
 

 

รหัสทัวร  BID1900655 
ทัวรพมา 5 ดาว  ยางกุง  หงสา  สิเรียม พระธาตุอินทรแขวน   
3 วัน 2 คืน (DD) 
วัดไจคะวาย  เจดียชเวมอดอร  พระราชวังบุเรงนอง  คิมปูนแคมป�  พระธาตุอินทร
แขวน  เจดียไจปุ�น  พระนอนชเวตาเลยีว  พระพุทธไสยาสนเจาทัตย ี พระมหา
เจดียชเวดากอง  เจดียเยเลพญา  วัดบารมี  เจดียโบตะทาวน  เทพทันใจ  เทพ
กระซิบ  ตลาดสกอต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวด-ีวดัไจคะวาย-เจดียชเวมอดอร-พระราชวงับุเรงนอง-คิม

ปูนแคมป�-พระธาตุอินทรแขวน -น่ังกระเชาไฟฟ�า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)   
 ไ(-/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาทเตอรสายการบินนกแอร  
ประตู 6  Nok Air (DD)โดยมีเจาหนาทีอํ่านวยความสะดวกแกทกุทาน 

06.30 น. เดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน DD 4230  
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงเปนที่เรียบรอย

แลว Nok Air (DD)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน(เวลาทองถิ่นที่
เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ 
เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดตีเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สดุของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ 
และ อายุมากกวา 400 ป อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน  นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที ่  
  วัดไจคะวาย สถานทีท่ี่มพีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทาน

สามารถนําสมุด ปากกา ดนิสอไปบริจาคทีว่ัดแหงน้ีได 
เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1ตวั  

หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตุทีต้ั่งอยูใจกลางเมอืงหงสาวดี เปนเจดียเกาแก
คูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักด์ิสิทธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ 
พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทาน
นมัสการ ยอดเจดียหกัซึง่ชาวมอญและชาวพมาเช่ือกนัวาเปนจุดที่ศักด์ิสิทธิม์าก ซึง่เจดียน้ี 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสาน
ระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุต สูงกวา พระ
เจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจดุอธิษฐานทีศั่กด์ิสทิธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉตัร ทีต่กลงมาเมื่อป 
พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิม
และไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานที่แหงน้ียงัเปน
สถานทีท่ี่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ
ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณจุดอธษิฐานอันศักดิส์ิทธิ์ 
และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคทีหั่กลงมาเพ่ือเปนสริิมงคลซึ่งเปรียบ
เหมือนดัง่คํ้าจุนชีวติใหเจริญรุงเรอืงย่ิงขึน้ไป 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน นําทานชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิง่
เร่ิมขดุคนและบูรณปฏิสังขรณเมือ่ป พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัที่ยงัหลงเหลืออยู ทํา
ใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคํา
สรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทศิ และเปนทีป่ระทบัของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แต
ปจจุบัน พระราชวงัแหงน้ีไดเหลอืเพียงแตรองรอย ทางประวติัศาสตร และถกูสรางจําลอง
พระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร เดินทางสู เมืองไจโท 
ระหวางทางทานจะไดพบกบัสะพานเหล็กที่ขามผานชม แมน้ําสะโตงสถานที่สําคญัทาง
ประวัตศิาสตร ซึ่งในอดตีขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกาํลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได
ถูกทหาร 
พมาไลตามซึง่นําทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกติดตาม
กองทัพไทยมากองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝم�งแมน้ําสะโตง ในขณะ ที่ฝ�ายไทยไดขาม
แมน้ําไปแลวพระองคไดคอยป�องกันมิใหขาศึกขามตามมาได ไดมกีารปะทะกันที่ริมฝم�ง
แมน้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกา 
คืบยงิถกูสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวติบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จงึถอย
ทัพกลับกรุงหงสาวดี  
พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางน้ีไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตนขาม
แมน้ําสะโตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวุธอันเปนเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยูจนถงึทกุวันน้ี  
 

