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พมา่-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 2 คนื 
พกั 5 ดาว สายการบนินกแอร ์(DD) 

เมนูพเิศษ!!! เมนูเป็ดปกักิ�ง+สลดักุง้มงักร+กุง้แมนํ่ *าเผา 
 

� สักการะ เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
� สักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน  
� ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุ  
� ชมความงดงามอรา่มตาสทีองที� เจดยีช์เวดากอง มหาเจดยีศ์ักดิ#สทิธิ#ที�สําคัญของพม่า 
� ขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิ#สทิธิ#ของชาวพม่า 
� ชอ้ปปิ(ง ตลาดสก๊อต 

 
 

***พเิศษ!!!พกัอนิทรแ์ขวน 1 คนื + ยา่งกุง้ 1 คนื*** 
 
 
DATE EASY BOUTIQUE MYANMAR (PG) MEAL HOTEL 

D1. 
กรุงเทพฯ – สนามบนิมงิกาลาดง - ยา่งกุง้ - หงสาวด ี- วดัไจค้ะวาย 
- พระธาตุมุเตา -     พระราชวงับเุรงนอง – วดัพระไฝเล ื�อน - ค ิ*มปนู
แคม้ป์ – พระธาตุอนิทรแ์ขวน (รวมรถขึ*นพระธาต)ุ 

BF/L/D YOE YOE LAY 

D2. 
พระธาตูอนิทรแ์ขวน - ค ิ*มปนูแคมป์ – เจดยีไ์จ๊ปุ่ น – พระนอนยิ*ม
หวาน - พระนอนตาหวาน – เจดยีว์ชิชยะ - มหาเจดยีช์เวดากอง BF/L/D PARK ROYAL 

D3. 

เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ / เทพกระซบิ) - ตลาดโบโจ๊ก อองซาน 
- วดับารม ี– วดัพระหนิออ่น - ปางชา้งเผอืก – MARKET PLACE - 
สนามบนิมงิกาลาดง - กรุงเทพฯ 
 

BF /L/-  
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�ราคานี*สําหรบักรุ๊ปJOINเท่าน ั*น 1 GROUP+1ไกด/์/กรณีกรุ๊ปส่วนตวักรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที� 
�ราคาอาจมกีารเปลี�ยนแปลง เนื�องจากต ัhวเครื�องบนิปรบัขึ*น 
�Passport ตอ้งเป็นแบบท่องเที�ยว(สแีดงเลอืดหมู) หากใชแ้บบอื�นตอ้งแจง้เจา้หนา้ที�ก่อนจอง 

�ราคานี*ใชสํ้าหรบั THAILAND PASSPORT เท่าน ั*น .. ชาวตา่งชาตอิาจมคีา่ใชจ้่ายเพิ�มโปรดแจง้ก่อน 
�โปรแกรมที�ตอ้งขอวซี่าตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนนิการ หากท่านตอ้งใชเ้ล่มเดนิทางระหว่างนี*โปรดแจง้ก่อน  
�ทวัรเ์ป็นแบบต ัhวกรุ๊ปเลอืกที�น ั�งไมไ่ด ้สายการบนิเป็นผูจ้ดัที��น ั�งให ้ซึ�งทวัรไ์ม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

�เร ื�องต ัhวเครื�องบนิ ผูเ้ดนิทางตอ้งเดนิทางพบเจา้หนา้ที�ตามใบนดัหมายและรบัต ัhวที�สนามบนิเท่าน ั*น* 
 

***กรณีทา่นสาํรองต ัhวภายในหรอืพาหนะเดนิทางมาสนามบนิในวนันดัหมาย ทวัรไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย
ในสว่นนี*เพราะนอกเหนอืจากโปรแกรม ไมว่า่จะเป็นกรณีกรุ๊ปไมค่อนเฟิรม์เดนิทาง,สายการบนิดเีลยห์รอื

ปจัจยัอื�นๆ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ี�ใหท้ราบกอ่นทาํการจองและโอนเงนิทกุคร ั*ง*** 

