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            !! แจง้เพือ่โปรดทราบ !! 
 

เนื่องดว้ยต๋ัวเครือ่งบนิเป็นการจองแบบต๋ัวหมู่คณะ 

ทางระบบของสายการบนิจะสุม่เลขทีน่ั่ง บรษัิททัวรจ์งึ

ไมส่ามารถระบทุีน่ั่งไวก้อ่นลว่งหนา้ได ้ผูเ้ดนิทาง

อาจจะไม่ไดน่ั้งตดิกนั หรอืไม่ไดอ้ยูใ่นโซนเดยีวกนั 

ทัง้นี้ขึน้อยู่กบันโยบายของสายการบนิ เท่านัน้  
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บชูา 3 ใน 5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิส์งูสุดของชาวพมา่ 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง-พระธาตมุเุตา-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
รว่มใสบ่าตรขา้วสวย ถวายปจัจยั แดพ่ระสงฆห์ลายรอ้ยรูป 

น ัง่กระเชา้ขึน้สูพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวน  
ขอพรเทพทนัใจ ถงึ 2 องค ์เกา่แกท่ีส่ดุ, ศกัด ิส์ทิธิท์ ีส่ดุ 

ชอ้ปป้ิงสดุเพลนิทีห่งสาวด ีและตลาดสก็อต 
อิม่อรอ่ย จใุจกบัเมนูกุง้แมน่ า้เผา – Buffet ชาบ ูชาบ ูไมอ่ ัน้ 

 

อิม่อรอ่ยกบั HOTPOT CITY ชาบ ูชาบ ูไมอ่ ัน้ และอาหารอืน่ๆ 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัแรกของการเดนิทาง     กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีใสบ่าตรพระสงฆร์อ้ยกวา่รปู- 

  เจดยีช์เวมอดอร-์พระราชวงับเุรงนอง-คมิปนูแคม้ป์-น ัง่กระเชา้-พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

04.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบนิดอนเมอืง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหวา่งประเทศ อาคาร 1ช ัน้ 3 ประต ู7 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ THAI LION 

AIR (SL) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัทกุทา่น  

06.45 น. บนิลัดฟ้า สู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่  

  โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่  SL200 

07.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวด ีหรอื เมอืงพะโค(Bago) ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงที่

เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ 

(ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.  จากนั้นน าชม เจดยี ์

ไจปุ๊่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4ทศิ 

สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้      (ผนิพระพักตรไ์ป

ทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก)

เล่ากันว่าสรา้งขึน้โดยสตรีสี่พี่นอ้งที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตย์สาบานว่าจะรักษา

พรหมจรรยไ์วช้ั่วชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรปูองคนั์น้เกดิ

รอยรา้วขึน้ทันที นมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีง (Shew Thalyang Buddha)กราบ

นมัสการพระพุทธรปูนอนทีท่ีม่พีุทธลักษณะที ่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็น

ทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่าองคพ์ระยาว 55 

เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทัตจทีี่ย่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระ



3 
 

บาทจะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลักษณะทีไ่ม่เหมอืนกับพระนอนของไทย แลว้ใหท้า่นอสิระช้

อปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาทเิชน่ ไมเ้กะสลกั, ผา้ถงุ, โสรง่ ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! กุง้เผาทา่นละ 1 ตวัใหญ ่  

บา่ย   จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลังกผ์ึง้ (KanbawzaThardi Palace) ซึง่

เพิง่เริม่ขดุคน้และบูรณปฏสิังขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู่ ท าให ้

สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นที่ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่ไดร้ับค า

สรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยาและ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ 

 
    แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัตศิาสตร ์และถูกสรา้งจ าลอง

พระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืง  

ไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหล็กที่ขา้มผ่านชม แม่น า้สะโตง 

สถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทย

กลับอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึง่น าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็น

กองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทันทีร่มิฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ที่

ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกัน

ทีร่มิฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสุรกรรมาแม่

ทัพหนา้พม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพมา่เห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพกลับกรงุหงสาวด ีพระ

แสงปืนทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏตอ่มาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแมน่ ้าสะโตง"

นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถงึทุกวันนี้ จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ เพือ่

ท าการเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่นเป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวที่เราจะ

สามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสกัพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา  

   พเิศษสุด น าทา่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูส่ถานพีระ

ธาตุ ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีใหท้่านไดส้มัผสั

กบับรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบของการขึน้ชม

พระธาตุอนิแขวน (กรณี เกดิอุปสรรคท์ าให้ไม่

สามารถขึน้กระเชา้ไดท้างบรษิทัขอจดัเป็นการขึน้

บนยอดเขาดว้ยวธิอี ืน่ๆแทน และจะไม่คนืเงนิค่า
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กระเชา้ในทุกกรณี) จากนั้น น าชม เจดยีไ์จท้โียหรอื พระธาตุอนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo 

Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะ

เป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอย่างหมิน่เหม ่

แต่ชาวพม่ามักยนืกรานว่าไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุ อยู่ภายในพระเจดยี์

องคย์่อมท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตุประจ าปีเกดิ

ของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬา

มณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ครบ3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีต่

ความสุขความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรยีม

แผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ 

สว่นสุภาพสตร ีสามารถอธฐิาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ **หมายเหตุ** 

(กรุณาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คนื เพือ่น าตดิตวัขึน้ไปบนพระธาตุ

อนิทรแ์ขวน เนือ่งจากอาจจะตอ้ง

จา้งลูกหาบแบกสมัภาระซึ่งจะมี

ค่ า ใช้ จ่ ายต ามขน าดก ระเป๋ า 

เร ิม่ตน้ที ่1,000 จา๊ด ประมาณ 30 

บาท) ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความตอ้งการ

ของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร 

ค า่   บรกิารอาหารค า่   

ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

พ ักที่  KYAIKHTO HOTEL, YOE 

YOE LAY HOTEL, MOUNTAIN 

TOP HOTEL ห รื อ เที ย บ เท่ า 

จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการ

หรือน่ังสมาธทิี่พระเจดียไ์ดต้ลอดทั ้ง

คืน  แต่ ป ระตู เหล็ กที่ เปิ ดส าห รับ

สุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00 

น. ควรเตรยีมเสือ้กันหนาวหรอืกันลมหรอืผา้พันคอ เบาะรองน่ังเน่ืองจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวาม

เย็นมาก (ยกเวน้ Golden Rock Hotel จะขึน้ไปไหวพ้ระธาตุอนิทรแ์ขวนได้แค่รอบ

เดยีว) 
 

วนัทีส่องของการเดนิทาง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-พระไฝเลือ่นไจท้ป์อลอ-พระนอนชเวตาเลยีง- 

  เจดยีไ์จปุ๊่ น-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ- เทพกระซบิ-พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

05.00 น.      อรุณสวสัดิย์ามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน 

กจิกรรมนีไ้ม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้

จ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทยีน ประมาณ 300–500 จ๊าต 

ท าบญุตามอธัยาศยั 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านอ าลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลีย่นน ัง่รถ ถงึคิมปุนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ เดนิทางถงึกรงุหงสาวด ี

น าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองหง

สาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 

ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์ส ิทธิ์ของพม่า 

เจดีย ์ช เวมอดอร์ ห รือ  พ ระธาตุ มุ เต า 

(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ น าท่านนมัสการ ยอดเจดยีห์ัก

ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่
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ศักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็น

ศลิปะทีผ่สมผสานระหว่างศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟุต 

สงูกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมา

เมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิ

และไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลือถึงความศักดิ์สทิธ์โดยแท ้และสถานที่แห่งน้ียังเป็น

สถานที่ที่พระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ

ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึน้ครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์

และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ีห่กัลงมาเพื่อเป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบ

เหมอืนด ัง่ค า้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงย ิง่ข ึน้ไป  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร !!! ใหท้า่นไดท้านกุง้แมน่ า้ยา่งทา่นละ 1 ตวั !!! 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับยา่งกุง้น าทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจุ
พระบรมธาตุที่พระสงฆอ์นิเดยี 8รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่งนี้ถูกระเบดิ
ของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2องค ์
และพบพระพุทธรปูทอง เงนิ ส ารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์
อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีุมส าหรับ
ฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ ใหท้่านขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้
ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูปั้น  

  เทพทันใจ (นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความ
ปราถนาก็  ให เ้อาดอกไม  ้ผลไม  ้โดยเฉพาะ
มะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัต
โบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให เ้อาเงินจะ
เป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะน าให ้
เอาเงนิบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอา
ไปใส่มือของนัตโบโบยสีัก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึ
กลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจ้ากนัน้ก็เอาหนา้ผากไป
แตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่ น้ีท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาทีข่อไว ้จากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟาก หนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิซึง่มี

