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DE-MM05 : ทวัร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวด ีพระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คนื (FD) 

 

 

Double Enjoy ภูมิใจเสนอโปรแกรมการท่องเที�ยวพม่า 
พม่า - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน 

สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพรสิ�งศกัดิ# สิทธิ# คู่บา้นคู่เมืองเจดียช์เวดากอง สักการะพระธาตุมุเตาเจดียช์เวมอดอร์ 
ตกับาตรพระ 1,000 รูป ณ วดัไจค๊ะวาย ขอพรไดท้นัใจ ณ พระเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี 
นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที�สวยงามในแบบของมอญ  

ชอ้ปปิ3 งสินคา้พื3นเมืองตลาดสก๊อต 
พิเศษราคารวมรถขึ3นพระธาตุอินแขวนไม่ตอ้งจ่ายเพิ�ม 

แจกกระเป๋าขึ3นพระธาตุอินแขวน ท่านละ 1 ใบ 
พิเศษ!!! กุง้แม่นํ3าเผา.. เป็ดปักกิ�งยา่ง.. สลดักุง้มงักร 

โดย สายการบินแอร์เอเชีย (FD) 3 วนั 2 คืน 
 

 

  

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - พระพุทธไลยาสน์เจ๊าทตัย ี- เจดีย์โปตาทาวน์ - เทพทันใจ  
เทพกระซิบ - ตลาดสกอ็ต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

 

05.00 น. พร้อมกนัที�จุดนดัหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร1 ขาออก ชั7น2 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์
เอเชีย เจา้หนา้ที�คอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทางแก่ท่าน 

07.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD 2751 (บริการอาหารเช้า
บนเครื9อง) 

08.00 น. ถึงสนามบิน เมงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาที�ประเทศพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) หลงัผา่นพิธีการ
ทางศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นาํท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี (Kyauk Htatgyi 
Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการพระพุทธรูปนอนที�มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ� งเป็น
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พระที�มีความพระที�มีความสวยที�สุดมีขนตาที�งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาท
ซอ้นกนัซึ� งแตกต่างกบัศิลปะของไทย  

