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ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ 

หงสา...พระธาตุมเุตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน 
พิเศษ..เป็ดปักก่ิง + สลัดกุ้งมังกร+ กุ้งแม่น ้า 
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วนัแรก กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทรแ์ขวน 

08.00 น. พรอ้มกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เข้าประตู 7 เคาน์เตอร ์ N สาย
การบินเมียนมารแ์อรเ์วย ์ โดยมเีจา้หน้าที่บรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก(กรุณาน ากระเป๋าเลก็เตรียม
สมัภาระส าหรบั 1 คืน เพ่ือข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวน) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
10.40น. ออกเดนิทางจากสู่เมอืงย่างกุ้ง โดยเท่ียวบินท่ี 8M336 (บรกิารอาหารว่างและเคร ื่องด ื่มบนเคร ื่อง) 
11.25น. ถงึสนามบินเมง็กาลาดง เมืองย่างกุ้งผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง และด่านศุลกากรเรยีบรอ้ย(เวลาพม่า

ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยังเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 

2 ชัว่โมงเมอืงหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดตีราชธานีของพระเจา้บุเรงนองนมสัการพระเจดียช์ะเวมอร์
ดอร ์ หรือพระธาตุมุเตา พระเจดยี์ในสมยัเดยีวกันกับพระเจดยี์ชเวดากอง เป็นพระเจดยี์คู่บ้านคู่เมอืงหง
สาวด ี เป็นเจดยี์ที่สูงที่สุดในหงสาวด ี เป็นสญัลกัษณแ์สดงความรุ่งเรอืงของกรุงหงสาวด ี ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ เป็นสถานที่ประกอบพธิศีักด ิส์ทิธ ิ ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษตัรยิ์ ในสมยัโบราณ
กาล ไม่ว่าจะเป็นกษตัรยิ์มอญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อคร ัง้สมเดจ็พระนเรศวร
มหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่หงสาวด ี ก็เคยเสดจ็มานมสัการพระเจดยี์องคน้ี์ นมสัการ 
ณ จุดอธษิฐานศักดิส์ทิธ ิ ์  
น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองไจ้โถ่ แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหลก็ที่ข้ามผ่านแม่น ้าสะ
โตง แม่น ้าที่สมเดจ็พระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนนกสบัยาวเก้าคบื ยิงข้ามแม่น ้าถูกพระสุรกรรมาแม่ทัพ
หน้าพม่าทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้างเดนิทางสู่คินปุนแคมป์(เชิงเขาไจ้เท่ียว)ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2.5-3ชม.ถงึคนิปุนแคมป์ หยุดพกัเพื่อเปลีย่นรถโดยสารท้องถิน่เพื่อขึ้นไปบนเขาไจเ้ที่ยว 
ใช้เวลาเดนิทางจากบรเิวณน้ี 1 ชม. ชมทัศนียภาพอนัสวยงามสองข้างทาง เดนิทางถงึพระธาตุอนิทรแ์ขวน 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ซึง่มทีัศนียภาพที่งดงามมาก ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึง่อยู่รอบๆ และตื่นตาตื่นใจ กับพระธาตุอินทร์
แขวน ซึง่อยู่ใกลท้ี่พกัมาก ใช้เวลาเดนิเพยีง 10 นาทีพระธาตุอินทรแ์ขวน หรือเจดียไ์จ้ทีโย Kyaikhto 
Pagoda (Golden Rock)แปลว่าก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดบัน ้าทะเล 1 ,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยี์องค ์
เลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนก้อนหินกลมๆ ที่ต ัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่เหม่ แต่ชาวพม่ามกัยืนกราน
ว่าไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ทิธ ิท์ี่บรรจุอยู่ภายในพระเจดยี์องคย่์อมท าให้หินก้อนน้ีทรงตวัอยู่ได ้
อย่างสมดุลเร ื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวล้านนาให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิด
ของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค ์

ค า่ รบัประทานอาหารณ โรงแรมท่ีพักหลงัรบัประทานอาหาร อสิระพกัผ่อนหรอืนัง่สมาธทิี่บรเิวณองคพ์ระ
ธาตุตามอธัยาศัย 

 พักท่ี KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP(ใกล้กับพระธาตุอินทรแ์ขวน) 

