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 นมสัการเจดยีช์เวดากอง ณ เมืองย่างกุง้ (1 ใน 5 สงิศกัดิส์ทิธ ิข์องพม่า) 
 ขอพรเทพทนัใจ เทพกระซบิ สกัการะเจดยีโ์บตะทาวน ์  
 สกัการะเจดยีช์เวมอรด์อร ์ ณ เมืองหงสาวด ี(1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพม่า) 
 สกัการะพระธาตุอนิทรแ์ขวน (1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพม่า) 
 ขอพรหมอนวดเทวดา  นมสัการพระนอนตาหวาน 
 ร่วมท าบุญตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ทีว่ดัไจค้ะวาย 
 ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตลาดสกอ๊ต 
 รวมรถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนแลว้ (ขึน้ถงึบนยอดเขาไจต้โิย) 
 อิม่อร่อยเมนูเด็ด กุง้แม่น ้าเผา+สลดักุง้มงักร+เป็ดปักกิง่+น ้าดืม่+ผา้เย็นไม่จ ากดัต่อวนั 
 สะดวกสบายไม่ตอ้งท า วซี่า อยู่ไดไ้ม่เกนิ 14 วนั (เริม่ 27 สงิหาคม) 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 11,900 บาท 
เดนิทางเดอืนธนัวาคม 2559 – มีนาคม 2560 
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วนัแรก  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วดัไจ้คะวาย – เจดียช์เวมอดอว ์– พระราชวงับุเรงนอง –  
 พระธาตุอินทร์แขวน (นัง่รถถึงยอดเขา)   (-/L/D) 
04.00 น. พรอ้มกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์เตอรส์ายการบินนกแอร ์Nok Air (DD) ประตู 6  

โดยมเีจา้หน้าที่อ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 
06.20 น. บินลดัฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน นกแอร ์ เที่ยวบินที่ DD4230    
07.05 น. ถึง  สนามบิน  มิ งก าลาดง  ก รุ ง ย่ า ง กุ้ ง  (เวลา ท่ีประ เทศพ ม่า ช้าก ว่าประ เทศไทย 30 นา ที )  

หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงน าท่านเดนิทางสู่ ตวัเมือง หงสาวดี (BAGO) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 
80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 ..น าท่านเดนิทางต่อเพื่อไปยัง วดัไจ้คะวาย เพื่อท าบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภกิษุ สามเณร จ านวน 1 ,200 รูป ที่น้ี
เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพยีงอย่างเดยีว ส าหรบัอาหารทางชาวบ้านจะจดัเตรยีมไว้ต่างหาก (หรอืถา้ตอ้งการถวาย
สิง่อื่นๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลังศรทัธา) สถานที่แห่งน้ีเป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั ้นตร ี, โท 
และเอก จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อ ดว้ยความอิม่บุญและอิม่ใจ (สิง่ที่ทางวัดตอ้งการขณะน้ีคอื ถว้ย ชาม ส าหรบัใส่
อาหาร  สมุด และ  เคร ื่องเขียน ส าหรบัการศึกษาของ ภกิษุ สามเณร)  

 จากนัน้น าชม เจดียไ์จ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha)  สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับนัง่โดยรอบทัง้ 4 ทิศ 
สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเดจ็พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ ้า (ผินพระพักตร ์ไปทางทิศเหนือ ) กับ
พระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสรา้งขึ้นโดยสตรสีีพ่ีน้่องที่ม ี
พุทธศรทัธาสูงส่งและต่างให้สตัย์สาบานว่าจะรกัษาพรหมจรรย์ไว้ชัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลอื
กันว่าท าให้พระพุทธรูปองคนั์น้เกิดรอยรา้วขึ้นทันที  

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุ้งแม่น ้าเผาคนละ1ตวั) 
 จากนัน้น าท่านสกัการะ พระเจดียช์เวมอดอว ์ เจดยี์น้ีเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวด ี และนับเป็น 

