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วันแรก กรุงเทพฯ-ยํางกุ๎ง-หงสาวดี-วัดไจ๎คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค๎มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -

น่ังกระเช๎าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)    (-/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6 
Nok Air (DD)โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ านวยความสะดวกแก่ทกุท่าน 

06.30 น. เดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน DD 4230  
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว Nok Air (DD)โดยมี

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน(เวลาท๎องถิ่นท่ีเมียนมําร์ ช๎ากวําประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้น น าท่าน
เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ 
และ อายุมากกว่า 400 ปี อยูห่่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45
ชม. 

จากนั้น  น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กวํา 1,000 รูป ท่ี  
  วัดไจ๎คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทํานสามารถนําสมุด ปากกา 

ดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหํงน้ีได๎ 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนู
พิเศษ ก๎ุงแมํนํ้าเผาตัวใหญํทํานละ 1ตัว ** 

หลังอาหารน าท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 
1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่า เจดีย์
ช เ ว ม อ ด อ ร์  ห รื อ  พ ร ะ ธ า ตุ มุ เ ต า
(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า น าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาว
มอญและชาวพม่าเช่ือกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธ์ิมาก 
ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่า
และศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่
ศักดิ์สิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร 
กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สทิธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่
ที่พระเจ้าหงสาลิ้นด า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนข้ึน
ครองราชย์ ทํานจะได๎นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดีย์องค์ท่ีหักลงมา
เพ่ือเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตให๎เจริญรุํงเรืองยิ่งขึ้นไป 
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จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผ้ึง(KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์

เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลอือยู่ ท าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระ
เจ้าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของพระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่ งนี้ได้
เหลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอ้างอิงจาก
พงศาวดาร เดินทางสู่ เมืองไจ๎โท ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชม แมํนํ้าสะโตงสถานที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหาร 
พม่าไล่ตามซึ่งน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของ
พม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝุายไทยได้ข้ามแม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยปูองกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมา
ได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้า 
คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี  
พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ าสะโตงนนับเป็นพระแสง 
อัษฎาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันน้ี  

น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทาง 
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ประมาณ 1 ช่ัวโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแค๎มป์ซึ่งเป็นจุดส าหรับท าการ
เปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล๎อ (เป็นรถประจําเส๎นทางชนิดเดียวท่ี
จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได๎)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปนู
แค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ช่ัวโมง  
พิเศษสุด นําทํานน่ังกระเช๎าไฟฟ้า ขึ้นสูํสถานีพระธาตุ ใช๎เวลา
ประมาณ 10 นาที ให๎ทํานได๎สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงาม
อีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน  
*หมายเหตุ ในกรณีกระเช๎าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจาก 
ธรรมชาติท่ีไมํสามารถขึ้นได๎ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็น 
ขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 
พักท่ี Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden 
Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได๎แคํครั้งเดียวคํะ  
เชิญทุกทํานพักผํอนตามอัธยาศัย น าท่านชม เจดีย์ไจ๎ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda 
(Golden Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 
เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศา
ธาตุศักดิ์สิทธ์ิที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไปตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจ าปีเกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบน
สรวงสวรรค์ โดยเช่ือว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อม
ทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ ทํานสามารถเตรียมแผํนทองคําไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน 
(เข๎าไปปิดทองได๎เฉพาะสุภาพบุรุษ สํวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข๎าไปปิดแทนได๎ 
**สําหรับจุดไหว๎พระธาตุด๎านบนจะมีบริการแผํนทองคําเปลวราคาเริ่มต๎น 2,000จ๏าต/ชุด** 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ ห๎องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมัสการหรือนัง่สมาธิที่ 
พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืนแต่ ประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาว
หรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนัง่เนื่องจากบรเิวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก 
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หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร๎างเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักทํองเท่ียวท่ีขึ้นไปกราบนมัสการ 
พระธาตุอินแขวน  โรงแรมไมํได๎หรูหราเหมือนเมืองยํางกุ๎งและมโีรงแรมจาํกัด แตํได๎เรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรม

มีเป็นห๎องพัดลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย และไมํสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได๎  
 
 

วันท่ีสอง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ๎ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย-ีพระมหาเจดียช์เวดากอง    
                                (เชา๎/กลางวัน/เย็น) 

05.00 น.       อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับนะคะ  
  ส าหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจ าหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าต 
  ดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ 2,000 จ๊าต ท าบุญตามอัธยาศัย 
06.30น.    บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.      ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนน่ังรถ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี  
  ชม เจดีย์ไจ๏ปุ่น สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จ

พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ  
 พระพุทธเจ้ามหากสัสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรสีี่พี่น้องที่มีพทุธศรัทธาสงูสง่และต่างใหส้ัตย์ 
 สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ช่ัวชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าท าให้พระพุทธรปูองค์นั้นเกิด 
 รอยร้าวข้ึนทันที  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ ก๎ุงแมํนํ้าเผาตัวใหญํทํานละ 1 ตัว ** 
บ่าย    นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  

ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 
เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระ
บาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทยน าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง  จากนั้น  สักการะพระพุทธ
ไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มี
ความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108    ประการ   

เย็น  น าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อย
กว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า  สถานท่ีแหํงน้ีมี 
ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกํอนออกรบทํานสามารถนําดอกไม๎ธูปเทียน ไปไหว๎ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ช
เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร๎างบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให๎ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแกํชีวิต 
พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบ
สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้า
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องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับ
อยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทศิซึ่งท าเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นช้ันๆ
งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกันข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมา
ทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลัง
ชาวพม่า ช่วยกันกู้ข้ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธ์ิให้ตี
ระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ด่ังต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะ
ได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําไหว๎พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
   วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 

 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
 ธัสสะติตตยิังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธสัสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธสัสะติ 

อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 
  *** อธิษฐานพร๎อมด๎วยใบไม๎ที่แปลวําชัยชนะและความสาเร็จ *** 

19.00น.  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ เต็มอ่ิมกับชาชูชิ สุกี้หม๎อไฟและซูชิ สารพัด
หน๎าในเครือโออิชิ 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร ์
สั ต ว์
สัญลักษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช๎างมีงา ช๎างไมํมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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จากน้ัน  นําทํานเข๎าสูํท่ีพัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5* 

หรือ นําทํานเข๎าสูํท่ีพัก**โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว SEDONA HOTEL YANGON 5* 

 
**ท่ีพัก โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวท่ีเข๎ารํวมโปรโมชั่น โดยทางทัวร์จะเป็นผ๎ูจัดลงเลือกพักโรงแรมเทําน้ัน** 

 
วันท่ีสาม ยํางกุ๎ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๏อต-กรุงเทพฯ                                                                              
                                                       (เชา๎/กลางวัน/-) 

เช๎า  บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น เดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45

กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตา
ของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัย
โบราณ จนมาสิ้นสุดเมื่อปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมัยพระเจ้า
ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพง 
สไตล์ ลูซิตา เนียนบาโรก(Lusitanian Baroque ) 
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าย่างกุ้งที่เช่ือมต่อกับแม่น้ าอิระวดี  น า
ท่านน่ังเรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา พระปางมารวิชัยอัน
งดงามบนเกาะกลางน้ าอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของ
ชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้ าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน้ า
ท่วมได้ ที่บริ เวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นําทํานไหว๎
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สักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระอุป
คุปท่ีเป็นท่ีนับถือของชาวพมําสามารถซื้อ
อาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญํนับร๎อยๆ 
ตัวท่ีวํายวนเวียนให๎เห็นครีบหลังท่ีโผลํเหนือ
ผิวนํ้า จากนั้นน าท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **
เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง+สลัดก๎ุงมังกร** 

จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระ
เกศาของพระพุทธเจ้า ที่เช่ือว่ายังมีชีวิตอยู่จริง 
ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อน ามาวางบนมือ 
จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดน้ียังได้ช่ือว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีรกิธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโม
คาลา  พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆพร๎อมรับพระธาตุเพ่ือนํากลับไปบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคลฟรี!!ชม
เจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย  8 รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ใน
ปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝุายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุ
อีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดีย
ทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์
พระเจดีย์ 

 
จากนั้น น าท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปป้ันเทพ

ทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแล๎วสมตามความปรารถนาก็ ให๎เอาดอกไม๎ ผลไม๎ โดยเฉพาะมะพร๎าวอํอน กล๎วย
หรือผลไม๎อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให๎เอาเงินจะเป็นดอลลํา บาท หรือจ๏าด ก็ได๎ (แตํ
แนะนําให๎เอาเงินบาทดีกวําเพราะเราเป็นคนไทย)แล๎วเอาไปใสํมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว๎ขอพรแล๎วดึก
กลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว๎จากน้ันก็เอาหน๎าผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีแคํน้ีทํานก็จะสมตามความ
ปรารถนาท่ีขอไว๎จากน้ันนําทํานข๎ามฝ่ังไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์
เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกิน
เนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต๎องไป
กระซิบเบาๆ ห๎ามคนอ่ืนได๎ยิน ชาวพมํานิยมขอพรจากเทพองค์น้ีกันมากเชํนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด๎วย
นํ้านม ข๎าวตอก ดอกไม๎ และผลไม๎ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น  น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๏ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๏อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่

ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง 
สินค้าที่จ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งาน
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แกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป แปูงทานาคา เป็นต้น  (หากซื้อสิ้นค๎าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรับเงินด๎วย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะต๎องแสดงให๎ศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

21.00 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี  DD 4239 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

** รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผ๎ูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลับวันขึ้นตามความเหมาะสมโดยไมแํจ๎งให๎ 
ทํานทราบลํวงหน๎า เน่ืองจากปัจจุบันมีนักทํองเท่ียวเดินทางขึ้นเป็นจํานวนมาก และด๎วยโรงแรมมีจาํนวน 
จํากัด ทําให๎ห๎องพักไมํเพียงพอตํอการรองรับนักทํองเท่ียว ในกรณีห๎องคืนแรกเต็ม ทางผ๎ูจัดจะสลับขึ้นเป็น 

วันท่ีสองแทน คํะ ** 
 

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

อัตราคําบริการและเง่ือนไขรายการทํองเท่ียว 

ตาราง วันเดินทาง ราคา พมํา ยํางกุ๎ง สิเรียม อินทร์แขวน บิน DD 
PARK ROYAL YANGON or SEDONA YANGON HOTEL 5* 

เริ่มเดนิทาง กลับจากเดินทาง จํานวน ผู๎ใหญ ํ เดก็มีเตยีง เดก็ไมํมีเตียง พกัเดี่ยว 

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 11,900 11,500 10,900 3,000 
19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 
26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 
03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 9,999 9,999 9,999 3,000 
09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 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 11,900 11,500 10,900 3,000 
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

 
อัตราคําบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร๎อมกรุ๏ป อยูํตํอต๎องเสียคําเปลี่ยนแปลงตั๋ว  
 ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห๎องละ 2-3 ทําน (กรณีมาไมํครบคํูและไมํต๎องการเพ่ิมเงินพักห๎องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
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 คําเข๎าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คําระวางนํ้าหนักกระเป๋าไมํเกิน 20 กก.ตํอ 1 ใบ 
 คํารถโค๎ชรับ-สํงสถานท่ีทํองเท่ียวตามรายการระบุ 
 คําไกด์ท๎องถิ่นและหัวหน๎าทัวร์นําเท่ียวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์) เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คําประกันอุบัติเหตุ

และคํารักษาพยาบาล ค๎ุมครองเฉพาะกรณีท่ีได๎รับอุบัติเหตุระหวํางการเดินทาง ไมํค๎ุมครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินสํวนตัว
และไมํค๎ุมครองโรคประจําตัวของผ๎ูเดินทาง 
 

 ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง) 
อัตราคําบริการไมํรวม 

 ภาษีหัก ณ ท่ีจําย 3%และภาษีมูลคําเพ่ิม 7% 
 คําทําหนังสือเดินทางไทย และคําธรรมเนียมสําหรับผ๎ูถือพาสปอร์ตตํางชาติ 
 คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดท่ีไมํได๎ระบุไว๎ใน

รายการ 
 คําใช๎จํายอันเกิดจากความลําช๎าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท๎วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมํให๎ออกและเขา๎เมืองจากเจ๎าหน๎าท่ีตรวจคนเข๎าเมืองและเจา๎หน๎าท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตํางประเทศซึ่ง
อยูํนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คําทิปไกด์ท๎องถิ่น,คนขับรถ,ผ๎ูชํวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ทําน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
คํะ) 

 คําทิปหัวหน๎าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกทํานคํะ(ไมํรวมในทิปไกด์ท๎องถิ่นและคนขับรถนะคะแตํไมํบังคับทิปคํะ) 
** ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมยีนมาร์ได๎ลงนามความตกลง ยกเว๎นการตรวจลงตราผ๎ูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผํานทํา
อากาศยานนานาชาติ และจะมสีิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมํเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช๎
ตั้งแตํวันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ท้ังน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต๎องกลับมายื่นวีซําปกติอีก ทางทัวร์จะต๎องเรียกเก็บคําวี
ซําเพ่ิมอีกทํานละ 1,000 บาท ** 