วนัท่ีสอง พระธาตุอินทรแ์ขวน-หงสา-ย่างกุ้ง 
***อิสระทุกท่านท าบุญตกับาตรท่ีพระธาตุชมทศันียภาพในยามเช้าตามอธัยาศัย*** 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลงัอาหารน าท่านเดนิทางกลบัเมอืงหงสาวด ี ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านตกับาตรวดัไจ้คะวาย เพื่อท าบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภกิษุ สามเณรนับ
พนัรูป (ถา้ตอ้งการถวายสิง่อื่นๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลงัศรทัธา เช่น สมุด และเคร ื่องเขียน ส าหรบั
การศึกษาของภกิษุ สามเณร) สถานที่แห่งน้ีเป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั ้น ตร ีโท และเอก  
น าชมพระราชวงับุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง และบรเิวณที่เคยเป็นต าหนักพระนางสุพรรณกัลยา ซึง่เพิง่
เร ิม่ขุดคน้และบูรณปฏิสงัขรณเ์มื่อปี 2533 จากซากปรกัหักพงัที่ยังคงหลงเหลอือยู่ ท าให้สนันิษฐานไดว่้า
โบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบุีเรงนอง ปัจจุบันยังขุดไม่เสรจ็สิน้สมบูรณ ์ แต่ก็
สามารถเห็นไดว่้า พระราชวังแห่งน้ีกว้างใหญ่เพยีงใด 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ กุ้งแม่น ้าเมืองหงสาวดี 
น าท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มอีายุเก่าแก่กว่าพนัปี คน้พบเมื่อชาวองักฤษ สรา้งทาง
รถไฟ ไปมณัฑะเลย์ กราบนมสัการพระพุทธรูปนอน ที่มพุีทธลกัษณะ ที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 
2524 ซึง่เป็นที่เคารพนับถอืของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อกีทัง้ยัง
สามารถเลอืกหาเคร ื่องไมแ้กะสลกัที่ม ี ให้เลอืกอย่างมากมาย ตลอดสองข้างทาง และยังสามารถเลอืกซือ้ 
ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของที่ระลกึต่างๆ ในราคาถูก  
จากนัน้น าท่านนมสัการพระพุทธรูปไจ้ปุน ซึง่บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบ
ทัง้ 4 ทิศ ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดม สมัมาสมพุทธเจา้ (หันพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองคค์อื 1. พระพุทธเจา้โกนาคมโน (ทิศใต)้ 2. พระพุทธเจา้กุสนัโธ(ทิศ
ตะวันออก) 3. พระพุทธเจา้ มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สรา้งโดย 4 สาวพีน้่อง ที่อุทิศตน ให้กับ
พระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศจากนัน้น าทุกท่าน
เดนิทางกลบัเมอืงย่างกุ้งน าทุกท่านนมสัการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึง่เป็นพระรูปที่แกะสลกั
จากหินอ่อนองคใ์หญ่ที่สุดของประเทศพม่า สขีาวสะอาดและไม่มตี าหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 
ตนั เป็นพระพุทธรูปประทับนัง่ พระหัตถข์วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตุที่อญัเชิญมาจากสงิคโปร ์ และศรลีงักา
ยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์ หมายถงึการไล่ศัตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืง นอกจากน้ียังมกีาร
น าหินที่เหลอืมาสลกัเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยู่บรเิวณดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย จากนัน้
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ชมช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมอืงของพม่า มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวั มลีกัษณะทัง้ 9 ประการ ตรงตาม
ต าราโบราณ ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจุบันจ านวน 3 ตวัน าทุกท่านสกัการะพระมหาเจดียช์เวดากองพระ
ธาตุประจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า และยังเป็นพระมหาเจดยี์คู่บ้านคู่เมอืง
พม่า โบราณสถานศักดิส์ทิธ ิข์องโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดยี์ประดบัดว้ยทองค าแท้ห่อหุ้มหนัก 23 
ตนั เพชร พลอยเมด็ใหญ่ และอญัมณตี่างๆ บนยอดพระเจดยี์ ประดบัดว้ยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบน
ยอดสุดประดบัดว้ยเพชรที่ประเมนิค่าไม่ได ้ ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตุของพระพุทธเจา้องคปั์จจุบัน 
และบรโิภคเจดยี์ (เคร ื่องใช้) ของพระพุทธเจา้องคก่์อนทัง้ 3 พระองค ์ นมสัการ ณ จุดอธษิฐานศักดิส์ทิธ ิ ์
พรอ้มใบไมท้ี่มคีวามหมายถงึ “ชัยชนะและความส าเรจ็”  

