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DE-MM01 : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอนิทร์แขวน 4 วนั 3 คืน ( 8M) 
 

ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - วดัหงาทตัย ี- หงสาวดี - วดัไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ 
พระราชวงับุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอนิทร์แขวน - พระไฝเล่ือน - เจดีย์ไจ้ปุ่น 

พระนอนชเวตาเลยีว - เจดีย์กาบาเอ - มหาเจดีย์ชเวดากอง - วดับารมี 
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัย ี- เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทนัใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต 

 

 

  
สนามบินสุวรรณภูมิ - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - วดัหงาทตัยี - ย่างกุ้ง 

 

09.30 น. พร้อมกนัท่ี สนามบนิสุวรรณภูม ิช้ัน 4  ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการ Myanmar Airway (8M) โดยมีเจา้หนา้ท่ี
อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

11.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบิน Myanmar Airway เท่ียวบิน 8M 336   
** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง ** 

12.40 น. เดินทางถึง สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
(เวลาท้องถ่ินท่ีเมยีนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

13.30 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** เมนูพิเศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง ** จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม 
(Thanlyin) ซ่ึงอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร เม่ือเดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซ่ึง
เมืองน้ีเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งแต่ในสมยั นายพลฟิลิป เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาส้ินสุดเม่ือ
ปีพ.ศ. 2156 ร่วมสมยัพระเจา้ทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพง สไตล ์ลูซิตา เนียนบาโรก 
(Lusitanian Baroque) ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้ าอิระวดี  
 
น าท่านนัง่เรือชม พระเจดย์ีเยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวชิยัอนังดงามบนเกาะกลางน ้ าอายุ
นบัพนัปี เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม เกาะน้ีไม่วา่น ้ าจะข้ึนสกัเท่าไหร่ ก็ไม่มีวนัน ้ าท่วมได ้ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือ
บนเกาะ น าท่านไหวส้กัการะเพ่ือขอพร พระจกบาตร หรือ พระอุปคุป ท่ีเป็นท่ีนบัถือของชาวพม่า สามารถซ้ือ
อาหารเล้ียงปลาดุกตวั ขนาดใหญ่นบัร้อยๆตวั  
 
จากนั้นเดินทางกลบั ย่างกุ้ง น าท่านสกัการะ เจดย์ีหงาทตัจี เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนตั้งแต่สมยัเม่ือ 2,500 ปีก่อน เป็น 1 ใน 
10 วดั ท่ีมีช่ือเสียงของพม่า นอกจากนั้นยงัประดิษฐาน พระพทุธรูปท่ีมีความงดงาม สีทองเหลืองอร่าม สลกัจากหิน
อ่อนทั้งแท่ง เคร่ืองทรงเป็นโลหะเป็นเคร่ืองประกอบดา้นหลงัองคพ์ระเป็นเคร่ืองไมแ้กะสลกัทั้งหมด  

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั CENTRAL HOTEL // ORCHIDHOTEL // YANKIN HOTEL // NEW AYA HOTEL เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 
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ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วดัไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวงับุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - 
พระธาตุอนิทร์แขวน (รวมรถขึน้พระธาตุ) 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดหีรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมือง
มอญโบราณท่ียิง่ใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชม. 
 
น าท่านตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ณ วดัไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎก
เป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** เมนูพิเศษ กุง้แม่น ้ าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** หลงัอาหารน าท่านเขา้ชมพระ
ธาตุท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า 
เจดย์ีชเวมอดอร์ หรือ พระธาตมุุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ น าท่านนมสัการ 
ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ของ
ไทย เคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระ
เจดียสู์ง  377 ฟตุ สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟตุ มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือ
ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่าง แต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป 
เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิสิทธ์ โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ  
(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย ์ท่านจะ ไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐาน
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค  ้าจุน
ชีวติใหเ้จริญรุ่งเรืองยิง่ข้ึนไป  
 
