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 ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ 
หงสา...พระธาตุมเุตาไจ้โท่...พระธาตอิุนทร์แขวน 
พเิศษ..เป็ดปักก่ิง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น  ้า+บฟุเฟ่ต์ชาบ ู

วนัแรก กรงุเทพฯ–ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 
08.00 น. พรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 เข้าประต ู 7 เคาน์เตอร ์ N สาย

การบินเมียนมารแ์อรเ์วย ์โดยมเีจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก(กรณุาน ากระเป๋าเลก็เตรียม
สมัภาระส าหรบั 1 คืน เพ่ือขึ้นพระธาตอิุนทรแ์ขวน) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

10.40น. ออกเดนิทางจากสู่เมอืงยา่งกุง้ โดยเท่ียวบินท่ี 8M336 (บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
11.25น. ถงึสนามบินเมง็กาลาดง เมืองย่างกุ้งผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และด่านศุลกากรเรยีบรอ้ย(เวลาพม่า

ชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี 
เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจากนัน้น าทุกท่านเดนิทางไปยงัเมืองหงสาวดี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชัว่โมงเมอืงหลวงเก่าแก่ของมอญ และอดตีราชธานีของพระเจา้บุเรงนองนมสัการพระเจดียช์ะเวมอร์
ดอร ์ หรือพระธาตมุเุตา พระเจดยีใ์นสมยัเดยีวกนักบัพระเจดยีช์เวดากอง เป็นพระเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืงหง
สาวด ี เป็นเจดยีท์ีส่งูทีสุ่ดในหงสาวด ี เป็นสญัลกัษณ์แสดงความรุง่เรอืงของกรงุหงสาวด ี ภายในบรรจพุระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ เป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีกัดิส์ทิธิ ์ ก่อนออกศกึของบรูพกษตัรยิ ์ ในสมยัโบราณ
กาล ไมว่่าจะเป็นกษตัรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมื่อครัง้สมเดจ็พระนเรศวร
มหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยู่หงสาวด ี กเ็คยเสดจ็มานมสัการพระเจดยีอ์งคน์ี้ นมสัการ 
ณ จดุอธษิฐานศกัดิส์ทิธิ ์ 
น าท่านออกเดนิทางสู่เมืองไจ้โถ่ แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหลก็ทีข่า้มผ่านแม่น ้าสะ
โตง แมน่ ้าทีส่มเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนนกสบัยาวเกา้คบื ยงิขา้มแม่น ้าถูกพระสุรกรรมาแมท่พั
หน้าพมา่ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอชา้งเดนิทางสู่คินปนุแคมป์(เชิงเขาไจ้เท่ียว)ใชเ้วลา

http://bit.ly/2NMk5YE
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เดนิทางประมาณ 2.5-3ชม.ถงึคนิปนุแคมป์ หยดุพกัเพื่อเปลีย่นรถโดยสารทอ้งถิน่เพื่อขึน้ไปบนเขาไจเ้ทีย่ว 
ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนี้ 1 ชม. ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง เดนิทางถงึพระธาตุอนิทรแ์ขวน 
ซึง่มทีศันียภาพทีง่ดงามมาก ท่านจะเหน็ภเูขาและทวิเขาซึง่อยูร่อบๆ และตื่นตาตื่นใจ กบัพระธาตอิุนทร์
แขวน ซึง่อยูใ่กลท้ีพ่กัมาก ใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาทพีระธาตอิุนทรแ์ขวน หรือเจดียไ์จ้ทีโย Kyaikhto 
Pagoda (Golden Rock)แปลว่ากอ้นหนิทอง อยูส่งูจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดยีอ์งค์
เลก็ๆ สงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ทีต่ ัง้อยู่บนยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แต่ชาวพมา่มกัยนืกราน
ว่าไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิส์ทิธิท์ ีบ่รรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ด้
อยา่งสมดุลเรือ่ยไป ตามคติการบชูาพระธาตปุระจ าปีเกิดของชาวล้านนาให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิด
ของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจฬุามณีบนสรวงสวรรค์ 

