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พเีรยีดเดนิทาง 
ราคา
ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว สายการบนิ จ านวน 

07 – 09 มนีาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 8,888 +2,500 UB 20 

14 – 16 มนีาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 8,888 +2,500 UB 20 

21 – 23 มนีาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 8,888 +2,500 UB 20 

28 – 30 มนีาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 8,888 +2,500 UB 20 

04 – 06 เมษายน 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 8,888 +2,500 UB 20 

11 – 13 เมษายน 2563 (เสาร-์จนัทร)์ วนัสงกรานต ์ 9,999 +2,500 UB 20 

18 – 20 เมษายน 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 8,888 +2,500 UB 20 

25 – 27 เมษายน 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 8,888 +2,500 UB 20 

01 – 03 พฤษภาคม 2563 (ศกุร-์อาทติย)์ วนัแรงงาน 9,999 +2,500 UB 20 

02 – 04 พฤษภาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์ วนัฉตัรมงคล 9,999 +2,500 UB 20 

08 – 10 พฤษภาคม 2563 (ศกุร-์อาทติย)์  8,888 +2,500 UB 20 

09 – 11 พฤษภาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์  8,888 +2,500 UB 20 

15 – 17 พฤษภาคม 2563 (ศกุร-์อาทติย)์  8,888 +2,500 UB 20 

16 – 18 พฤษภาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์  8,888 +2,500 UB 20 

22 – 24 พฤษภาคม 2563 (ศกุร-์อาทติย)์  8,888 +2,500 UB 20 

23 – 25 พฤษภาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์  8,888 +2,500 UB 20 

29 – 31 พฤษภาคม 2563 (ศกุร-์อาทติย)์  8,888 +2,500 UB 20 

30 พฤษภาคม-01 มถินุายน 2563 (เสาร-์จนัทร)์  8,888 +2,500 UB 20 

05 – 07 มถิุนายน 2563 (ศุกร-์อาทติย)์ 8,888 +2,500 UB 20 

06 – 08 มถิุนายน 2563 (เสาร-์จนัทร)์ 8,888 +2,500 UB 20 

12 – 14 มถิุนายน 2563 (ศุกร-์อาทติย)์  8,888 +2,500 UB 20 

13 – 15 มถิุนายน 2563 (เสาร-์จนัทร)์  8,888 +2,500 UB 20 

19 – 21 มถิุนายน 2563 (ศุกร-์อาทติย)์  8,888 +2,500 UB 20 

20 – 22 มถิุนายน 2563 (เสาร-์จนัทร)์  8,888 +2,500 UB 20 

26 – 28 มถิุนายน 2563 (ศุกร-์อาทติย)์  8,888 +2,500 UB 20 

27 – 29 มถิุนายน 2563 (เสาร-์จนัทร)์  8,888 +2,500 UB 20 

03 – 05 กรกฎาคม 2563 (ศกุร-์อาทติย)์ วนัอาสาฬหบูชา  9,999 +2,500 UB 20 

04 – 06 กรกฎาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์ วนัอาสาฬหบูชา+ชดเชย 9,999 +2,500 UB 20 

10 – 12 กรกฎาคม 2563 (ศกุร-์อาทติย)์  8,888 +2,500 UB 20 

11 – 13 กรกฎาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์  8,888 +2,500 UB 20 

17 – 19 กรกฎาคม 2563 (ศกุร-์อาทติย)์  8,888 +2,500 UB 20 

18 – 20 กรกฎาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์  8,888 +2,500 UB 20 

24 – 26 กรกฎาคม 2563 (ศกุร-์อาทติย)์  8,888 +2,500 UB 20 

25 – 27 กรกฎาคม 2563 (เสาร-์จนัทร)์  8,888 +2,500 UB 20 

 

สกัการะ 3 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 3 วนั  

พระธาตุอนิทรแ์ขวน : เมอืงไจโ้ท : เจดยีอ์งคเ์ล็กต ัง้บนกอ้นหนิทอง,ประจ าปีเกดิ “ปีจอ” 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง : เมอืงยา่งกุง้ : เจดยีท์อง คูบ่า้นคูเ่มอืงชาวพมา่ 

พระธาตุมเุตา(เจดยีช์เวมอดอร)์ : เมอืงหงสาวด ี: เจดยีท์ ีส่งูท ีสุ่ดในพมา่ (เจดยีม์อญ) 

พระนอนยิม้หวาน..พระนอนตาหวาน..เจดยี ์4 ทศิ..ขอพร “เทพทนัใจ” นตัโบโบย ี 

 ทีพ่กัระดบั 5 ดาว ★★★★★ / เดนิทางโดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) 

ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิยา่งกุง้ – เมอืงหงสาวด ี– เจดยีไ์จปุ๊่ น – พระราชวงับุเรงนอง – เจดยี ์

ชเวมอดอร(์พระธาตมุเุตา) – เมอืงไจโ้ท – พระธาตอุนิทรแ์ขวน(เจดยีไ์จท้โีย)  

