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  ยา่งกุง้...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ 

หงสา...พระธาตมุุเตาไจโ้ท.่..พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

พิเศษ..เปด็ปกักิ่ง+สลดักุง้มังกร+กุ้งแม่น ้า+บฟุเฟต่ช์าบ ู

 

วนัแรก กรงุเทพฯ–ยา่งกุง้-หงสา-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

08.00 น. พร้อมกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั น 4 เขา้ประต ู 7 

เคาน์เตอร ์N สายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย ์โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษทัฯ คอยอ้านวยความ

สะดวก(กรณุานา้กระเปา๋เลก็เตรยีมสมัภาระสา้หรบั 1 คืน เพือ่ขึ นพระธาตอุนิทร์

แขวน) 

10.15 น. ออกเดินทางจากสู่เมืองย่างกุ้ง โดยเทีย่วบนิที ่ 8M336 (บริการอาหารว่างและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) 

11.00 น. ถึงสนามบนิเมง็กาลาดง เมอืงยา่งกุง้ผา่นพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากร

เรียบร้อย(เวลาพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจากนั นน้าทุกท่านเดินทางไปยังเมอืงหงสาวด ี ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเมืองหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดีตราชธานีของพระ

เจ้าบุเรงนองนมัสการพระเจดยีช์ะเวมอรด์อร ์ หรอืพระธาตมุเุตา พระเจดีย์ในสมัย

เดียวกันกับพระเจดียช์เวดากอง เป็นพระเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี เป็นเจดียท์ี่สูง

ที่สุดในหงสาวดี เป็นสัญลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นสถานท่ีประกอบพิธีศักดิ์สทิธิ์ กอ่นออกศึกของบรูพ

กษัตริย ์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตริยม์อญหรือพม่า รวมทั งพระเจ้าบุเรง

นองด้วย และเมื่อครั งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรง

ประทับอยู่หงสาวดี กเ็คยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี  นมัสการ ณ จุดอธิษฐาน

ศักดิ์สิทธิ์  

น้าท่านออกเดินทางสูเ่มอืงไจโ้ถ ่ แหง่รฐัมอญ ระหวา่งทางท่านจะได้พบกับสะพาน

เหล็กที่ข้ามผ่านแม่น ้าสะโตง แม่น ้าที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสับยาว

เก้าคืบ ยิงขา้มแม่น า้ถูกพระสุรกรรมาแมท่ัพหน้าพม่าทหารเอกของพระมหาอุปราช

ตายบนคอช้างเดินทางสู่คนิปนุแคมป(์เชงิเขาไจเ้ทีย่ว)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.5-

3ชม.ถึงคินปุนแคมป ์ หยุดพักเพื่อเปลีย่นรถโดยสารท้องถิ่นเพื่อขึ นไปบนเขาไจ้เที่ยว 

ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี  1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง เดินทาง
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ถึงพระธาตุอินทรแ์ขวน ซึ่งมีทัศนียภาพท่ีงดงามมาก ท่านจะเห็นภูเขาและทวิเขาซึ่ง

อยู่รอบๆ และตื่นตาตืน่ใจ กับพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึ่งอยู่ใกล้ทีพ่ักมาก ใช้เวลาเดิน

เพียง 10 นาทีพระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืเจดยีไ์จท้โีย Kyaikhto Pagoda (Golden 

Rock)แปลว่าก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยี์องค์

เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั งอยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ตั งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม ่แต่

ชาวพม่ามักยืนกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายใน

พระเจดีย์องค์ย่อมท้าให้หินก้อนนี ทรงตัวอยูไ่ด้อย่างสมดลุเรื่อยไป ตามคตกิารบชูา

พระธาตปุระจา้ปเีกดิของชาวลา้นนาใหถ้อืเปน็ พระธาตปุเีกดิของปจีอ แทนพระเกตุ

แกว้จฬุามณบีนสรวงสวรรค ์

ค่า้ รบัประทานอาหารณ โรงแรมทีพ่กัหลังรับประทานอาหาร อิสระพักผ่อนหรือน่ังสมาธิ

ที่บริเวณองค์พระธาตตุามอัธยาศัย 

 พกัที ่KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP(ใกลก้บัพระ

ธาตอุนิทรแ์ขวน) 

วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน-หงสา-ยา่งกุง้ 

***อิสระทกุทา่นทา้บญุตกับาตรทีพ่ระธาตชุมทศันยีภาพในยามเชา้ตามอธัยาศยั*** 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรมหลงัอาหารน้าท่านเดินทางกลับเมืองหง

สาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นา้ท่านตักบาตรวดัไจค้ะวาย เพ่ือทา้บุญใส่

บาตรข้าวสวยแด่ภกิษ ุ สามเณรนับพันรูป (ถ้าต้องการถวายสิ่งอืน่ๆ ก็สามารถน้าไป

ได้ตามกา้ลังศรัทธา เช่น สมุด และเครื่องเขียน ส้าหรับการศกึษาของภกิษ ุสามเณร) 

สถานที่แห่งนี เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั น ตรี โท และเอก 

น้าชมพระราชวงับเุรงนอง ชมโถงท้องพระโรง และบริเวณที่เคยเป็นต้าหนักพระนาง

สุพรรณกลัยา ซึ่งเพ่ิงเริ่มขุดค้นและบูรณปฏสิังขรณ์เมื่อป ี2533 จากซากปรกัหักพังที่

ยังคงหลงเหลืออยู ่ ทา้ให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี เป็นพระราชวังของพระ

เจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันยังขดุไม่เสร็จสิ นสมบูรณ์ แต่ก็สามารถเห็นได้ว่า 

พระราชวังแห่งนี กวา้งใหญ่เพียงใด 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพเิศษ กุง้แมน่ า้เมอืงหงสาวด ี

น้าท่านนมัสการพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว มีอายุเก่าแกก่ว่าพนัปี ค้นพบเมื่อชาว

อังกฤษ สร้างทางรถไฟ ไปมัณฑะเลย์ กราบนมัสการพระพุทธรูปนอน ที่มีพุทธ

ลักษณะ ที่สวยงามในแบบของมอญ ในป ีพ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาว

พม่าท่ัวประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อกีทั งยังสามารถเลือกหา

เครื่องไม้แกะสลกัที่ม ี ให้เลือกอย่างมากมาย ตลอดสองข้างทาง และยังสามารถเลือก

ซื อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลกึตา่งๆ ในราคาถกู  

จากนั นน้าท่านนมัสการพระพทุธรปูไจป้นุ ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปาง

ประทับน่ัง โดยรอบทั ง 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธ

เจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คือ 1. 

พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) 2. พระพุทธเจ้ากุสันโธ(ทิศตะวันออก) 3. 
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พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับ

พระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไมข่้องแวะกับบรุุษเพศ

จากนั นน้าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองย่างกุ้งนา้ทุกท่านนมัสการพระลาภมนุ ี

พระพทุธรปูหยกขาว ซึ่งเป็นพระรปูที่แกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ

พม่า สีขาวสะอาดและไม่มีต้าหน ิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็น

พระพุทธรูปประทับน่ัง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุที่อัญเชิญมาจาก

สิงคโปร์ และศรลีังกายกขึ นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค ์ หมายถึงการไล่ศัตรูและ

ประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี ยังมกีารน้าหินที่เหลือมาสลกัเป็นพระพุทธบาท 

ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย จากนั นชมชา้งเผอืก ที่เป็น

ช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสขีาวเผือกตลอดทั งตัว มลีกัษณะทั ง 9 ประการ ตรงตาม

ต้าราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันจา้นวน 3 ตัวน้าทุกทา่นสักการะพระมหา

เจดยีช์เวดากองพระธาตปุระจา้ปเีกดิปมีะเมยี 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่ 

และยังเป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ์สิทธ์ิของโลกอาย ุ2,500 

ปี ยอดบนสุดของเจดยี์ประดบัด้วยทองค้าแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ ่

และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย ์ประดับดว้ยทับทิมขนาดเท่าไขไ่ก่ สว่นบนยอดสุด

ประดับดว้ยเพชรที่ประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

องค์ปัจจุบัน และบรโิภคเจดีย ์ (เครื่องใช)้ ของพระพุทธเจ้าองคก์่อนทั ง 3 พระองค ์

นมัสการ ณ จดุอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและ

ความส้าเร็จ”  

ค่า้      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่IBIS STADIUM HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่าม ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น้าท่านชมเจดยีโ์บตาทาวน ์ สถานท่ีรบัพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานที่พระมหา