1 ใน 5 สิง่ศักด ิส์ทิธ ิข์องพม่า คนไทยนิยมเรยีกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่
คร ัง้ก่อนเป็นสถานที่ประกอบพธิ ีศักด ิส์ทิธ ิ ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษตัรยิ์ ในสมยัโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษตัร ิย์
มอญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อคร ัง้สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา 
ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ี ก็เคยเสดจ็มานมัสการพระเจดยี์องค ์น้ี ยังเคยผ่านการพงัทลายจากแผ่นดินไหวครัง้
ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท าให้ปลยีอดของเจดยี์องค ์น้ีหักพงัลงมา แต่ดว้ยความศรทัธาที่ชาวเมอืงมีต่อเจดยี์องค ์น้ี 
จงึไดท้ าการสรา้งเจดยี์ชเวมอดอว์ขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสูงถงึ 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรา้งสูง 70 ฟุต) 

mailto:sales@riothai.co.th
http://www.riothaitravel.com/


บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 

29/44 ซ.หทยัราษฎร ์ 39 ถนนหทยัราษฎร ์ แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

      โทร.0-2915-5291-3 ,0-29155296-7  โทรสาร.0-2915-5299  Email: sales@riothai.co.th 

                                                                     www.riothaitravel.com 

นับเป็นเจดยี์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลยีอดที่พงัลงมาก็ไดต้ ัง้ไหว้ที่ มุมหน่ึงขององคเ์จดยี์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดยี์องคปั์จจุบัน  ท่านจะไดน้มสัการ ณ จุดอธษิฐานอนัศักดิส์ทิธ ิแ์ละสามารถน าธูป ไป
ค ้ากับยอดของเจดยี์องคท์ี่หักลงมาเพื่อเป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค ้าจุนชีวิตให้เจรญิรุ่งเรอืงยิ่งขึ้นไป  

 น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซึง่เพิง่เร ิม่ขุดคน้ และ บูรณปฏิสงัขรณเ์มื่อปี 2533 จากซากปรกัหักพังที่ยัง

หลงเหลอือยู่ ท าให้สนันิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวังของพระเจ ้าหงสาวดบุีเรงนอง ปัจจุบันการ
ขุดคน้ยังไม่เสรจ็สิน้สมบูรณ ์ แต่ก็พอจะเห็นไดว่้าบรเิวณของพระราชวังแห่งน้ีกว้างใหญ่เพยีงใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหลก็ที่ข้ามผ่านชม แม่น ้าสะ

โตง สถานที่ส าคญัทางประวัตศิาสตร ์ ซึง่ในอดตีขณะที่ 2 สมเดจ็พระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา 
ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึง่น าทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกตดิตามกองทัพ
ไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันที่รมิฝัง่แม่น ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยไดข้้ามแม่น ้าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อย
ป้องกันมใิห้ข้าศึกข้ามตามมาได ้  ไดม้กีารปะทะกันที่รมิฝัง่แม่น ้ าสะโตง   สมเดจ็พระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืน
คาบชุดยาวเก้าคบืยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสยีชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพ 
กลบักรุงหงสาวด ีพระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาว่า “พระแสง 

 ปืนตน้ข้ามแม่น ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง อษัฎาวุธอนัเป็นเคร ื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถงึทุกวันน้ี จากนัน้น า
ท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทรแ์ขวนใช้เวลาเด ินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง ค้ิมปูนแค้มป์ เพื่อท าการ
เปลีย่นเป็นรถท้องถิน่ เป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดยีวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร ์
แขวนได)้ ใช้เวลาเดนิทางสกัพกั เพื่อเดนิทางสู่ยอดเขา  
เข้าสู่พักท่ี KYAITHO , YOYOLAE HOTEL เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศยั  
น าชม เจดียไ์จ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่
สูงจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยี์องคเ์ลก็ๆ สูงเพยีง5.5 เมตร ตัง้อยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ต ัง้อยู่
บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ทิธ ิท์ี่บรรจุอยู่ ภายใน
พระเจดยี์องคย่์อมท าให้หินก้อนน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร ื่อยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาว
ลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนน้ีให้ถอืเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณบีนสรวงสวรรค ์ โดยเชื่อ
ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีต่ความสุขความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะ
ไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน 
(เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้)  
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ค า่      รบัประทานอาหารค า่ท่ีโรงแรมท่ีพัก จากนัน้ท่านสามารถย้อนกลบัไปนมสัการหรอืนัง่สมาธทิี่พระเจดยี์ได ้ตลอด