เที9ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** เมนูพเิศษ สลดักุ้งมังกร เป็ดปักกิ9ง ** หลงัอาหารชม เจดีย์โป
ตาทาวน์ สร้างโดยทหารพนันายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุที�พระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้าํมาเมื�อ 2,000 ปี
ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งนี3 ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองค ์จึงพบโกศทองคาํบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาํริด 700 องค ์และจารึกดินเผา
ภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดบัดว้ย
กระเบื3องสีสันงดงาม และมีมุมสาํหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดียน์าํท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ 
พระเทพทันใจ เทพเจา้ศกัดิ# สิทธิ# ของชาวพม่าและชาวไทย วธีิการสักการะรูปปั3 นเทพทนัใจ (นตัโบโบ
ย)ี เพื�อขอสิ�งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย หรือ
ผลไมอื้�นๆมาสักการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากนั3นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้
(แต่แนะนาํใหเ้อาเงินบาทดีกวา่เพราะเราเป็นคนไทย) แลว้เอาไปใส่มือของนตัโบโบยสีัก 2 ใบ ไหวข้อ
พรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั3นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ3วชี3ของนตัโบโบย ีแค่นี3
ท่านก็จะสมตามความปราถนาที�ขอไว ้จากนั3นนาํท่านขา้มฝั�งไปอีกฟากหนึ�งของถนน เพื�อสักการะ 
เทพกระซิบ ซึ� งมีนามวา่ “อะมาดอวเ์มีYยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรัทธา
ในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื3อสัตวจ์นเมื�อสิ3นชีวติไปกลายเป็นนตั ซึ� งชาวพม่า
เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึ� งการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอื�นไดย้นิ ชาว
พม่านิยมขอพรจากเทพองคนี์3กนัมากเช่นกนั การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํ3านม ขา้วตอก ดอกไม ้
และผลไม ้จากนั3น นาํท่านเที�ยวชมชอ้ปปิ3 ง ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดส
ก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ3นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�ยงัเป็นอาณานิคม
ขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี3 มีหลากหลายชนิด 
เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ 
เสื3อผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื3อสิ3นคา้หรืออญัมณีที�มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย 
ทุกครั3 ง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ) จากนั3นนาํท่านชมและ นมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดา
กอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปี 
เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื�อเดิมของเมืองยา่งกุง้ มหาเจดียที์�ใหญ่ที�สุดในพม่า สถานที�
แห่งนี3 มี ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาํดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อ
ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี3รอบองค์
เจดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั3งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ3าพระ
ประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ พระเจดียนี์3ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลาย
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รัชกาล องคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผน่ทองคาํทั3งหมดนํ3าหนกัยี�สิบสามตนั ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเส้น และเครื�องอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั3งสามพระองค ์
บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆ จาํนวนมาก และยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่น
ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี�ทิศ ซึ� งทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท 
ซอ้นเป็นชั3นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ3นที�รวมกนัขึ3น เป็นส่วนหนึ�งของพุทธเจดียล์ว้นมี
ตาํนาน และภูมิหลงัความเป็นมาทั3งสิ3น ชมระฆงัใบใหญ่ที�องักฤษพยายามจะเอาไป แต่เกิดพลดัตก
แม่นํ3ายา่งกุง้เสียก่อนองักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ3นภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูขึ้3นมาแขวนไวที้�เดิมได ้จึงถือ
เป็นสัญลกัษณ์แห่งความสามคัคีซึ� งชาวพม่าถือวา่เป็นระฆงัศกัดิ# สิทธิ#  ใหตี้ระฆงั 3 ครั3 ง แลว้อธิษฐาน
ขออะไรก็จะไดด้ั�งตอ้งการ จากนั3นใหท้่านชมแสงของอญัมณีที�ประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด
ท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํ3าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ 

คําไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร 
ปฐมงั กกุสันธงั สุวรรณะ ตนัดงั ธาตุโย ธสัสะติ 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ 
อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย  

มะโนลมัเม สัตตงั สะรัตนะ 
ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 
อหงั วนัทามิ สัพพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา  

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที9แปลว่าชัยชนะและความสําเร็จ *** 

วนั อาทิตย ์ จนัทร์ องัคาร พุธ 
(กลางวนั) 

พุธ 
(กลางคืน) 

พฤหสั ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 
สัญลกัษณ์ 

ครุฑ 
(6ขนั) 

เสือ 
(15ขนั) 

สิงห์ 
(8ขนั) 

ชา้ง 
มีงา 

(17ขนั) 

ชา้ง 
ไม่มีงา 
(12ขนั) 

หนูหาง
ยาว 

(19ขนั) 

หนูหาง
สั3น 

(21ขนั) 

พญานาค 
(10ขนั) 

หมายเหตุ สัตวส์ัญลกัษณ์นี3ตั3งอยูใ่ตพ้ระประจาํวนั นิยมถวายพวงมาลยัหรือถวายฉตัรที�ทาํดว้ย
กระดาษทอง เงิน แดง หรือขาวที�พระประจาํวนั ขณะสรงนํ3า 
หมายเหตุ คาํไหวพ้ระเจดียช์เวดากองนี3 เป็นของหลวงปูวงศ ์วดัพระพุทธบาทหว้ยตม้ อ. ลี3  จ. ลาํพนู 
ในอดีต ท่านไดเ้คยไปธุดงคป์ระเทศพม่า และไดเ้คยไปนมสัการพระเจดียช์เวดากอง การสรงนํ3าพระ
ประจาํวนั ตามกาํลงัวนั และสัตวส์ัญลกัษณ์วนัเกิด การสรงนํ3าที�พระเจดียช์เวดากองนี3  มีพระ
ประจาํวนัอยู ่8 วนั ที�เพิ�มมา คือ วนัพุทธกลางคืน หรือวนัราหูเรียงตามกาํลงัวนัโดยให้สังเกตสัตว์
สัญลกัษณ์ของวนัเกิดของท่าน  
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คํ9า บริการอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
(พกัคา้งคืน ณ CENTRAL HOTEL // MILLENIUM HOTEL // YANKIN HOTEL หรือเทียบเท่า
ระดบั 3 ดาว) 