**ใบนดัหมายจะสง่มาประมาณ 5 วนักอ่นเดนิทาง** (นบัจากวนัเดนิทาง)  
*PASSPORT ตอ้งมอีายุการใชง้านไดอ้กีอยา่งนอ้ย6-10เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง เพื�อประโยชนข์องท่านเอง* 

(หากตอ้งการรเีควสเพิ�มเตมิเช่นไม่ทานหม,ูอื�นๆ กรุณาเขยีนลงในสําเนาพาสปอรต์) 

โปรแกรมเป็นแบบจอยดท์วัรก์บับรษิทัแลนดช์ั*นนํา ทราเวล สปร ีเป็นตวัแทนรบัจองทวัรแ์ละประสานงานเทา่น ั*น (เราจดัเฉพาะกรุป๊สว่นตวั) 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเด ี�ยว 
พักหอ้งละ 2 ท่าน 

��� ราคาโปรโมช ั�น : ไมม่รีาคาเด็ก ��� 
06 – 07 กนัยายน 61  10,900 4,500 
07 - 09 กนัยายน 61 11,900 4,500 
13 - 15 กนัยายน 61 10,900 4,500 

14 - 16 กนัยายน 61 11,900 4,500 

15 - 17 กนัยายน 61 11,900 4,500 

21 - 23 กนัยายน 61 11,900 4,500 

22 - 24 กนัยายน 61 11,900 4,500 

23 - 25 กนัยายน 61 10,900 4,500 

04 – 06 ตุลาคม 61 11,900 4,500 

05 - 07 ตุลาคม 61 11,900 4,500 

12 - 14 ตุลาคม 61 12,900 4,500 

14 - 16 ตุลาคม 61 11,900 4,500 

20 - 22 ตุลาคม 61 11,900 4,500 

21 - 26 ตุลาคม 61 12,900 4,500 

26 - 28 ตุลาคม 61 11,900 4,500 

27 - 29 ตุลาคม 61 11,900 4,500 

**หมายเหต ุ: ราคานี*มผีลต ั*งแตว่นัที� 01 มถินายน 2561 
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*โปรแกรมและไฟทบ์นิเปลี�ยนแปลงได ้ตารางทวัรแ์ละที�พกัในแต่ละเมอืงสลบัสบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม* 

*ขอสงวนสทิธิrเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั (ระดบั5ดาวเปลี�ยนบนิ5ดาว//LowCostเปลี�ยนบนิLowCost) 

ที�พกั : จํานวน 2 คนื ระดบัเทยีบเทา่ 3 ดาว (พกัหอ้งละ2-3ทา่น) 
(บางประเทศพกัไดแ้คห้อ้งละ2ท่าน หากมา3ท่าน อาจตอ้งเสยีค่าพกัเดี�ยว กรณุาเช็คกบัเจา้หนา้ที�) 

 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ – สนามบนิมงิกาลาดง - ยา่งกุง้ - หงสาวด ี - วดัไจค้ะวาย - พระธาตุมุเตา -     

พระราชวงับเุรงนอง – วดัพระไฝเล ื�อน - ค ิ*มปนูแคม้ป์ – พระธาตุอนิทรแ์ขวน (รวมรถขึ*น
พระธาตุ) 

 
04.30 น. คณะพรอ้มกนัที� สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ช ั*น3 ประตู6 เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์NOK 

AIR (DD) โดยมเีจา้หนา้ที�อํานวยความสะดวกแกทุ่กท่าน  
06.45 น.   ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุง้โดยเที�ยวบนิ DD4230 

  07.30 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ประเทศเมยีนมาร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
(เวลาทอ้งถ ิ�นท ี�เมยีนมารจ์ะชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 

