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DMK-RGN: SL200: 06.45-07.35 

RGN-DMK: SL207: 19.35-21.25 

!! แจง้เพ่ือโปรดทราบ !! 

เน่ืองดว้ยตัว๋เครื่องบินเป็นการจองแบบตัว๋หมู่คณะ ทางระบบของสายการบินจะสุ่มเลขท่ีนัง่ บริษัททวัรจึ์งไมส่ามารถระบุท่ีนัง่

ไวก้อ่นล่วงหน้าได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไมไ่ดนั้ง่ติดกนั หรือไมไ่ดอ้ยูใ่นโซนเดียวกนั 

ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บันโยบายของสายการบิน เท่าน้ัน 

บูชา 3 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสทิธ์ิสูงสุดของชาวพม่า 

พระมหาเจดียช์เวดากอง-พระธาตมุุเตา-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

นัง่กระเชา้ข้ึนสูพ่ระธาตอิุนทรแ์ขวน  

ขอพรเทพทนัใจองคศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด พรอ้มรว่มสรงนํ้าเทพทนัใจ 

ชอ้ปป้ิงสุดเพลินท่ีหงสาวดี และตลาดสก็อต 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัท่ีหน่ึง     กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียง-เจดียไ์จปุ่๊น-พระราชวงับุเรงนอง-คิมปูนแคม้ป์-

นัง่กระเชา้-พระธาตอิุนทรแ์ขวน  

04.30 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

อาคาร 1ชั้น 3 ประต ู7 เคาน์เตอรส์ายการบิน THAI LION AIR (SL) เจา้หน้าท่ีคอย

ตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน  

06.45 น. บินลดัฟ้า สู่ กรุงยา่งกุง้ ประเทศพมา่ 
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  โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินท่ี SL200 

07.35 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้(เวลา

ทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 

  จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค(Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด

ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 

กิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.  จากน้ันนําชม เจดียไ์จปุ่๊น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งใน

ปี 1476 มพีระพุทธรปูปางประทบันัง่โดยรอบทั้ง 4ทิศ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโค

ดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์คือ 

พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก)เล่ากนัวา่สรา้งข้ึนโดยสตรีส่ีพี่น้องท่ีมีพุทธศรทัธาสงูส่งและต่างให้

สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไวช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รํา่ลือกันว่าทําให้

พระพุทธรูปองคน้ั์นเกิดรอยรา้วข้ึนทันที นมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียง (Shew Thalyang 

Buddha)กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ี สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 

ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่าองค์พระยาว 55 

เมตร สงู 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจีท่ียา่งกุง้ แต่ก็งามกวา่โดยพระบาทจะวาง

เหล่ือมพระบาท เป็นลกัษณะท่ีไม่เหมือนกบัพระนอนของไทย แลว้ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง 

อาทิเช่น ไมเ้กะสลกั, ผา้ถุง, โสรง่ ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! กุง้เผาท่านละ 1 ตวัใหญ ่  

บา่ย   จากน้ันนําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงักผ้ึ์ง (KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขุดคน้และ

บรูณปฏสิงัขรณเ์ม่ือปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถาน

แหง่น้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัคาํสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบั

ของ พระนางสุพรรณกลัยาและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรี

อยุธยาใหแ้กพ่มา่ 

    แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถกูสรา้งจาํลองพระราชวงัและ

ตาํหนักต่างๆ ข้ึนมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร นําท่านเดินทางต่อสู่ เมือง  ไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหวา่ง

ทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผ่านชม แม่นํ้าสะโตง สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร ์ซ่ึงในอดีต

ขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพมา่ไล่ตามซ่ึงนําทพัโดยสุรกรร

มาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทพัไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทนัท่ีริม

ฝัง่แมน้ํ่าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแมน้ํ่าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้ี

การปะทะกนัท่ีริมฝัง่แมน้ํ่าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถกูสุรกรรมาแม่

ทพัหน้าพมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนท่ีใช้

ยิงสุรกรรมาตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้มแม่น้ําสะโตง”นับเป็นพระแสง 

อัษฎาวุธ อันเป็นเคร่ืองราชูปโภคยงัปรากฏอยู่จนถึงทุกวนัน้ี จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์

แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพื่อทําการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ินเป็น

รถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลา

เดินทางสกัพกั เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา พิเศษสุด นาํท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ข้ึนสู่สถานีพระธาต ุใชเ้วลา
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ประมาณ 10 นาที ใหท้่านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการข้ึนชมพระธาตุอิน