ค า่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พักท่ี IBIS STADIUM HOTEL / UPTOWN HOTEL YANGONหรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
น าท่านชมเจดียโ์บตาทาวน์ สถานที่รบัพระเกศาธาตุก่อนประดษิฐานที่พระมหาเจดยี์ชเวดากอง ออกแบบ
ให้ใตฐ้านพระเจดยี์มโีครงสรา้งโปร่ง ให้คนสามารถเดนิเข้าไปภายในได ้ โดยอญัเชิญพระธาตุประดษิฐานไว้
ในผอบทองค า และของมคี่าต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนน ามาถวายมากมาย จากนัน้น าท่านสกัการะโบโบยี 
หรือเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธ ิข์องชาวพม่าและชาวไทย จากนัน้น าทุกท่านชมพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตั
จี ซึง่เป็นพระที่มตีาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า ชมพระบาทที่มภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้น
กันซึง่แตกต่างกับศิลปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต 

เท่ียง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ สลดักุ้งมงักร+ เป็ดปักก่ิง 
 น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ซึง่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความ

หลากหลายของสนิคา้ อาทิ อญัมณ ี ทับทิม ไพลนิ หยก ไข่มุก งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลกั งาช้างแกะสลกั 
ผา้โสร่ง และผา้ต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลแีละญี่ปุ่น ภาพเขียนสนี ้า และสนี ้ามนัอนังดงามในราคาถูกสมควร
แก่เวลาน าทุกท่านเดนิทางไปยังสนามบิน เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

16.30 น. เดนิทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 8M331(บรกิารอาหารว่างและเคร ื่องด ื่มบนเคร ื่อง)  
18.15 น. ถงึสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

ขอบพระคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ
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วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพ่ิม 

10-12 ส.ค. 10,999 10,999 10,999 3,000 
11-13 ส.ค. 11,999 11,999 11,999 3,000 
17-19 ส.ค. 10,999 10,999 10,999 3,000 
18-20 ส.ค. 9,999 9,999 9,999 3,000 
24-26 ส.ค. 10,999 10,999 10,999 3,000 

31 ส.ค.-2 ก.ย. 10,999 10,999 10,999 3,000 
7-9 ก.ย. 10,999 10,999 10,999 3,000 
14-16 ก.ย. 9,999 9,999 9,999 3,000 
21-23 ก.ย. 9,999 9,999 9,999 3,000 
28-30 ก.ย. 10,999 10,999 10,999 3,000 

5-7 ต.ค. 12,999 12,999 12,999 4,000 
26-28 ต.ค. 12,999 12,999 12,999 4,000 

 
อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เคร ื่องบิน และภาษนี ้ามนั กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ(ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเคร ื่องด ื่มที่ระบุไว้ในรายการ / ค่าที่พกัตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณพีกั 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้ / ค่า
รถบรรทุกขึ้นพระธาตุอนิทรแ์ขวน / ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเง ื่อนไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศก์บรกิารตลอดการเดนิทาง 
 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทิปไกด ์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทิป 25USD / ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียม
ส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างชาต ิ / ค่าอาหาร และเคร ื่องด ื่มที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ / 
ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางที่น ้าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มไิดร้ะบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซกัร ีด โทรศัพท์ ค่า
มนิิบาร ์ ฯลฯ / ภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% / ค่าภาษเีชื้อเพลงิที่ทางสายการบินอาจมกีารเรยีกเก็บ
เพิม่เตมิอกี / ค่าธรรมเนียมใช้กลอ้งถ่ายรูปที่วัดประ-มาณ 300-500 จ๊าด / ค่าเสลีย่งขึ้นลงพระธาตุอนิทรแ์ขวน 25USD/
ท่าน และค่าทิปคนแบกเสลีย่งขึ้นลงพระธาตุอนิทรแ์ขวน 8000 จ๊าด (กรณตีอ้งการนัง่เสลีย่ง) / ค่าภาษเีชื้อเพลงิที่ทาง
สายการบินอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
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***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร ์*** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพัก เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอรต์ / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วนั 

 
เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วัน  / คนืค่าใช้จ่ายทัง้หมด หรอืเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วัน  / เก็บค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 

ตัง้แต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป 
บุคคลท่ีถือหนังสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วนั 

 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ
แก้ไขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหัวหน้า
ทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  
2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกที่มกีารปรบัราคาสูงขึ้น ท าให้สายการบินอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึ้นในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิเ์ก็บค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยังไม่ไดร้วมภาษนี ้ามนัใหม่ที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธ ิก์ารใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณใีดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณ ี  
4. บรษิทัฯมสีทิธ ิท์ี่จะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธ ิท์ี่จะเลื่อนการ  
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เดนิทางในกรณทีี่มผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน 
5. การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทัวร ์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง ื่อนไขต่างๆ  


