
 

 

 

 

 

2MM855 : พม่า ย่างกุ้ง หงสา อนิแขวน เทพทนัใจ 3 วัน 2 คืน (SL) 
 

 
29 – 31 ธ.ค. 61   15,999.- 

30 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 61  15,999.- 
เดก็ **ต ่ากว่า 12 ปี ลด 1,000 บาท*พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 

ผู้ใหญ่** พักเดี่ยว  เพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน 



 

 

 
** พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว พร้อมหวัหน้าทวัร์ท่ีช านาญงานคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ** 

เมนูพเิศษ :: ซุปเปอร์ซีฟู๊ ด (กัง้ / กุ้ ง / ป ู/ หอย / ปลา / ซาซิมิกุ้ งมงักร) 
พเิศษ :: กุ้งแมน่ า้เาา สลดักุ้ งมงักร เปดดปักก่ิง 

ของแถม :: เสือ้ยืด + กระเป๋าา้า + ร่ม 
 

วันท่ี 1 :: กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์
แขวน-น่ังกระเช้าไฟฟ้า (รวมรถขึน้พระธาตุ) 

06.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์  
ประตู 6 Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทกุทา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
08.20 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุ้งโดยเท่ียวบิน SL 200  
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง า่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเปดนท่ีเรียบร้อยแล้ว 

(เวลาท้องถ่ินท่ีเมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
หรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเปดนเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ 
อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ ง (ระยะทางประมาณ 80 กิ โลเมตร) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45ชม. 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนพูิเศษ กุ้งแมน่ า้เาาตวัใหญ่ทา่นละ 1ตวั ** 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

หลงัอาหารน าท่านเข้าชมพระธาตท่ีุตัง้อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เปดนเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองและ
เปด น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา

(ShweMordore) ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจ้า น าท่านนมสัการ ยอดเจดีย์หกัซึ่งชาว
มอญและชาวพม่าเช่ือกันว่าเปดนจุดท่ีศกัดิ์สิทธ์ิมาก ซึ่งเจดีย์นี ้สมเดดจพระนเรศวรมหาราช ของไทย 
เคยมาสกัการะ เจดีย์องค์นีเ้ปดนศิลปะท่ีาสมาสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลืน พระเจดีย์สงู377 ฟุต สงูกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจดุอธิษฐานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิอยู่ตรง
บริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ด้วยน า้หนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพืน้ล่างแตย่อดฉัตร 
กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เปดนท่ีร ่าลือถึงความศกัดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานท่ี
แหง่นีย้งัเปดนสถานท่ีท่ี 
พระเจ้าหงสาลิน้ด า ใช้เปดนท่ีเจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบ 
ความกล้าหาญก่อนขึน้ครองราชย์ ทา่นจะได้นมสัการ ณจดุอธิษฐานอนัศกัดิส์ิทธ์ิ และ 
ค า้จนุชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ไป 

จากนัน้  น าทา่นชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง้ (KanbawzaThardi Palace) ซึง่เพิ่ง 
เร่ิมขดุค้นและบรูณปฏิสงัขรณ์เม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท าให้ 
สนันิษฐานได้วา่โบราณสถานแหง่นีเ้ปดนท่ีประทบัของ พระเจ้าบเุรงนองทา่นาู้ ท่ีได้รับค าสรร 
เสริญวา่เปดน าู้ชนะสิบทิศ และเปดนท่ีประทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเดดจพระ 
นเรศวรมหาราช ครัง้ต้องตกเปดนเชลยศกึ เม่ือต้องเสียกรุงศรีอยธุยาให้แก่พมา่ แตปั่จจบุนั พระราชวงั
แห่งนีไ้ด้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวตัิศาสตร์ และถูกสร้างจ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ 
ขึน้มาใหมโ่ดยอ้างอิงจากพงศาวดาร  

บา่ย  น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกบัสะพานเหลดกท่ีข้ามา่าน
ชมแม่น า้สะโตงสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะท่ี2 สมเดดจพระนเรศวรก าลัง
รวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ได้ถกูทหารพม่าไล่ตามซึ่งน าทพัโดยสรุกรรมาเปดนกองหน้าพระมหาอปุ
ราชาเปดนกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันท่ีริมฝ่ังแม่น า้สะโตง 
ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น า้ไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการ
ปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแมน่ า้สะโตงสมเดดจพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชดุยาวเก้าคืบยิงถกูสรุกรรมา
แม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทพัของพม่าเหดนขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระ
แสงปืนท่ีใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนีไ้ด้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนต้นข้ามแม่น า้สะโตง"
นบัเปดนพระแสง อษัฎาวธุอนัเปดนเคร่ืองราชปูโภคยงัปรากฏอยูจ่นถึงทกุวนันี ้ 

จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง กดจะถึง คิม้ปนูแค้มป์ซึ่ง
เปดนจุดส าหรับท าการเปล่ียนเปดนรถบรรทุกหกล้อ(เปดนรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวท่ีจะสามารถขึน้
พระธาตอิุนทร์แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคมิปนูแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่โมง  
พิเศษสดุ น าทา่นนัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สูส่ถานีพระธาต ุใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ทา่น 
ได้สมัาสักบับรรยากาศอนัสวยงามอีกแบบของการขึน้ชมพระธาตอิุนแขวน 
**หมายเหต ุในกรณีกระเช้าปิดหรือมีเหตสุดุวิสยัจากธรรมชาตท่ีิไมส่ามารถขึน้ได้ ทาง 



 

 

บริษัทฯจะเปล่ียนเปดนขึน้รถบรรทกุแทนโดยสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทกุกรณี** 
พกัที ่  Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 

หมายเหต ุ: ในกรณีพกัโรงแรมGolden Rock Hotel จะขึน้อินแขวนได้แคค่รัง้เดียวคะ่ 
เชิญทุกท่านพักา่อนตามอัธยาศัยน าท่านชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo 
Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ ก้อนหินทอง อยูส่งูจากระดบัน า้ทะเล 1,200 
เมตร ลักษณะเปดนเจดีย์องค์เลดกๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนก้อนหินกลมๆ ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขา 
อยา่งหมิ่นเหม่ แตช่าวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิ์สิทธ์ิท่ีบรรจอุยู่ภายใน
พระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนนีท้รงตวัอยู่ได้อย่างสมดลุเร่ือยไปตามคติการบชูาพระธาตปุระจ าปี
เกิดของชาวล้านนา พระธาตอิุนทร์แขวนนีใ้ห้ถือเปดนพระธาตปีุเกิดของปีจอ แทนพระเกตแุก้วจุฬา
มณีบนสรวงสวรรค์โดยเช่ือว่าถ้าาู้ ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนีค้รบ3ครัง้าู้ นัน้จะมีแต่
ความสุขความเจริญพร้อมทัง้ขอสิ่งใดกดจะได้สมดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแา่น
ทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตอิุนทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี 
สามรถอธิฐาน และฝากสภุาพบรุุษเข้าไปปิดแทนได้**ส าหรับจดุไหว้พระธาตดุ้านบนจะมีบริการแา่น
ทองค าเปลวราคาเร่ิมต้น 2,000จ๊าต/ชดุ** 

ค ่า บริการอาหารค ่า  ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนัน้ท่านสามารถขึน้ไปนมสัการหรือนั่งสมาธิท่ีพระ
เจดีย์ได้ตลอดทัง้คืนแตป่ระตเูหลดกท่ีเปิดส าหรับสภุาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 21.00น.  ควรเตรียมเสือ้
กนัหนาวหรือกนัลมหรือา้าหม่า้าพนัคอเบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพืน้ท่ีนัน้มีความเยดนมาก 

 

วนัท่ี 2 :: พระธาตอิุนทร์แขวน-หงสาวดี-วดัไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่ น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง 

05.00 น.  อรุณสวสัดิ์ยามเช้า อิสระตามอธัยาศยั ส าหรับาู้ ท่ีต้องการใส่บาตรพระธาตอิุนแขวน กิจกรรมนีไ้ม่ได้
บงัคบันะคะ ส าหรับอาหารท่ีจะใสบ่าตรสามารถซือ้ได้โดยจะมีร้านค้าจ าหนา่ยราคาอาหารเร่ิมต้นชดุ
ละ 3,000-10,000จ๊าต 

  ดอกไม้ธูปเทียนเร่ิมต้นชดุละ2,000จ๊าต ท าบญุตามอธัยาศยั  
06.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
07.30 น.  น าท่านอ าลาท่ีพัก ออกเดินทางกลับ เปล่ียนนั่งรถถึงคิมปุนแค้มป์ เปล่ียนเปดนรถโค้ชปรับอากาศ 

เดนิทางสูก่รุงหงสาวดี  
จากนัน้ น าทา่นตกับาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ีวัดไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศกึษา

พระไตรปิฎกเปดนจ านวนมากทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบริจาคท่ีวดัแหง่นีไ้ด้ 
  