เจดีย์ชเวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดิน

เข้าไปภายในได ้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองค้า และของมีค่า

ต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนน้ามาถวายมากมาย จากนั นน้าทา่นสกัการะโบโบย ี หรอืเทพ

ทนัใจ เทพเจ้าศักดิส์ิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย จากนั นน้าทุกท่านชมพระพทุธ

ไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ี ซึ่งเป็นพระที่มตีาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มภีาพ

มงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกบัศิลปะของไทย มีขนาดความ

ยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต 

เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพเิศษ สลดักุง้มงักร+ เปด็ปกักิง่ 

 น้าท่านเลือกซื อสินค้าที่ “สกอ๊ตมาเกต็” หรอืตลาดโบโจก๊ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของ

พม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มกุ 

งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลกั ผ้าโสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลี
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และญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน ้า และสีน ้ามันอันงดงามในราคาถูกสมควรแก่เวลาน้าทุกท่าน

เดินทางไปยังสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับกรงุเทพฯ 

16.30 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่ 8M331(บริการอาหารวา่งและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) 

18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาเดก็ เสรมิ

เตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

ราคาเดก็ ไมเ่สรมิ

เตยีง 
พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 

จา่ยเพิม่ 

8-10 มี.ค.62 

22-24 มี.ค.62 

11,999 

8,999 

11,999 

8,999 

11,999 

8,999 
3,500 

 

อตัรานี รวม 

ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ(ตั๋วกรุ๊ป) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศ

บริการตลอดการเดินทาง / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทีร่ะบุไว้ในรายการ / ค่าที่พักตามที่ระบุไว้

ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกนิ 

20 กก. / ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวตา่งๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้ / ค่ารถบรรทกุขึ นพระ

ธาตุอินทร์แขวน / คา่ประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ นอยูก่ับเงื่อนไขของ

กรรมธรรม์) / มัคคุเทศก์บรกิารตลอดการเดนิทาง 

 

อตัรานี ไมร่วม 

ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 25USD / ค่าท้าหนังสือเดินทาง

ไทย และค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซา่ส้าหรับพาสปอรต์ต่างชาต ิ / 

ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ / คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น ้าหนักเกนิ 

20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / 

ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3% / ค่าภาษีเชื อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการ

เรียกเก็บเพิ่มเติมอกี / ค่าธรรมเนียมใชก้ล้องถ่ายรูปที่วดัประ-มาณ 300-500 จ๊าด / ค่าเสลี่ยงขึ น

ลงพระธาตุอินทรแ์ขวน 25USD/ท่าน และคา่ทิปคนแบกเสลี่ยงขึ นลงพระธาตุอินทรแ์ขวน 8000 

จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง) / ค่าภาษีเชื อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 

 

***เงือ่นไขพเิศษสา้หรบัการจองทวัร*์** 

1. คณะจองจา้นวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์

2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซื อ

ตัว๋รถไฟ, ซื อตัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
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เงือ่นไขการจอง มดัจา้ทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่น

เดนิทาง 15 วนั 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ  

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 25-30 วัน  / คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่

เกิดขึ นจริง 

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแตก่รณ ี

ยกเลกิก่อนการเดินทาง 1-10 วัน  / เก็บค่าบรกิารทั งหมด 100 % 

 

ตั งแตว่นัที ่11 สิงหาคม 58 เปน็ตน้ไป 

บคุคลทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งขอวซีา่ สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วนั 

 

หมายเหต ุ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี  เมื่อเกดิเหตุ

จ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับ

บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนัด

หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ น ท้าให้สายการบินอาจมกีารปรับราคา

ภาษีน ้ามันขึ นในอนาคต ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน ้ามันเพิ่มตามความเป็นจรงิ 

เพราะทางบริษัทยังไมไ่ด้รวมภาษีน ้ามันใหมท่ี่อาจจะเกิดขึ น 

3. เน่ืองจากรายการทัวรน์ี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ 

ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินในทุกกรณ ี 

4. บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการ 

เดินทางในกรณีที่มผีู้รว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน 

5. การไมร่ับประทานอาหารบางมื อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได ้

เพราะการช้าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย  

6. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมดัจ้าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษทัฯ 

หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข

ต่างๆ 