เชา้  � บรกิารอาการเชา้ Box set  (1)  
จากนั(น นําท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค (Bago) ซึ�งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�
เก่าแก่ที�สุดของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่ และมีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ 
(ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.  
เมื�อเดนิทางถึงแลว้ นําท่าน ตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ท ี�วดัไจค้ะวาย (Kyaike Kat 
Wine) สถานที�ที�มพีระภกิษุและสามเณรศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทา่นสามารถนําสมุด 
ปากกา ดนิสอหรอือาหารแหง้ไปบรจิาคท ี�วดัแหง่นี*ได ้หรอืจะบรจิาคปจัจยั (ควรเตรยีมแลก
เงนิจ๊าดไวส้าํหรบัทาํบญุ) หรอืทาํบญุขา้วสารก็ไดเ้ชน่เดยีวกนั  

กลางวนั  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (2) เมนูพเิศษ! กุง้แมนํ่ *าเผาทา่นละ 1 ตวั 
จากนั(นนําท่านเขา้ชมเจดยีท์ี�ตั (งอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 
5 มหาบูชาสถานสิ�งศักดิ#สทิธิ#ของประเทศเมียนมาร์ พระธาตุมุเตา (Shwe Mawdaw) ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ นําท่านนมัสการยอดเจดยีหั์ก ซึ�งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกัน
ว่าเป็นจุดที�ศักดิ#สทิธิ#มาก ซึ�งเจดยีน์ี( สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน์ี(
เป็นศลิปะที�ผสมผสานระหว่างศลิปะของพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์ูง 377 
ฟุต สูงกว่าเจดยีช์เวดากอง 51 ฟุต มจุีดอธษิฐานที�ศักดิ#สทิธิ#อยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตรที�ตกลงมาเมื�อปี 
พ.ศ. 2473 ดว้ยนํ(าหนักที�มหาศาล ตกลงมายังพื(นดา้นล่าง แต่ยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดิมและไม่
แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ�าลอืถงึความศักดิ#สทิธิ#โดยแท ้และสถานที�แห่งนี(ยังเป็นสถานที�ที�พระเจา้
หงสาลิ(นดํา ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกลา้หาญ
กอ่นขึ(นครองราชย ์ท่านจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศักดิ#สทิธิ# และสามารถนําธูปไปคํ(ากับยอด
ของเจดยีอ์งคท์ี�หักลงมาเพื�อเป็นสริมิงคล ซึ�งเปรยีบเหมอืนดั�งคํ(าจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิ�งขึ(นไป  
จากนั(นนําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง (Kanbawzathardi Palace) ซึ�งเพิ�งเริ�มขุดคน้และ
บูรณปฏิสังขรณ์เมื�อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที�ยังหลงเหลืออยู่ ทําใหส้ันนิษฐานไดว้่า
โบราณสถานแห่งนี(เป็นที�ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านที�ไดรั้บคําสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ 
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นอกจากนี(ยังเป็นที�ประทับของ พระพี�นางสุพรรณกลัยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั (งตอ้งตก
เป็นเชลยศกึที�เมอืงหงสา แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี(ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร ์
และถูกสรา้งจําลองพระราชวังและตําหนักต่าง ๆ ขึ(นมาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดารและซากที�ขุด
คน้พบ  
 