น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึง้ (Kanbawza Thardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขดุคน้และบูรณปฏิสงัขรณ์
เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท าใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ 
พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่ง
น้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิง
จากพงศาวดาร 

บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ท่ีขา้มผา่นชมแม่น ้ าสะโตง 
สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ ซ่ึงในอดีตขณะท่ี สมเดจ็พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทย กลบัอโยธยา ไดถู้ก
ทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา 
กองหนา้ของพม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้ าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิ
ใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่น ้ าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาว
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เกา้คืบยงิถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี 
พระแสงปืนท่ีใชย้งิสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น ้ าสะโตง" นบัเป็น
พระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี  
 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ้มปูนแคม้ป์ เพื่อท าการ
เปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ินเป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์
แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางสกัพกั ก็ถึงจุดหยดุรถ เปล่ียนนัง่รถ เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา น าชม เจดย์ีไจ้ทีโย หรือ พระ
ธาตุอนิทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบัน ้ าทะเล 1,200 เมตร 
ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่า
มกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวั
อยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็น 
พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์
แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ  
ท่านสามารถเตรียมแผน่ทองค าไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทร์แขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วน
สุภาพสตรี สามารถอธิษฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดทองแทนได)้ 

ค า่ บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้ง
คืน แต่ประตูเหลก็ท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00น.  ควรเตรียม  เส้ือกนัหนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม 
ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่ เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเยน็มาก 

ทีพ่กั CENTRAL HOTEL // ORCHIDHOTEL // YANKIN HOTEL เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 
 

 

  

พระธาตุอนิทร์แขวน - พระไฝเล่ือน - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลยีว - หงสาวดี - เจดีย์กา
บาเอ - มหาเจดีย์ชเวดากอง 

 

05.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไม่ไดบ้งัคบั ส าหรับ
อาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีร้านคา้จ าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทียน 
ประมาณ 300-500 จ๊าต ท าบุญตามอธัยาศยั 

06.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น าท่านอ าลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั เปลีย่นนั่งรถ ถึงคิมปุนแคม้ป์  เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมน าท่าน
เดินทางสู่ กรุงหงสาวด ีจากนั้นน าท่านนมสัการ วดัไจ๋ป๋อรอ (วดัพระไฝเล่ือน) มีอายมุากกวา่ 2,000 ปี ซ่ึงมีเร่ืองราว
เล่ามากมาย เก่ียวกบัสถานท่ีแห่งน้ี รายการ National Geographic Society ไดเ้คยมาถ่ายท าสารคดีท่ีน่ีมากกวา่ 10 คร้ัง 
ซ่ึงในแต่ละคร้ังต าแหน่งไฝท่ีบริเวณหนา้ผาก จะไม่ตรงกนัเลยซ่ึงเป็นเร่ืองมหศัจรรยม์าก  
 
จากนั้นน าชม เจดย์ีไจ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha)  สร้างในปี 1476 มีพระพทุธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4 ทิศ 
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สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบั
พระพทุธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) เล่ากนัวา่สร้างข้ึนโดยสตรีส่ีพ่ีนอ้งท่ีมี
พทุธศรัทธาสูงส่ง และต่างใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่ าลือ
กนัวา่ท าใหพ้ระพทุธรูปองคน์ั้นเกิดรอยร้าวข้ึนทนัที นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang 
Buddha) กราบนมสัการพระพทุธรูปนอนท่ีท่ีมีพทุธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524  ซ่ึงเป็นท่ี
เคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร
ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท ซ่ึงจะเป็น 
ลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้แม่น ้ าเผาตวัใหญ่ท่านละ 1 ตวั ** หลงัอาหารน าท่านเดินทาง
กลบัสู่ กรุงย่างกุ้ง น าท่านชม เจดย์ีกาบาเอ (World Peace Pagoda) สร้างคร้ังเม่ือปี พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุ
นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีช าระพระไตรปิฎกคร้ังท่ี 6 ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2497-2499 
และเพ่ือใหบ้งัเกิดสนัติสุขแก่โลก ล่าสุดใชเ้ป็นสถานท่ีใชใ้นการประชุมสงฆโ์ลกเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2547 ท่ี
ผา่นมา ท่ีส าคญัเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลานะ 
นอกจากนั้นยงัมีพระมหามุนีจ าลอง (ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพม่า องคจ์ริงอยูท่ี่มณัฑะเลย)์ 

