
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FD101_SPECIAL ทวัรพ์มา่ ยา่งกุง้ อนิแขวน หงสาวด ีสเิรยีม 3วนั2คนื 

น าทา่นเดนิทางสูด่นิแดนแหง่พระพทุธศาสนา 

รว่มเดนิทางไปกราบไหวพ้ระและท าบญุ ชมและสมัผสักบัวฒันธรรม ขนบประเพณี ประเทศพมา่  

สกัการะ 3 มหาบชูาสถาน พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระธาตอุนิแขวน พระธาตมุเุตา ขอพรกบัเทพทนัใจ 

เทพกระซบิ ไหวพ้ระนอนอนัศกัด ิส์ทิธ ิ ์พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว  

พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื  พระนอนตาหวาน ท าบญุใสบ่าตรกบัพระสงฆ ์ที ่วดัไจค้ะวาย  

เยอืนเมอืงหงสา ไหวพ้ระ4ทศิ ชมพระราชวงับเุรงนอง เมอืงสเิรยีม สกัการะพระเจดยีเ์ยเลพญา 

พกัโรงแรมยา่งกุง้ 4ดาว  และ พกัใกลพ้ระธาตุอนิแขวน 1คนื 

มือ้พเิศษ กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญ ่+เป็ดปกักิง่ สลดักง้มงักร แถมฟร!ี บทสวดมนต ์

โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี ไฟลส์วย เชา้-กลบัค า่ 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่
ไมม่รีาคาเด็ก 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

7-9 เมษายน 62 11,888 Infant 

5,000 

3,500 20 

11-15 เมษายน 62 13,888 3,500 20 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาวด ี– วดัไจ๊คะวาย – เจดยีช์เวมอดอร ์– พระราชวงับุเรงนอง 

 พระธาตอุนิทรแ์ขวน                                                                                     อาหารกลางวนั,เย็น  

04.30น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานดอนเมอืงอาคาร 1 ขาออก ช ัน้2 ประตู 1 เคาทเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอร์

เอเชยี Thai Air Asia (FD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

07.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้ โดยเทีย่วบนิ FD 251 

08.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิมงิกาลาดงกรงุยา่งกุง้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็น

ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค(Bago) ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวง

ทีเ่ก่าแก่ที่สุดของเมอืงมอญโบราณที่ย ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่

ห่างจากเมืองย่างกุง้(ระยะทางประมาณ 80กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชม. 

จากนัน้  น าทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่1,000รปูทีว่ดัไจค้ะวายสถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไปศกึษาพระไตรปิฎก

เป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ัดแหง่นีไ้ด ้



เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนพูเิศษ:กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั    

หลังอาหารน าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่

คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า เจดยีช์เวม

อดอร ์หรอื พระธาตมุเุตา(ShweMordore)  เจดยีศ์ักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมอืงทีส่ าคัญ

ของเมอืงหงสาวด ีเป็นมหาเจดยีเ์กา่แกย่าวนานกวา่ 2,000 ปี ตัง้อยูก่ลางเมอืงหงสาว

ด ี  พม่าเรยีกพระธาตุมุเตาว่า ‘ชเวมอดอ’พระธาตุมุเตามหาพระเจดยีอ์งคท์ีม่คีวาม

โดดเด่นเพราะเป็นเจดยีท์ีม่ลีักษณะแบบมอญ มฉัีตรแบบเรยีบๆและมอีงคร์ะฆังของ

เจดยีม์ลีักษณะแคบเรยีว ภายนอกหุม้ดว้ยทองจังโก ้ภายในเป็นอฐิกลวง  ในส่วน

บรเิวณรอบๆองคเ์จดยี ์ก็มพีระพทุธรูปหลายองคใ์หก้ราบไหว ้ซึง่มลีักษณะศลีปะของ

มอญผสมกับศลิปะของพมา่มคีวามสวยงามดูแปลกตา มอีาคารตกแต่งดว้ย

สถาปัตยกรรมของพมา่ผสมตะวันตกใหด้ ูนอกจากนีท้ีด่า้นหนึง่ของเจดยีก์็ยัง

มีพพิธิภัณฑ์เล็กๆ ที่เก็บโบราณวัตถุต่างๆใหช้ม  พระธาตุมุเตาแห่งนี้ได ้

กลายเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่าที่มผีูค้นทัง้คนพม่าและคนไทย