 

 

  

หงสาวดี - สัการะพระธาตุมุเตาเจดีย์ชเวมอดอร์ - ตักบาตรพระ1,000 รูป ณ วดัไจ๊คะวาย -  
พระราชวงับุเรงนอง - พระธาตุอนิทร์แขวน (รวมรถขึ7นพระธาตุอนิแขวน) 

 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั3นนาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองหงสาวดี 
หรือคนมอญเรียกวา่ เมืองพะโค (Bago) ซึ� งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองมอญโบราณที�
ยิ�งใหญ่ และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชม. นาํท่านเขา้ชมพระธาตุที�ตั3งอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่
คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ�งศกัดิ# สิทธิ# ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา 
(Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นาํท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซึ� งชาวมอญ
และชาวพม่าเชื�อกนัวา่เป็นจุดที�ศกัดิ# สิทธิ# มาก ซึ� งเจดียนี์3  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา
สักการะ เจดียอ์งคนี์3 เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน 
พระเจดียสู์ง 377 ฟุต สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที�ศกัดิ# สิทธิ# อยู ่ตรงบริเวณยอด
ฉตัร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนํ3าหนกัที�มหาศาล ตกลงมายงัพื3นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพ
เดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ� าลือถึงความศกัดิ# สิทธ์โดยแท ้และสถานที�แห่งนี3ยงัเป็นสถานที�
ที�พระเจา้หงสาลิ3นดาํ ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกลา้
หาญก่อนขึ3นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธิษฐานอนัศกัดิ# สิทธิ#  และสามารถนาํธูปไปคํ3ากบั
ยอดของเจดียอ์งคที์�หกัลงมาเพื�อเป็นสิริมงคล ซึ� งเปรียบเหมือนดั�งค ํ3าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ�งขึ3นไป 
หลงัจากนั3นนาํท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที� วดัไจ้คะวาย สถานที�ที�มีพระภิกษุและสามเณร
ไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจาํนวนมาก ท่านสามารถนาํสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที�วดัแห่งนี3ได ้

เที9ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** เมนูพเิศษ กุ้งแม่นํ7าย่าง ** 