จากนั(นนําท่านเดนิทางไปที� วดัพระไฝเล ื�อน (Kyaike Pawlaw)   มีอายุมากกว่า 2,000 ปี ซึ�งมี
เรื�องราวเล่ามากมายเกี�ยวกบัสถานที�แห่งนี( รายการ National Geographic Society ไดเ้คยมาถ่ายทํา
สารคดทีี�นี�มากกว่า 10 ครั (ง  
หลังจากนั(นพาท่านเดนิทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีกจ็ะถงึ  
ค ิ*มปนูแคม้ป์ เพื�อทําการเปลี�ยนเป็นรถเป็นรถทอ้งถิ�น ซึ�งเป็นรถบรรทุกขนาดหกลอ้ (เป็นรถประจํา
เสน้ทางชนิดเดยีวที�เราจะสามารถขึ(นพระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางต่อประมาณ 45 นาทีก็
จะถงึจุดจอดรถที�ทางขึ(นเขา หลังจากนั(นจะใชว้ธิกีารเดนิเทา้ต่อไปเพื�อเขา้โรงแรม(รถทุกคันจะตอ้งมา
จอดที�จุดนี( และใชว้ธิกีารเดนิเทา้ขึ(นไป หากท่านไหนเดนิไม่ไหว สามารถจา้งลูกแบกได ้โดยราคาอยู่
ที�การต่อรองและระยะทาง) หลังจากนั(นนําทานสักการะ พระธาตุอนิทรแ์ขวน (Kyaikhtiyo 
Pagoda) ซึ�งอยู่สูงจากระดับนํ(าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็ก ๆสูงเพียง 5.5 เมตร 
ตั (งอยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ที�ตั (งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ�นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยนืกรานว่าไม่มทีางตกเพราะ
พระเกศาธาตุศักดิ#ส ิทธิ#ที�บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์ ย่อมทําใหห้ินกอ้นนี(ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุล
เรื�อยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตุประจํา ปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี(ใหถ้อืเป็น พระธาตุ
ปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้ จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื�อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุ
อนิทรแ์ขวนนี(ครบ 3 ครั (ง ผูนั้ (นจะมแีต่ความสุขความเจรญิ พรอ้มทั (งขอสิ�งใดกจ็ะไดส้มดั�งปรารถนาทุก
ประการ 
ทา่นสามารถเตร ียมแผ่นทองคําไปเพื�อปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวนได ้แต่ตอ้งเป็น
ทองคําเปลว 100 % เทา่น ั*น (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะทา่นสุภาพบุรุษ สว่นทา่นสุภาพสตร ี
สามรถอธฐิาน และฝากทา่นสภุาพบรุุษเขา้ไปปิดแทนได)้ 
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คํ �า � บรกิารอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (3) 

จากนั(นใหท่้านไดพ้ักผ่อนตามอสิระ ท่านสามารถขึ(นไปนมัสการหรอืนั�งสมาธทิี�พระเจดยีไ์ดต้ลอดทั (ง
คนื แต่ประตูเหล็กที�เปิดสําหรับท่านสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเสื(อกนัหนาว
หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองนั�งขึ(นไปดว้ย เนื�องจากบนพระธาตุอนิทรแ์ขวน จะมอีากาศเยน็กว่า
ดา้นล่าง  

  นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรม YOE YOE LAY HOTEL 
 

 
วนัท ี�สอง พระธาตูอนิทรแ์ขวน - ค ิ*มปนูแคมป์ – เจดยีไ์จ๊ปุ่ น – พระนอนยิ*มหวาน - พระนอนตาหวาน – 

เจดยีว์ชิชยะ - มหาเจดยีช์เวดากอง  
05.30 น.  อรุณสวัสดิ#ยามเชา้ ใหท่้านไดอ้สิระตามอัธยาสัย สําหรับผูท้ี�ตอ้งการใส่บาตรยามเชา้สามารถซื(อได ้

โดยบรเิวณรอบๆพระธาตุอนิทร์แขวนจะมีชาวบา้นมาขายเป็นชุด ราคาอยู่ที�ประมาณ 3,000 จ๊าด 
ดอกไมธู้ป-เทยีน ประมาณ 300-500 จ๊าด สามารถซื(อทําบุญไดต้ามอัธยาสัย 

เชา้     � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (4) 
07.00 น. อําลาที�พัก นําท่านเดนิทางกลับ โดยนั�งรถทอ้งถิ�นเช่นเดมิเพื�อลงจากพระธาตุอนิทรแ์ขวน เมื�อถงึจุด