นําทานเดินทางสู พระธาตุอนิทรแขวนใช



 

 

เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ช่ัวโมง ก็จะถงึ คิ้มปนูแคมป�ซึ่งเปนจุดสาํหรับทําการเปลี่ยนเปน
รถบรรทุกหกลอ (เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึน้พระธาตุอินทรแขวน
ได)ใชเวลาเดินทางจากคิมปูนแคมป�ถงึยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง  
 
 
 
พิเศษสุด นําทานน่ังกระเชาไฟฟ�า ขึน้สูสถานีพระธาต ุใชเวลาประมาณ 10 นาท ีให
ทานไดสัมผัสกบับรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึน้ชมพระธาตุอินแขวน  
*หมายเหต ุในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตสุดุวิสัยจาก 
ธรรมชาติที่ไมสามารถขึ้นได ทางบรษัิทฯจะเปลี่ยนเปน 
ขึ้นรถบรรทกุแทนโดยสงวนสทิธิ์การคนืเงินทุกกรณี** 
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหต ุ:  
ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครัง้เดียวคะ  
เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย นําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอนิทรแขวน 
Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 
1,200 เมตร ลกัษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ต้ังอยูบนกอนหนิกลมๆ ทีต้ั่ง
อยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยนืกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักด์ิสิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหนิกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุล
เร่ือยไปตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนา พระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถอื
เปนพระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตแุกวจฬุามณีบนสรวงสวรรค โดยเช่ือวาถาผูใด
ไดมานมัสการพระธาตอิุนทรแขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ันจะมีแตความสขุความเจริญ พรอมทั้ง
ขอสิ่งใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทกุประการ ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปด
ทององคพระธาตุอนิทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรษุ สวนสุภาพสตร ีสาม
รถอธฐิาน และฝากสภุาพบุรษุเขาไปปดแทนได 
**สําหรบัจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริ่มตน 2,000
จาต/ชุด** 

คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรม 



 

 

จากน้ันทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที ่
พระเจดียไดตลอดทัง้คืนแต ประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบรุษุ จะเปดถึงเวลา 21.00 
น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกนัลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณ
พื้นที่น้ันมีความเย็นมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรบันักทองเที่ยวที่
ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอนิแขวน  โรงแรมไมไดหรหูราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากดั 
แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศ
เย็นสบาย และไมสามารถเลือกหรอืรีเควสโรงแรมได  
 
วันทีส่อง พระธาตุอินทรแขวน-เจดียไจปุ�น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสนเจาทตัยี-

พระมหาเจดียชเวดากอง    ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

05.00 น.  อรุณสวัสด์ิยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูทีต่องการใสบาตรพระธาตุอินแขวน  
กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ  
สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซือ้ไดโดยจะมรีานคาจําหนายราคาอาหารเร่ิมตนชุดละ 
3,000-10,000จาต 

  ดอกไมธูปเทียนเร่ิมตนชุดละ 2,000 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย 



 

 

06.30น.   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น.  ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนน่ังรถ ถึงคิมปุนแคมป� เปล่ียนเปนรถโคชปรับอากาศ เดินทางสู

กรุงหงสาวดี  
  ชม เจดียไจปุ�น สรางในป 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง 4 ทศิ สงู 30 

เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสมัพทุธเจา (ผินพระพกัตรไปทางทิศ
เหนือ) กบัพระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ  

 พระพทุธเจามหากัสสปะ (ทศิตะวันตก)เลากันวาสรางขึ้นโดยสตรีสี่พีน่องทีม่ีพุทธศรัทธา 
 สูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวช่ัวชีวติ ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไป 
 แตงงาน ร่ําลือกนัวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวขึ้นทันที  
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง ไบรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
**เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว ** 
บาย    นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนทีท่ีม่ีพุทธลกัษณะ

