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ ์
ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิมดัจาํโดยไม่มีเงอืนไขใดๆทงัสนิ 
2.2 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั กอ่นการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%และรบิเงนิมดัจาํทงัหมด 

2.3 ยกเลกิภายใน 14 วนั กอ่นการเดินทาง บรษิัทฯขอสงวนสทิธิการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมดไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
3. กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซงึจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษทัฯจะทาํการเลอืนการเดินทางของท่านไปยงั 
คณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทไีม่สามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดินทางไดต้ามความเป็นจรงิ ในกรณีเจบ็ป่วยกะทนัหนักอ่นล่วงหนา้ 
เพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงนิทุกกรณี 
4.บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการเกบ็ค่าใชจ้า่ยทงัหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนทบีริษัทฯกาํหนดไว ้
(15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกดิความเสยีหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอนืทเีดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆที 
เกดิจากการยกเลิกของท่าน 
5.คณะผูเ้ดินทางจาํนวน 10 ท่านขึนไปจงึออกเดินทางในกรณีทีมีผูเ้ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสทิธิเลอืนวนัเดินทางหรือยกเลกิการเดินทาง 
โดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 10 วนักอ่นการเดินทาง 
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6.กรณีทท่ีานตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครืองบิน,ตวัรถทวัร,์ตวัรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวั เนืองจากสายการ

บินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตวัภายใน

โดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมีการปรบัเปลยีนเวลาบินเพราะถอืว่าท่านยอมรบัในเงอืนไขดงักล่าว 
7.กรณีใชห้นังสอืเดินทางราชการ(เล่มนําเงนิ)เดินทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทงัสนิ 
 

รายละเอยีดเพมิเติม 
 บริษัทฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน (หนังสอื

เดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบนิยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและ

ต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิ

เหตุสุดวสิยั ซึงอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการ

ท่องเทยีว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของ

นักท่องเทยีวเองหรอืในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิทจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทงัสนิ 
 ตวัเครอืงบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได ้

ยอมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
 กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทียวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรือค่าทวัรท์งัหมด 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 
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