ทัง้คนื (โรงแรมที่พกั อยู่ห่างจากองคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวนเพยีง 500 เมตร เท่านัน้) ส าหรบัท่านที่นัง่สมธหิรอื
นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดยี์ไจ๊ก์ทีโย ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรอืกันลม หรอืผา้
ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพืน้ที่นัง่มคีวามเย็นมาก พระเจดยี์องคน้ี์เปิดตลอดคนืแต่ประตูเหลก็ที่เปิดส าหรบั
บุรุษเปิดถงึเวลา 20.00 น. เท่านัน้ 

วนัท่ีสอง ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน )-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดีย์ไจ๊ปุ่ น-ย่างกุ้ง–พระนอนตาหวาน –  
                      เจดียช์เวดากอง       (B/L/D) 
05.00 น .  อรุณสวัสดิย์ามเช้าและร่วมใส่บาตรแด่พระภกิษุที่จะขึ้นมารบับิณฑบาตรยังบรเิวณลานดา้นหน้าองค์พระธาตุอินทร ์

แขวน ส าหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซือ้ได ้ โดยจะมรีา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 1,000 – 3,000 จ๊าต
, ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300 – 500 จ๊าต ท าบุญและอิม่บุญตามอธัยาศัย เวลาสมควรน าท่านกลบัสู่โรงแรม 

07.00 น.  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก ชิมรสชาดกาแฟพม่าแท้ ๆ ในบรรยากาศเย็นสบายยามเช้า 
08.00 น.    น าท่านอ าลาที่พกัเพื่อเดนิทางกลบัสู่เมืองหงสาวดี ระหว่างทางท่านจะยังคงไดเ้ห็นองคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวนอย่าง

ชัดเจน และเก็บไว้เป็นความประทับใจ (ใช้เวลาในการเดนิทางสู่เมอืงหงสาวด ีประมาณ 2 ชัว่โมงคร ึง่)  
ระหว่างทางน าท่านสู่ วดัไจ๊ป๋อรอ (kyaikpawlaw) หรอืวัดพระไฝเลื่อน ซึง่มอีายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมเีร ื่องเล่าทีน่่า
มหัศจรรย์เป็นอย่างมาก คอืไดม้ ีรายการ National Geographic Society มาท าการถ่ายท าทีว่ัดไจ๋ป๋อรอหลายครัง้แต่
กลบัพบบรเิวณต าแหน่งไฝที่หน้าผากจะไม่ตรงกันเลยสกัคร ัง้ จะเลอืนได ้ ซึง่เป็นสาเหตุที่เรยีกวัดน้ีเป็นอกีชื่อหน่ึงว่า 
วัดพระไฝเลื่อนนัน้เอง 
จากนัน้น าท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลือง (Shwetharlyaung) จดัเป็นพระนอนที่งามที่สุดในประเทศ

พม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร โดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะที่ไม่เหมอืนกับพระ
นอนของไทย ภายในบรเิวณของวัดมขีองที่ระลกึจ าหน่ายหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมอืไมแ้กะสลกัฝีมือช่าง
หงสาวด ีเช่น พระพุทธรูปแกะสลกัจากไมจ้นัทน์หอม กล่องใส่นามบัตร จานรองแก้วและอื่นๆอกีหลายชนิด 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุ้งแม่น ้าเผาคนละ1ตวั) 
จากนัน้ น าท่านสู่ วดัพระนอนเจ้าทดัจี หรือ พระตาหวาน (Chauk Htat Gyi) มคีวามยาว 65 เมตร นอนตะแคง

