
 

 

 
เดนิทางโดยสายการบนิ NOK AIR โหลดกระเป๋าได ้20 กโิล 

พเิศษ !!! เมนกูุง้แมน่ า้ สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่และบฟุเฟ่ตช์าบชู ิ

 

สายการบนินกแอร ์NOK AIR (DD) 

ขาไป DD4234 DMK - RGN 10.35 – 11.20 

ขากลบั DD4235 RGN - DMK 12.00 – 13.40 



 

 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯแตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์ประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น 
กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาด

จากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีาร
เปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุล
ทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่าย

ตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

 ราคาโปรโมช ัน่ : ไมม่รีาคาเด็ก  

01 – 03 พฤศจกิายน 61 *ปรบัลดราคา 8,900 4,500 

02 – 04 พฤศจกิายน 61 11,900 4,500 

03 – 05 พฤศจกิายน 61 *ปรบัลดราคา 10,900   4,500 

04 – 06 พฤศจกิายน 61 *ปรบัลดราคา 9,900   4,500 

08 – 10 พฤศจกิายน 61 10,900   4,500 

09 – 11 พฤศจกิายน 61 11,900   4,500 

10 – 12 พฤศจกิายน 61 11,900   4,500 

11 – 13 พฤศจกิายน 61 10,900   4,500 

15 – 17 พฤศจกิายน 61 10,900 4,500 

16 – 18 พฤศจกิายน 61 11,900 4,500 

17 – 19 พฤศจกิายน 61 11,900   4,500 

18 – 20 พฤศจกิายน 61 10,900  4,500 

22 – 24 พฤศจกิายน 61 10,900  4,500 

23 – 25 พฤศจกิายน 61 11,900  4,500 

24 – 26 พฤศจกิายน 61 11,900  4,500 

25 – 27 พฤศจกิายน 61 10,900  4,500 

29 พฤศจกิายน – 01 ธนัวาคม 61 12,900 4,500 

30 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 61 12,900 4,500 

01 – 03 ธนัวาคม 61 12,900   4,500 

02 – 04 ธนัวาคม 61 11,900   4,500 

06 – 08 ธนัวาคม 61 12,900   4,500 

07 – 09 ธนัวาคม 61 12,900   4,500 

08 – 10 ธนัวาคม 61 วนัรฐัธรรมนูญ 13,900   4,500 

09 – 11 ธนัวาคม 61 วนัรฐัธรรมนูญ 12,900   4,500 

13 – 15 ธนัวาคม 61 11,900 4,500 

14 – 16 ธนัวาคม 61 11,900 4,500 

15 – 17 ธนัวาคม 61 11,900   4,500 

16 – 18 ธนัวาคม 61 11,900   4,500 

20 – 22 ธนัวาคม 61 11,900   4,500 

21 – 23 ธนัวาคม 61 11,900   4,500 

22 – 24 ธนัวาคม 61 11,900   4,500 

23 – 25 ธนัวาคม 61 12,900   4,500 

27 – 29 ธนัวาคม 61 วนัปีใหม ่ 14,900 4,500 

28 – 30 ธนัวาคม 61 วนัปีใหม ่ 15,900 4,500 

29 – 31 ธนัวาคม 61 วนัปีใหม ่ 16,900   4,500 

30 ธนัวาคม 61 – 01 มกราคม 62 วนัปีใหม ่ 16,900   4,500 



 

 

