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วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวด-ีวดัไจ๊คะวาย

แขวน(รวมรถขึนพระธาตุ) 

04.30น. พร้อมกนัทีสนามบินดอนเมืองอาคาร 

Thai Air Asia (FD)โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.30น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเทียวบิน

08.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง

(เวลาท้องถินทีเมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึงชัวโมง

ในอดีตเป็นเมืองหลวงทีเก่าแก่ทีสุดของเมืองมอญโบราณทียงิใหญ่ และ อายมุากกวา่ 

(ระยะทางประมาณ 80กิโลเมตร

จากนนั  นาํท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 

จาํนวนมากท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทีวดัแห่งนีได้

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลงัอาหาร นาํท่านเขา้ชมพระธาตุทีตงัอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 

ศกัดิสิทธิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ 

 

 

วดัไจ๊คะวาย-เจดย์ีชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง

      

สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชัน 2 ประตู 1 เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย

โดยมีเจา้หนา้ทีอาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเทียวบินFD 251 

สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้

เวลาท้องถินทีเมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึงชัวโมง)จากนนั เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี

ในอดีตเป็นเมืองหลวงทีเก่าแก่ทีสุดของเมืองมอญโบราณทียงิใหญ่ และ อายมุากกวา่ 

กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ2ชม. 

ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ทวีดัไจ้คะวาย สถานทีทีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น

ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทีวดัแห่งนีได้ 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ กุ้งแม่นําเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว 

นาํท่านเขา้ชมพระธาตุทีตงัอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 

เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้

 
พระราชวังบุเรงนอง-คมิปูนแค้มป์-พระธาตุอนิทร์

 (-/กลางวนั/เยน็) 

เคาท์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

 
กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึง

ในอดีตเป็นเมืองหลวงทีเก่าแก่ทีสุดของเมืองมอญโบราณทียงิใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ 

สถานทีทีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น

ตัว ** 

นาํท่านเขา้ชมพระธาตุทีตงัอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ 
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นาํท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซึงชาวมอญและชาวพม่าเชือกนัวา่เป็นจุดทีศกัดิสิทธิมาก ซึงเจดียนี์ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคนี์เป็นศิลปะทีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญ

ไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานทีศกัดิสิทธิอยูต่รงบริเวณ

ยอดฉตัร ทีตกลงมาเมือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนาํหนกัทีมหาศาล ตกลงมายงัพนืล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและ

ไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีราํลือถึงความศกัดิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานทีแห่งนียงัเป็นสถานทีทีพระเจา้หงสาลินดาํ 

ใชเ้ป็นทีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพอืทดสอบความกลา้หาญก่อนขึนครองราชย ์ท่านจะได้

นมัสการ ณจุดอธิษฐานอนัศักดิสิทธิ และสามารถนําธูปไปคาํกบัยอดของเจดีย์องค์ทหีักลงมาเพือเป็นสิริมงคลซึง

เปรียบเหมือนดังคาํจุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยงิขึนไป 

จากนนั นาํท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง(KanbawzaThardi Palace)ซึงเพิงเริมขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์

เมือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัทียงัหลงเหลืออยู ่ทาํให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนีเป็นทีประทบัของ 

พระเจา้บุเรงนองท่านผูที้ไดรั้บคาํสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นทีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่ง

นีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขึนมาใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย  นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กทีขา้มผ่านชมแม่นําสะโตง

สถานทีสาํคญั ทางประวติัศาสตร์ ซึงในอดีตขณะที2 สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้ก

ทหารพม่าไล่ตามซึงนาํทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากอง

หน้าของพม่าตามมาทนัทีริมฝังแม่นาํสะโตง ในขณะ ทีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นาํไปแลว้พระองค์ไดค้อยป้องกนัมิให้
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ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้ีการปะทะกนัทีริมฝังแม่นาํสะโต

งสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ

ยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทพั

ของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสง

ปืนทีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่

“พระแสงปืนต้นข้ามแม่นําสะโตง"นับเ ป็นพระแสง 

อษัฎาวธุอนัเป็นเครืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนันี  

จากนนั นําท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชวัโมง ก็จะถึง คิมปูนแค้มป์ซึงเป็นจุดสําหรับ

ทาํการเปลียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ(เป็นรถประจําเส้นทาง 

ชนิดเดียวทจีะสามารถขึนพระธาตุอนิทร์แขวนได้)ใชเ้วลา 

เดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชวัโมง  

พิเศษสุด!! นําท่านนังกระเช้าไฟฟ้า ขึนสู่สถานีพระธาตุใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอัน

สวยงามอกีแบบของการขึนชมพระธาตุอนิแขวน 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติทีไม่สามารถขึนได้ ทางบริษัทฯจะเปลียนเป็นขึน

รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิการคืนเงนิทุกกรณ*ี* 

พักทKีyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหตุ : ในกรณพีกัโรงแรมGolden Rock Hotelจะขึนอนิแขวนได้แค่ครังเดียวค่ะเชิญทุกท่านพกัผ่อนตาม

อธัยาศัยนาํท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอนิทร์แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหินทอง 

อยูสู่งจากระดบันาํทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตงัอยู่บนกอ้นหินกลมๆ ทีตงัอยูบ่น

ยอดเขาอยา่งหมินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิสิทธิทีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดีย์

องคย์อ่มทาํใหหิ้นกอ้นนีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเรือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระ

ธาตุอินทร์แขวนนีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชือวา่ถา้ผูใ้ด

ไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนนีครบ3 ครังผูน้นัจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทงัขอสิงใดก็จะไดส้มดงั

ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพอืปิดทององค์พระธาตุอนิทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้

เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้**สําหรับจุดไหว้พระธาตุ

ด้านบนจะมีบริการแผ่นทองคําเปลวราคาเริมต้น2,000จ๊าต/ชุด** 

คาํ  บริการอาหารคํา  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนนัท่านสามารถขึนไปนมสัการหรือนงัสมาธิทีพระเจดียไ์ดต้ลอด

ทงัคืนแตป่ระตูเหล็กทเีปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา21.00น.  ควรเตรียมเสือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม

ผา้พนัคอเบาะรองนงัเนืองจากบริเวณพืนทีนนัมีความเยน็มาก 
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หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพือความสะดวกสบายเพอืรองรับนักท่องเทยีวทขีึนไปกราบนมัสการพระ

ธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมโีรงแรมจาํกดั แต่ได้เรืองความสะดวกจากการเดินทาง บาง

โรงแรมมเีป็นห้องพดัลม เนืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบายและไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  

วนัทสีอง พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวด-ีเจดย์ีไจ้ปุ่ น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง 

            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.   อรุณสวสัดิยามเช้า อิสระตามอธัยาศยั สําหรับผูที้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนีไม่ได้บงัคบันะคะ 

สาํหรับอาหารทีจะใส่บาตรสามารถซือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จาํหน่ายราคาอาหารเริมตน้ชุดละ 3,000-10,000จา๊ต 

  ดอกไมธู้ปเทียนเริมตน้ชุดละ2,000จ๊าต ทาํบุญตามอธัยาศยั  

06.30น.    บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

07.30 น.   อาํลาทีพกั ออกเดินทางกลบั เปลยีนนังรถถึงคิมปุนแคม้ป์ เปลียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี  
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จากนนั  นาํชมเจดีย์ไจ๊ปุ่ น(Kyaik Pun Buddha)สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันงัโดยรอบทงั 4ทิศ สูง 30 เมตร

ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต 

 สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สร้างขึนโดยสตรีสีพนี้องทีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและ

ต่างใหส้ัตยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้วัชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รําลือกนัวา่ทาํให้พระพุทธรูป

องคน์นัเกิดรอยร้าวขึนทนัที  

เทยีง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่นําเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว ** 

บ่าย    นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว(ShewThalyang Buddha)กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนทีทีมีพุทธ

ลกัษณะทีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524ซึงเป็นทีเคารพนบัถือของชาวพม่าทวัประเทศและเป็นพระนอน

ทีงดงามทีสุดของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีทียา่งกุง้ แต่ก็

งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือมพระบาท เป็นลกัษณะทีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

  นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง 

จากนนั   สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทตัยหีรือพระนอน 

  ตาหวานนมสัการพระพุทธรูปนอนทีมีความยาว  

  55ฟุต สูง 16ฟุตซึงเป็นพระทีมีความพระทีมี

ความสวยทีสุดมีขนตาทีงดงามพระบาทมีภาพ

มงคล 108 ประการ 

เยน็  นาํท่านชมและนมสัการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคํา

คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อย

กว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชือ

เดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดียที์ใหญ่ทีสุดในพม่าสถานทีแห่งนีมี ลานอธิฐาน จุดทีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ

ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทยีน ไปไหว้ เพือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพอืเสริมสร้างบารมีและ

สิรมงคลนอกจากนีรอบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกดิประดิษฐานทงัแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไป

สรงนําพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติพระเจดียนี์ไดรั้บการบูรณะและตอ่เติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาล

องคเ์จดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองคาํทงัหมดนาํหนกัยีสิบสามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้

จาํนวนแปดเส้นและเครืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทงัสามพระองค์บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอย

และอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารสี
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ทิศซึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชนัๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชินทีรวมกนัขึน

เป็นส่วนหนึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภูมิหลงัความเป็นมาทงัสินชมระฆงัใบใหญ่ทีองักฤษพยายามจะเอาไป

แต่เกิดพลดัตกแม่นาํยา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้นมาแขวนไวท้ีเดิมไดจึ้งถือ

เป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศกัดิสิทธิให้ตีระฆงั 3ครังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะได้

ดงัตอ้งการชมแสงของอญัมณีทีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสี

เหลือง, สีนาํเงิน, สีส้ม, สีแดงเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

  วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 

 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 

ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

  อหังวันทามิตุระโตอหังวนัทามิธาตุโยอหงัวนัทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 

  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทแีปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน พญานาค 
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จากนัน  นําท่านเข้าสู่ทพีัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวPARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

19.00น.   บริการอาหารคาํณ ห้องอาหารโรงแรม เต็มอมิกบัเมนูสุดพเิศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติซีฟู๊ ดอาหารทะเลสดเติมไม่อนั 
 เชิญท่านอมิอร่อยกบัอาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติไม่จํากดัเวลาและพักผ่อนตามอธัยาศัย 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

วนัทสีาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดย์ีเยเลพญา-เจดย์ีโบตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                                                                       

           (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนนั เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึงอยู่ห่างจากย่างกุ ้ง

ประมาณ 45กิโลเมตรเมือเดินทางถึงสิเรียม ชมความ

สวยงามแปลกตาของเมือง ซึงเมืองนีเคยเป็นเมืองท่าของ

โปรตุเกสในสมยัโบราณ จนมาสินสุดเมือปีพ.ศ. 2156 

ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษ

ซากกาํแพงสไตล์ ลูซิตา เนียนบาโรกตงัอยู่ริมฝังแม่นาํ

ยา่งกุง้ทีเชือมต่อกบัแม่นาํอิระวดี นาํท่านนงัเรือ ชม พระ

เจดีย์เยเลพญา(KyaikHwawWunPagoda)พระปางมาร

วิชัยอันงดงามบนเกาะกลางนําอายุนับพันปี  เ ป็นที
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สักการะของชาวสิเรียม เกาะนีไม่วา่นาํจะขึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนันาํท่วมได ้ทีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นําท่าน

ไหว้สักการะเพือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปทีเป็นทีนับถือของชาวพม่าสามารถซืออาหารเลียงปลาดุกตัว

ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวทว่ีายวนเวยีนให้เห็นครีบหลงัทีโผล่เหนือผวินํา 

จากนนันาํท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้ 

เทยีง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกงิ+สลดักุ้งมังกร** 

จากนนั  นาํท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิสิทธิ

ของชาวพม่าและชาวไทยวธีิการสักการะรูปปันเทพทนัใจ (นัตโบ

โบยี)เพือขอสิงใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ 

ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อืนๆมาสักการะ 

นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่าบาท

หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคน

ไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก

กลับมา1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนันก็เอาหน้าผากไปแตะกับ