ขวา (ส่วนขวาของร่างกายตดิกับพืน้ ) ฝ่าพระบาทมลีายมงคล 108 แสดงความเป็นมหาบุรุษ  พระนอนองคปั์จจุบัน
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สรา้งเมื่อ พ.ศ. 2509 แทนองคเ์ดมิที่ช ารุดเสยีหาย ที่เรยีกว่าพระตาหวาน เน่ืองจากทางวัดไดใ้ห้ช่างระบายสอีงค ์
พระใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะที่พระพกัตร  ์ ทาสขีาวแตม้สแีดงที่พระโอษฐ ์ และระบายที่ฟ้าที่เปลอืกพระเนตรท าไห้
มดีวงตาที่สวยงามเรยีกว่าพระตาหวาน 
น าท่านสกัการะ พระมหาเจดียช์เวดากอง พระมหาเจดยี์คู่บ้านคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยี์ทองค าที่งดงาม ตัง้เด่นเป็น
สง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุ้ง มคีวามสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ ทับทิม นิล และบุษราคมัอกี 2,317 เมด็  
มหาเจดยี์ชเวดากองมทีองค าโอบหุ้มอยู่น ้าหนักถึง 1,100 กิโลกรมั โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองค าแท้ตเีป็นแผ่น
ปิดองคเ์จดยี์ไว้รอบ ว่ากันว่าทองค าที่ใช้ในการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดยี์แห่งน้ีมากมายมหาศาลกว่า
ทองค าที่เก็บอยู่ในธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยี์รายลอ้มดว้ยเจดยี์องคเ์ลก็ๆ นับรอ้ยองค์ 
มซุีม้ประตูสีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยี์ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดีย์ได ้
บรรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากันสกัการะทัง้กลางวันและกลางคืนอย่าง ไม่
ขาดสาย ณ ที่แห่งน้ีมสีถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอศัจรรย์ ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ท าเป็นศาลา
โถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชัน้ๆ ที่เรยีกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี์ ภายในประดิษฐาน
พระประธานส าหรบัให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

เข้าสู่พักท่ี Orchid Hotel , Reno Hotel , Millennium Hotel เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอธัยาศยั  
 

วนัท่ีสาม ย่างกุ้ง -เ จ ดี ย์โบต ะทาว น์ (เ ทพทัน ใจ) -ช้ อป ป้ิงตลาด สก๊อต -ว ัดพระ หิ นอ่ อน -ช้างเ ผื อก -กรุง เ ทพ ฯ                                                                 
(B/L/-) 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นมสัการ เจดียโ์บตะทาวน์  ซึง่โบตะทาวน์ แปลว่า เจดยี์นายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยี์โบตะทาวน์ น้ีและ

ทรงน าพระเกศธาตุ ไว้ 1 เสน้ ก่อนที่จะน าไปบรรจุที่เจดยี์ชเวดากองและเจดยี์ส าคญัอื่นๆ เมื่อเดนิเข้าไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ย่างใกลช้ิด  นอกจากน้ียังมสีิง่ที่น่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี์ คอื พระพุธรูป
ทองค า ประดษิฐานในวิหารดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มลีกัษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัตว่ิาเคย
ประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมณัฑะเลย์ คร ัง้เมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยัง
พพิธิภณัฑก์ัลป์กัตตาในอินเดยี ท าให้รอดพน้จากระเบิดของฝ่ายพันธมติรที่ถล่มพระราชวังมณัฑะเลย์ ต่อมาในปี 
2488 พระพุทธรูปองคน้ี์ถูกจดัแสดงที่พพิธิภณัฑว์ิกตอเรยีและแอลเบิรต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี 
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หรือ เทพทนัใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด ้วยที่เชื่ อว่าเมื่ออธษิฐานสิ่งใดแล้วจะสม
ปรารถนาทันใจ จากนัน้น าท่าน สกัการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของ
พญานาค ที่เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัว์จนเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึง่
ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กั นมานานแล้ว  การบูชานั้นจะต้องกระซิบขอพรที่ข้างหูเบ าๆ และบูชาด้วย
มะพรา้ว  กลว้ยนากที่เขาจดัไว้เป็นชุดแลว้ นอกจากน้ียังนิยมบูชาดว้ยน ้านม และข้าวตอก รวมทัง้ดอกไม้  ซึง่
มักจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพม่านิยมใช้บูชาพระกันทัว่ไป  จากนั้น น าท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน 
(Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้นโดยชาวสก๊อต
ในสมยัที่ยังเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรยีงต่อกันหลายหลงั สนิคา้ที่จ าหน่ายในตลาดแห่ง น้ีมี
หลากหลายชนิด เช่น เคร ื่องเงนิ ที่มศีิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้ อญัมณ ีหยก ผา้
ทอ เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป แป้งทานาคา เป็นตน้  (หากซ้ือส้ินค้าหรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสรจ็รบัเงินด้ วย 
ทุกครัง้ เน่ืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)  

