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โปรแกรม 3 วนั 2 คืน : เดินทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-เจดียโ์บตาทาวน์-เทพทนัใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดียช์เวดากอง  (-/-/เยน็) 

11.30น. พรอ้มกนัทสีนามบินสุวรรณภมูิ ชนั 4ประตู 4 เคาน์เตอร ์Fสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์
Bangkok Airway (PG)โดยมเีจา้หนา้ทอีาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

13.40น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเทียวบินPG 707** บริการอาหารรอ้นและเครืองดืมบนเครอืง** 
** สายการบินบางกอกแอรเ์วยใ์หบ้ริการหอ้งรบัรองผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ตงัอยู่บริเวณชนั 3 ของอาคาร 

ผูโ้ดยสาร Concourse Dตรงขา้มกบัประตูขึนเครอืงหมายเลข D7 ** 
หมายเหตุ เนืองจากตวัเครอืงบินของคณะเป็นตวักรุป๊ระบบ Randomไม่สามารถล็อกทนีังได ้ทนีังอาจจะไม่ไดน้งัตดิกนัและไม่

สามารถเลอืกช่วงทนีังบนเครอืงบินไดใ้นคณะ ซึงเป็นไปตามเงอืนไขสายการบนิ    

 
 
 
 
 
 
 
14.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทเีรียบรอ้ยแลว้ถงึย่างกุง้ นาํท่านสกัการะ  

พระพทุธไสยาสน์เจาทตัยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมสัการพระพทุธรูปนอนทมีคีวาม

ยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซงึเป็นพระทมีคีวามพระทีมคีวามสวยทสุีดมขีนตาทีงดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

และพระบาทซอ้นกนัซงึแตกต่างกบัศิลปะของไทยชม เจดียโ์บตาทาวน์สรา้งโดยทหารพนันายเพอืบรรจุพระบรมธาตุที

พระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ไดน้าํมาเมอื 2,000ปีก่อน ในปี 2486เจดยีแ์ห่งนีถกูระเบดิของฝ่ายสมัพนัธมติรเขา้กลางองคจ์ึง

พบโกศทองคาํบรรจพุระเกศาธาตุและพระบรมธาตอุกี 2องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงนิ สาํริด 700องค ์และจารึก 
ดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนงัสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ปีระดบัดว้ยกระเบอืงสสีนั 
งดงาม และมมีมุสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจดุในองคพ์ระเจดยีจ์ากนนันาํท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทนัใจ เทพ 
เจา้ศกัดสิทิธขิองชาวพมา่และชาวไทยวธิีการสกัการะรูปปนัเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพอืขอสงิใดแลว้สมตามความ 
ปราถนาก ็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้นืๆมาสกัการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก  
จากนันกใ็หเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาทหรือจา๊ด กไ็ด ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอา 
ไปใสม่ือของนัตโบโบยสีกั 2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รกัษาไวจ้ากนันกเ็อาหนา้ผากไปแตะ 
กบันิวชีของนัตโบโบยีแค่นีท่านกจ็ะสมตามความปราถนาทขีอไวจ้ากนนันาํท่านขา้มฝงัไปอกีฟากหนึงของถนน  
เพอืสกัการะ เทพกระซิบซงึมนีามว่า“อะมาดอวเ์มียะ”ตามตาํนานกลา่วว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทเีกิดศรทัธา 
ในพทุธศาสนาอย่างแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อมกนิเนือสตัวจ์นเมอืสนิชวีติไปกลายเป็นนตัซงึชาวพมา่เคารพกราบไหว ้
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กนัมานานแลว้ซึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์กนัมาก

เช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

จากนนั นาํท่านชมและนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง

สองพนัหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้ 

ลานอธิษฐาน จุดทีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง 

ณ ลานอธิษฐานเพอืเสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทงัแปดทิศรวม 

องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนําพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริิมงคลแก่ชีวติ

กษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทอ

พระพทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครอืงอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนทงัสาม

พระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมเีพชร

ขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิาร

ศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุก

ชนิทรีวมกนัขนึเป็นส่วนหนึงของพทุธเจดยีล์ว้นมตีาํนานและภมูหิลงัความเป็นมาทงั

สนิชมระฆงัใบใหญ่ทอีงักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน่าํย่างกุง้เสยีก่อน

องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขนึภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้นึมาแขวนไวท้เีดิมไดจ้ึงถื

ว่าเป็นระฆงัศกัดสิทิธใิหต้ีระฆงั 3

ฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็

หรือศตัรู หรือพระพยุงโชคชะตา

วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ

ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตุโย

ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะติ

อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา

  *** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ

19.00น.  บริการอาหารคาํณภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์

**นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 

 

 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์
สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื 

ซึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์กนัมาก

เช่นกนัการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
มหาเจดียช์เวดากอง(ShwedagonPagod))พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่า

เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ ชอืเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดยีท์ใีหญ่ทสุีดในพม่า

ฐาน จุดทีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง 

ฐานเพอืเสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทงัแปดทิศรวม 

องคห์ากใครเกดิวนัไหนกใ็หไ้ปสรงนําพระประจาํวนัเกดิตน จะเป็นสริิมงคลแก่ชีวติพระเจดียนี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดย

กษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทงัหมดนาํหนกัยีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของ

พระพทุธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเครอืงอฐัะบริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนทงัสาม 
พระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมเีพชร 
ขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดบริเวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสทีศิซงึทาํเป็น 
ศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆงานศิลปะและสถาปตัยกรรมทุก 
ชนิทรีวมกนัขนึเป็นส่วนหนึงของพทุธเจดยีล์ว้นมตีาํนานและภมูหิลงัความเป็นมาทงั 
สนิชมระฆงัใบใหญ่ทอีงักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลดัตกแมน่าํย่างกุง้เสยีก่อน 

ร่ก็ไม่ขนึภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้นึมาแขวนไวท้เีดิมไดจ้ึงถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซงึชาวพม่าถือ

3ครงัแลว้อธษิฐานขออะไรกจ็ะไดด้งัตอ้งการจากนนัใหท่้านชมแสงของอญัมณีทปีระดบับนยอด

ฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้หน็แสงสต่ีางกนัออกไปนาํท่านร่วมบูชาแม่ยกัษท์เีชอืกนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรม

พระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระสุริยนัจนัทรา ขอพรเรอืงธุรกจิ

คําไหวพ้ระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ

ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตุโย

ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะติ

อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา

อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้แีปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 
ภตัตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต ์อร่อยเต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปนัสารพดัหนา้ในเครือโออชิิ

นําท่านเขา้สูท่พีกั โรงแรมหรูหราระดบั 4 ดาวท ีSUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี

สงิห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว

ซึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอนืไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์กนัมาก 

ทองคาํคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่า

มหาเจดียท์ใีหญ่ทสุีดในพม่าสถานทีแห่งนีมี 

ฐาน จุดทีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพอืขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง 

ฐานเพอืเสริมสรา้งบารมีและสริมงคลนอกจากนีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกดิประดิษฐานทงัแปดทิศรวม 8

พระเจดียนี์ไดร้บัการบูรณะและต่อเติมโดย

งคาํทงัหมดนาํหนกัยีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของ

เป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซงึชาวพม่าถือ

ครงัแลว้อธษิฐานขออะไรกจ็ะไดด้งัตอ้งการจากนนัใหท่้านชมแสงของอญัมณีทปีระดบับนยอด

ทเีชอืกนัว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตดักรรม

ขอพรเรอืงธุรกจิ 

วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรตันะ 
ปฐมงักกสุนัธงัสุวรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะติทตุิยงัโกนาคะมะนังธมัมะการะนังธาตุโย 
ธสัสะติตติยงักสัสปงัพทุธจวีะรงัธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตุโยธสัสะต ิ

อหงัวนัทามิตุระโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหงัวนัทามิสริะสา 
 

อร่อยเต็มอมิกบัชาชูชิ สุกหีมอ้ไฟและซูชิ ขา้วปนัสารพดัหนา้ในเครือโออชิิ 
SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรอืเทยีบเทา่ 

พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
หนูหางยาว หนูหางสนั พญานาค 
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วนัทีสอง ยา่งกุง้-วดัไจค๊ะวาย-เจดียช์เวมอดอว-์พระราชวงับุเรงนอง-เจดียไ์จปุ้่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-คิมปูนแคม้ป์-พระธาตุ

อนิทรแ์ขวน(รวมรถขึนพระธาต)ุ                             (เชา้/กลางวนั/เยน็) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนนั  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซงึในอดีตเป็นเมอืงหลวงทเีก่าแก่ทสุีดของเมอืงมอญโบราณทยีงิใหญ่ 

และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.นาํท่าน  

  ตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ทวีดัไจค้ะวาย สถานททีมีพีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก  

  ท่านสามารถนําสมดุ ปากกา ดินสอไปบริจาคทวีดัแห่งนีได ้
  **วดันีท่านสามารถร่วมทําบุญถวายขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทได ้ตามศรทัธา ** 

นาํท่านเขา้ชมพระธาตุทตีงัอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมอืงและเป็น 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงิศกัดสิทิธขิองพมา่ เจดียช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุเุตา 
(ShweMordore)ภายในบรรจพุระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ นาํท่านนมสัการ ยอด 
เจดียห์กัซึงชาวมอญและชาวพม่าเชือกนัว่าเป็นจุดทีศกัดิสิทธิมาก ซึงเจดียนี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา

สกัการะ เจดียอ์งคนี์เป็นศิลปะทผีสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูง

กว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟุต มจีุดอธิษฐานทศีกัดิสทิธิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ทตีกลงมาเมอืปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนาํหนกัที

มหาศาล ตกลงมายงัพนืลา่งแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นทรีาํลอืถงึความศกัด-ิสิทธโ์ดยแท ้

และสถานทแีห่งนียงัเป็นสถานททีพีระเจา้หงสาลินดาํ ใชเ้ป็นทเีจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือทดสอบ

ความกลา้หาญก่อนขนึครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิสิทธิ และสามารถนําธูปไปคํากบัยอดของเจดีย ์

องคท์หีกัลงมาเพอืเป็นสริมิงคลซงึเปรียบเหมือนดงัคาํจุนชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยงิขึนไป 
จากนนั นาํท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ บลัลงักผึ์ง(KanbawzaThardi Palace)ซงึเพงิ 

เรมิขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณเ์มอืปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัทยีงัหลงเหลอือยู่ ทาํ 
ใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนีเป็นทปีระทบัของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ไีดร้บัคาํ 
สรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทปีระทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช ครงัตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมอืตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พมา่ แต่ 
ปจัจบุนั พระราชวงัแห่งนีไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขนึมาใหม ่ 

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่นําเผาตวัใหญ่ท่านละ 1ตวั** 
จากนนั ชมเจดียไ์จปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha)สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรูปปางประทบันงั 

โดยรอบทงั 4ทศิ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ 
(ผนิพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบัพระพทุธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพทุธเจา้มหา 
กสัสปะ(ทศิตะวนัตก)เลา่กนัว่าสรา้งขนึโดยสตรีสพีนีอ้งทมีพีทุธศรทัธาสูงส่งและต่างใหส้ตัย ์
สาบานว่าจะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้วัชวีติต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลอืกนัว่าทาํใหพ้ระ 
พทุธรูปองคน์นัเกิดรอยรา้วขนึทนัท ี 