บ่าย นาํท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึ7ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึ� งเพิ�งเริ�มขดุคน้และ
บูรณปฏิสังขรณ์เมื�อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้ันนิษฐานไดว้า่
โบราณสถานแห่งนี3 เป็นที�ประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูที้�ไดรั้บคาํสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ 
และเป็นที�ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั3 งตอ้งตกเป็นเชลยศึก
เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนี3ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวติัศาสตร์ และถูกสร้างจาํลองพระราชวงัและตาํหนกัต่างๆ ขึ3นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร 
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นาํท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กที�ขา้มผา่นชม
แม่นํ3าสะโตง สถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์ ซึ� งในอดีตขณะที� 2 สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวม
คนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึ�งนาํทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชา
เป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมา กองหนา้ของพม่าตามมาทนัที�ริมฝั�งแม่นํ3าสะโตง ในขณะ ที�
ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ3าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิให้ขา้ศึกขา้มตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัที�ริม
ฝั�งแม่นํ3าสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถูกสุรกรรมา แม่ทพัหนา้
พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที�ใชย้งิ
สุรกรรมาตายบนคอชา้งนี3ไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ3าสะโตง"นบัเป็นพระแสง 
อษัฎาวธุ อนัเป็นเครื�องราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนันี3  จากนั3นนาํท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทร์
แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ3มปุ่นแคม้ป์ เพื�อทาํการเปลี�ยนเป็นรถทอ้งถิ�น เป็น
รถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจาํเส้นทางชนิดเดียวที�เราจะสามารถขึ3นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ เพื�อ
เดินทางสู่ยอดเขา (พกัโรงแรม MOUNTAIN TOP HOTEL // KYAITHIYO HOTEL) เพื�อเก็บ
สัมภาระหลงัจากนั3น นาํชม เจดีย์ไจ้ทโีย หรือ พระธาตุอนิทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden 
Rock) แปลวา่ กอ้นหินทอง อยูสู่งจากระดบันํ3าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 
5.5 เมตร ตั3งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ ที�ตั3งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ�นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทาง
ตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิ# สิทธิ# ที�บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งค ์ยอ่มทาํใหหิ้นกอ้นนี3ทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่ง
สมดุลเรื�อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทร์แขวนนี3ใหถื้อเป็น 
พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื�อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระ
ธาตุอินทร์แขวนนี3ครบ 3 ครั3 ง ผูน้ั3นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั3งขอสิ�งใดก็จะไดส้มดั�ง
ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผน่ทองคาํไปเพื�อปิดทององคพ์ระธาตุอินทร์แขวน (เขา้ไป
ปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 

คํ9า บริการอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนั3นท่านสามารถขึ3นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที� พระ
เจดียไ์ดต้ลอดทั3งคืน แต่ประตูเหล็กที�เปิดสาํหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื3อกนั
หนาว หรือกนัลม หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั�งเนื�องจากบริเวณพื3นที�นั3นมีความเยน็มาก 

 

 

  

พระธาตุอนิแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระเขี7ยวแก้ว - วดับารมี  
(รับพระธาตุเพิ9มความเป็นสิริมงคลก่อนกลบักรุงเทพ ณ วดับารมี) 

 

05.00 น. อรุณสวสัดิ# ยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั สาํหรับผูที้�ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน  

06.30 น. บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั3นนาํท่านอาํลาที�พกั ออกเดินทางกลบัถึง คิมปุน
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แค้มป์ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พร้อมนาํท่านเดินทางสู่ กรุงหงสาวดี นาํท่านนมสัการ พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที�ที�มีพุทธลกัษณะที�
สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ� งเป็นที�เคารพนบัถือของชาวพม่าทั�วประเทศ และเป็นพระ
นอนที�งดงามที�สุดของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์
เจา้ทตัจีที�ยา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลื�อมพระบาท ซึ� งจะเป็นลกัษณะที�ไม่เหมือนกบั
พระนอนของไทย จากนั3นนาํชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปาง
ประทบันั�งโดยรอบทั3ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ 
(ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ 
(ทิศตะวนัตก) เล่ากนัวา่สร้างขึ3นโดยสตรีสี�พี�นอ้งที�มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตยส์าบานวา่จะ
รักษาพรหมจรรยไ์วช้ั�วชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รํ� าลือกนัวา่ทาํใหพ้ระพุทธรูปองคน์ั3นเกิด
รอยร้าวขึ3นทนัที  

เที9ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้แม่นํ3ายา่ง ** 

บ่าย นาํท่านชม วดัพระเขี7ยวแก้ว (Tooth relic Temple) ซึ� งสร้างขึ3นเพื�อประดิษฐานพระเขี3ยวแกว้จาํลอง ที�
ไดม้าจากอาณาจกัรน่านเจา้ ที�เคยนาํมาประดิษฐานที�พุทธมณฑล นาํท่านเดินทางสู่ วดับารมี ให้
สักการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ที�เชื�อวา่ยงัมีชีวติอยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนี3 เมื�อนาํมาวางบนมือ 
จะสามารถเคลื�อนไหวได ้อีกทั3งวดันี3ยงัไดชื้�อวา่เป็นที�เก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากที�สุดดว้ย ไม่
วา่จะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์างๆ (นาํทุกท่านรับพระธาตุเพิ�มความ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวติก่อนเดินทางกลบั) ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง 