จอดที�คิ(มปูนแคม้ป์ เพื�อเปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พรอ้มนําท่านเดนิทางกลับหงสาวด ี  
จากนั(นนําท่านชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น () สรา้งขึ(นในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับนั�งโดยรอบทั (ง 4 ทิศ 
สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (หันพระพักตร์ไปทางทิศ
เหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากสัสปะ ตามตํานานเล่ากนัว่า ที�แห่ง
นี( สรา้งขึ(นโดยสตรสีี�พี�นอ้งที�มพีุทธศรัทธาสูงส่งและตา่งใหค้ําสัตยส์าบานว่าจะไม่แต่งงานจนชั�วชวีติ 
แต่ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รํ�าลอืกนัว่าทําใหพ้ระพุทธรูปองคท์ี�นอ้งสรา้งนั(นเกดิรอยรา้วขึ(น
ทันท ี 
นําท่านนมัสการ พระนอนยิ*มหวาน (Shwetharlyaung) พระพุทธรูปนอนที�มีพุทธลักษณะที�
สวยงามในแบบของมอญ สรา้งในปี พ.ศ.2524 ซึ�งเป็นที�เคารพนับถอืของชาวพม่าทั�วประเทศและเป็น
พระนอนที�งดงามที�สุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธ
ไสยาสน์เจา้ทัตจทีี�ย่างกุง้ แต่กง็ดงามกว่า โดยพระบาทจะวางเหลื�อมพระบาท ซึ�งจะเป็นลักษณะที�ไม่
เหมอืนกบัพระนอนของไทย  
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กลางวนั  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพเิศษ! กุง้แมนํ่ *าเผา ทา่นละ 1 ตวั 
 นําท่านเดนิทางสักการะ พระนอนตาหวาน (Chu That Gyi) นมัสการพระพุทธรูปนอนที�มคีวาม
ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ�งเป็นพระที�มดีวงตาสวยที�สุด มขีนตาที�งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 
ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึ�งแตกต่างกบัศลิปะของไทย 
นํานมัสการ เจดยีม์หาวชิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นเจดยีท์ี�อยู่ไม่ไกลจากเจดยีช์เวดา
กอง ภายในองคเ์จดยีม์ภีาพวาดของ 12 ราศร ีหรอืคลา้ยๆกบัทอ้งฟ้าจําลองของบา้นเรา 
จากนั(นนําท่านเยี�ยมชมและนมัสการ มหาเจดยีช์เวดากอง (Shwe Dagon Pagoda) พระเจดีย์
ทองคําคู่บา้นคู่เมอืงประเทศเมยีนมาร ์อายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดยีท์ี�ใหญ่ที�สุดในเมอืงย่าง
กุง้ สถานที�แห่งนี(มลีานอธฐิาน เป็นจุดที�บุเรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ป
เทยีนไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละ
เป็นสริมิงคล นอกจากนี(รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั (งแปดทิศรวม 8 องค์ หาก
ใครเกดิวันไหนกใ็หไ้ปสรงนํ(าพระประจําวันเกดิตน เพื�อเป็นสิริมงคลแก่ชีว ิต พระเจดีย์นี(ไดรั้บการ
บูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาล องคเ์จดยีห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองคําทั (งหมดนํ(าหนักยี�ส ิบสาม
ตัน ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครื�องอัฐะบริขารของ
พระพุทธเจา้องคก์อ่นทั (งสามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่าง ๆ จํานวนมาก 
และยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยี ์ท่านสามารถชมความงามของวิหารสี�ทิศ ซึ�ง
ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชั (น ๆ งานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ(นที�
รวมกนัขึ(นเป็นส่วนหนึ�งของพุทธเจดยีล์ว้นมตีํานานและภูมหิลังความเป็นมาทั (งสิ(น พรอ้มชมระฆังใบ
ใหญ่ที�อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่นํ(าย่างกุง้เสยีกอ่น อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถ
นําขึ(นมาได ้ภายหลังชาวเมยีนมารช่์วยกนักูข้ ึ(นมาแขวนไวท้ี�เดิมได ้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
สามัคค ีชาวเมียนมาร์ถือว่าเป็นระฆังศักดิ#ส ิทธิ# ใหต้ีระฆัง 3 ครั (งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ั�ง
ตอ้งการ จากนั(นใหท่้านชมแสงของอัญมณทีี�ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็น
แสงสตี่างกนัออกไป เช่น สเีหลอืง, สนํี(าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 
 

 
 
 
 