นามว่า“อะมาดอว์เมี๊ ยะ”ตามต านาน
กลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที่
เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กลา้รักษาศีล ไม่ยอมกนิเน้ือสัตวจ์น
เมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาว
พม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้
ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไป
กระซิบเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้ิน ชาว
พม่านิยมขอพรจากเทพองคน์ี้กันมาก
เชน่กันการบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ย
น ้ านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
จากนั้นน าท่านชมและนมัสการ พระ
มห า เจดีย ์           ช เวด ากอ ง 
(Shwedagon Pagoda)  พ ร ะ เจ ดี ย์
ทองค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุ

กว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมืองย่างกุง้ มหา
เจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มี ลานอธฐิาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่าน
สามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อ
เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิ
รวม 8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยี์
นี้ไดร้ับการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมด
น ้าหนักยี่สบิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และ
เครือ่งอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญ
มณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดียจ์ะไดช้มความงาม
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ของวหิารสี่ทศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและ
สถาปัตยกรรมทุกชิน้ที่รวมกันขึน้เป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ลว้นมีต านานและภูมหิลังความ
เป็นมาทัง้สิน้ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อน
อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาวพม่า ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์
แห่งความสามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะ
ไดด้ั่งตอ้งการ ชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสี

ต่างกันออกไปเชน่สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ น าท่านร่วมบูชา แม่ยักษ์ ทีเ่ชือ่กันว่า
การบูชาท่านจะชว่ยในการตัดกรรมหรอืศัตร ูหรอืพระพยุงโชคชะตาอยู่ในชอ่งแคบเขา้ไดท้ลีะคน 
และพระสรุยิันจันทรา ขอพรเรือ่งธรุกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศกูร ์ เสาร ์

สตัวป์ระจ าวนัเกดิ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

ก าลงัเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 
 

หมายเหต ุ: ส าหรับผูท้ีไ่มท่ราบวันเกดิของตัวเองจะยดึ พระเกต ุซึง่มกี าลงั 9 เป็นเทวดาประจ าวันเกดิ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! Buffet Shabu Shabu เต็มทีไ่มม่อี ัน้ 

  พกัที ่Grand United Hotel /Wyne  Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง เจดยีส์เุหร-่เทพทนัใจองคแ์รกของพมา่-สวนมหาบณัฑลุะ- 

  พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีตลาดสก็อต-วดับารม-ีสนามบนิ-ดอนเมอืง 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

  จากนัน้น าท่านชม เจดยีส์ุเหร ่(Sule pagoda) เจดยีซ์ูเล หรอืสเุหร่พาโกดา้ เป็นเจดยีท์รงแปด

เหลี่ยม สทีองอร่าม (Sule Pagoda) ณ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า ตัง้อยู่ใจกลางเมอืง (ถา้เป็น

กรุงเทพฯ ก็ประมาณอนุสาวรีย์ชัยฯ) ถนนสายหลักทุกสายพุ่งเขา้หาเจดีย์นี้  น่ัน

เพราะว่าในสมัยที่อังกฤษครองพม่า ไดว้างผังเมืองแบบ Victorian grid-plan 

โดยยดึ เจดียส์ุเล เป็นศูนยก์ลาง เชือ่ว่าเจดียน้ี์สรา้งก่อนการสรา้งพระมหา

เจดียช์เวดากอง ประมาณ 2,500 ปีมาแลว้ ในเจดยีอ์งคน์ี้มี เทพทนัใจ ที ่

เปรยีบเสมอืนตน้แบบของการจัดสรา้งเทพทันใจทั่วประเทศพม่า ทางดา้น

ความศักดิส์ทิธิ ์เทพทันใจองคน้ี์มใีบหนา้ทีม่รีอยยิม้เสมอส าหรับผูม้ากราบ

ขอพรและมักจะส าเร็จกันทุกคน  จากนัน้ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับอาคารเก่า

แบบอังกฤษ โบรถค์รสิทีง่ดงาม และ สวนสาธารณะมหาบณัฑลุะ ภายใน

สวนมอีนุสาวรยีอ์สิรภาพ รปูเสาแหลมสงู 40 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเสาหนิสงู 9 

เมตร 5 ตน้ แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึง่อิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน 

(กะเหรี่ยง) กะยา และชนิ บรเิวณใกลเ้คยีงก็จะมสีถานทีร่าชการทีส่ าคัญในอดตี 

ก่อนที่พม่าจะยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองอื่น น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์

เจาทตัย ี(KyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรปูนอนทีม่คีวาม

ยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพ

มงคล 108 ประการ วดังาทตัจ ีNga Htat Gyi Pagoda วัดนี้มีพระพุธรูปองค์ใหญ่มีความสูง