ค า่ รบัประทานอาหารณ โรงแรมท่ีพกัหลงัรบัประทานอาหาร อสิระพกัผ่อนหรอืนัง่สมาธทิีบ่รเิวณองคพ์ระ
ธาตุตามอธัยาศยั 

 พกัท่ี KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP(ใกล้กบัพระธาตอิุนทรแ์ขวน) 
 
วนัท่ีสอง พระธาตอิุนทรแ์ขวน-หงสา-ย่างกุ้ง 

***อิสระทุกท่านท าบญุตกับาตรท่ีพระธาตชุมทศันียภาพในยามเช้าตามอธัยาศยั*** 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลงัอาหารน าท่านเดนิทางกลบัเมอืงหงสาวด ี ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านตกับาตรวดัไจ้คะวาย เพื่อท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภกิษุ สามเณรนบั
พนัรปู (ถา้ตอ้งการถวายสิง่อื่นๆ กส็ามารถน าไปไดต้ามก าลงัศรทัธา เช่น สมดุ และเครือ่งเขยีน ส าหรบั
การศกึษาของภกิษุ สามเณร) สถานทีแ่ห่งนี้เป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานกัธรรมชัน้ ตร ีโท และเอก 
น าชมพระราชวงับุเรงนอง ชมโถงทอ้งพระโรง และบรเิวณทีเ่คยเป็นต าหนกัพระนางสุพรรณกลัยา ซึง่เพิง่
เริม่ขดุคน้และบูรณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 จากซากปรกัหกัพงัทีย่งัคงหลงเหลอือยู ่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่า
โบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดบีุเรงนอง ปัจจบุนัยงัขุดไมเ่สรจ็สิน้สมบรูณ์ แต่ก็
สามารถเหน็ไดว้่า พระราชวงัแห่งนี้กวา้งใหญ่เพยีงใด 

เท่ียง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ กุ้งแม่น ้าเมืองหงสาวดี 
น าท่านนมสัการพระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว มอีายเุก่าแก่กว่าพนัปี คน้พบเมือ่ชาวองักฤษ สรา้งทาง
รถไฟ ไปมณัฑะเลย ์กราบนมสัการพระพุทธรปูนอน ทีม่พีุทธลกัษณะ ทีส่วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 
2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนทีง่ดงามทีสุ่ดของพมา่ อกีทัง้ยงั
สามารถเลอืกหาเครือ่งไมแ้กะสลกัทีม่ ี ใหเ้ลอืกอยา่งมากมาย ตลอดสองขา้งทาง และยงัสามารถเลอืกซือ้ 
ของฝาก อาทเิช่น ผา้พม่า ของทีร่ะลกึต่างๆ ในราคาถูก  
จากนัน้น าท่านนมสัการพระพทุธรปูไจ้ปนุ ซึง่บรูณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรปูปางประทบันัง่ โดยรอบ
ทัง้ 4 ทศิ ประกอบดว้ย องคส์มเดจ็พระสมณโคดม สมัมาสมพุทธเจา้ (หนัพระพกัตรไ์ปทางทศิเหนือ) กบั
พระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองคค์อื 1. พระพุทธเจา้โกนาคมโน (ทศิใต)้ 2. พระพุทธเจา้กุสนัโธ(ทศิ
ตะวนัออก) 3. พระพุทธเจา้ มหากสัสะปะ (ทศิตะวนัตก) สรา้งโดย 4 สาวพีน้่อง ทีอุ่ทศิตน ใหก้บั
พระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรปูแทนตนเอง และสาบานตน ไมข่อ้งแวะกบับุรษุเพศจากนัน้น าทุกท่าน
เดนิทางกลบัเมอืงย่างกุง้น าทุกท่านนมสัการพระลาภมุนี พระพทุธรปูหยกขาว ซึง่เป็นพระรปูทีแ่กะสลกั
จากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทีสุ่ดของประเทศพมา่ สขีาวสะอาดและไมม่ตี าหนิ สงู 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนกั 600 
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ตนั เป็นพระพุทธรปูประทบันัง่ พระหตัถข์วาบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุทีอ่ญัเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรลีงักา
ยกขึน้หนัฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์ หมายถงึการไล่ศตัรแูละประทานความเจรญิรุ่งเรอืง นอกจากนี้ยงัมกีาร
น าหนิทีเ่หลอืมาสลกัเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลงัพระพุทธรปูดว้ย จากนัน้
ชมช้างเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวั มลีกัษณะทัง้ 9 ประการ ตรงตาม
ต าราโบราณ ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจบุนัจ านวน 3 ตวัน าทุกท่านสกัการะพระมหาเจดียช์เวดากองพระ
ธาตปุระจ าปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสูงสดุของพม่า และยงัเป็นพระมหาเจดยีค์ู่บา้นคู่เมอืง
พมา่ โบราณสถานศกัดิส์ทิธิข์องโลกอาย ุ2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดยีป์ระดบัดว้ยทองค าแทห้่อหุม้หนกั 23 
ตนั เพชร พลอยเมด็ใหญ่ และอญัมณต่ีางๆ บนยอดพระเจดยี ์ ประดบัดว้ยทบัทมิขนาดเท่าไขไ่ก่ ส่วนบน
ยอดสุดประดบัดว้ยเพชรทีป่ระเมนิค่าไมไ่ด ้ ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตุของพระพุทธเจา้องคปั์จจุบนั 
และบรโิภคเจดยี ์ (เครือ่งใช)้ ของพระพุทธเจา้องคก่์อนทัง้ 3 พระองค ์ นมสัการ ณ จดุอธษิฐานศกัดิส์ทิธิ ์
พรอ้มใบไมท้ีม่คีวามหมายถงึ “ชยัชนะและความส าเรจ็”  