นิวชีของนัตโบโบยีแค่นีท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีขอไว้

จากนันนําท่านข้ามฝังไปอกีฟากหนึงของถนน เพือสักการะ เทพ

กระซิบซึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมียะ”ตามตาํนานกล่าวว่า นาง

เป็นธิดาของพญานาค ทีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้

รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือสัตวจ์นเมือสินชีวิตไปกลายเป็นนตัซึง

ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืนได้ยิน ชาวพม่า

นิยมขอพรจากเทพองค์นีกนัมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบบูชาด้วยนํานม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้จากนนั นาํ

ท่านเทียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของ

ชาวพม่า สร้างขึนโดยชาวสก๊อตในสมยัทียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลัง 

สินคา้ทีจาํหน่ายในตลาดแห่งนีมีหลากหลายชนิด เช่น เครืองเงิน ทีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งาน

แกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือสินค้าหรืออัญมณีทีมีราคาสูง

ควรขอใบเสร็จรับเงนิด้วย ทุกครัง เนืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.40น.  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเทยีวบินท ี FD 258 

23.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 

 

**รายการขนึพระธาตุอนิแขวนทางผู้จดัขอสงวนสิทธใินการสลบัวนัขนึตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เนืองจากปัจจุบันมีนักท่องเทยีวเดินทางขนึเป็นจาํนวนมาก และด้วยโรงแรมมจีาํนวนจาํกดั ทําให้ห้องพกัไม่เพยีงพอต่อการ

รองรับนักท่องเทยีว ในกรณห้ีองคืนแรกเต็ม ทางผู้จดัจะสลบัขึนเป็นวันทสีองแทน ** 
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……………………………………………………………… 

 

อตัราค่าบริการและเงือนไขรายการท่องเทียว 

ตาราง วนัเดนิทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อนิแขวน บินไทยแอร์เอเชีย 
PARK ROYAL HOTEL YANGON 5* 

เริมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จํานวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดยีว 

29 มี.ค.62 31 มี.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

30 มี.ค.62 01 เม.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

05 เม.ย.62 07 เม.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

12 เม.ย.62 14 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

26 เม.ย.62 28 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 

17 พ.ค.62 19 พ.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

31 พ.ค.62 02 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

07 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

21 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

28 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

06 ก.ค.62 08 ก.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

13 ก.ค.62 15 ก.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
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19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 ก.ค.62 22 ก.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 ก.ค.62 29 ก.ค.62 30+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 30+1 14,900 14,500 13,900 3,000 

17 ส.ค.62 19 ส.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

24 ส.ค.62 26 ส.ค.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

31 ส.ค.62 02 ก.ย.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

07 ก.ย.62 09 ก.ย.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

14 ก.ย.62 16 ก.ย.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

21 ก.ย.62 23 ก.ย.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

28 ก.ย.62 30 ก.ย.62 30+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตัวเครืองบินชันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลยีนแปลงตวั 

 ทพีักโรงแรมตามรายการ 2 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 

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

รายการ 
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 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทกีรมแรงงานทงัทเีมืองไทยและต่างประเทศซึงอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิน,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ600บาท/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 บริษัทฯขอสงวนสิทธิการคืนเงนิค่าทวัร์ทงัหมดไม่ว่ากรณใีดๆทงัสิน 

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 

 
รายละเอยีดเพมิเตมิ 

 บริษัทฯมีสิทธิในการเปลยีนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  

 เทยีวบิน , ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคัญ 

 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทยีว

เท่านัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ

เดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน 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 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทงัสิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยงัไม่หมดอายุกต็าม อาจทําให้ท่าน

โดนปฎเิสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีทําให้ใบหน้าเปลยีนไป ดังนัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต

เล่มใหม่ก่อนทําการจองทวัร์  
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 กรณมีี “คดีความ” ทไีม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ

เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึงเป็นสิงทอียู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่

รับผดิชอบใดๆทงัสิน 

 กรณ ี“หญิงตงัครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีด

อายุครรภ์ทชัีดเจน สิงนีอยู่ เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสิน 

 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมดัจําเพอืประโยชน์ของท่านเอง** 

 

 

 