17.35 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที�ยวบินที� FD 2754  

19.25 น. เดินทางถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ.. *** สิ7นสุดการเดินทางโดยสวสัดิภาพและ ประทบัใจ *** 
 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลี9ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาง
บริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ 
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ราคาดังกล่าวรวม 
- ค่าตัvวเครื�องบินไป-กลบักรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-กรุงเทพฯ (ตัvวกรุ๊ป) 
- ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าที�พกัตามที�ระบุในรายการ 2 คืน 
- ค่าวซ่ีาพม่าแบบยื�นธรรมดา 
- ค่านํ3าหนกักระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.  
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆตามรายการ 
- ค่ารถขึ3น-ลงพระธาตุอินทร์แขวน  
- มคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง 
- ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั3งนี3 ยอ่มอยู ่ใน
ขอ้จาํกดัที�มีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต  
 
ราคาดังกล่าวไม่รวม 
- ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
- ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
- ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที�นํ3าหนกัเกิน 20 กก.  
- ค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�มิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
- ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และหกั ณ ที�จ่าย 3 % (ในกรณีขอใบกาํกบัภาษี) 
- ค่าทิปสินนํ3าใจ คนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น ประมาณ 300.- ต่อลูกคา้ 1 ท่าน 

เงื9อนไขการให้บริการ 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 เดือน พร้อมชาํระมดัจาํท่านละ 5,000 บาท ส่วนที�เหลือชาํระก่อนการเดินทาง 15 วนั  
2. การยกเลิก 
   2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ3นไป คืนเงินทั3งหมด 
   2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนั เก็บค่าใชจ่้าย สงวนสิทธิ# การคืนเงินมดัจาํทุกกรณี 
   2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทวัร์ 
   2.4 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 3 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั3งหมด 
**********วนัทาํการ จนัทร์ - ศุกร์ ไม่นบัเสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุ นกัขตัฤกษ*์*********** 
3.เนื�องจากตัvวเครื�องบินตอ้งเดินทางตามวนัที�ที�ระบุบนหนา้ตัvวเท่านั3นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางใดๆ
ทั3งสิ3น กรณียกเลิกหรือเปลี�ยนแปลงการเดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ# ในการคืนเงินทั3งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 
4.เมื�อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหนึ�งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่านสละ
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สิทธิ#  ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจาํคืนไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ 
5.กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั3งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�บริษทัฯ ระบุใน
รายการเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ# ไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ  

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า 
**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วนัทาํการ** 
- หนงัสือเดินทางที�มีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัที�จะออกเดินทาง 
- รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ3ว จาํนวน 2 รูป สาํหรับชาวต่างชาติ 3 รูป พื3นหลงัสีขาวหนา้ตรงเท่านั3น  
(รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั3น หา้มแมก็ซ์รูปใส่พาสปอร์ต) 
- กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจดัส่งเล่มพาสปอร์ตใหก้บัทางบริษทั 
- รูปถ่ายหา้มเป็นชุดขา้ราชการเด็ดขาด 