เดนิทางมาสกัการบชูาเป็นจ านวนมาก  ทา่นจะไดน้มสัการ ณ จดุอธษิฐานอนั

ศักดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็น

สริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ขึน้ไป จากนัน้น า

ท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ์ ึง้ (KanbawzaThardi 

Palace) พระราชวังบเุรงนองถกูคน้พบเมือ่ปี 2533 ชาวบา้นในเมอืงพะโคได ้

ขดุพบไมส้ักถูกเผาใตด้นิ จงึแจง้ใหรั้ฐบาลพมา่เขา้มาตรวจสอบอายขุองเสา

ไม ้ซึง่มอีายใุนชว่งพระเจา้นันทบเุรงขึน้ครองราชยห์ลังจากพระเจา้บเุรงนอง

สิน้พระชนม ์ในชว่งนัน้ศัตรูพวกชาวยะไขแ่ละตองอู ยกทัพเขา้มาตเีมอืงหง

สาวดแีละเผาจนยอ่ยยบั ทีส่ าคัญพบหลักฐานชือ่เมอืงขึน้ต่างๆ สลักไวอ้ยูบ่น

เสาท าซึง่ตรงตามประวัตศิาสตรข์องเหล่าเมอืงขึน้ในสมัยพระเจา้บุเรงนอง

หรอืผูช้นะสบิทศิ จงึท าใหท้างพมา่มั่นใจว่าบรเิวณนี้เป็นทีต่ัง้ของพระราชวัง

บุเรงนอง จงึขุดเอาซากเสาขึน้มาเพื่อสรา้งเลียนแบบทับแนวพระราชวังของเดมิ โดยใหม้คีวามเสมอืนจรงิ

ทัง้หมด โดยแบง่เป็นอาคารสองสว่นหลักๆคอื กามโบสะตาหร ิหรอื กมัโพชธาน ีเป็นสถานทีเ่อาไวว้า่ราชการ 

และส่วนที ่2 คอื บัลลังกผ์ึง้ ใชเ้ป็นสถานทีบ่รรทม และมเีสาไมส้ักทีถู่กคน้พบหลายตน้โชวภ์ายในใหเ้ขา้ชม 

(กรณีพระราชวงับุเรงนองปิดจะเขา้ชมวดัไจ๊กาเล๊าะหแ์ทน)   จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงไจโ้ท 

แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหล็กที่ขา้มผ่านชม แม่น า้สะโตง สถานที่ส าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที2่ สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพมา่ไล่ตาม

ซึง่น าทัพโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้ของพมา่

ตามมาทันทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้ม

ตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกนัทีร่มิฝ่ังแมน่ ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิ  ถูกสุ

รกรรมาแมท่ัพหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพมา่เห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสง

ปืนทีใ่ชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งนี้ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง 

อษัฎาวธุอนัเป็นเครือ่งราชปูโภคยงัปรากฏอยูจ่นถงึทกุวันนี ้วันนี ้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน  

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถงึ คิม้ปนูแคม้ป์ ซึง่เป็นจดุส าหรับท าการเปลีย่นเป็น รถบรรทุกหกลอ้ 

(เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวทีจ่ะสามารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้  ใชเ้วลาเดนิทางจากคมิปูน

แคม้ป์ถงึยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  

:พกัที ่Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel: 

 หมายเหต ุ:ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้อนิแขวนไดแ้คค่ร ัง้เดยีว 

เชญิทกุทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  ไดเ้วลานดัหมาย   

จากน ัน้น าทา่นชม เจดยีไ์จท้โียหรอืพระธาตอุนิทรแ์ขวน KyaikhtiyoPagoda (Golden Rock) แปลว่า 

กอ้นหนิทอง อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้น

หนิกลมๆ ที่ตัง้อยู่บนยอดเขาอย่าง หมิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ

ศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจอุยูภ่ายใน  พระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเรือ่ยไปตามคตกิารบชูา 

พระธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็นพระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้

จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ครบ 3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีต่ความสุข

ความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการ   อสิระตามอัศธนยาศัยหรอืท่านสามารถขึน้ไป

นมัสการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนืแต่ (พระเจดยีอ์งคน์ี้ เปิดตลอดคนืแต่ประตูเหล็กทีเ่ปิดสาหรับ



สภุาพบรุษุทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยี ์เปิดถงึเวลา 22.00น. สว่นสภุาพสตร ีสามารถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุุษ

เขา้ไปปิดแทนได ้สามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน) 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ผา้พันคอ เนือ่งจากดา้นบนพระธาตอุนิทรแ์ขวนอากาศเย็น  

หมายเหต:ุ**กรณีกระเป๋าใบใหญ-่กรณุาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรับ 1คนื เพือ่น าตดิตัวไปส าหรับใช ้

ดา้นบนพระธาตอินิแขวนเนื่องจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสัมภาระซึง่จะมคี่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า(ทัง้นี้

ข ึน้อยู่กับความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้รกิาร)หมายเหตุ:โรงแรมบนพระพระธาตุอนิทรแ์ขวน สรา้งเพื่อ

รองรับนักท่องเที่ยวที่ข ึน้ไปกราบนมัสการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไม่ไดห้รูหราเหมอืนเมอืงย่างกุ ง้และมี

โรงแรมจ ากดั แตส่ะดวกจากการเดนิทาง บางโรงแรมมเีป็นหอ้งพัดลม เนือ่งจากบนเขามอีากาศเย็นสบาย 

วนัทีส่อง     พระธาตุอนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– เจดยีไ์จปุ้่ น – พระนอนชเวตาเลยีว – พระนอนตาหวาน  

 พระมหาเจดยีช์เวดากอง                                                          อาหารเชา้,กลางวนั,เย็น  

05.00 น.   อรณุสวัสดิย์ามเชา้ อสิระตามอธัยาศัย ส าหรับผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตุอนิทรแ์ขวน กจิกรรมนี้ไมไ่ดบ้ังคับนะ

คะ ส าหรับอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่ายราคาอาหารเริม่ตน้ชดุละ 3,000-10,000

จ๊าต  ดอกไมธ้ปูเทยีนเริม่ตน้ชดุละ2,000จ๊าต ท าบญุตามอธัยาศัย  

06.30น.    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น.      น าท่านอ าลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนน ั่งรถ ถึงคิมปุนแคม้ป์ 

เปลี่ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดนิทางสู่กรุงหงสาวด ีจากนัน้น าชม เจดยี ์

ไจปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha) พระพุทธรูปปางประทับน่ัง โดยรอบทัง้ 4ทศิ 

ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจา้ (หันพระพักตรไ์ป

ทางทศิเหนือ) กับ พระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์สรา้งโดย 4 สาวพีน่อ้ง ที่

อทุศิตน ใหก้ับพระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน 

ไมข่อ้งแวะ กับบรุุษเพศ จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนี

ไปแตง่งาน ร ่าลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพทุธรปูองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนูพเิศษ:กุง้แม่น า้เผาตวั 

                      ใหญท่า่นละ 1ตวั ** 

บา่ย    นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (ShewThalyang Buddha) เป็น

พระนอนที่สวยงามที่สุดในพม่า องค์พระมคีวามยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร 

ถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทัตจทีีย่า่งกุง้เท่าไหร่ แต่ความงาม

นัน้สวยงามกวา่ โดยพระบาทนัน้จะวางเหลือ่มพระบาทครับ  ซึง่จะเป็นลักษณะ

ทีไ่มเ่หมอืนกบัพระนอนของไทยเรา แต่เป็นศลิปะทีส่วยงามอกีแบบทีน่่าสนใจ

ครับ  พระนอนชเวตาเลยีว นับเป็นพุทธบชูาศักดิส์ทิธิ ์เป็นอันดับสองรองจาก พระธาตุชเวมอดอร ์(ไจทม์เุตา) 

ของเมอืงหงสาวดคีรับ  จากนัน้น าท่านสักการะ  พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(KyaukHtatgyi Buddha) 

หรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55ฟตุ สงู 16 ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่ี

ความสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ 

เย็น น าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง 

หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพมา่พระ

เจดยีน์ี้ไดรั้บการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยี์

ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐาน

เสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะ

บรขิารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทัง้สามพระองค์บนยอดประดับดว้ย

เพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่

ประดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท า

เป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะ

และสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ชม

ระฆงัใบใหญท่ีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแมน่ ้ายา่งกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไมข่ ึน้ภายหลัง

ชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ี่เดมิไดจ้งึถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ ึง่ชาวพม่าถือว่าเป็นระฆัง

ศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุ

ชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไปเชน่สเีหลอืง,สนี ้าเงนิ,สสีม้, สแีดงเป็นตน้ 

 



19.00น.   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัาคาร 

  :น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม  Sky Star Hotel  หรอืระดบับใกลเ้คยีงกนั : 

วนัทีส่าม  ยา่งกุง้ – สเิรยีม – เจดยีเ์ยเลพญา – เจดยีโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซบิ  

                     ตลาดสกอ๊ต - กรงุเทพฯ                                                                   อาหารเชา้,กลางวนั   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงสเิรยีม(Thanlyin) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 45

กโิลเมตรเมือ่เดนิทางถงึสเิรยีม ชมความสวยงามแปลกตาของเมอืง ทา่นจะเห็นเศษ

ซากก าแพงสไตล ์ลซูติา เนียนบาโรกตัง้อยูร่มิฝ่ังแมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มต่อกับแมน่ ้าอ ิ

ระวด ีน าทา่นน่ังเรอื  ชม พระเจดยีเ์ยเลพญา(KyaikHwawWunPagoda)หรอื 

เจดยีก์ลางน ้า ตามต านานเล่าว่า เจดยีแ์ห่งนี้สรา้งในสมัยมอญเรอืงอ านาจ เมือ่ราว

พันกว่าปีก่อน โดยมคีหบดชีาวมอญเป็นผูส้รา้งและยังไดต้ัง้จติอธษิฐานว่า ถา้น ้า

ทว่มก็ขออยา่ใหท้ว่มองคพ์ระเจดยี ์ถา้มผีูค้นมากราบไหวจ้ านวนมากเทา่ไหรก่็ขอให ้

ไมม่วีันเต็มลน้พืน้ที ่เพราะเจดยีแ์หง่นีส้รา้งบนเกาะมสีภาพเป็นเพยีงเกาะเล็กๆกลาง

แมน่ ้ากวา้งใหญ่เท่านัน้ และเจดยีแ์ห่งนี้ข ึน้ชือ่ในเรือ่ง ไหวพ้ระขอพรท าธุระกจิทางการคา้ น าท่านไหวส้ักการะ

เพือ่ขอพรพระจกบาตรหรอืพระอปุคปุทีเ่ป็นทีนั่บถอืของชาวพมา่สามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตวัขนาดใหญนั่บ

รอ้ยๆ ตัวทีว่า่ยวนเวยีนใหเ้ห็นครบีหลังทีโ่ผลเ่หนอืผวิน ้า  จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับยา่งกุง้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร** 

จากนัน้สกัการะ เจดยีโ์บตะทาวน ์(Botahtaung Pagoda) หมายถงึ ทหาร 1,000 นาย โดยมคีวามเชือ่เล่า

กันมาต่อๆ กันว่าเมือ่ประมาณ 2,000ปีทีแ่ลว้ พระเจา้โอกะลาปะกษัตรยิม์อญ ไดใ้หท้หาร 1,000 นาย ตัง้แถว

ถวายความเคารพพระเกศาธาตุ (สารรีกิธาตุ)ทีอ่ันเชญิมาจากอนิเดยีเพือ่น าไปบรรจุไวท้ี ่มหาเจดยีช์เวดากอง 

และทรงบรรจุเสน้พระเกศาธาตุไว ้1 เสน้ ในเจดยีน์ี้ วันเวลาผ่านไป ไดม้กีารบรูณะ

ซอ่มแซมเจดยีผ์ลจากความเสยีหายในสงครามโลกครัง้ที ่2 ซึง่ปรากฎว่าไปพบของ

มคี่าหลายอย่างภายในเจดีย ์จงึสรา้งโครงสรา้งใหม่โดยใหฐ้านเจดยีม์ชีอ่งซกิแซ

กคลา้ยเขาวงกต ภายในสทีองอร่ามสวยงาม และน าวัตถุโบราณจัดแสดง อกีทัง้น า

พระเกศาธาตมุาบรรจใุนมณฑปครอบแกว้ใสใจกลางเจดยีอ์กีดว้ย 

จากนัน้น าทา่นขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่

และชาวไทย 

วธิกีารสักการะเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี บชูาดว้ยดอกไม ้ผลไมด้ว้ยมะพรา้ว กลว้ย