สรงนํ *าส ิ�งศกัด ิrสทิธิrประจําวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวดากอง 
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คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 
ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะต ิ
อหงั วนัทาม ิตุระโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ ี�แปลวา่ชยัชนะและความสาํเร็จ *** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
คํ �า � บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (6) 
  นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรม  PARK ROYAL HOTEL 5 ดาว+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ
กลางคนื 

พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ์ 

ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่ ี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส ั*น 

พญานาค 
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วนัท ี�สาม เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ / เทพกระซบิ) - วดับารม ี– วดัพระหนิออ่น - ปางชา้งเผอืก - 

ตลาดโบโจ๊ก อองซาน - สนามบนิมงิกาลาดง - กรุงเทพฯ 
 
เชา้     � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 

จากนั(นนําท่านชม เจดยีโ์บตาทาวน ์(Botataung Pagoda) สรา้งขึ(นโดยทหารพันนาย เพื�อบรรจุ
พระบรมธาตุที�พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมื�อ 2,000 ปีกอ่น โดยเจดยีแ์ห่งนี(ถูกระเบดิของฝ่าย
สัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาต ุพระบรมธาตุ 2 องค ์พระพุทธรูปทอง 
เงนิ สาํรดิกว่า700 องค ์จารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณอ์นิเดยีทางใตท้ี�เป็นตน้แบบ
ภาษาพม่าภายในเจดยีป์ระดับดว้ยกระเบื(องสสีันงดงาม และมมุีมสําหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระ
เจดยี ์ 
จากนั(นนําท่านเขา้สักการะขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิ#สทิธิ#ของชาวพม่า
และชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปั*นเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ
มะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ ื�น ๆ มาสกัการะ จากน ั*นก็ใหเ้อาเงนิบาท หรอืจ๊าด ก็ได ้(แต่
แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) ไปใสม่อืของนตัโบโบย ี2 ใบ จากน ั*นก็เอา
หนา้ผากไปแตะกบันิ*วช ี*ของนตัโบโบย ีไหวข้อพรแลว้ดงึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้
เป็นขวญัถงุ อกีหนึ�งใบใหห้ยอดตูท้าํบญุ 
เสร็จแลว้นําท่านขา้มฝั�งไปอกีฟากหนึ�งของถนนเพื�อสักการะ เทพกระซิบ หรอื อะมาดอวเ์ม ี�ยะ 
โดยตามตํานานเล่าว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ที�เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ จงึรักษา
ศลี และไม่ทานเนื(อสัตว ์จนเมื�อสิ(นชวีติไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ 
วธิกีารสกัการะเทพกระซบิ (อะมาดอวเ์ม ี�ยะ) ใหบ้ชูาดว้ยนํ *านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
เม ื�อบชูาเสร็จแลว้ใหไ้ปป้องปากกระซบิเบา ๆ ท ี�ขา้งหูทา่นถงึเร ื�องท ี�เราจะขอพร โดยหา้มให้
คนอื�นไดย้นิเร ื�องท ี�เราขอโดยเด็ดขาด  
นําท่านเที�ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Scott Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวเมยีนมาร ์
สรา้งขึ(นโดยชาวสกอ๊ตในสมัยที�เมยีนมารย์ังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ลักษณะอาคารเรยีงต่อกนั
หลายหลัง สนิคา้ที�จําหน่ายในตลาดแห่งนี(มหีลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงนิ ที�มศีลิปะผสมระหว่าง
มอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณ ีหยก ผา้ทอ เสื(อผา้สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็น
ตน้  (หากซื*อส ิ*นคา้ท ี�มรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ยทกุคร ั*ง เนื�องจากจะตอ้งแสดงให้
ศุลกากรตรวจ)  
 