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 สายการบนิ เมยีนมาร ์เนชัน่

แนลแอรไ์ลน์ (UB) เคาทเ์ตอร ์K ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรือ่งสัมภาระและเอกสารการ

เดนิทาง  
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
10.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยสายการบนิเมยีนมารเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) เทีย่วบนิที ่UB020 

11.15 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กว่า

ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (อ่านออกเสียงตามส าเนียงพม่าว่า หานตาวดี) ภาษาอังกฤษ

เรยีกว่า Bago หรอื Pegu ในอดตีเคยเป็นเป็นเมอืงหลวงทีเ่ก่าแกท่ีส่ดุของชาวมอญและมอีายมุากกว่า 400 ปี

ตัง้อยูใ่กลเ้มอืงเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพมา่ต่อมาพระเจา้ตะเบ็งชะเวตีย้ดึครองไดแ้ละสถาปนาเป็น

ศนูยก์ลางอ านาจของราชวงศต์องอ ูหงสาวดเีจรญิรุ่งเรอืงสดุขดีในรัชสมัยของพระเจา้บเุรงนอง หงสาวด ีอยูห่่าง

จากเมอืงยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (พเิศษ! เสรฟิกุง้แมน่ ้าหงสา) 

  จากนัน้น าชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูป

ปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณ

โคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 

สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) เล่ากันว่าสรา้งขึน้โดย

สตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนไีป

แตง่งาน ร ่าลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพทุธรปูองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี

น าทา่นชม พระราชวังบเุรงนอง และ บลัลังกผ์ึง้ (Kanbawza Thadi Palace) ซึง่

เพิง่เริ่มขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปีพ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง

หลงเหลอือยู ่ท าใหส้ันนษิฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นทีป่ระทับของ พระ

เจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดรั้บค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ  และเป็นทีป่ระทับ

ของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็น

เชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิ  

►จากนัน้น าท่านชม เจดียช์เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mawtaw 

Pagoda)  ทีต่ัง้ตระหงา่นโดดเดน่อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีพระเจดยีอ์งคน์ีถ้อืวา่มี

ความโดดเดน่ในหลายๆดา้น เกา่แกก่ว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพทุธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิส์ าคัญสงูสดุของชาว

พม่า น าท่านนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กันว่าเป็นจุดที่

ศักดิส์ทิธิม์าก (ณ จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของ

เจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ขึน้ไป) ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหว่างศลิปะพมา่และศลิปะของ

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

4 

มอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู 114 เมตร สงูกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 14 เมตร มจีุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิ์

อยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายงัพืน้ลา่งแต่ยอดฉัตร กลับ

ยงคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลือถงึความศักดิ-์สทิธ์โดยแท ้และสถานที่แห่งนี้ยังเป็น

สถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้

หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่ สว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไวท้ีม่มุหนึง่ขององคเ์จดยี์

เพือ่ใหพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจบุนั 

น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืงไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชมแม่น ้าสะโตง สถานทีส่ าคัญทาง

ประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที ่สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพมา่ไล่ตามซึง่

น าทัพโดย สรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชดุ

ยาวเกา้คบืยงิถกูสรุกรรมา แมท่ัพหนา้พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพมา่เห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพ กลับกรุง

หงสาวดี จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ พระธาตุอนิทร์แขวน ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เป็น

รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่ราจะสามารถขึน้

พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสกัพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา เดนิทาง

ถงึทีพ่ัก ใหท้่านอสิระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย   ►น าชม เจดยีไ์จท้ีโย หรือ 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรอืกอ้นหนิทอง ซึง่

ถือเป็นหนึ่งสิง่สักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร 

ตัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญ่ปิดทอง ทีว่างหมิน่เหม่ อยู่บนหนา้ผา แต่ชาวพมา่มักยนืกรานว่าไม่มทีางตก เพราะพระ

เกศาธาตุศักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุอยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยูไ่ดอ้ย่างสมดุลเรือ่ยไป ตามคติ

การบชูาพระธาตปุระจ าปีเกดิของชาวลา้นนา พระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใ้หถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตุ

แกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทร์แขวนนี้ครบ 3 ครัง้ ผูนั้ ้นจะมีแต่

ความสุขความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ด ้

ตลอด ส าหรับทา่นทีต่อ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ทีบ่รเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีม

เสือ้กนัหนาวหรอืกนัลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมาก (พระเจดยีอ์งคน์ี้

เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษที่เขา้ไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วน

สภุาพสตร ีสามารถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได  ้ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทอง

องคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน) เชญิทา่นสกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวนและเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ทีพ่กั KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน – ค ิม้ปูนแคม้ป์ – เมอืงหงสาวด ี– พระนอนยิม้หวาน – ย่างกุง้ – ตลาดสก๊อต – 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

*ตสีี-่ตหีา้ ทา่นสามารถตืน่เชา้มาท าบญุใสบ่าตรพระธาตหุรอืจะน่ังสมาธ ิสวดมนต ์บรเิวณพระธาตุท่านจะไดเ้ห็นชาวพมา่มา

ท าบญุใหก้บัพระธาตเุชน่กนั 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

  น าทา่นลงจาก พระธาตอุนิทรแ์ขวน โดยรถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก ถงึ คิม้ปนูแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1.30 ชม.) 