03 – 05 มกราคม 62 11,900  4,500 

04 – 06 มกราคม 62 11,900  4,500 

05 – 07 มกราคม 62 11,900  4,500 

06 – 08 มกราคม 62 11,900  4,500 

10 – 12 มกราคม 62 11,900         4,500 

11 – 13 มกราคม 62 11,900         4,500 

12 – 14 มกราคม 62 11,900  4,500 

13 – 15 มกราคม 62 11,900  4,500 

17 – 19 มกราคม 62 11,900  4,500 

18 – 20 มกราคม 62 11,900  4,500 

19 – 21 มกราคม 62 11,900 4,500 

20 – 22 มกราคม 62 11,900 4,500 

24 – 26 มกราคม 62 11,900 4,500 

25 – 27 มกราคม 62 11,900 4,500 

26 – 28 มกราคม 62 11,900 4,500 

27 – 29 มกราคม 62 11,900 4,500 

31 มกราคม – 02 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

01 – 03 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

02 – 04 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

03 – 05 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

07 – 09 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

08 – 10 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

09 – 11 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

10 – 12 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

14 – 16 กุมภาพนัธ ์62 12,900 4,500 

15 – 17 กุมภาพนัธ ์62 12,900 4,500 

16 – 18 กุมภาพนัธ ์62 12,900         4,500 

17 – 19 กุมภาพนัธ ์62 วนัมาฆบูชา 12,900         4,500 

21 – 23 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

22 – 24 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

23 – 25 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

24 – 26 กุมภาพนัธ ์62 11,900 4,500 

28 กุมภาพนัธ ์– 02 มนีาคม 62 11,900 4,500 

01 – 03 มนีาคม 62 11,900 4,500 

02 – 04 มนีาคม 62 11,900 4,500 

03 – 05 มนีาคม 62 11,900 4,500 

07 – 09 มนีาคม 62 11,900 4,500 

08 – 10 มนีาคม 62 11,900 4,500 

09 – 11 มนีาคม 62 11,900 4,500 

10 – 12 มนีาคม 62 11,900 4,500 

14 – 16 มนีาคม 62 11,900 4,500 

15 – 17 มนีาคม 62 11,900 4,500 

16 – 18 มนีาคม 62 11,900 4,500 

17 – 19 มนีาคม 62  11,900 4,500 

21 – 23 มนีาคม 62 11,900 4,500 

22 – 24 มนีาคม 62 11,900 4,500 

23 – 25 มนีาคม 62 11,900 4,500 



 

 

 
 
 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบนิมงิกาลาดง – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– พระธาตมุเุตา  
พระราชวงับุเรงนอง – วดัพระไฝเลือ่น – ค ิม้ปูนแคม้ป์ – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถขึน้พระธาต)ุ 

 
07.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร1 ช ัน้3 ประต6ู เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์NOK 

AIR (DD) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  
10.25 น.   ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้โดยเทีย่วบนิ DD4234 

  11.10 น.    เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ประเทศเมยีนมาร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารจ์ะชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 
จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค (Bago) ซึง่ในอดีตเป็นเมืองหลวงที่

เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ่ และมอีายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ 
(ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.  

 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) เมนูพเิศษ! สลดักุง้มงักร เป็ดปักกิง่ และกุง้

แมน่ า้เผา 
 

จากนัน้น าทา่นเขา้ชมเจดยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสา,วด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 

5 มหาบูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องประเทศเมียนมาร์ พระธาตุมุเตา (Shwe Mawdaw) ภายใน
บรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ น าท่านนมัสการยอดเจดยีหั์ก ซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กัน

วา่เป็นจดุทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ี้
เป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะของพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู 377 
ฟตุ สงูกวา่เจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตรทีต่กลงมาเมือ่ปี 

พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ดา้นล่าง แต่ยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดมิและไม่
แตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิโ์ดยแท ้และสถานทีแ่หง่นี้ยังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้

หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญ
กอ่นขึน้ครองราชย ์ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธปูไปค ้ากับยอด

ของเจดยีอ์งคท์ีหั่กลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค ้าจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป  
จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง (Kanbawzathardi Palace) ซึง่เพิง่เร ิม่ขุดคน้และ
บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานไดว้่า

โบราณสถานแหง่นี้เป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านทีไ่ดร้ับค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ 
นอกจากนี้ยังเป็นทีป่ระทับของ พระพีน่างสพุรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตก

เป็นเชลยศกึที่เมอืงหงสา แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลอืเพยีงแต่ร่องรอยทางประวัตศิาสตร ์
และถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักตา่ง ๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดารและซากทีขุ่ด

คน้พบ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปที ่วดัพระไฝเลือ่น (Kyaike Pawlaw)   มอีายุมากกว่า 2,000 ปี ซึง่มี
เรือ่งราวเลา่มากมายเกีย่วกับสถานทีแ่หง่นี้ รายการ National Geographic Society ไดเ้คยมาถ่ายท า

