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วนัแรก   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดย์ีไจ๊เข้า

 เทพกระซิบ- เจดย์ีสุเล -พระมหาเจดย์ีชเวดกอง 

04.30น. พร้อมกนัทีสนามบินดอนเมือง อาคาร 

Nok Air (DD)โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.30น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเทียวบิน 

หมายเหตุ สายการบินนกแอร์มีบริการล็อกทนัีงและ

แถวหน้าและนังติดกนัหรือเลือกทนัีงได้ 

ทนัีงได้ ทีนังอาจจะไม่ได้นังติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงทนัีงบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสาย

การบิน  * ต้องการล็อคทนัีงแถวหน้า

 แถวท ี30-35 และ 44-45   ค่าบริการลอ็กทนัีง ขาละ 

                                   ** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครังก่อนทําการจองค่ะ

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง

(เวลาท้องถนิทเีมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึงชัวโมง

จากนนั นาํท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊เข้า

เป็นเจดียที์เก่าแก่อีกแห่งหนึงของพม่าถือเป็นเจดียคู์่บา้นคู่เมือง

สิเรียมพิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า

ทันใจในย่างกุ้งทีไหนทีสร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขอ

อนุญาตทีนีก่อนทีสําคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่า

จะมาขอทนีี ทงัเรืองงาน เงินและความสําเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี

เป็นเทพทันใจทใีหญ่ทสุีดในย่างกุ้ง

จากนัน เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)

45กิโลเมตรเมือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของ

เมือง ซึงเมืองนีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 

ตงัแต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสินสุดเมือ

ปีพ.ศ.2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรม

แม่นาํยา่งกุง้ทีเชือมต่อกบัแม่นาํอิระวดี นาํท่านนงัเรือแจว ชม 

พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางนาํอายุนับพนัปี เป็นทีสักการะของชาวสิเรียม เกาะนี

เจดย์ีไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดย์ีเยเลพญา-เจดย์ีโบตาทาวน์

พระมหาเจดย์ีชเวดกอง -ย่างกุ้ง (-/กลางวนั/เยน็)                                                                                                                           

สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 

โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเทียวบิน DD 4230 
สายการบินนกแอร์มีบริการล็อกทนัีงและNok Premium Seatบริการสําหรับลูกค้าทมีีความประสงค์ต้องการนัง

แถวหน้าและนังติดกนัหรือเลือกทนัีงได้ เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตวักรุ๊ประบบ

ทนัีงได้ ทีนังอาจจะไม่ได้นังติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงทนัีงบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสาย

ต้องการล็อคทนัีงแถวหน้าNok Premium Seat 

าบริการลอ็กทนัีง ขาละ 350 บาท/เทยีว/ท่าน ไปกลบั 700 

กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครังก่อนทําการจองค่ะ** 

สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้

เวลาท้องถนิทเีมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึงชัวโมง) 

เจดีย์ไจ๊เข้า(KyaikKhauk Pagoda)ซึง

เป็นเจดียที์เก่าแก่อีกแห่งหนึงของพม่าถือเป็นเจดียคู์่บา้นคู่เมือง

ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึงเป็นหัวหน้าของเทพ

ทันใจในย่างกุ้งทีไหนทีสร้างเทพทันใจต้องมาบรวงสรางขอ

อนุญาตทีนีก่อนทีสําคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่คนพม่า

จะมาขอทนีี ทงัเรืองงาน เงินและความสําเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์นี

เป็นเทพทันใจทใีหญ่ทสุีดในย่างกุ้ง 

(Thanlyin)ซึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 

กิโลเมตรเมือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของ

เมือง ซึงเมืองนีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 

ตงัแต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสินสุดเมือ

ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยธุยาท่านจะเห็นเศษซากกาํแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตงัอยู่ริมฝัง

แม่นาํยา่งกุง้ทีเชือมต่อกบัแม่นาํอิระวดี นาํท่านนงัเรือแจว ชม ๒.พระเจดีย์เยเลพญา

พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางนาํอายุนับพนัปี เป็นทีสักการะของชาวสิเรียม เกาะนี