น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิม้หวาน) กราบนมัสการ 

พระพทุธรปูนอนทีม่พีทุธลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นที่

เคารพนับถอืของชาวพมา่ทั่วประเทศ และเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่า อกีทัง้

ทา่นสามารถทีจ่ะเลอืกหา เครือ่งไมแ้กะสลัก ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย ตลอดสองขา้งทาง

และยงัสามารถเลอืกซือ้ ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พมา่ ของทีร่ะลกึตา่งๆ ในราคาถกู. 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  (พเิศษ! เสรฟิกุง้แมน่ ้าหงสา) 

น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงยา่งกุง้ (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้่านไดพั้กผ่อนบนรถชมววิสอง

ขา้งทาง จนเดนิทางถงึเมอืงยา่งกุง้ 

น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็น

ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ สนิคา้ทีจ่ าหน่ายใน

ตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกับพมา่ อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้

ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนือ่งจาก

จะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมายเหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

5 

►น าท่านนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยีท์องแห่ง

เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุ่มน ้าอริะวด ีเจดยีท์องค า

คู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดของ

ประเทศพม่า มคีวามสูงถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปี

กอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตร

ประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าคา่ กวา่ 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์

เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถง

สรา้งดว้ยเครื่องไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทัง้หลัง ภายในประดษิฐานพระประธาน

ส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพมา่ถอืการกราบไหวบ้ชูาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์

จะน ามาซึง่บุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกข์โศกโรคภัยทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับ

ลูกประค า และบา้งเดนิประทักษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุด

ชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคัญของ

พระมหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไป

ไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองค์

เจดยีย์งัมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิ

ตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (บฟุเฟ่ต!์ บารบ์คีวิป้ิงยา่ง) 

 ทีพ่กั SHANGRILA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ยา่งกุง้ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ+ เทพกระซบิ – พระนอนตาหวาน – สนามบนิยา่งกุง้ – 

กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน์ ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นีถ้กูระเบดิของ

ฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุ

อกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ี

และตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ย

กระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์น าทา่นขอพร 

นัตโบโบย ีหรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย วธิกีาร

สกัการะรปูปัน้เทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อา

ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาท 

หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็

เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบย ีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ตัง้ใจไว ้น าท่านขา้มฝ่ังถนน 

สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธา

ในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศลี ไมย่อมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบ

ไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ย

น ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจ ีหรอื พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi 

Buddha) นมสัการพระพทุธรปูนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ตีา

สวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยา่งกุง้ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพื่อท าการเช็คอนิก่อนขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลกีเลีย่งสถานการณ์ฉุกเฉินทีอ่าจ

เกดิขึน้ เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมีตัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู ้

พจิารณาและบรหิารเวลาอย่างเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทุกกรณีหากลกูคา้ไม่สามารถขึน้เครื่องกลับตามวันและ

เวลาเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทัวร.์ 

17.35 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่UB017 

19.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทับใจในบรกิาร ................. 

 
 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืง,สาย

การบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มัคคุเทศก,์หัวหนา้ทั วร,์คนขับรถ

ของแต่ละประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นี้ขึน้อยู่กับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืงหรอืสาเหตุอืน่ทีไ่ม่ไดม้าจากทาง

บรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรณุาอา่นรายการและเงือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท า

การจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืว่าลูกคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความเสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบกรณีมต๋ัีว

เครือ่งบนิภายในประเทศเนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถูกยกเลกิหรอืสาเหตุอันเนื่องจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิท

จะไมร่ับผดิชอบทกุกรณี. 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 
 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกันทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุใน
รายการ 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสัมภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)   
× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % 
เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุป๊จะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรา
ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านต่อไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวันอืน่ต่อไป โดย
ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลกูคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน 

 หากไมช่ าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุ ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหาย

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต ่า 2 หนา้ หากไมม่ั่นใจโปรด

สอบถาม 
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เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดทุ้กกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ย
เหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่ว
ทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิาร
ตอ่ไป 
4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการ
จองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่
เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย
ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 
7. อัตราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิาร
เพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าต๋ัวเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับ
เทา่นัน้ 

 



  
 

          
 

 

 

 

   

  

 

11 

 