นากสแีดง เป็นเครื่องเซน่สังเวย เพราะถือว่า ป็นผลไมม้งคล เป็นสัญลักษณ์ของ

ความอดุมสมบรูณ์เจรญิงอกงามของชวีติ(มขีายบรเิวณวัด) จากนัน้น าเงนิแบง้กอ์ะไร

ก็ไดไ้ปใสม่อืของเทพทันใจ 2ใบ ไหวข้อพรแลว้ดงึกลับมา 1ใบ เอามาเก็บไวเ้พือ่

ความสริมิงคลจากนัน้ ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยแีค่นี้ท่านก็จะ

สมตามความปรารถนาทีข่อไว 

จากนัน้น าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิ ซึง่มี

นามว่า“อะมาดอวเ์มีย๊ะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิ

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่สิน้ชวีติ

ไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิ

ตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

การเครพบชูาเทพกระซบิ อะมาดอวเ์มีย๊ะ:จะบชูาดว้ยน ้านมขา้วตอก และ ผลไม ้และกระซบิเพือ่ขอพรทา่น  

จากนัน้ น าทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน(BogyokeAung San)หรอื ตลาดสกอ๊ต(Scot Market)

เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสม

ระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้

(ตลาดปิดวันจันทร)์  (หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทุกคร ัง้ เนือ่งจาก

จะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) 

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

21.40 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ  โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่ FD 258 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุ ธ

กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

ส ั ต ว ์

สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา ห นู ห า ง

ยาว 

หนหูางส ัน้ พญานาค 



23.30 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจมริูล้มื 

** รายการขึน้พระธาตอุนิแขวนทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการสลบัวนัข ึน้ตามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

เนือ่งจากปจัจบุนัมนีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางขึน้เป็นจ านวนมาก และดว้ยโรงแรมมจี านวนจ ากดั ท าใหห้อ้งพกัไมเ่พยีงพอ 

ตอ่การรองรบันกัทอ่งเทีย่ว ในกรณีหอ้งคนืแรกเต็ม ทางผูจ้ดัจะสลบัขึน้เป็นวนัทีส่องแทน ** 

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

หมายเหตุ : อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ท่านตกลงเดนิทาง 

จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง 

คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทักอ่นท า

การจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

 

อตัราคา่บรกิารรวม คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลบั พรอ้มทีพ่ัก 2 คนื พักหอ้งละ  2-3  ทา่น  อาหารทัวร ์(เชา้ กลางวัน และเย็นหรอืค ่า

ตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก ์ค่าน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20กก. คา่

ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000บาท คา่รกัษาพยาบาล โดยความคุม้ครองเป็นไปตามเงือ่นไขของ

บรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้** รวมคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่และคา่ภาษีน ้ามนัของสายการบนิตามรายการ   *คา่บรกิารนี้

รบัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้   

 

ราคาทวัรไ์มร่วม ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ โทรศัพท ์โทรสาร มนิบิาร ์ทวีชีอ่งพเิศษ ค่าท าหนังสอื

เดนิทาง คา่ซกัรดี คา่สมัภาระทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) ค่าวซีา่พาสปอรต์ต่างดา้ว  ค่าภาษีการบรกิาร  3%  

ภาษีมลูค่าเพิม่  7%, นักท่องเทีย่วชาวต่างชาต(ิเก็บเพิม่ 800บาท) , คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ,ผูช้ว่ยคนขบัรถ 600 

บาท/ทรปิ/ลกูทวัร ์ 1ทา่น  ,ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร   

 

 เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอื

ยกเลกิการเดนิทาง) 

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่น

สง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุา

สง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า 

หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  

 

หมายเหต ุ

กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ

บรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นไขของบรษิทัแลว้ 

 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้

ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 

3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุ

และอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การ

ถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   

4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ 

ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละ

สทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระ

แบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตวัแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็ม

มเีงือ่นไข   

6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แต่

จะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  



7) การประกนัภยั ทีบ่รษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถอืวา่ทา่นได ้

เขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท 

ประกนัทั่วไป)  

7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  

8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 