เยน็ น าท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดย์ีชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค า คูบ่า้นคูเ่มืองประเทศพม่า
อายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดใน
พม่า สถานท่ีแห่งน้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อ
ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระ
ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริ
มงคลแก่ชีวติ พระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณ ะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรัชกาล องคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองค า
ทั้งหมด น ้ าหนกัยีสิ่บสามตนั ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้ และเคร่ืองอฐัะ
บริขารของพระพทุธเจา้องคก่์อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จ านวนมาก และ
ยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอด บริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารส่ีทิศ ซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ย
หลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพทุธเจดียล์ว้น
มีต านาน และภูมิหลงัความเป็นมาทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ ายา่งกุง้
เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข้ึน ภายหลงัชาวพม่าช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจึ้งถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความ
สามคัคี ซ่ึงชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3 คร้ังแลว้อธิษฐานขออะไรก็ จะไดด้ัง่ตอ้งการจากนั้นให้
ท่านชม แสงของอญัมณี ทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, 
สีน า้เงนิ, สีส้ม, สีแดง 

19.00 น. บริการอาหารค ่า บุฟเฟ่ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคารการเวก ใหท่้านไดล้ิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองแบบพม่า พร้อมชม การ
แสดงนาฏศิลป์ของพม่า อนังดงามอ่อนชอ้ย ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั CENTRAL HOTEL // ORCHIDHOTEL // YANKIN HOTEL // NEW AYA HOTEL เทยีบเท่าระดบั 3 ดาว 
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ย่างกุ้ง - วดับารมี - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัย ี- เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - 
ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ 

 

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดับารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ท่ี
เช่ือวา่ยงัมีชีวติอยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ีเม่ือน ามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งวดัน้ียงัไดช่ื้อวา่
เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ย ไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองคพ์ระ
อรหนัตต์่าง ๆ  น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัย ี(Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน 
นมสัการพระพทุธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟตุ สูง 16 ฟตุซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ี
งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของไทย 

เทีย่ง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารชม เจดย์ีโบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ี
พระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองค์
จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาต ุุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพทุธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค ์
และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ย
กระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 
 
จากนั้นน าท่านขอพร นัตโบโบย ีหรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสกัการะรูป
ป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ีเพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน 
กลว้ยหรือผลไมอ่ื้นๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได ้(แต่
แนะน าใหเ้อาเงินบาทดีกวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนตัโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 
1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบย ีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ี
ขอไว ้ 
 
จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตาม
ต านานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์น
เม่ือส้ินชีวติไปกลายเป็นนตั ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ 
หา้มคนอ่ืนไดย้นิ ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้ านม ขา้วตอก 
ดอกไม ้และผลไม ้ 
 
จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาด
เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนั
หลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่า
ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้ง ทานาคา เป็นตน้   
(หมายเหต ุ:: ช่วงสงกรานต ์ตลาดสก๊อตอาจจะปิดท าการ) (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) 
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16.30 น. ออกเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Airway เท่ียวบินท่ี  8M 332  
(** บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง **) 

18.15 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

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

**หมายเหตุ :โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทจะถือ
ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 

 

 

ผู้ใหญ่ เร่ิมต้นท่านละ 17,900 บาท 

เด็กต ่ากว่า 11 ปีมีเตียง ลด 
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

1,000 บาท 

เด็กต ่ากว่า 6 ปี ไม่มีเตียง ลด 
* พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