จากนนั  นาํท่านนมสัการพระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha)กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนททีมีพีทุธ 
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  ลกัษณะทสีวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซงึเป็นทเีคารพนบัถอืของชาวพมา่ทวัประเทศและเป็นพระนอนท ี
  งดงามทสุีดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทตัจทียี่างกุง้ แต่กง็าม 
  กว่าโดยพระบาทจะวางเหลอืมพระบาท เป็นลกัษณะทไีมเ่หมอืนกบัพระนอนของไทย 
จากนัน  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ทขีา้มผ่านชมแม่นําสะโตงสถานทสีาํคญัทาง

ประวตัศิาสตร ์ซงึในอดีตขณะท2ี สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซงึนาํทพัโดยสุ

รกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทนัทรีิมฝงัแม่นาํสะโตง 

ในขณะ ทฝ่ีายไทยไดข้า้มแมน่าํไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมใิหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัทีริมฝงัแม่นาํสะโตงสม

เด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็น

ขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนทใีชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้ม

แม่นาํสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเครืองราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนันี จากนนันาํท่านเดินทางสู่ พระธาตุ

อนิทรแ์ขวนใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชวัโมง ก็จะถงึ คิมปูนแคม้ป์ซงึเป็นจุดสาํหรบัทาํการเปลยีนเป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็น

รถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวทีจะสามารถขึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ใชเ้วลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 

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

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotel จะขนึอนิแขวนไดแ้ค่ครงัเดียวค่ะ 

เชิญทกุท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยัจากนนัชม เจดียไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวนKyaikhtiyo 

Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดบันาํทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะ 
เป็นเจดยีอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง5.5 เมตรตงัอยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ทตีงัอยู่บนยอดเขาอย่างหมนิเหม ่ 
แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดสิทิธทิบีรรจอุยู่ภายในพระเจดยี ์
องคย์่อมทาํใหห้นิกอ้นนีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรอืยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกดิของ 
ชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนีใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบน 
สรวงสวรรคโ์ดยเชอืว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนีครบ3 ครงัผูน้นัจะมแีต่ความสุข 
ความเจริญพรอ้มทงัขอสิงใดก็จะไดส้มดงัปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพอืปิดทององคพ์ระธาตุ

อนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบรุุษ สว่นสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

**สาํหรบัจุดไหวพ้ระธาตดุา้นบนจะมีบริการแผ่นทองคําเปลวราคาเรมิตน้ 2,000จา๊ต/ชดุ** 

คาํ  บริการอาหารคาํ  ณ หอ้งอาหารในโรงแรมจากนนัท่านสามารถขนึไปนมสัการหรอืนงัสมาธิทพีระเจดยีไ์ดต้ลอดทงัคืนแต่ 
ประตูเหลก็ทีเปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสอืกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรอง

นงัเนืองจากบริเวณพนืทนีนัมคีวามเยน็มาก 
หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สรา้งเพอืความสะดวกสบายเพอืรองรบันักท่องเทยีวทีขึนไปกราบนมสัการพระธาตุอนิแขวน   

โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมือนเมืองย่างกุง้และมีโรงแรมจาํกดั แต่ไดเ้รอืงความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็นหอ้งพดัลม  

เนืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบาย 
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วนัทีสาม พระธาตุอนิทรแ์ขวน-หงสาวด-ียา่งกุง้-กรุงเทพฯ  (เชา้/กลางวนั/-) 

05.00 น.   อรุณสวสัดยิามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั สาํหรบัผูท้ตีอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนีไม่ไดบ้งัคบันะคะ สาํหรบัอาหาร

ทจีะใสบ่าตรสามารถซอืไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จาํหน่ายราคาอาหารเรมิตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ต 
   ดอกไมธู้ปเทยีนเรมิตน้ชุดละ2,000จา๊ต ทาํบุญตามอธัยาศยั 06.30น.    
06.30น.    บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   อาํลาทพีกั เปลยีนนังรถบรรทุกถงึคิมปนุแคม้ป์เปลยีนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ  
  เดนิทางเขา้สู่เมอืงย่างกุง้ 
เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง  
15.20 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินบางกอกแอรเ์วย ์เทยีวบนิท ี PG 708 