กลางวนั  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (8) เมนูพเิศษ! สลดักุง้มงักร เป็ดปกัก ิ�ง 
 จากนั(นนําท่านเดินทางสู่ วดับารม ี(Barami Pagoda) ใหท่้านไดส้ักการะพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ที�เชื�อว่ายังมชีวีติอยู่จรงิ เมื�อนําพระเกศาธาตุนี(มาวางบนมือ จะสามารถเคลื�อนไหวได ้
อกีทั (ง วัดนี(ยังไดช้ื�อว่า เป็นที�เกบ็องคพ์ระบรมสารรีกิธาตุไวม้ากที�สุด ไม่ว่าจะเป็น พระโมคาลา พระ
สารบุีตร และองคพ์ระอรหันตต์่างๆ 
เมื�อเดนิทางถงึเมอืงย่างกุง้ นําท่านเขา้ชม วดัพระหนิอ่อน (White Marble) เป็นพระที�สรา้งขึ(น
จากหนิอ่อนเพยีงกอ้นเดยีว โดยใชช่้างผมีอืที�ดทีี�สุดของประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมืองย่างกุง้ นิยม
มากราบขอพรกันมากมาย หลังจากนั(นนําท่านชม ปางชา้งเผอืก (Elephant Camp) ซึ�งใน
ประเทศไทยไม่มใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน แต่ที�ประเทศพม่า ป่าเขายังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งสูง 
ทําใหส้ามารถพบชา้งเผอืกไดช้มไดเ้ห็นกนัอยู่ และชา้งเผอืกนั(นตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คือ 
1. งาอุม้บาตร 2. ผวิเปลอืกมะนาว 3. หลังโคง้เหมอืนคันธนู 4. หางเป็นผู่ 5. เล็บขาว  
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หลังจากนั(นนําท่านช็อปปิ(ง Market Place หา้งดังเปิดใหม่ของย่างกุง้ ใหท่้านไดเ้ลอืกซื(อของฝาก
ไปฝากคนที�ท่านรัก 

18.30 น. สมควรแกเ่วลา นําท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 
21.00 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสารการบนินกแอร ์เท ี�ยวบนิท ี� DD4239 
22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ.... 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 500 บาท/ทา่นตลอดทรปิ 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นท ี�พอใจ  
แลว้จงึวางมดัจําเพื�อประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 
การเดนิทางอาจเปล ี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั*งนี*เน ื�องจากสภาพ ลม 

ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ั*นแตจ่ะคํานงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และ
ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นสาํคญั โดยไมท่าํใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

** พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ํ �ากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

 
อตัราคา่บรกิารนี*รวม 

• ค่าตั_วเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบุในรายการท่องเที�ยว 
• ค่าภาษีสนามบนิ ภาษีนํ(ามัน 
• ค่าหอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน) ตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยวหรอืระดับเดยีวกนั 
• ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยว 
• ค่าใชจ่้ายมัคคุเทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• ค่าประกนัอุบัตเิหตุประเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
• **ไม่รวมประกนัครอบคลุมสุขภาพ ซื*อประกนัเพิ�มเตมิ ตดิตอ่ไดท้ี�เจา้หนา้ที�ทราเวลสปร*ี* 

 
อตัราคา่บรกิารนี*ไมร่วม 

• ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
• ค่าระวางกระเป๋านํ(าหนักเกนิกว่าที�สายการบนิกาํหนด 
• ค่าธรรมเนียมวซี่า 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการท่องเที�ยว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์

และทวีช่ีองพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ�มและภาษีหัก ณ ที�จ่ายของแต่ละประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 500บาท/ทา่น/ทรปิ (สาํหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่จะพอใจในการ

บรกิาร) 
 
เง ื�อนไขการชําระเงนิ 

• ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
(ช่วงเทศกาลมัดจําท่านละ 10,000 บาท) 



 

รหสัทวัร ์: CCNMM01 

รหสัทวัร ์: CCNMM01 
 สอบถาม/เช็คที�ว่าง โปรดแจง้รหสัทวัร ์

 

โปรดอ่านรายละเอยีดและเงื�อนไขท ั*งหมดก่อนทําการจองและ 
ชําระเงนิเพื�อประโยชนข์องท่าน เราจะยดึตามเงื�อนไขที�ระบุนี* 

และถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขแลว้ หากสงสยัสอบถามเจา้หนา้ที� 
 