แขวน (กรณีเกิดอุปสรรคท์าํใหไ้ม่สามารถข้ึนกระเชา้ไดท้างบริษัทขอจดัเป็นการข้ึนบนยอดเขาดว้ยวิ

จากน้ัน นําชม เจดียไ์จที้โยหรือ พระธาตอิุนทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้น

หินทอง อยูส่งูจากระดบัน้ําทะเล 1,200เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบ่นกอ้น

หินกลมๆ ท่ีตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ

ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุ อยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์่อมทาํใหห้ินกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการ

บชูาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระ

เกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ3 ครั้งผูน้ั้นจะมี

แต่ความสุขความเจริญพรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่น

ทองคาํไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตอิุนทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี 

สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได)้ **หมายเหต*ุ* (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระ

ขนาดเล็กสาํหรบั 1 คืน เพ่ือนาํติดตวัข้ึนไปบนพระธาตอิุนทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบ

แบกสัมภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เร่ิมตน้ท่ี 1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

คํา่  บริการอาหารคํา่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

พกัท่ี KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า จากน้ันท่าน

สามารถขึ้ นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน แต่ประตเูหล็กท่ีเปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษ จะ

เปิดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณ

พ้ืนท่ีน้ันมีความเย็นมาก (ยกเวน้ Golden Rock Hotel จะข้ึนไปไหวพ้ระธาตอิุนทรแ์ขวนไดแ้ค่รอบ

เดียว) 

วนัท่ีสอง เจดียโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์เวดากอง  

05.00 น.  อรุณสวสัด์ิยามเชา้ อิสระตามอธัยาศยั สาํหรบัผูท่ี้ตอ้งการใสบ่าตรพระธาตอิุนแขวน กิจกรรมน้ีไม่ได้

บงัคบันะคะ สาํหรบัอาหารท่ีจะใสบ่าตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จาํหน่าย ราคาอาหารประมาณ 

3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300–500 จา๊ต ทาํบุญตามอธัยาศยั 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านอาํลาท่ีพกั ออกเดินทางกลบั เปล่ียนนัง่รถ ถึงคิมปุนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ เดินทาง

ถึงสู่ เมืองย่างกุง้...จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัย่างกุง้นําท่านชม เจดียโ์บตาทาวน์ สรา้งโดยทหารพนันาย

เพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดนํ้ามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดีย์แห่งน้ีถูก

ระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์

และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาํริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดีย

ทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลาย

จุดในองคพ์ระเจดีย ์ใหท่้านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย 

วธีิการสกัการะรปูป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ีเพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปรารถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ่ื้นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือ
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ของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1ใบ เอามาเก็บรกัษาไวจ้ากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกบั

น้ิวช้ีของนัตโบโบยีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว ้จากน้ันนําท่านขา้มฝัง่ไปอีกฟาก หน่ึงของ

ถนน เพื่อสกัการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา่“อะมาดอวเ์มี๊ ยะ”ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค 

ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้รกัษาศีล ไมย่อมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวติไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาว

พมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตอ้งไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน ชาวพมา่

นิยมขอพรจากเทพองคน้ี์กนัมากเช่นกนัการบชูาเทพกระซิบ บชูาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร !!! ใหท้่านไดท้านกุง้แม่นํ้ายา่งทา่นละ 1 ตวั !!! 

 จากน้ันนําท่านชมและนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องคาํ

คู่บา้นคูเ่มืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกวา่ปีเจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของ

เมืองย่างกุง้ มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิษฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ

ท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้ง

บารมแีละสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องคห์ากใคร

เกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน้ี์ไดร้ับการบรูณะและต่อ

เติมโดยกษัตริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห์อ่หุม้ดว้ยแผ่นทองคาํทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตนัภายในประดิษฐาน

เสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวนแปดเสน้และเคร่ืองอฐัะบริขารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทั้งสาม

พระองคบ์นยอดประดบัดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีต่างๆจาํนวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บน

ยอดบริเวณเจดียจ์ะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงทาํเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็น

ชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัขึ้ นเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีตาํนานและภูมิหลัง

ความเป็นมาทั้งส้ินชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น้ําย่างกุง้เสียกอ่นองักฤษกู ้

เท่าไหร่ก็ไม่ข้ึนภายหลงัชาวพม่า ช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจ้ึงถือเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามคัคีซ่ึง

ชาวพมา่ถือวา่เป็นระฆงัศกัด์ิสิทธ์ิใหตี้ระฆงั 3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่ตอ้งการ ชมแสงของอญัมณี

ท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไปเช่นสีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สี