ที่สวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทัว่
ประเทศและเปนพระนอนทีง่ดงามที่สดุของพมาองคพระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแม
จะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทตัจีที่ยางกุง แตกง็ามกวาโดยพระบาทจะวางเหล่ือม
พระบาท เปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทยนําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง  
จากน้ัน  สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพทุธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16ฟุตซึง่เปนพระทีม่คีวามพระทีม่ีความสวย
ที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108    ประการ   

เย็น  นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศ
พมาอายกุวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหงเมอืงดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมือง



 

 

ยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา สถานทีแ่หงน้ีมี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพร
กอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดา
กอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสริมงคลนอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกิดประดษิฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องคหากใครเกิดวันไหนกใ็หไปสรงน้ํา
พระประจําวันเกิดตน จะเปนสริิมงคลแกชีวติ พระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดย
กษตัริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายใน
ประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพทุธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะบริขารของ
พระพทุธเจาองคกอนทัง้สามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆ
จํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของ
วิหารส่ีทิศซึง่ทาํเปนศาลาโถงครอบดวยหลงัคาทรงปราสาทซอนเปนช้ันๆงานศิลปะและ
สถาปตยกรรมทกุช้ินที่รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมตํีานานและภมูิหลงัความ
เปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุง
เสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลงัชาวพมา ชวยกันกูขึน้มาแขวนไวที่เดิมไดจงึถอื
เปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึง่ชาวพมาถอืวาเปนระฆังศักด์ิสิทธิ์ใหตีระฆัง 3คร้ังแลว
อธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการชมแสงของอัญมณีที่ประดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละ
จุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
   วันทามิอตุตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสตัตงัสะรัตนะ 
 ปฐมังกกุสนัธังสุวรรณะตันตงัธาตุโยธัสสะตทิุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
 ธัสสะติตติยังกัสสปงพุทธจีวะรังธาตโุยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธสัสะต ิ

อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตโุยอหังวนัทามิสพัพะทาอหังวันทามิสริะสา 
  *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมทีแ่ปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น. ไ บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารชาบชิูบฟุเฟ�ต เต็มอิ่มกับชาชูช ิสกุี้หมอไฟและซชิู 
สารพัดหนาในเครือโออชิิ 

จากน้ัน  นําทานเขาสูที่พัก** 

โโรงแรมหรรูะดบั 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 
หรือ นําทานเขาสูที่พัก**โรงแรมหรูระดบั 5 ดาว SEDONA HOTEL YANGON 5* 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ 

ครฑุ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

 
**ที่พัก โรงแรมหรหูราระดับ 5 ดาวที่เขารวมโปรโมช่ัน โดยทางทัวรจะเปนผูจัดลงเลือกพักโรงแรม
เทาน้ัน** 
 
 
 
 
วันทีส่าม ยางกุง-สิเรียม-เจดียเยเลพญา-วัดบารมี-เจดียโบตะทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซบิ-

ตลาดสกอต-กรงุเทพฯ    ไ (เชา/กลางวนั/-) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองสิเรียม ซึง่อยูหางจากยางกุง

ประมาณ 45กิโลเมตรเมือ่เดินทางถงึสิเรียม 
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่เมอืง
น้ีเคยเปนเมอืงทาของโปรตุเกสในสมัย
โบราณ จนมาสิ้นสดุเมื่อปพ.ศ. 2156 รวม
สมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ทานจะ
เห็นเศษซากกําแพง 
สไตล ลูซิตา เนียนบาโรก(Lusitanian 
Baroque ) ต้ังอยูริมฝم�งแมน้ํายางกุงที่



 

 

เช่ือมตอกับแมน้ําอิระวดี นําทานน่ังเรือ ชม พระเจดียเยเลพญา พระปางมารวิชัยอัน
งดงามบนเกาะกลางน้ําอายุนับพันป เปนที่สกัการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไมวาน้ําจะขึ้นสกั
เทาไหรก็ไมมวีันน้ําทวมได ทีบ่ริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานไหวสักการะเพ่ือขอพร
พระจกบาตรหรือพระอปุคปุที่เปนทีนั่บถือของชาวพมาสามารถซือ้อาหารเลี้ยงปลาดกุ
ตัว ขนาดใหญนับรอยๆ ตวัทีว่ายวนเวียนใหเห็นครบีหลังทีโ่ผลเหนือผิวน้ํา จากน้ันนํา
ทานเดินทางกลบัยางกุง 