จากนัน้ น าชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบทัง้ 4
ทิศ สงู 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเดดจพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจ้า (าินพระพกัตร์ไปทางทิศ
เหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวนัตก)เล่ากันว่า 



 

 

สร้างขึน้โดยสตรีส่ีพ่ีน้องท่ีมีพทุธศรัทธาสงูส่งและตา่งให้สตัย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชัว่ชีวิต 
ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่าลือกนัวา่ท าให้พระพทุธรูปองค์นัน้เกิดรอยร้าวขึน้ทนัที  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนพูิเศษ กุ้งแมน่ า้เาาตวัใหญ่ทา่นละ 1ตวั ** 
บา่ย   นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูป

นอนท่ีท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเปดนท่ีเคารพนับถือของชาว
พมา่ทัว่ประเทศและเปดนพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุของ 
พม่าองค์พระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพทุธไสยาสน์เจ้าทตัจีท่ีย่างกุ้ ง แต่กด
งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหล่ือมพระบาท เปดนลักษณะท่ีไม่เหมือนกับพระนอนของไทยน าท่าน
เดนิทางเข้าสูเ่มืองยา่งกุ้ง 

จากนัน้  สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมัสการ
พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สงู 16ฟุตซึ่งเปดนพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสดุมีขนตาท่ี
งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

เยดน น าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองค า
คู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือ
เดมิของเมืองยา่งกุ้ ง มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในพม่าสถานท่ีแหง่นีมี้ ลานอธิฐาน จดุท่ีบเุรงนองมาขอพร
ก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดี ย์ชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพ่ือเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิด
ประดิษฐานทัง้แปด ทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวนัไหนกดให้ไปสรงน า้พระประจ าวนัเกิดตน จะเปดนสิริ
มงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นีไ้ด้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วย
แา่นทองค าทัง้หมดน า้หนักย่ีสิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพทุธเจ้าองค์ก่อนทัง้สามพระองค์บนยอดประดบัด้วย
เพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดบริเวณเจดีย์จะ
ได้ชมความงามของวิหารส่ีทิศซึ่งท าเปดนศาลาโถงครอบด้วยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเปดนชัน้ๆงาน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ท่ีรวมกันขึน้เปดนส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลัง
ความเปดนมาทัง้สิน้ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กิดพลดัตกแม่น า้ย่างกุ้ งเสียก่อน
องักฤษกู้ เท่าไหร่กดไม่ขึน้ภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักู้ขึน้มาแขวนไว้ท่ีเดิมได้จึงถือเปดนสญัลกัษณ์แห่ง
ความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเปดนระฆังศกัดิ์สิทธ์ิให้ตีระฆัง 3ครัง้แล้วอธิษฐานขออะไรกดจะได้ดัง่
ต้องการชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้ เหดนแสงสีต่างกัน
ออกไปเชน่สีเหลือง, สีน า้เงิน, สีส้ม, สีแดงเปดนต้น 

 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศุกร์ เสาร์ 

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิอตุตมะชมพวูระฐาเนสิงกตุตะเรมะโนลมัเมสตัตงัสะรัตนะ 

ปฐมงักกสุนัธงัสวุรรณะตนัตงัธาตโุยธสัสะตทิตุิยงัโกนาคะมะนงัธมัมะการะนงัธาตโุย 
ธสัสะตติตยิงักสัสปังพทุธจีวะรังธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะติ 

อหงัวนัทามิตรุะโตอหงัวนัทามิธาตโุยอหงัวนัทามิสพัพะทาอหังวนัทามิสิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่ีแปลวา่ชยัชนะและความสาเรดจ *** 

19.00 น. บริการอาหารค ่าณภตัตาคาร เตดมอ่ิมกบัเมนูสุดพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟู๊ด (กัง้ / กุ้ง / ปู / หอย / ปลา 
/ ซาซิมิกุ้งมังกร) 

 
พกัที ่  SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ี 3 :: ยา่งกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ                                                                        

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
จากนัน้  น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุ้งประมาณ 45กิโลเมตรเม่ือ 

เดนิทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่เมืองนีเ้คยเปดนเมืองทา่ของโปรต ุ
เกสในสมยัโบราณ ตัง้แตใ่นสมยั นายพลฟิลิปเดอบริโต ยี นิโคเต จนมาสิน้สดุเม่ือปีพ.ศ.  
2156 ร่วมสมยัพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยธุยา ทา่นจะเหดนเศษซากก าแพงสไตล์ ลซูิตา  
เนียนบาโรก(Lusitanian Baroque ) ตัง้อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้ยา่งกุ้งท่ีเช่ือมตอ่กบัแมน่ า้อิระวดี  
น าทา่นนัง่เรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา (KyaikHwawWunPagoda)พระปางมารวิชยัอนั 
งดงามบนเกาะกลางน า้อายนุบัพนัปี เปดนท่ีสกัการะของชาวสิเรียม เกาะนีไ้มว่่าน า้จะขึน้สกัเทา่ไหร่กด
ไม่มีวนัน า้ท่วมได้ ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหว้สกัการะเพ่ือขอพรพระจกบาตรหรือพระ
อปุคปุท่ีเปดนท่ีนบัถือของชาวพม่าสามารถซือ้อาหารเลีย้งปลาดกุตวัขนาดใหญ่นบัร้อยๆ ตวัท่ีว่ายวน
เวียนให้เหดนครีบหลงัท่ีโาลเ่หนือาิวน า้ 

จากนัน้  น าทา่นเดนิทางกลบัยา่งกุ้ง 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร**เมนพูิเศษ เปดดปักก่ิง+สลดักุ้งมงักร** 
จากนัน้  น าทา่นขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศกัดิส์ิทธ์ิของชาวพมา่และชาวไทยวิธีการ

สกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบยี)เพ่ือขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนากด ให้เอาดอกไม้ าลไม้ 
โดยเฉพาะมะพร้าวออ่น กล้วยหรือาลไม้อ่ืนๆมาสกัการะ นตัโบโบยี จะชอบมาก จากนัน้กดให้เอาเงิน
จะเปดนดอลลา่บาทหรือจ๊าด กดได้ (แตแ่นะน าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเปดนคนไทย)แล้วเอาไปใส่
มือของนตัโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดกึกลบัมา 1ใบ เอามาเกดบรักษาไว้จากนัน้กดเอาหน้าาากไป
แตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบยีแคนี่ท้า่นกดจะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว้จากนัน้น าท่านข้ามฝ่ังไปอีก
ฟากหนึง่ของถนน เพ่ือสกัการะ เทพกระซิบซึง่มีนามวา่“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกลา่วว่า นาง
เปดนธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพทุธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไมย่อมกินเนือ้สตัว์จนเม่ือ



 

 

สิน้ชีวิตไปกลายเปดนนตัซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหว้กนัมานานแล้วซึง่การขอพรเทพกระซิบต้องไป
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน ชาวพมา่นิยมขอพรจากเทพองค์นีก้นัมากเชน่กนัการบชูาเทพกระซิบ 
บชูาด้วยน า้นม ข้าวตอก ดอกไม้ และาลไม้จากนัน้ น าทา่นเท่ียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน
(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market)เปดนตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึน้โดย
ชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเปดนอาณานิคมขององักฤษ เปดนลกัษณะอาคารเรียงตอ่กนัหลายหลงั สินค้าท่ี
จ าหนา่ยในตลาดแหง่นีมี้หลากหลายชนิด เชน่ เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะาสมระหวา่งมอญกบัพมา่
ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม้ อญัมณี หยก า้าทอ เสือ้า้าส าเรดจรูป แปง้ทานาคา เปดนต้น  (หากซือ้
สิน้ค้าหรืออญัมณีท่ีมีราคาสงูควรขอใบเสรดจรับเงินด้วย ทกุครัง้ เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศลุกากร
ตรวจ)สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิิงกาลาดง 

19.25 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบนิไทยไลอ้อนแอร์ เท่ียวบนิท่ี  SL 207 
21.25 น.  เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจมิรู้ลืม 
 
** รายการขึน้พระธาตอิุนแขวนทางาู้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการสลบัวนัขึน้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ
ลว่งหน้า เน่ืองจากปัจจบุนัมีนกัทอ่งเท่ียวเดินทางขึน้เปดนจ านวนมาก และด้วยโรงแรมมีจ านวนจ ากดั ท าให้ห้องพกัไม่
เพียงพอตอ่การรองรับนกัทอ่งเท่ียว ในกรณีห้องคืนแรกเตดม ทางาู้จดัจะสลบัขึน้เปดนวนัท่ีสองแทน คะ่ ** 
 
 
 
 
 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

 

  

ราคาต่อท่านส าหรับรอบการเดนิทางที่ : 29 - 31 ธันวาคม 2561      

ลักษณะการเข้าพัก ราคา 

าู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ 15,999 

เดดก พกักบัาู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 15,999 

เดดก (4-11 ปี) พกักบัาู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาทา่นละ 14,999 