เจดย์ีโบตาทาวน์-เทพทันใจ 

)                                                                                                                           

เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6 

บริการสําหรับลูกค้าทมีีความประสงค์ต้องการนัง

เนืองจากตัวเครืองบินของคณะเป็นตวักรุ๊ประบบRandomไม่สามารถล็อก

ทนัีงได้ ทีนังอาจจะไม่ได้นังติดกนัและไม่สามารถเลือกช่วงทนัีงบนเครืองบินได้ในคณะ ซึงเป็นไปตามเงือนไขสาย

700 บาท/ท่าน 

กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

กรุงศรีอยธุยาท่านจะเห็นเศษซากกาํแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตงัอยู่ริมฝัง

พระเจดีย์เยเลพญา(KyaikHwawWun Pagoda)

พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางนาํอายุนับพนัปี เป็นทีสักการะของชาวสิเรียม เกาะนีไม่ว่านาํจะขึนสัก
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เท่าไหร่ก็ไม่มีวนันาํท่วมได ้ทีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นําท่านไหว้สักการะเพือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุป

คุปทีเป็นทนัีบถือของชาวพม่าสามารถซืออาหารเลยีงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวทีว่ายวนเวียนให้เห็นครีบ

หลงัทีโผล่เหนือผวินํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาสมควร   นาํท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพือบรรจุพระบรมธาตุทีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้าํมาเมือ 2,000ปี

ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์ประดบัดว้ยกระเบืองสีสันงดงาม และมีมุมสาํหรับฝึกสมาธิ 

หลายจุดในองคพ์ระเจดียน์าํท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิสิทธิของชาวพม่าและชาวไทย 

วธีิการสักการะรูปปันเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพือขอสิงใดแล้วสมตามความปราถนาก ็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ

มะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อืนๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะชอบมาก จากนันกใ็ห้เอาเงินจะเป็น 

ดอลล่า บาทหรือจ๊าด กไ็ด้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 

ใบ ไหว้ขอพรแล้วดงึกลบัมา 1 ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้จากนันกเ็อาหน้าผากไปแตะกบันิวชีของนัตโบโบยีแค่นีท่านก็จะ

สมตามความปรารถนาทขีอไว้จากนันนําท่านข้ามฝังไปอีกฟากหนึงของถนนเพือสักการะ เทพกระซิบซึงมีนามว่า

“อะมาดอว์เมียะ”ตามตาํนานกล่าววา่นางเป็นธิดาของพญานาค ทีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศีล 

ไม่ยอมกินเนือสัตวจ์นเมือสินชีวติไปกลายเป็นนตัซึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึง 
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การขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีกันมากเช่นกันการ

บูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํานม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนนั  นาํท่านเขา้ชม ๔.เจดีย์สุเล(Sule Pagoda)ตงัอยูใ่จ 

กลางเมืองย่างกุ้ง  เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลียม สี

เหลืองทองอร่าม ภายในองค์เจดีย์บรรจุเส้นพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้เอาไวณ้ เจดียแ์ห่งนี ยงัมี

เทพทนัใจองคท์ีโตทีสุด ทีชาวพม่านบัถือมากทีสุด 

และเชือกนัว่า ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทาน

ใหอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

เย็น นาํท่านชมและนมสัการ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

(ShwedagonPagod)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดา

กอง หรือ ตะเกิง ชือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียที์ใหญ่ทีสุดในพม่าสถานทแีห่งนีมี ลานอธิษฐาน จุดทีบุเรงนองมา

ขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ

เสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนีรอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทงัแปดทิศรวม 8องค์หาก

ใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียนี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติม

โดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองค์เจดียห่์อหุ้มด้วยแผ่นทองคาํทงัหมดนาํหนักยีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเส้นและเครือง 
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อฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทงัสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมาก

และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสีทิศซึงทาํเป็นศาลาโถงครอบ

ดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชนัๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชินทีรวมกั

ลว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทงัสินชมระฆงัใบใหญ่ทีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นาํย่างกุง้

เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้นมาแขวนไวท้ีเดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ

สามคัคีซึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัดิสิทธิให้ตีระฆงั 

ชมแสงของอญัมณีทีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป

  วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ

  ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง

 ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ

อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา

   *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทแีปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ 