แดงเป็นตน้ นําท่านร่วมบชูา แมย่กัษ์ ท่ีเชื่อกนัวา่การบชูาท่านจะช่วยในการตดักรรมหรือศตัร ูหรือพระพยุง

โชคชะตาอยูใ่นชอ่งแคบเขา้ไดที้ละคน และพระสุริยนัจนัทรา ขอพรเร่ืองธุรกิจ 

คาถาบูชา  พระมหาเจดียช์เวดากอง 

ตัง้ นโม 3 จบ 

ธมัภทีูเป วะระฐาเน สิงคตุตะเร มะโนรมัเม สตัตะระนะ ปะฐะมงั กะกุสนัธงั สุวณัณะฑณัธงั ธาตโุย ฐสัสะต ิ

ทุตยิงั โคนาคะมะนงั ธมัมะกะระณงั ธาตโุย ฐสัสะต ิตะตงิ กตัสปัปัง พทุธะจวีะรงั ธาตโุย ฐสัสะต ิ

จะตตุะถงั โคตะมะ อฏัฐเกสะ ธาตโุย ฐสัสะต ิปัญจะมงั อริยะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมงัธาตโุยฯ 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศูกร ์ เสาร ์

สตัวป์ระจาํวนัเกิด ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไมม่ีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

กาํลงัเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 

หมายเหต ุ: สาํหรบัผูท่ี้ไมท่ราบวนัเกิดของตวัเองจะยดึ พระเกต ุซ่ึงมีกาํลงั 9 เป็นเทวดาประจาํวนัเกิด 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !! Buffet Shabu Shabu เตม็ท่ีไม่มีอั้น 

  พกัท่ี MILLENIUM HOTEL หรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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วนัท่ีสาม พระธาตมุุเตา (ชเวมอดอร)์  + สรงนํ้าเทพทนัใจ – พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีตลาดสก็อต-วดั

บารมี-สนามบิน-ดอนเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดียเ์ก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา 

บชูาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เจดียช์เวมอดอร ์หรือ พระธาตมุุเตา (ShweMordore) ภายในบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นําท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ี

ศักด์ิสิทธ์ิมาก ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิลปะท่ี

ผสมผสานระหวา่งศิลปะพมา่และศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียส์งู377 ฟุต สงูกวา่ พระเจดียช์

เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ย

น้ําหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีรํา่

ลือถึงความศกัด์ิสิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดาํ ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ 

(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนข้ึนครองราชย์ ท่านจะไดน้มัสการ 

ณจุดอธิษฐานอนัศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถนาํธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคล

ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่คํ้าจนุชีวิตใหเ้จริญรุง่เรืองยิง่ข้ึนไป 

 และทาํ พิธีสรงนํ้าองคเ์ทพทนัใจ ท่ีชาวพม่าเชื่อวา่เป็นการชาํระบาป เราจะไดเ้ห็นชาวพมา่บางคนมาสวด

ออ้นวอน สวดสารภาพบาป นัง่รอ้งไหต่้อหน้าองคเ์ทพทนัใจองคน้ี์ 

นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน นมสัการ

พระพุทธรปูนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สงู 16ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม

พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วดังาทตัจ ีNga Htat Gyi Pagoda วดัน้ีมีพระพุธรปูองคใ์หญ่มีความสงู

ประมาณตึกหา้ขั้น ทรงเครื่องกษัตริย ์ เป็นพระท่ีสวยแปลกดอูลงัการ 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ!! เป็ดปักก่ิง+สลดักุง้มงักร 

จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีสินคา้ของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อญั

มณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย งานฝีมือ เช่น ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสร่ง นําท่านเดินทางเขา้สู่

เมืองยา่งกุง้  

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ วดับารมี ใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่ยงัมีชีวิตอยู่จริง ดว้ยองค์

พระเกศาธาตุน้ีเมื่อนํามาวางบนมือ จะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งวดัน้ียงัไดช้ื่อวา่เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรม 

สารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองคพ์ระอรหนัตต่์าง ๆ พรอ้มรบั

พระธาตเุพ่ือนาํกลบัไปบูชาเพ่ือความเป็นสิริมงคลฟรี!!  