หมายเหตุ :: รูปถ่ายพื7นหลงัเป็นสีอื9นๆ หรือถ่ายเองแล้วปริ7นส่งมา ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบหากยื9นวซ่ีาไม่ผ่านและเกดิ
ค่าใช้จ่ายจริง ในกรณใีดๆทั7งสิ7น 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธิ# ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี3  เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื�นๆที�อยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที�เกิดขึ3นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถูกทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเที�ยวจะสิ3นสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิ# และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที�
ท่านไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั3งสิ3น 
4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื�นๆ 
5. รายการนี3 เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกครั3 งหนึ�ง หลงัจากไดส้าํรองที�นั�งบนเครื�อง และโรงแรมที�
พกัในต่างประเทศเป็นที�เรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนี3อาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6. ราคานี3 คิดตามราคาตัvวเครื�องบินในปัจจุบนั หากราคาตัvวเครื�องบินปรับสูงขึ3น บริษทัฯ สงวนสิทธิ# ที�จะปรับราคาตัvว
เครื�องบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 
7. กรณีเกิดความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี�ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษทัฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที�ใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาํเนินโดยสุดความสามารถที�จะจดับริการทวัร์อื�นทดแทนให ้แต่จะ
ไม่คืนเงินใหส้าํหรับค่าบริการนั3นๆ 
8. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิ# ในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั3งสิ3นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
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นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั3น 
9. หากไม่สามารถไปเที�ยวในสถานที�ที�ระบุในโปรแกรมได ้อนัเนื�องมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และ ความผดิพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั3งสิ3น แต่ทั3งนี3ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเที�ยวสถานที�อื�นๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธิ# การ
จดัหานี3  โดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

อตัราค่าวซ่ีาด่วน ที9ต้องจ่ายสถานทูต เมื9อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า  
- ยื�นวซ่ีา ด่วน 4 วนั เสียค่าใชจ่้ายเพิ�มท่านละ 500 บาท 
- ยื�นวซ่ีา ด่วน 1 วนั และ 2 วนั ลูกคา้ตอ้งไปยื�นดว้ยตวัเอง เพื�อโชวต์วัที�สถานฑูตพม่า 

เนื9องจากสภาวะนํ7ามันโลกที9มีการปรับราคาสูงขึ7น ทาํให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนํ7ามันขึ7นในอนาคต ซึ9งทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ]เกบ็ค่าภาษีนํ7ามันเพิ9มตามความเป็นจริง**** 
 

ทริปต่างประเทศ 
1. วางเงินมดัจาํ ภายใน 48 ชม. หลงัการจอง ท่านละ 20,000 บาท หรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 20 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 20 วนั ตอ้งชาํระเตม็จาํนวน 100% 
4. หากไม่ชาํระส่วนที�เหลือก่อนวนัเดินทาง 15 วนั ถือวา่สละสิทธิ#  และไม่สามารถเรียกเงินมดัจาํคืนได ้ 

ชําระเงินโดยโอนเข้าบัญชี 

ธนาคาร สาขา ชื9อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี 

กสิกรไทย ยอ่ยเพชรเกษม อเวนิว บางแค ดบัเบิ3ล เอ็นจอย 785-2-03294-9 ออมทรัพย ์
 

*** กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไวเ้ป็นหลกัฐานเพื�อยนืยนัในกรณีจาํเป็น 
 
เงื9อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นสาํคญั หากท่านไม่สามารถท่องเที�ยวไดต้ามเวลาหรือ
สถานที� ที�กาํหนดไวใ้นโปรแกรม หรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหนึ�ง พร้อมคณะทวัร์ ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการใน
ส่วนนั3นคืนได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ# ไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆที�อาจเกิดขึ3น ดว้ยเหตุสุดวสิัย เช่น การถูกปฎิเสธการเขา้เมือง การ
ยกเลิกหรือล่าชา้ของเที�ยวบิน ภยัที�อาจเกิดขึ3นตามธรรมชาติ การจราจร และอุบติัเหตุต่างๆ ที�อาจเกิดขึ3นได ้รวมถึงเหตุการณ์
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ทางการเมืองทั3งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื�นๆที�อยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั3งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศที�ระบุใน
รายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ# ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั3งสิ3น  

 
เงื9อนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั3งแต่ 30 วนัขึ3นไป คืนเงินทั3งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอสงวนสิทธิ#  ยดึเงินมดัจาํ ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนั คืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จาํนวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนั ขอสงวนสิทธิ#  ยดึเงินค่าทวัร์ทั3งหมด ในทุกกรณี 

 