19.00น.  บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีม้อไฟและซูชิ สารพดัหน้าในเครือโออชิิ

จากนัน  นําท่านเข้าสู่ทพีัก**โโรงแรมหรูระดับ 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ 

อฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทงัสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมาก

และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสีทิศซึงทาํเป็นศาลาโถงครอบ

ดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชนัๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชินทีรวมกั

ลว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทงัสินชมระฆงัใบใหญ่ทีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นาํย่างกุง้

เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้นมาแขวนไวท้ีเดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ

พม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัดิสิทธิให้ตีระฆงั 3ครังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้งัตอ้งการจากนนัให้ท่าน

ชมแสงของอญัมณีทีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป

คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ

อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา

อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทแีปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีม้อไฟและซูชิ สารพดัหน้าในเครือโออชิิ

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวPARK ROYALYANGON HOTEL 5*

องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี

สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว

อฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทงัสามพระองค์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมาก

และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสีทิศซึงทาํเป็นศาลาโถงครอบ

ดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชนัๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชินทีรวมกนัขึนเป็นส่วนหนึงของพุทธเจดีย์

ลว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทงัสินชมระฆงัใบใหญ่ทีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่นาํย่างกุง้

เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้นมาแขวนไวท้ีเดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ

ครังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้งัตอ้งการจากนนัให้ท่าน

ชมแสงของอญัมณีทีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะต ิ

อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทามิ ธาตุโย อหัง วนัทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 

*** 

ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ เต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีม้อไฟและซูชิ สารพดัหน้าในเครือโออชิิ 

PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

หนูหางยาว หนูหางสัน พญานาค 
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วนัทสีอง ย่างกุ้ง –เจดย์ีกาบาเอ ทําพธีิครอบเศียร – เจดย์ีไจ้กะส่าน – เจดย์ีเอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมยีตซอนินเนือง –  

 ตลาดสกอ็ต        (เช้า/กลางวนั/ - )                                                                                                                           

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้าง 

ครังเมือปีพ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรี 

ค น แ ร ก ข อ ง พ ม่ า  เ พื อ ใ ช้ เ ป็ น ส ถ า น ที ชํ า ร ะ

พระไตรปิฎกครังที 6ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – 

พ.ศ.2499และเพอืให้บงัเกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้

เป็นสถานทีใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมือเดือน

ธันว าค ม พ .ศ .  2 547  ที ผ่า นม า ทีสํ าคัญ เ ป็นที

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทงัพระธาตุ

ของพระสารีบุตรและพระโมคลานะ โดยนาํพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย  ร่วมทําพิธีอันศักดิสิทธิครอบเศียร 

ครอบเกล้า ด้วยพระบรมสารีริกธาตุ เพือความเป็นสิริมงคล ซึงมีความเชือว่า “หากท่านใดไดท้าํพิธีมงคลบูชารับ

พระธาตุ ท่านนนัจะหมดเคราะห์ ตดักรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนนัยงัมีพระมหามุนีจาํลอง (สิงศักดิสิทธิ 1 

ใน 5 ของพม่าองค์จริงอยู่ทีมัณฑะเลย์) 

** หมายเหตุ  การทาํพธีิครอบเศียร คณะจํานวน 20 ท่านขนึไปถึงจะทําพธีิได้ ** 

จากนนั เดินทางสู่๗.เจดีย์ไจ๊กะส่าน (kyaikkasan pagoda)ตงัอยู ่

เมืองยา่งกุง้ สร้างขึนเมือพุทธศกัราช 218 โดยกษตัริย ์ตีรีตาํ 

มาดอกา้ แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เส้นและพระ 

ธาตุส่วนอืนๆ 32 องคเ์ป็นชือภาษามอญวา่ “ไจ ๊อะแส่น” ไจ ๊ 

แปลวา่ พระธาตุอะแส่น แปลวา่ พระอรหนัตแ์ปลรวม“พระ 

ธาตุสร้างในการนาํของพระอรหนัต”์ส่วนเส้นเกศาธาตุและ 

พระธาตุ ทีเหลือ เลยแบ่ง ไปสร้าง พระธาตุอีก 10 สถานที.  
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ประจุบนั พม่าเลยมาเรียกออกเสียงสําเนียงพม่าวา่ “ไจ๊กะสาน”จาก