ประมาณตกึหา้ขัน้ ทรงเครือ่งกษัตรยิ ์ เป็นพระทีส่วยแปลกดอูลังการ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสนิคา้ของที่ระลึก
มากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขมุ่ก เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปูโต๊ะ 
ผา้โสรง่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่มอืงยา่งกุง้  
 

คาถาบชูา  พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

ตัง้ นโม 3 จบ 
 

ธัมภทูเีป วะระฐาเน สงิคตุตะเร มะโนรัมเม สตัตะระนะ ปะฐะมัง กะกสุนัธัง สวัุณณะฑัณธัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

ทตุยิัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตโุย ฐัสสะต ิตะตงิ กตัสปัปัง พุทธะจวีะรัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

จะตตุะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตโุย ฐัสสะต ิปัญจะมัง อรยิะเมตเตยโย อนาคะโต อตุตะมังธาตโุยฯ 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้  
ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี้เมือ่น ามาวางบนมอื จะ 
สามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดน้ียังไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรม 
สารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุร  
และองคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆ พรอ้มรบัพระธาตเุพือ่น ากลบัไปบชูาเพือ่ 
ความเป็นสริมิงคลฟร!ี!  
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง  

17.30 น.  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่  
    สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  
19.35 น. ออกเดนิทางจากกรงุยา่งกุง้ โดยสายบนิ Thai Lion Air ดว้ยเทีย่วบนิที ่SL207 

21.25 น.  คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพและดว้ยความประทับใจ 
 

******************************** 
 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 

**ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร*์* 

ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น**  
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง จ านวน 
ราคาตอ่ทา่น 

(ไมม่รีาคาเด็ก) 
พกัเดีย่ว / ทา่น 

THU 05-07 DEC 2019 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 12-14 DEC 2019 34+1 8,888. - 2,500. - 

  FRI 13-15 DEC 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

THU 19-21 DEC 2019 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 26-28 DEC 2019 34+1 10,888. - 2,500. - 

THU 02-04 JAN 2020 34+1 11,888. - 2,500. - 

THU 09-11 JAN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 16-18 JAN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

  FRI 17-19 JAN 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

THU 23-25 JAN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 30 JAN-01 FEB 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 



8 
 

 THU 06-08 FEB 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 13-15 FEB 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

  FRI 14-16 FEB 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

THU 20-22 FEB 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 27-29 FEB 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 05-07 MAR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 12-14 MAR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

 FRI 13-15 MAR 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

THU 19-21 MAR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 26-28 MAR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 02-04 APR 2020 34+1 10,888. - 2,500. - 

THU 09-11 APR 2020 34+1 10,888. - 2,500. - 

 THU 16-18 APR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 23-25 APR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

  FRI 24-26 APR 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

แรงงาน!!  

THU 30 APR-02 MAY 2020 34+1 10,888. - 2,500. - 

THU 07-09 MAY 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 14-16 MAY 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

 FRI 15-17 MAY 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

THU 21-23 MAY 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 28-30 MAY 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 04-06 JUN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 11-13 JUN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

  FRI 12-14 JUN 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

THU 18-20 JUN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 25-27 JUN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

ราคาเด็กทารก 

(แรกเกดิ – 1 ปี 11เดอืน) 
4,500. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
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อตัรานีร้วม 

✓ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ Thai Lion Air 

✓ คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 
✓ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิ 20 Kg.  ถอืขึน้เครือ่ง 7 Kg. 
✓ คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 
✓ คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
✓ อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 
✓ ประกนัภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเน่ืองจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภัย อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกนัภัย
อายตุ ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัเงือ่นไข
ของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 
วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิ
เทา่น ัน้**) 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 
 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋า 20 กก. ตอ่ 1 ใบ 
 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 
 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร, 1,000 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น 

(ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตท่า่นจะมอบให ้ ไมไ่ดบ้งัคบั 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 
 คา่ท าวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  
 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

❖ กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาช าระเงนิเต็มจ านวนพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ (เนือ่งจากเป็นโปรแกรมโปรโมช ัน่) 

❖ หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไม่
สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง
ดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

❖ ไมส่ามารถยกเลกิได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด 
 

หมายเหต ุ

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

❖ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

❖ เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

❖ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้น้ีทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน ์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  
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❖ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
และพมา่ 

❖ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง
เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่ดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 

ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน  
ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 10 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัร์
จากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพ่ดูภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอย
รบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทกุทา่น ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็น
อยา่งด ีและอาจจะเปลีย่นเป็นรถคนัทีเ่ล็กลง 
แตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ัน้  
แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั  
ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
 

ส าคญัทีส่ดุ!! 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง และมี

หนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้  

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบั

วนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ 

กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณ ี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