 
เง่ือนไขการสํารองท่ีน่ังและการยกเลิกทัวร์ 

การจองทัวร์ : 
 กรุณาจองทัวร์ลํวงหน๎า กํอนการเดินทาง พร๎อมชําระมัดจํา 5,000 บาท สํวนท่ีเหลือชําระทันทีกํอนการเดินทางไมํน๎อย

กวํา 15 วัน มิฉะน้ันถือวําทํานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชํวงเทศกาลกรุณาชําระกํอนเดินทาง 21 วัน) 
กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกการเดินทางกํอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคํามัดจําให๎ท้ังหมด ยกเว๎นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไมํมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กํอนการเดินทาง หักคําทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําท้ังหมด 
 ยกเลิกภายใน 14 วัน กํอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคําทัวร์ท้ังหมดไมํวํากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะทําการเลื่อน            

การเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํท้ังน้ีทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายท่ีไมํสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได๎ตาม
ความเป็นจริง 

 ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันกอํนลํวงหน๎าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี 
เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายท้ังหมด กรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบตาม
จํานวนท่ีบริษัทฯ กําหนดไว๎ (15 ทํานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทฯ และผ๎ูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตําง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของทําน 

 คณะผ๎ูเดินทางจํานวน 10 ทํานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีผ๎ูเดินทางไมํถึง 10 ทําน ไมํมีหัวหน๎าทัวร์ไทยรํวม
เดินทางไปด๎วยโดยทางบริษัทจะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 10 วันกํอนการเดินทาง 

 กรณีท่ีทํานต๎องออกต๋ัวภายใน เชํน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ๎าหน๎าท่ีทุกครั้งกํอนทําการออก
ตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไมํได๎แจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ทางบริษัทฯ จะไมํ
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ๎าทํานออกต๋ัวภายในโดยไมํแจ๎งให๎ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวํา
ทํานยอมรับในเง่ือนไขดังกลําว 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมนํ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการทํองเท่ียวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธในการเข๎า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎  
 เท่ียวบิน , ราคาและรายการทํองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผ๎ูเดินทางเป็น

สําคัญ 
 หนังสือเดินทางต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผ๎ูมีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือทํองเท่ียว

เทําน้ัน (หนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน บริษัทฯไมํรับผิดชอบหากอายุเหลือไมํถึงและไมสํามารถ
เดินทางได๎ ) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลําชา๎ของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท๎วง,การนัดหยุด
งาน,การกํอจลาจล หรือกรณีทํานถูกปฎิเสธการเขา๎หรือออกเมืองจากเจ๎าหน๎าท่ีตรวจคนเข๎าเมือง หรือ เจ๎าหน๎าท่ีกรม
แรงงานท้ังจากไทยและตาํงประเทศซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค๎า
จะต๎องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผ๎ูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไมํได๎เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทํองเท่ียว(ซึ่งลูกค๎าจะต๎องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯไมํครบ อาทิ ไมํเท่ียวบางรายการ,ไมํทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะคําใช๎จาํยทุกอยาํงทางบริษัทฯได๎ชําระคําใชจ๎ํายให๎ตัวแทนตํางประเทศแบบเหมาจํายขาด กํอนเดินทาง
เรียบร๎อยแล๎วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมํรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนักทํองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเข๎าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตํางประเทศปฎิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศท่ีระบุไว๎ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใดๆท้ังสิ้น 

 ตัว๋เครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทํานไมํเดินทางพร๎อมคณะไมํสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสํามารถเปลี่ยน
ชื่อได ๎

 เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําท้ังหมดหรือบางสํวนผํานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือวําทํานได๎ยอมรับในเง่ือนไขข๎อตกลงตํางๆท่ีได๎ระบุไว๎ขา๎งต๎นน้ีแล๎วท้ังหมด 

 กรุ๏ปท่ีเดินทางชํวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผํานตัวแทนในประเทศหรือตํางประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษ เชํน Charter Flight , Extra Flight จะไมํมีการคืนเงินมัดจําหรือคําทัวร์ท้ังหมด 

 กรณีใช๎หนังสือเดินทางราชการ(เลมํนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการทํองเท่ียวกับคณะทัวร์ หากทํานถูกปฏิเสธในการเข๎า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมํคืนคําทัวร์และรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 
 

** กํอนตัดสินใจจองทัวร์ควรอํานเง่ือนไขการเดินทางอยํางถํองแท๎แล๎วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของทํานเอง** 