ชือมอญ“ไจอ๊ะแส่น” พระธาตุอายุตงัแต่สร้างมาถึงประจุบนั มี สอง

ฟันกวา่ปีแลว้  ตอน ยา่งกุง้ กลายเป็นเมืองร้าง ไม่มีใครอยู ่ยกัษส์อง

พนีอ้ง ชือ “นองดอ องคพี์ และ “นยดีอ”องคน์อ้ง รับหนา้ที เฝ้าเกศา

ธาตุและพระธาตุ ทีบรรจุในพระธาตุไว.้ เผอืไม่ให้มีการขโมยแลว้

เอาไปทีอืน แลว้จะมีเจา้ที ทีเฝ้าดูแลสถานทีไว ้เพือไม่ให้มีการโกง 

ตามประวัติแล้ว คนพม่า เลยมีความเชือว่า ถ้ามีคดีต่างๆ ทีต้อง

ประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพอืความยุติธรรมและ

ชนะคดีแล้ว กับยักษ์สองพีน้องให้มาดูแล และอย่าให้สิงไม่ดีต่างๆ 

เข้ามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพม่านิยมมาไหว้สักการะขอ

พรในเรืองคดคีวามต่างๆ 

จากนนั นาํท่านไปยงั ๘.เจดีย์เอ่งต่อหย่า(Eain taw Yar pagoda)สร้างโดย 

กษัตริย์ กงบาว ผู้มีชือเสียงและอาํนาจในยุคกงบาว ท่านมีความ

ศรัทธามาก  โดยสร้างมากว่า 170 ปีEain Tawแปลว่า บ้าน ทพีักYarแปลว่า ร่องรอยแปลรวมกนั (ร่องรอยของ

บ้านทพีัก)ตามประวตัิแล้ว คนพม่ามีความเชือว่า สถานท ีพืนท ีถ้าคู่ควรกบัคนไหน คนนันซึงจะได้เป็นเจ้าของ เลย

มาขอเรืองบ้าน ทดีิน ทจีะคู่ควรกบัตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ทดีูแลปกป้องรักษาสถานทด้ีวย สามารถ

ไปกลบัท่าน ให้ท่านประทานทอียู่อาศัยทคีู่ควรกบัตนขอในเรืองทอียู่ ทดีิน อสังหาริมทรัพย์ 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  ๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง(Myat Saw NyiNaung)ตามประวติัเล่าวา่พ่อคา้ ตุมะนะ สองพีน้อง มาทาํการคา้ขายที

ท่าเรือ จีหมินด่าย แลว้ศรัทธาทีจะสร้างวดัให้แก่พระสงฆใ์นสมยัยุคองักฤษครองพม่า สองพีน้องเอาเงินกาํไล มา

สร้างวดั สร้างเจดียส์ององค์ สร้างศาลาให้พระพุทธรูปมานอ่องหมืนสะจ่าชินซึงมีการกราบไหวม้าตงัแต่กษตัริย์

พม่า พระพุทธรูปดังกล่าว มีความเชือว่า พ่อค้าทีมาจากหลากหลายสถานทีจะมากราบไหว้ เพือทีจะชนะทุกๆอย่าง

ในการดําเนินธุรกิจปัจจุบัน พ่อค้าและคนพม่ารวมทงัผู้มีอาํนาจในพม่า จะมาทาํบุญขอพรจาก พระพุทธรูป และ ขอ

พรเทพ ทเีฝ้าดูแล ย่านธุรกจิ ท่าเรือ ใกล้กบับริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยหีน่องวัดแห่งนี อายุประมาณ 160ปีแล้ว แต่ก็

ยังมีการงทําบุญ สร้างวัดเพิม ดูแลไว้ถึงปัจจุบันกันจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่า.ขอพรในเรืองชนะใน

เรืองภยนัตรายต่างๆ 
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จากนนั  ชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ  

ตลาดสก๊อต(Scot Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึนโดยชาวสก๊อตในสมยัทียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ 

เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงัสินคา้ทีจาํหน่ายในตลาดแห่งนีมีหลากหลายชนิด เช่น เครืองเงิน ทีมีศิลปะ

ผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก เสือผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซือสินค้า

หรืออญัมณทีมีีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิด้วย ทุกครัง เนืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.00น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทยีวบินท ีDD 4239 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
........................................................................................ 