สารคดทีีน่ี่มากกวา่ 10 ครัง้  

24 – 26 มนีาคม 62 11,900 4,500 

28 – 30 มนีาคม 62 11,900 4,500 



 

 

หลงัจากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ  
คิม้ปูนแคม้ป์ เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถเป็นรถทอ้งถิน่ ซึง่เป็นรถบรรทุกขนาดหกลอ้ (เป็นรถประจ า
เสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่ราจะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางต่อประมาณ 45 นาทก็ี

จะถงึจดุจอดรถทีท่างขึน้เขา หลังจากนัน้จะใชว้ธิกีารเดนิเทา้ตอ่ไปเพือ่เขา้โรงแรม(รถทกุคันจะตอ้งมา
จอดทีจ่ดุนี้ และใชว้ธิกีารเดนิเทา้ขึน้ไป หากทา่นไหนเดนิไมไ่หว สามารถจา้งลกูแบกได ้โดยราคาอยู่

ที่การต่อรองและระยะทาง) หลังจากนั้นน าทานสักการะ พระธาตุอนิทรแ์ขวน (Kyaikhtiyo 
Pagoda) ซึง่อยู่สงูจากระดับน ้าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดยี์องคเ์ล็ก ๆสงูเพยีง 5.5 เมตร 
ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มักยนืกรานวา่ไมม่ทีางตกเพราะ

พระเกศาธาตุศักดิ์สทิธิท์ี่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์ ย่อมท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุล
เรือ่ยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจ า ปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น พระธาตุ

ปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้ จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุ
อนิทรแ์ขวนนี้ครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุก

ประการ 
ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวนได ้แต่ตอ้งเป็น
ทองค าเปลว 100 % เท่าน ัน้ (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะท่านสุภาพบุรุษ ส่วนท่านสุภาพสตร ี

สามรถอธฐิาน และฝากทา่นสุภาพบุรษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  (2) 
จากนัน้ใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอสิระ ทา่นสามารถขึน้ไปนมัสการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้

คนื แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับทา่นสภุาพบุรษุ จะเปิดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว
หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังขึน้ไปดว้ย เนื่องจากบนพระธาตอุนิทรแ์ขวน จะมอีากาศเย็นกวา่

ดา้นลา่ง  
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม YOE YOE LAY HOTEL 
 

วนัทีส่อง พระธาตอูนิทรแ์ขวน – คิม้ปูนแคมป์ – วดัไจค้ะวาย – เจดยีไ์จปุ๊่ น – พระนอนยิม้หวาน  
                    พระนอนตาหวาน – ตลาดโบโจก๊ อองซาน – เจดยีโ์บตาทาวน ์ (เทพทนัใจ / เทพกระซบิ)  

เจดยีว์ชิชยะ – มหาเจดยีช์เวดากอง  
 

04.00 น.  อรณุสวัสดิย์ามเชา้ ใหท้่านไดอ้สิระตามอัธยาสัย ส าหรับผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรยามเชา้สามารถซือ้ได ้
โดยบรเิวณรอบๆพระธาตุอนิทร์แขวนจะมีชาวบา้นมาขายเป็นชุด ราคาอยู่ที่ประมาณ 3,000 จ๊าด 
ดอกไมธ้ปู-เทยีน ประมาณ 300-500 จ๊าด สามารถซือ้ท าบญุไดต้ามอัธยาสยั 

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 
06.00 น. อ าลาทีพั่ก น าทา่นเดนิทางกลบั โดยน่ังรถทอ้งถิน่เชน่เดมิเพือ่ลงจากพระธาตอุนิทรแ์ขวน เมือ่ถงึจดุ

จอดทีค่ ิม้ปนูแคม้ป์ เพือ่เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พรอ้มน าทา่นเดนิทางกลับหงสาวดี  
น าท่าน ตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ทีว่ดัไจค้ะวาย (Kyaike Kat Wine) สถานทีท่ี่มี
พระภกิษุและสามเณรศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอหรอื

อาหารแหง้ไปบรจิาคทีว่ดัแห่งนีไ้ด ้หรอืจะบรจิาคปัจจยั (ควรเตรยีมแลกเงนิจา๊ดไวส้ าหรบั
ท าบุญ) หรอืท าบุญขา้วสารก็ไดเ้ช่นเดยีวกนั  



 

 

จากนั้นน าท่านชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น (Kyaikpun Pagoda) สรา้งขึน้ในปี 1476 มีพระพุทธรูปปาง
ประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ 
(หันพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ 

ตามต านานเล่ากันว่า ที่แห่งนี้ สรา้งขึน้โดยสตรีสีพ่ี่นอ้งที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหค้ าสัตย์
สาบานวา่จะไมแ่ตง่งานจนชัว่ชวีติ แตต่อ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่าลอืกันวา่ท าใหพ้ระพุทธรูป

องคท์ีน่อ้งสรา้งนัน้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี 
น าท่านนมัสการ พระนอนยิม้หวาน (Shwetharlyaung) พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ สรา้งในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ทั่วประเทศและเป็น

พระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธ
ไสยาสน์เจา้ทัตจทีีย่า่งกุง้ แตก็่งดงามกวา่ โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลักษณะทีไ่ม่

เหมอืนกับพระนอนของไทย  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) เมนูพเิศษ! กุง้แมน่ า้เผา ทา่นละ 1 ตวั 

น าทา่นเดนิทางสกัการะ พระนอนตาหวาน (Chu That Gyi) นมัสการพระพทุธรปูนอนทีม่คีวาม
ยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่ดีวงตาสวยทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 
ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย น าทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ ออง

ซาน (Scott Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวเมยีนมาร ์สรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีเ่มยีน
มารย์ังเป็นอาณานคิมขององักฤษ ลักษณะอาคารเรยีงตอ่กันหลายหลงั สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาด

แหง่นี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลัก
จากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซือ้ส ิน้คา้ทีม่รีาคาสูงควร

ขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ยทุกคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ)  
จากนัน้น าทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์(Botataung Pagoda) สรา้งขึน้โดยทหารพันนาย เพือ่บรรจุ
พระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น โดยเจดยีแ์หง่นี้ถกูระเบดิของฝ่าย

สมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาต ุพระบรมธาตุ 2 องค ์พระพทุธรปูทอง 
เงนิ ส ารดิกวา่700 องค ์จารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใตท้ีเ่ป็นตน้แบบ

ภาษาพมา่ภายในเจดยีป์ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระ
เจดยี ์ 

จากนัน้น าทา่นเขา้สกัการะขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่
และชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ
มะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ ๆ มาสกัการะ จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิบาท หรอืจา๊ด ก็ได ้(แต่

แนะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) ไปใสม่อืของนตัโบโบย ี2 ใบ จากน ัน้ก็เอา
หนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบย ีไหวข้อพรแลว้ดงึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว้

เป็นขวญัถุง อกีหนึง่ใบใหห้ยอดตูท้ าบญุ 
เสร็จแลว้น าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพือ่สักการะ เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์ม ีย๊ะ 
โดยตามต านานเลา่วา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ จงึรักษา

ศลี และไมท่านเนื้อสตัว ์จนเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ 
วธิกีารสกัการะเทพกระซบิ (อะมาดอวเ์ม ีย๊ะ) ใหบู้ชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้



 

 

เม ือ่บูชาเสร็จแลว้ใหไ้ปป้องปากกระซบิเบา ๆ ทีข่า้งหูทา่นถงึเร ือ่งทีเ่ราจะขอพร โดยหา้มให้
คนอืน่ไดย้นิเร ือ่งทีเ่ราขอโดยเด็ดขาด  
น านมัสการ เจดยีม์หาวชิชยะ (Maha Wizaya Pagoda) เป็นเจดยีท์ีอ่ยูไ่มไ่กลจากเจดยีช์เวดา

กอง ภายในองคเ์จดยีม์ภีาพวาดของ 12 ราศร ีหรอืคลา้ยๆกับทอ้งฟ้าจ าลองของบา้นเรา 
จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมและนมัสการ มหาเจดยีช์เวดากอง (Shwe Dagon Pagoda) พระเจดยี์