 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง     บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพิเศษ เป็ดปักก่ิง+สลดักุ้งมงักร ** 
 น าท่านชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมอืงของพม่ามสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวัจ านวน 3  เ ชื อ ก  ถู ก ต้ อ ง

ตามคชลกัษณะของช้างเผือกทุกประการ  จากนัน้น าท่านสักการะ พระหินอ่อน(เจ๊าดอจี) (Kyauk Taw Gyi) ซึง่
เป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลกัจากหินอ่อนที่มขีนาดใหญ่ที่ สุดในพม่ามีน ้าหนักถงึ 60 ตนั สูง 37 ฟุต แกะสลกัโดยช่าง
ชาวเมอืงมณัฑะเลย์  ซึง่ถอืว่าเป็นช่างที่ฝีมอืดทีี่สุดของ พม่า 
สมควรเวลาเดนิสู่ สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบิน นกแอร ์เท่ียวบินท่ี  DD 4239 
22.45 น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ….. 

********************************************************************* 
หมายเหตุ 

บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ท ัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัการเปลีย่นแปลงรายการ  ตามความเหมาะสม ท ัง้นี้ข ึ้นอยู่ กบัการ
เปลีย่นแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมอืง  ภยัทางธรรมชาต ิแต่ยงัคงรกัษามาตรฐานการบรกิารและยดึถอืผลประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นส าคญั 
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ตารางวนัเดนิทาง/ราคาทวัรพ์ม่า ยา่งกุง้ หงสาวด ีอนิทรแ์ขวน 3วนั2คนื  

เริม่เดนิทาง จ านวน ผูใ้หญ่ เด็กมีเตยีง เด็กไม่มีเตยีง พกัเดีย่ว 

เดอืนธนัวาคม 59 
2-4 ธ.ค.59 20 13,900.- 13,900.- 12,900.- 3,000.- 

12-14 ธ.ค.59 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 
19-21 ธ.ค.59 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 
23-25 ธ.ค.59 20 12,900.- 12,900.- 11,900.- 3,000.- 

เดอืนมกราคม 60 
6-8 ม.ค.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 

14-16 ม.ค.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 
21-23 ม.ค.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 
27-29 ม.ค.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 

เดอืนกุมภาพนัธ ์60 
3-5 ก.พ.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 

10-12 ก.พ.60 20 12,900.- 12,900.- 11,900.- 3,000.- 
18-20 ก.พ.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 
25-27 ก.พ.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 

เดอืนมีนาคม 60 
5-7 มี.ค.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 

10-12 มี.ค.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 
17-19 มี.ค.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 
25-27 มี.ค.60 20 11,900.- 11,900.- 10,900.- 3,000.- 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,000 บาท** 

***ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถและผูช่้วยคนขบั มัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 

ท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1. ค่าตัว๋เคร ื่องบินไป-กลบั พรอ้มคณะ     
2. ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งที่ม ี
3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
4. ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
5. ค่าที่พกัตามที่ระบุในรายการพกัห้องละ 2 ท่านหรอื 3 ท่าน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
7. ค่าอาหารตามมือ้ที่ระบุในรายการ   
8. ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เง ื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรฐับาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย ผูท้ี่ประสงค์จะ

พ านักระยะสัน้ในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถา้กรณทีี่ทางร ัฐบาลประกาศให้กลบัมาใช้วีซ่า ผูเ้ดนิทางจะตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายในการท าวีซ่าเพิม่ ท่านละ 1,000 บาท** 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเด ินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า
อนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์นห้อง รวมถงึค่าอาหารและเคร ื่องด ื่มที่สัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหน้าทวัรก่์อนการใช้บริการ) 