เที่ยง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร** 
จากน้ัน  นําทานเดินทางสู วัดบารมี ใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา ที่เช่ือวายังมีชีวติอยูจริง 

ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อนํามาวางบนมอื จะสามารถเคลือ่นไหวไดอีกทั้งวดัน้ียังไดช่ือวา
เปนที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากที่สุด
ดวยไมวาจะเปนของพระโมคาลา  พระสารีบุตร 
และองคพระอรหันตตาง ๆพรอมรบัพระธาตุ
เพ่ือนํากลับไปบชูาเพ่ือความเปนสิริมงคล
ฟรี!!ชมเจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพนั
นายเพื่อบรรจุพระบรมธาตทุี่พระสงฆอินเดีย  
8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 
เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝ�ายสมัพันธมติรเขากลางองคจงึพบโกศทองคําบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอกี 2องค และพบพระพทุธรูปทอง เงิน สาํริด 700องค และจารึก
ดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่
ประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมมีมุสําหรับฝกสมาธหิลายจุดในองคพระเจดีย 

 
จากน้ัน นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย

วิธีการสกัการะรปูปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิง่ใดแลวสมตามความปรารถนา
ก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัต
โบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงนิจะเปนดอลลา บาท หรือจาด กไ็ด (แตแนะนํา
ใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ 
ไหวขอพรแลวดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกบัน้ิวชี้
ของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไวจากน้ันนําทานขามฝم�งไปอีก



 

 

ฟากหน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซบิซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเม๊ียะ”ตามตํานาน
กลาววา นางเปนธดิาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไม
ยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวติไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว
ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซบิเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจาก
เทพองคน้ีกันมากเชนกนัการบชูาเทพกระซบิ บชูาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และ
ผลไม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  นําทานเที่ยว

ชม ตลาดโบโจก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอต(Scot Market)
เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยงัเปนอาณานิคมของอังกฤษ 
เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลงั สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด 
เชน เคร่ืองเงิน ทีม่ศิีลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี 
หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคา
สูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่  DD 4239 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทบัใจมรูิลืม 
** รายการขึ้นพระธาตอุินแขวนทางผูจัดขอสงวนสทิธิ์ในการสลับวนัขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม 
แจงใหทานทราบลวงหนา เน่ืองจากปจจบุันมีนักทองเที่ยวเดินทางขึ้นเปนจํานวนมาก และดวย 
โรงแรมมีจํานวนจํากัด ทําใหหองพักไมเพียงพอตอการรองรับนักทองเที่ยว ในกรณีหองคืนแรก 



 

 

เต็ม ทางผูจัดจะสลบัขึ้นเปนวันที่สองแทน คะ ** 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเทีย่ว 
ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง สิเรียม อินทรแขวน บิน DD 
PARK ROYAL YANGON or SEDONA YANGON HOTEL 5* 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมีเตียง พักเดี่ยว 

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 14,900 14,500 13,900 3,000 
13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000 
14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
19 เม.ย.62 21 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
20 เม.ย.62 22 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
26 เม.ย.62 28 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
03 พ.ค.62 05 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
04 พ.ค.62 06 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
10 พ.ค.62 12 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
11 พ.ค.62 13 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
17 พ.ค.62 19 พ.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
24 พ.ค.62 26 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 



 

 

25 พ.ค.62 27 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
01 มิ.ย.62 03 มิ.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
07 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 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 12,900 12,500 11,900 3,000 
05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000 
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000 
16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
 
อัตราคาบริการรวม 
  ตั๋วเครื่องบนิช้ันทศันาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋  
  ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพ่ิม