  ** บริการอาหารและเครอืงดืมบนเครอืง** 
17.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ........พรอ้มความประทบัใจมรูิล้มื 

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

อตัราค่าบริการและเงอืนไขรายการท่องเทียว 
เรมิเดินทาง กลบัจากเดินทาง จาํนวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดียว 

6 ก.ค.61 8 ก.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

13 ก.ค.61 15 ก.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 ก.ค.61 22 ก.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 ก.ค.61 29 ก.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

28 ก.ค.61 30 ก.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

3 ส.ค.61 5 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

10 ส.ค.61 12 ส.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

11 ส.ค.61 13 ส.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

12 ส.ค.61 14 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

17 ส.ค.61 19 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

24 ส.ค.61 26 ส.ค.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

31 ส.ค.61 2 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

7 ก.ย.61 9 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 
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14 ก.ย.61 16 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

21 ก.ย.61 23 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

28 ก.ย.61 30 ก.ย.61 35 11,900 11,500 10,900 3,000 

5 ต.ค.61 7 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

12 ต.ค.61 14 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

19 ต.ค.61 21 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 ต.ค.61 22 ต.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

26 ต.ค.61 28 ต.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

2 พ.ย.61 4 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

9 พ.ย.61 11 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

16 พ.ย.61 18 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

17 พ.ย.61 19 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

23 พ.ย.61 25 พ.ย.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 พ.ย.61 2 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

1 ธ.ค.61 3 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

7 ธ.ค.61 9 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

8 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 35 13,900 13,500 12,900 3,000 

14 ธ.ค.61 16 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

15 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 35 12,900 12,500 11,900 3,000 

21 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,000 

22 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,000 

28 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,000 

29 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 35 16,900 16,500 15,900 3,000 

30 ธ.ค.61 1 ม.ค.62 35 16,900 16,500 15,900 3,000 
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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) 

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

บินอาจมีการปรบัเปลยีนไฟลท์บนิ หรือ เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆในกรณีถา้ท่านออกตวัภายใน

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

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทงัสนิ 
 

รายละเอยีดเพมิเติม 
 บริษัทฯมีสทิธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เทยีวบนิ , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
 หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน 

(หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน บริษทัฯไม่รบัผิดชอบหากอายุเหลอืไม่ถงึและไม่สามารถเดินทางได ้) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบิน,สายการบนิยกเลิกบิน , การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่

จลาจล หรือกรณีท่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทงัจากไทยและ

ต่างประเทศซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรอืเหตภุยัพบิตัทิางธรรมชาติ(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทีเกดิ

เหตุสุดวสิยั ซึงอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซงึไม่ไดเ้กดิจากอุบตัเิหตุในรายการ

ท่องเทยีว(ซึงลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนีในกรณีทเีกดิเหตุสุดวสิยั ซงึอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัททวัร)์ 

 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทยีวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ,เพราะ

ค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดชํ้าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมา

ขาด 
 ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทงัสนิ หากเกดิสงิของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุตัเิหตุทเีกดิจากความประมาทของ

นักท่องเทยีวเองหรอืในกรณีทีกระเป๋าเกดิสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
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 กรณีทกีารตรวจคนเขา้เมืองทงัทกีรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเขา้ประเทศทีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯ

ขอสงวนสทิธิทจีะไม่คนืค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทงัสนิ 
 ตวัเครอืงบินเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทีท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรือคนืเงนิและไม่สามารถเปลยีนชือได ้
 เมือท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทงัหมดหรือบางสว่นผ่านตวัแทนของบริษทัฯหรอืชําระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านได้

ยอมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆทไีดร้ะบไุวข้า้งตน้นีแลว้ทงัหมด 
 กรุป๊ทเีดินทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเทียวบนิ

พเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์งัหมด 
 

** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงอืนไขการเดินทางอยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมดัจาํเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 
 