3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร ์และมคัคุเทศก์ท้องถิน่ ท่านละ 300 บาท/ทรปิ/ต่อท่าน 
4. ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 
เง่ือนไขการช าระค่าทวัร  ์ : 
1. กรุณาจองทัวรล่์วงหน้า ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 5,000 บาทส่วนที่เหลอืช าระทันทีก่อนการเดนิทางไม่น้อย 
กว่า 20 วัน มฉิะนัน้ถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดนิทาง 30 วัน) 
2.กรณียกเลิก  
2.1 ยกเลกิการเดนิทางก่อนการเดนิทาง 30 วัน บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าให้ทัง้หมด ยกเว้นในกรณวีันหยุดเทศกาล , 
       วันหยุดนักขัตฤกษ ์ 
2.2 ยกเลกิการเดนิทาง 15-30 วัน ก่อนการเดนิทาง หักค่าทัวร ์50%และรบิเงนิมดัจ าทัง้หมด 
2.3 ยกเลกิภายใน 14 วัน ก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิก์ารคนืเงนิค่าทัวรท์ัง้หมดไม่ว่ากรณใีดๆทัง้สิน้  
3. กรณเีจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท าการเลื่อนการ
เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลกิหรอืเลื่อนการเดนิทางไดต้ามความ
เป็นจรงิ ในกรณ ี
เจบ็ป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพยีง 7 วันท าการ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี 
4. บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณท่ีานยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บรษิทัฯก าหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสยีหายต่อทางบรษิทัฯและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางในคณะ
เดยีวกัน บรษิทัตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน 
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บรษิทั รโิอไทย ทราเวล จ ากดั 
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5. คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไปจึงออกเดินทาง 
 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบหากเกิดปัญหาจากเรื่องดงัต่อไปน้ี 
1. การประท้วงหรอืการก่อจลาจล ซึง่เป็นปัญหาภายในของประเทศนัน้ๆ 
2. การก่อการรา้ยสากลซึง่ผูเ้ดนิทางอาจไดร้บัอนัตรายจากปัญหาดงักล่าว  
3. การล่าช้าหรอืยกเลกิการเดนิทางของสายการบิน ซึง่มาจากปัญหาเร ื่องความปลอดภยั เช่น มพีายุรุนแรง ซึง่ไม่

ปลอดภยัในการท าการบิน เป็นตน้ 
4. อนัตรายต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ ซึง่ไม่ไดม้สีาเหตุมาจากการปฏิบัตงิานของเจา้หน้าที่ของเรา 

เช่น การถูกปลน้ จ ี ้การถูกท ารา้ยโดยบุคคลที่สาม การสูญหายของทรพัย์สนิมคี่าต่างๆ เป็นตน้ 
5. อนัตรายที่มาจากภยัธรรมชาต ิเช่น ดนิถล่ม พายุ ฟ้าผ่า น ้าท่วม เป็นตน้ 
6. การถูกเจา้หน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง(Immigration) ของประเทศไทยหรอืประเทศปลายทางปฏิเสธการเข้าหรอืออก

เมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ท าให้ท่านไม่สามารถเดนิทางต่อไปได ้ ถอืเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจและความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

 

เง่ือนไขการท าประกันภยัการเดินทางท่องเท่ียว :  

1. บรษิทัฯ จะเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่ายในการท าประกันอุบัตเิหตุการเดนิทางให้กับลูกคา้ที่ซือ้ทัวรทุ์กท่าน และหากเกิด
อุบัตเิหตุทางบรษิทัฯ จะช่วยประสานงานในเร ื่องการเบิกค่ารกัษาพยาบาลกับทาง บรษิทัฯ ประกันโดยให้ถอืค า
ตดัสนิของบรษิทัฯ ประกันเป็นที่สิน้สุด ทางบร ิษทัฯ จะถอืว่าเราเป็นแค่ตวักลางในการซือ้ประกันอุบัตเิหตุเท่านัน้ 
หรอืท่านอาจเรยีกรอ้งค่าสนิไหมทดแทนจากบรษิทัฯ ประกันโดยตวัท่านเองก็ได ้  

2. บรษิทั ศรอียุธยา เจนเนอรลั ประกันภยั จ ากัด เป็นบรษิทัฯ ที่รบัท าประกันอุบัตเิหตุการเดนิทางของลูกคา้ทุกท่าน    
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