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วนัแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วดัไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวงับุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอนิทร์
แขวน-น่ังกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึน้พระธาตุ) (-/กลางวัน/เย็น) 

04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์  ประตู 6 Nok Air (DD)โดยมี
เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้โดยเท่ียวบิน DD 4230  
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่

เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซ่ึงในอดีต
เป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่โมง 
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จากนั้น น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ทีว่ัดไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น
จ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทีว่ดัแห่งนีไ้ด้ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว ** หลงัอาหารน าท่านเขา้ชม
พระธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของ
พม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่าน
นมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่ง
กลมกลืน พระเจดียสู์ง377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ี
ตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตก
กระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็น
ท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์ท่านจะได้
นมัสการ ณจุดอธิษฐานอนัศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดีย์องค์ทีหั่กลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึง
เปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป 

จากนั้น น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง้(KanbawzaThardi Palace)ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์
เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท  าให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ 
พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของพระนางสุพรรณกลัยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงั
แห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอย ทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดย
อา้งอิงจากพงศาวดาร  

 
 
 

  
 
 
 
 
 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

 

เดินทางสู่ เมืองไจ้โท ระหว่างทางท่านจะได้พบกบัสะพานเหล็กท่ี
ขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตงสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงใน
อดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา 
ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระ
มหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหน้าของ
พม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ า
ไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้มตามมาได้ ได้มีการ
ปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสง
ปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอ
ชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้าม
ปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง"นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยู่
จนถึงทุกวนัน้ี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง คิ้มปูน
แค้มป์ซ่ึงเป็นจุดส าหรับท าการเปล่ียนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึน้พระ
ธาตุอนิทร์แขวนได้)ใชเ้วลาเดินทางจากคิมปูนแคม้ป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  

พิเศษสุด!! น าท่านน่ังกระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีก
แบบของการขึน้ชมพระธาตุอนิแขวน  

*หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึน้ได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึน้รถบรรทุกแทน
โดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทุกกรณ*ี* 

พกัที ่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel 
จะขึ้นอินแขวนได้แค่คร้ังเดียวค่ะ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย น าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์
แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็น
เจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกราน
วา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งค์ยอ่มท าให้หินกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่ง
สมดุลเร่ือยไปตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทร์แขวนน้ีให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิด
ของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 
คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ  
ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน
สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ **ส าหรับจุดไหว้พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่น
ทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชุด** 

 

mailto:booking@travelwizus.com
http://www.travelwizus.com/


 

 
บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      

โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที ่11/09342 

 

 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ด้

ตลอดทั้งคืนแต่ ประตูเหลก็ที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลม
หรือผา้ห่มผา้พนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก 

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิแขวน สร้างเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับนักท่องเทีย่วทีขึ่น้ไปกราบนมัสการพระธาตุอนิ
แขวน  โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจ ากดั แต่ได้เร่ืองความสะดวกจากการเดินทาง บาง
โรงแรมมีเป็นห้อง พดัลม เน่ืองจากบนเขามีอากาศเยน็สบาย และไม่สามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได้  

 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลยีว-พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    
                                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

05.00 น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบันะคะ 
ส าหรับอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือได้โดยจะมีร้านคา้จ าหน่ายราคาอาหารเร่ิมต้นชุดละ 3,000-10,000 จ๊าต 
ดอกไมธู้ปเทียนเร่ิมตน้ชุดละ2,000จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั 

06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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07.30 น.  น าท่านอ าลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั เปลี่ยนน่ังรถ ถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหง
สาวดี ชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องค์
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ 
พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)เล่ากนัว่าสร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพี่น้องท่ีมีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์
สาบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือกนัวา่ท าให้พระพุทธรูปองคน์ั้นเกิด
รอยร้าวข้ึนทนัที  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้เผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว ** 
บ่าย   นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของ

มอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองค์
พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะ
วางเหล่ือมพระบาท เป็นลักษณะท่ีไม่เหมือนกับพระนอนของไทยน าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุ้ง  จากนั้ น  
สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16
ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108    ประการ  

เยน็  น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อย
กวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่า สถานที่แห่งนี้มี 
ลานอธิฐาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทยีน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเว
ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน ้าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค าทั้งหมดน ้าหนกัยีสิ่บ
สามตนัภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้
องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดบัด้วยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่
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ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท
ซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิ
หลงัความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ าย่างกุ้งเสียก่อนองักฤษกู้
เท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึงชาวพม่า
ถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆงั 3คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับน
ยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป 

 
 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลมัเมสัตตังสะรัตนะ 

ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย 
ธัสสะติตติยงักสัสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงัโคตะมังอตัถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 

อหังวนัทามิตุระโตอหังวนัทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวนัทามิสิระสา 
  *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 
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19.00น.  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิม่กบัชาชูชิ สุกีห้ม้อไฟและซูชิ ข้าวป้ันสารพดัหน้าใน
เครือโออชิิ 

 

**น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวทีเ่ข้าร่วมโปรโมช่ัน โดยทางทวัร์จะเป็นผู้จัดลงเลือกพกัโรงแรมเท่าน้ัน** 
 

โรงแรมระดับ 4 ดาว  BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+ 

 
หรือ** JASMINE PALACE HOTEL YANGON ระดับ 4 ดาว ** 
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หรือ โรงแรมระดับ 4 ดาว  SKY STAR HOTEL 4 STAR 

  
 
 

วนัทีส่าม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วดับารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                                                                               
                                     (เช้า/กลางวนั/-) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซ่ึงอยู่ห่าง