าู้ใหญ่ ต้องการพกัเด่ียว จา่ยเพิ่มทา่นละ 3,000 

 
 



 

 

 
ราคาต่อท่านส าหรับรอบการเดนิทางที่ : 30 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562      

ลักษณะการเข้าพัก ราคา 

าู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ราคาทา่นละ 15,999 

เดดก พกักบัาู้ใหญ่ 1 ทา่น ราคาทา่นละ 15,999 

เดดก (4-11 ปี) พกักบัาู้ใหญ่ 2 ทา่น (ไมมี่เตียง) ราคาทา่นละ 14,999 

าู้ใหญ่ ต้องการพกัเด่ียว จา่ยเพิ่มทา่นละ 3,000 

 
 
 
 

รายละเอียดอัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ตัว๋เคร่ืองบนิชัน้ทศันาจรไป -กลบัพร้อมกรุ๊ป อยู่ตอ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลงตัว๋ 

 ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน พกัห้องละ 2-3 ทา่น (กรณีมาไมค่รบคูแ่ละไมต้่องการเพิ่มเงินพกัห้องเด่ียว) 
 อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสิทธิในการสลบัมือ้หรือเปล่ียนแปลงเมนอูาหารตามสถานการณ์)  
 คา่เข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 20 กก.ตอ่ 1 ใบ 
 คา่รถโค้ชรับ-สง่สถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการระบุ 
 คา่ไกด์ท้องถ่ินและหวัหน้าทวัร์น าเท่ียวตามรายการ 
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงิน1,000,000 บาท (เปดนไปเง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
 ภาษีน า้มนัและภาษีตัว๋ทกุชนิด(สงวนสิทธิเกดบเพิ่มหากสายการบนิปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง) 

 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

 ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%และภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 
 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับาู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ 
 คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มพิเศษ,โทรศพัท์-โทรสาร,อินเตอร์เนดต,มินิบาร์,ซกัรีดท่ี

ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
 คา่ใช้จา่ยอนัเกิดจากความล่าช้าของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนดัหยดุ

งาน,การถกูปฏิเสธไมใ่ห้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้ท่ี
เมืองไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบริษัทฯ 



 

 

 คา่ทิปไกด์ท้องถ่ิน,คนขบัรถ,าู้ชว่ยคนขบัรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บงัคบัตามระเบียบธรรมเนียม
ของประเทศคะ่) 

 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ตามสินน า้ใจของทกุทา่นคะ่(ไมร่วมในทิปไกด์ท้องถ่ินและคนขบัรถนะคะแตไ่มบ่งัคบัทิป
คะ่) 
 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ังและการยกเลิก 

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พร้อมช าระมัดจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการ
เดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วัน 
 มิฉะนัน้ถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต(ิช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 30 วัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.กรณียกเลิก 
2.1 ยกเลิกการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงนิค่ามัดจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทัง้สิน้ 
2.2 ยกเลิกการเดนิทาง 15-30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจ าทัง้หมด 
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้สิน้ 
 
3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะ
ท าการเล่ือนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือ
เล่ือนการเดนิทางได้ตามความเป็นจริง ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า 
เพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทุกกรณี 
 



 

 

4.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ
เดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้(15 ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ
และผู้เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ี 
เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 
5.คณะผู้เดนิทางจ านวน 20 ท่านขึน้ไปจึงออกเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้เดนิทางไม่ถงึ 20 ท่านขอสงวนสิทธ์ิ
เล่ือนวันเดนิทางหรือยกเลิกการเดนิทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการ
เดนิทาง 
 
6.กรณีที่ท่านต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้
ก่อนท าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้
ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหาก
ไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว 
 
7.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน า้เงนิ)เดนิทางเพ่ือการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

1. บริษัทฯมีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
2. เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึ

ผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคัญ 
3. หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มี

จุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ (หนังสือเดนิทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 
เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดนิทางได้ ) 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , 
การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิตทิางธรรมชาต(ิซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากผู้เดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว 
ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัตเิหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณีท่ีเกิดเหตุ
สุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดนิทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 



 

 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิด
อุบัตเิหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุด
จากสายการบิน 

8. กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศท่ีระบุไว้ในรายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

9. ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืน
เงนิและไม่สามารถเปล่ียนช่ือได้ 

10. เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้ว
ทัง้หมด 

11. กรุ๊ปที่เดนิทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ รวมถงึเที่ยวบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงนิ
มัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมด 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจงึมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 

 
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
 