*จองทวัร+์ เพิ�มเพื�อน LINE: @travelspree1  ลุน้ 10,000บ. ทุก 3 เดอืน ตลอดปี 2018   
ประกาศผล LIVE สด ผา่น FACEBOOK ทราเวลสปร ีและทาง LINE OFFICIAL* 

 
• ชําระเงนิค่าทัวรส์่วนที�เหลอืภายใน 25 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

 
 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 
#เง ื�อนไขการยกเลกิ//เปล ี�ยนแปลงวนัเดนิทาง//เปล ี�ยนโปรแกรม (โปรดอา่นใหล้ะเอยีดกอ่นจอง) 

*กรณีตอ้งการเปล ี�ยนวนัเดนิทางหรอืเปล ี�ยนจองโปรแกรมอื�นกรุณาแจง้ยกเลกิโปรแกรมเดมิกอ่น 

โดยยดึตามเง ื�อนไขการยกเลกิดงันี*: 

*ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 35 วนั (ไมร่วมเสาร-์อาทติย)์:        หกัคา่มดัจาํท ั*งหมด 

*ยกเลกิก่อนเดนิทางนอ้ยกว่า 35 วนั (ไม่รวมเสาร-์อาทติย)์:   ยดึคา่ทวัรท์ ั*งหมดเต็มจํานวน 

*ยกเว้นช่วงเทศกาล, วนัหยุดนักขตัฤกษ์, ตั �วที�ต้องซื อขาดแบบมีเงื�อนไข, เที�ยวบินเช่าเหมา
ลาํ Charter Flight // Extra Flight   ยกเลิกการเดินทางไม่ได้ทกุกรณี ยึดค่าทวัรเ์ตม็จาํนวน* 
**กรุณาตรวจสอบPassportผูเ้ดนิทางวา่เดนิทางแนน่อนกอ่นสง่ใหเ้จา้หนา้ที� เพราะ
เปลี�ยนแปลงผูเ้ดนิทางไมไ่ด ้(กรณีสามารถเปลี�ยนแปลงไดม้คีา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิ)** 
 

• กรณกีรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการัน
ตมัีดจําที�นั�งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที�พักต่างๆ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ#ไม่คนืค่ามัดจํา หรอื ค่าทัวรทั์ (งหมด ไม่ว่ายกเลกิกรณใีดกต็าม 

• เมื�อออกตั_วแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการทําใหเ้ด ินทางไม่ได  ้ไม่สามารถขอคนืค่าต ัhวได ้
เนื�องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหตุ 
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ#ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณทีี�ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึ(น

ไป 
• ในกรณทีี�สายการบนิประการปรับขึ(นภาษีนํ(ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ#ในการเรียกเก็บค่าภาษีนํ(ามัน

เพิ�มตามความเป็นจรงิ 
• ตั_วเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื�อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ#ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการท่องเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณทีี�เกดิเหตุ

สุดวสิัย หรอืเหตุการณท์ี�อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั (งสนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบิน การ
ยกเลิกเที�ยวบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสูญหายอันเนื�องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อุบัตเิหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

• กรณทีี�สถานที�ท่องเที�ยวใดๆ ที�ไม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตุสุดวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที�อยู่
เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ#ไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ ทั (งสิ(น 

• กรณทีี�ท่านสละสทิธิ#ในการใชบ้รกิารใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที�ใดๆ ก็ตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยว 
หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ#ไม่คนืค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณใีดๆ ทั (งสิ(น 
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• กรณทีี�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั (งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิใหเ้ดินทางเขา้-ออกตาม

ประเทศที�ระบุไว ้ เนื�องจากการครอครองสิ�งผิดกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ#ที�จะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณใีดกต็าม 

• กรณทีี�ท่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี(าเงนิ) เดนิทางเพื�อการท่องเที�ยวกบัคณะทัวร ์หากท่านถูก
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ#ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ 
ทั (งสิ(น 

• เมื�อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั (งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทั (งหมด 
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