จากยา่งกุง้ประมาณ 45  กิโลเมตรเม่ือเดินทางถึงสิเรียม 
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึงเมืองน้ีเคยเป็น
เมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้ งแต่ในสมัย 
นายพลฟิลิปเดอบริโต ยี นิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือปีพ.ศ. 
2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะ
เห็ น เศษซ ากก าแพ งสไตล์  ลู ซิ ต า เนี ยนบ าโรก
(Lusitanian Baroque ) ตั้ งอยู่ ริม ฝ่ั งแม่น ้ าย่างกุ้ ง ท่ี
เช่ือมต่อกบัแม่น ้ าอิระวดี  น าท่านนัง่เรือ ชม พระเจดีย์
เยเลพญา พระปางมารวิชัยอนังดงามบนเกาะกลางน ้ า
อายุนบัพนัปี เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่วา่
น ้ าจะข้ึนสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วมได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ  น าท่านไหว้สักการะเพ่ือขอพรพระจกบาตร
หรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับถือของชาวพม่าสามารถซ้ืออาหารเลีย้งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียน
ให้เห็นครีบหลงัทีโ่ผล่เหนือผวิน า้ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัยา่งกุง้  
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เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิศษ เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร** 
จากนั้น  น าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริง ดว้ยองค์พระเกศาธาตุน้ี

เม่ือน ามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งวดัน้ียงัไดช่ื้อวา่เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุด
ดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหันต์ต่าง ๆพร้อมรับพระธาตุเพ่ือน ากลับไปบูชา
เพ่ือความเป็นสิริมงคลฟรี!!ชมเจดีย์โบตาทาวน์สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 
รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค า
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษา
บาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และ
มีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบยหีรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิ
ของชาวพม่าและชาวไทย วธีิการสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตามความปรารถนาก ็ให้
เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ให้เอา
เงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือ จ๊าด ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัต
โบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเกบ็รักษาไว้จากน้ันกเ็อาหน้าผากไปแตะกับนิ้วช้ีของนัตโบโบยี
แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากน้ันน าท่านข้ามฝ่ังไปอีกฟาก  หน่ึงของถนน เพื่อสักการะ เทพ
กระซิบซ่ึงมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยา่งแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือส้ินชีวติไปกลายเป็นนตัซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้
ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกัน
การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ 
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จากนั้น  น าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของ
ชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั 
สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งาน
แกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ) 
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 
21.00 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่ DD 4239 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
 

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

** รายการขึน้พระธาตุอนิแขวนทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ 
ล่วงหน้า เน่ืองจากปัจจุบันมีนักท่องเทีย่วเดินทางขึน้เป็นจ านวนมาก และด้วยโรงแรมมีจ านวนจ ากดั ท าให้ห้องพกั 

ไม่เพยีงพอต่อการรองรับนักท่องเทีย่ว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลบัขึน้เป็นวนัทีส่องแทน ค่ะ ** 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 
ตาราง วนัเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อนิทร์แขวน บิน DD 
BEST WESTERN or JASMINE or SKY STAR HOTEL 4* 

เร่ิมเดินทาง กลบัจากเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเดี่ยว 

29 ม.ีค.62 31 ม.ีค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000 

30 ม.ีค.62 01 เม.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 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 13,900 13,500 12,900 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 13,900 13,500 12,900 3,000 

19 เม.ย.62 21 เม.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

20 เม.ย.62 22 เม.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

26 เม.ย.62 28 เม.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 

27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลีย่นแปลงตั๋ว  
 ทีพ่กัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพกัห้องเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัมื้อหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์น าเทีย่วตามรายการ 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเกบ็เพิม่หากสายการบินปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

 ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิ อาหารและเคร่ืองด่ืมทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อนิเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดทีไ่ม่ได้ระบุไว้
ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทวัร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ะ) 

 ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทปิค่ะ) 

** ขณะนีรั้ฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี ้หากมีการเปลีย่นแปลงจะต้องกลบัมาย่ืนวซ่ีาปกติอกี ทางทวัร์จะต้องเรียกเกบ็ค่าวี
ซ่าเพิม่อกีท่านละ 1,000 บาท ** 

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลกิทวัร์ 

การจองทวัร์ : 
 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทก่ีอนการเดินทางไม่น้อย

กว่า 15 วนั มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 21 วัน) 

กรณยีกเลกิ : 
 ยกเลกิการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วันหยุด

นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทาง 15 - 30 วนั ก่อนการเดินทาง หักค่าทวัร์ 50% และริบเงินมัดจ าทั้งหมด 

 ยกเลกิภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณใีด ๆ ทั้งส้ิน 

กรณเีจ็บป่วย :  
 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ  จะท าการเล่ือน            

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 
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 ในกรณเีจ็บป่วยกะทนัหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วนัท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ี

เง่ือนไขอ่ืน ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางใน
คณะเดียวกนั บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

 คณะผู้เดินทางจ านวน 10 ท่านขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยร่วม
เดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วนัก่อนการเดินทาง 

 กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน , ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่นเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า – ออก
ประเทศใด ๆ กต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีี่เกดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เทีย่วบิน , ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเทีย่ว

เท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผดิชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ ) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบิัติทางธรรมชาติ(ซ่ึงลูกค้า
จะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษัททวัร์) 
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บรษัิท แทรเวล วซิ อสั (ประเทศไทย) จ ำกดั 10/119 อำคำรเทรนดี ้ชัน้10, 1004H, ซ.สขุมุวทิ13 (แสงจันทร)์, คลองเตยเหนอื, กรงุเทพฯ 10110      
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 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯและในต่างประเทศปฎเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่นช่ือได้ 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต้่องการันตีมัดจ ากบัสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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