ทองค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศเมยีนมาร ์อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืงยา่ง
กุง้ สถานทีแ่หง่นี้มลีานอธฐิาน เป็นจดุทีบ่เุรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ป
เทยีนไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละ

เป็นสริมิงคล นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หาก
ใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน เพื่อเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ พระเจดีย์นี้ไดร้ับการ

บรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาล องคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสาม
ตัน ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐะบรขิารของ

พระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่าง ๆ จ านวนมาก 
และยังมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยี ์ทา่นสามารถชมความงามของวหิารสีท่ศิ ซึง่
ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ ๆ งานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ที่

รวมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ พรอ้มชมระฆังใบ
ใหญท่ีอ่ังกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อน อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถ

น าขึน้มาได ้ภายหลังชาวเมยีนมารช์ว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
สามัคคี ชาวเมียนมาร์ถือว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิ ์ใหต้ีระฆัง 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่ง

ตอ้งการ จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็น
แสงสตีา่งกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

สรงน า้ส ิง่ศกัดิส์ทิธ ิป์ระจ าวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวดากอง 

 
ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 
ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุตยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความส าเร็จ *** 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (5) เมนูพเิศษ! บุฟเฟ่ตช์าบชู ิ

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม  LOTTE HOTEL ระดบั 5 ดาว 

 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ
กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่ ี

งา 

หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

ส ัน้ 

พญานาค 



 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม วดับารม ี– วดัพระหนิออ่น - ปางชา้งเผอืก - สนามบนิมงิกาลาดง - กรงุเทพฯ 
เชา้      บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วดับารม ี(Barami Pagoda) ใหท้่านไดส้ักการะพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ทีเ่ชือ่ว่ายังมชีวีติอยู่จรงิ เมือ่น าพระเกศาธาตุนี้มาวางบนมอื จะสามารถเคลือ่นไหวได ้
อกีทัง้ วัดนี้ยังไดช้ือ่วา่ เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรมสารรีกิธาตุไวม้ากทีส่ดุ ไม่ว่าจะเป็น พระโมคาลา พระ

สารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่งๆ 
เมือ่เดนิทางถงึเมอืงย่างกุง้ น าท่านเขา้ชม วดัพระหนิอ่อน (White Marble) เป็นพระทีส่รา้งขึน้
จากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีว โดยใชช้า่งผมีอืทีด่ทีีส่ดุของประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมอืงย่างกุง้ นิยม

มากราบขอพรกันมากมาย หลังจากนั้นน าท่านชม ปางชา้งเผอืก (Elephant Camp) ซึง่ใน
ประเทศไทยไมม่ใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน แต่ทีป่ระเทศพม่า ป่าเขายังมคีวามอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งสงู 

ท าใหส้ามารถพบชา้งเผอืกไดช้มไดเ้ห็นกันอยู ่และชา้งเผอืกนัน้ตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คอื 
1. งาอุม้บาตร 2. ผวิเปลอืกมะนาว 3. หลังโคง้เหมอืนคันธนู 4. หางเป็นผู ่5. เล็บขาว  

10.00 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 
12.00 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพมหานคร โดยสารการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4235 
13.45 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ.... 

 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 500 บาท/ทา่นตลอดทรปิ 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ  
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้น ือ่งจากสภาพ ลม 
ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และ

ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 
** พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์มนิิบาร์
และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 



 

 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 500บาท/ท่าน/ทรปิ (ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการ
บรกิาร) 

 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

(ชว่งเทศกาลมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท) 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการัน

ตมีัดจ าทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กต่างๆ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตั๋วแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคนืค่าต ัว๋ได ้
เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้

ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามัน

เพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุ

สดุวสิัย หรอืเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านึงถงึความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเที่ยวบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัย

ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตุสดุวสิัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยู่
เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตาม

ประเทศที่ระบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกู
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์และรับผดิชอบใดๆ 

ทัง้สิน้ 
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 
 