2,000 บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่ 5,500 บาท 

ราคาดังกล่าวรวม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพ่ิมเงินพกัหอ้งเด่ียว) 
3. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลบัม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์) 
4. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
5. ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
6. ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
7. ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
8. ภาษีน ้ ามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง) 
9. ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
10. ค่าวซ่ีาเขา้ประเทศพม่า พร้อมค่าบริการแบบยืน่ปกติ 
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ราคาดังกล่าวไม่รวม 
1. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
2. ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
4. ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน, อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง และเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือ
ความควบคุมของบริษทัฯ 
5. ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ผูช่้วยคนขบัรถ ใน อตัราวนัละ 100 บาท/วนั/คน (บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ) 
6. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามสินน ้ าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่ม่บงัคบัทิป) 

 
กรณคีณะออกเดินทางได้ 
- คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน  ออกเดินทาง  (ไม่มีหวัหนา้ทวัร์) 
- คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทาง (มีหวัหนา้ทวัร์) 
- คณะจองไม่ถึงจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง 

หมายเหตุ 
- บริษทัฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั  
- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
(หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได ้)  
- ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ หรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุ
สุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 
- ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการ
ช าระเหมาขาด  
- ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัท่องเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน - กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และใน
ต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่
กรณีใดๆทั้งส้ิน  
- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได ้
- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯหรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะถือวา่
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ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด  
- กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด  

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 

เอกสารทีใ่ช้ในการขอวซ่ีาประเทศพม่า 
**กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ เพราะการท าวซ่ีาจะใชเ้วลาในการยืน่แบบปกติ 15 วนัท าการ** 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง(ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใน
กรณีท่ีหนงัสือเดินทางของท่านหมดอาย ุรบกวนเช็คพาสปอร์ตก่อนส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีท าวซ่ีาทุกคร้ัง) 
2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จ านวน 3 รูปพ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น (หา้มแมก็ซ์รูปใส่พาสปอร์ต) และจะตอ้งไม่ใช่รูปโพลาลอยด ์
3. กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจดัส่งเล่มพาสปอร์ตใหก้บัทางบริษทัฯ (หากเกิดการสูญหายทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี)  
4. ในกรณีเป็นพนกังานบริษทัฯกรุณาระบุสถานท่ีท่ีท างานและต าแหน่งมาดว้ย 

หมายเหต ุ: ในกรณีทางบริษทัฯยืน่วซ่ีาไปแลว้แบบปกติไม่สามารถดึงเล่มออกมาจากสถานทูตไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน กรุณาเช็ค
ช่วงเวลาท่ีท่านตอ้งการใชพ้าสปอร์ตใหเ้รียบร้อยก่อนท าการส่งเอกสารใหพ้นกังานแผนกวซ่ีา (มิเช่นนั้นหากเกิดความเสียหายใน
การดึงเล่มพาสปอร์ตทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน ผูมี้ความประสงคต์อ้งการดึงเล่มพาสปอร์ตในช่วงเวลายืน่แลว้ 
จะตอ้งยนิยอมชดใชค้่าเสียหายในการดึงเล่มทั้งหมดตามความเป็นจริง และ ในกรณีท่ีลูกคา้ท าวซ่ีาแลว้ตอ้งการเล่มพาสปอร์ตคืน
ก่อนวนัเดินทางจริง ทางลูกคา้จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการด าเนินการส่งเอกสารโดยจะคิดตามค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงอยู่
นอกเหนือทางทวัร์เป็นผูรั้บผิดชอบ (กรุณาเช็คเจา้หนา้ท่ีอีกคร้ัง) 

 

อตัราค่าวซ่ีาด่วนในกรณีที่ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
*ยืน่วซ่ีา ด่วน เสียค่าใชจ่้ายเพ่ิมท่านละ 700 บาท (สามารถยืน่ด่วนไดต้ั้งแต่ 1 วนัท าการเป็นตน้ไป) 

 

 

 