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาตมิิงกาลาดง  

17.30 น.  สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางสู่   

    สนามบิน มิงกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

19.35 น. ออกเดินทางจากกรุงยา่งกุง้ โดยสายบิน Thai Lion Air ดว้ยเท่ียวบินท่ี SL207 

21.25 น.  คณะเดินทางกลบัถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพและดว้ยความประทบัใจ 

******************************** 
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รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสบัเปล่ียนกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพินิจของหวัหนา้

ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ่ินในครั้งนั้น ๆ โดยจะยดึถือประโยชนข์องทา่นเป็นสาํคญั  

และข้ึนอยูก่บัสภาพการณปั์จจบุนั 

**ปล. ไม่มีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร*์* 

ทา่นละ 1,000 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น**  

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง จาํนวน 
ราคาตอ่ทา่น (ไม่มี

ราคาเด็ก) 
พกัเด่ียว / ทา่น 

THU 05-07 MAR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 12-14 MAR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

  FRI 13-15 MAR 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

THU 19-21 MAR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 26-28 MAR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 02-04 APR 2020 34+1 10,888. - 2,500. - 

THU 09-11 APR 2020 34+1 10,888. - 2,500. - 

 THU  16-18 APR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 23-25 APR 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

  FRI 24-26 APR 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

แรงงาน!!  

THU 30 APR-02 MAY 2020 

34+1 10,888. - 
2,500. - 

THU 07-09 MAY 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 14-16 MAY 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

  FRI 15-17 MAY 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

THU 21-23 MAY 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 28-30 MAY 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 04-06 JUN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 11-13 JUN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

  FRI 12-14 JUN 2019 34+1 9,888. - 2,500. - 

THU 18-20 JUN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

THU 25-27 JUN 2020 34+1 8,888. - 2,500. - 

ราคาเด็กทารก 

(แรกเกิด – 1 ปี 11เดอืน) 
4,500. - 
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อตัราน้ีรวม 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Thai Lion Air 

 คา่ภาษีสนามบินพมา่ และ คา่ภาษีสนามบินไทย 

 น้ําหนักกระเป๋าโหลดใตเ้คร่ืองบิน 20 Kg.  ถือขึ้ นเคร่ือง 7 Kg. 

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คา่มคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวติเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท คา่

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่กวา่ 

6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเงื่อนไขของกรมธรรม ์/ ส่วน

ในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสงูกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพษิ 

(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า **อาหารเป็นพิษเทา่นั้น**) 

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ 

 คา่บริการและคา่ใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ 
 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน, พนักงานขบัรถ, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, 1,000 บาท / ลกูคา้ 1 ท่าน (ชาํระท่ี

สนามบินก่อนเดินทาง) หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยแลว้แตท่่านจะมอบให ้ ไม่ไดบ้งัคบั 

 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ คา่ใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 คา่ทาํวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / คา่ทาํหนังสือเดินทางไทย / คา่ธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมน้ํามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

 

 
สาํคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 
 
 
 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั
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เง่ือนไขการสาํรองท่ีนัง่ 

ชาํระเงินเต็มจาํนวน เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งน้อย 

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจาํตวั หรือไม่สะดวกในการ

เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวั

ของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมส่ามารถยกเลิกได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์

และเหตุสุดวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไมว่า่จะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏเิสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไมไ่ดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไมร่บัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมอืงของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้า 5 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ท่าน ใน

กรณีน้ีบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

 เมื่อมีการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ไมส่ามารถรีฟันได ้อนัเน่ืองมาจากเง่ือนไขของสายการบิน 

 หากท่านไม่ไดร่้วมบริการทานอาหาร หรือคา่ตัว๋เขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทวัร ์ไมส่ามารถคืนเงินได ้เน่ืองจากคา่บริการท่ีเวยีดนามเป็น

แบบเหมาจา่ย 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้และจะไม่

รบัผิดชอบใด  ๆในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสีย หรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละอุบติัเหตุสุดวสิยับาง

ประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภยัธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ  เป็นตน้ 
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 กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หน้าท่ีไมว่า่เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของ

สงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ั้งหมด 

ขอสงวนสิทธิ จาํนวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จาํนวนผูเ้ดินทางตํา่กว่า 10 ท่าน ทาง

บริษัทฯ ออกเดินทาง แตจ่ะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยไดเ้ป็น

อยา่งดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอยา่งดี และอาจจะ

เปล่ียนเป็นรถคันท่ีเล็กลง แต่ถา้ต ํา่กว่า 8 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น แต่จะแจง้ให้

ทราบก่อนล่วงหนา้ 5 วนั ในกรณีน้ีบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

สาํคญัที่สุด!! 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ย

กว่า 2 หนา้  

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีทา่นไดท้าํการ

จองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินคา่ตัว๋ดงักลา่ว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

แผนที่บา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.ร่วมกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบงา่ยๆ 

Line ID: @earthtravel (ม ี@ขา้งหน้า)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  