 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตารางเดินทาง มหัศจรรย์เมียนมาร์ สักการะ 9 สิงศักดสิิทธิ บิน DDพกั 5 ดาว 

เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดยีว 

26 ม.ีค.62 27 ม.ีค.62 30+1 6,900 6,900 5,900 2,000 

04 พ.ค.62 05 พ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

11 พ.ค.62 12 พ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

25 พ.ค.62 26พ.ค.62 34+1 7,900 7,900 6,900 2,000 

 
 

อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิมเงินพกัห้องเดยีว) 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมือหรือเปลยีนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

 ค่าเข้าชมสถานทตีามรายการระบุ 

 ค่าระวางนําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 

 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่องเทยีวตามรายการระบุ 

 ค่าไกด์ท้องถนิและหวัหน้าทัวร์นําเทยีวตามรายการ 

 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงือนไขตามกรมธรรม์)  

 ภาษีนํามันและภาษีตัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพมิหากสายการบินปรับขึนก่อนวนัเดินทาง) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3%และภาษีมูลค่าเพมิ 7% 

 ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
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 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครืองดืมทสัีงเพมิพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทไีม่ได้ระบุไว้ใน

รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามสินนําใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ) 

** ขณะนีรัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า

อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพาํนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึงจะมีผลบังคับใช้ตังแต่

วนัท ี11 สิงหาคม 2558 ทงันี หากมีการเปลยีนแปลงจะต้องกลบัมายืนวซ่ีาปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวซ่ีาเพมิอกี

ท่านละ 1,000 บาท ** 

 

เงือนไขการสํารองทนัีงและการยกเลกิทัวร์ 

การจองทัวร์ : 

 กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 

วนั มิฉะนันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วนั) 

กรณยีกเลกิ: 

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด

นักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิมัดจําโดยไม่มีเงือนไขใดๆทงัสิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทงัหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธกิารคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

กรณเีจ็บป่วย: 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือนการ

เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทงันีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทไีม่สามารถยกเลิกหรือเลือนการเดินทางได้ตามความเป็น

จริง 

 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหนัก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงนิทุกกรณ ี

เงือนไขอนืๆ : 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทงัหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวน

ทีบริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกัน 

บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไปจึงออกเดินทางในกรณีทีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไป

ด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณทีท่ีานต้องออกตัวภายใน เช่น (ตัวเครืองบิน,ตัวรถทัวร์,ตัวรถไฟ) กรุณาสอบถามทเีจ้าหน้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัว 

เนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่
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รับผดิชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลยีนเวลาบินเพราะถือว่าท่าน

ยอมรับในเงือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนําเงิน)เดินทางเพือการท่องเทียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า–ออก

ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 

รายละเอยีดเพมิเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัดหยุด

งาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทกีรมแรงงาน

ทงัจากไทยและต่างประเทศซึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิตัิทางธรรมชาติ(ซึงลูกค้าจะต้อง

ยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอาจจะปรับเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน

รายการท่องเทยีว(ซึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสัิย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท

ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง

มือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว

เป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากเกดิสิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุทเีกดิจากความประมาท

ของนักท่องเทยีวเองหรือในกรณีทกีระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีทกีารตรวจคนเข้าเมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีระบุไว้ในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธทิจีะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

 ตัวเครืองบินเป็นตัวราคาพเิศษ กรณีทท่ีานไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลยีน

ชือได้ 

 เมือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ

ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือนไขข้อตกลงต่างๆทไีด้ระบุไว้ข้างต้นนีแล้วทงัหมด 

 กรุ๊ปทเีดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทต้ีองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เทยีวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงัหมด 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 