เงินพักหองเดี่ยว) 
  อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
  คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
  คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
  คารถโคชรับ-สงสถานทีท่องเที่ยวตามรายการระบ ุ



 

 

  คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
  ประกนัอุบตัิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
  ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดนิทาง) 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
  ภาษีหกั ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
  คาทําหนังสือเดนิทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ
  คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ที่สัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อนิเตอรเน็ต,

มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
  คาใชจายอนัเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อบุัตภิัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองและเจาหนาทีก่รมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความควบคุม
ของบริษทัฯ 

  คาทปิไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทรปิ/ลูกทัวร 1 ทาน(บงัคบัตาม
ระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

  คาทปิหัวหนาทวัรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะ
แตไมบังคับทิปคะ) 
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสทิธพํิานักในดินแดนของ
อีกฝ�ายหนึง่ เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วนั ซึง่จะมีผลบังคับใชตัง้แตวนัที่ 11 สงิหาคม 
2558 ทัง้น้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทวัรจะตองเรียกเก็บ
คาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 

 
เงื่อนไขการสาํรองที่น่ังและการยกเลิกทัวร 

การจองทัวร : 
  กรณุาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่เหลือชําระ

ทันทกีอนการเดนิทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะน้ันถอืวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วนั) 



 

 

กรณียกเลกิ : 
  ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วนั บรษัิทฯ จะคืนเงนิคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนใน

กรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม
มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

  ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทวัร 50% และริบเงินมัดจําทัง้หมด 
  ยกเลิกภายใน 14 วนั กอนการเดินทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไม

วากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
กรณีเจ็บป�วย :  

  กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง 
บรษัิทฯ จะทาํการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลกิหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความเปนจริง 

  ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วนัทําการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี 
 
 

เงื่อนไขอ่ืน ๆ :  
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บคาใชจายทัง้หมด กรณทีานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บรษัิทฯ กําหนดไว (15 ทานขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบรษัิทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บรษัิทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

  คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จงึออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 ทาน 
ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดนิทางไปดวยโดยทางบรษัิทจะแจงใหทานทราบลวงหนา 10 วัน
กอนการเดินทาง 

  กรณีทีท่านตองออกตั๋วภายใน เชน (ตัว๋เครือ่งบิน, ตัว๋รถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาทีทุ่กครัง้กอนทําการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรบัเปลี่ยนไฟลทบนิ 
หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบรษัิทฯ จะไมรบัผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถา
ทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือ
วาทานยอมรับในเงื่อนไขดงักลาว 



 

 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถกูปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  บรษัิทฯมีสทิธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณทีี่เกิดเหตุสดุวิสัยจนไมอาจแกไขได  
  เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดนิทางเปนสําคญั 
  หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จดุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 
6 เดือน บรษัิทฯไมรบัผิดชอบหากอายุเหลอืไมถึงและไมสามารถเดินทางได ) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบิน
ยกเลิกบนิ , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณทีานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษัิทฯหรือเหตุภัยพิบตัิทางธรรมชาติ(ซึง่
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสดุวสิัย ซึง่อาจจะปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตวั ซึ่งไมไดเกิดจากอุบตัิเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรบัในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตสุุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร) 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบรษัิทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษัิทฯไดชําระ
คาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

  ทางบรษัิทฯจะไมรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีทีก่ระเป�าเกิดสูญหายหรือ
ชํารดุจากสายการบิน 



 

 

  กรณีทีก่ารตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ี่จะไมคนืคาบริการไมวากรณี
ใดๆทัง้สิ้น 

  ตั๋วเครื่องบนิเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีทีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนช่ือได 

  เม่ือทานตกลงชาํระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษัิทฯหรือชําระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงือ่นไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตน
น้ีแลวทั้งหมด 

  กรุปที่เดินทางชวงวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่องการนัตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคนืเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมด 

  กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกบัคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคนืคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 
 

** กอนตดัสินใจจองทวัรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท** 
**แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 