ค า่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัท่ี IBIS STADIUM HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือเทียบเท่า 3* 

วนัท่ีสาม ย่างกุ้ง-กรงุเทพฯ  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชมเจดียโ์บตาทาวน์ สถานทีร่บัพระเกศาธาตุก่อนประดษิฐานทีพ่ระมหาเจดยีช์เวดากอง ออกแบบ
ใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ ใหค้นสามารถเดนิเขา้ไปภายในได ้ โดยอญัเชญิพระธาตุประดษิฐานไว้
ในผอบทองค า และของมคี่าต่างๆ ทีพุ่ทธศาสนิกชนน ามาถวายมากมาย จากนัน้น าท่านสกัการะโบโบยี 
หรือเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย จากนัน้น าทุกท่านชมพระพทุธไสยาสน์เจา๊ทตั
จี ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงามทีสุ่ดในประเทศพม่า ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้น
กนัซึง่แตกต่างกบัศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟุต ความสงู 16 ฟุต 

เท่ียง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพิเศษ สลดักุ้งมงักร+ เป็ดปักก่ิง 
 น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที ่“สกอ๊ตมาเกต็” หรือตลาดโบโจก๊ ซึง่เป็นตลาดใหญ่ทีสุ่ดของพมา่ รวบรวมความ

หลากหลายของสนิคา้ อาท ิอญัมณ ีทบัทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลกั งาชา้งแกะสลกั 
ผา้โสรง่ และผา้ต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลแีละญีปุ่่ น ภาพเขยีนสนี ้า และสนี ้ามนัอนังดงามในราคาถูกสมควร
แก่เวลาน าทุกท่านเดนิทางไปยงัสนามบนิ เพื่อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

16.30 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี 8M331(บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 
18.15 น. ถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทุกท่านท่ีใช้บริการ
วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาเดก็ เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

ราคาเดก็ ไม่เสริมเตียง 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพ่ิม 

2-4 พ.ย.  9,999 9,999 9,999 3,500 
9-11 พ.ย. 9,999 9,999 9,999 3,500 
16-18 พ.ย. 9,999 9,999 9,999 3,500 
23-25 พ.ย. 9,999 9,999 9,999 3,500 
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อตัราน้ีรวม 
ค่าตัว๋เครือ่งบนิ และภาษนี ้ามนั กรงุเทพฯ–ยา่งกุง้–กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊) / ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 
ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีร่ะบุไวใ้นรายการ / ค่าทีพ่กัตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่านๆ ที ่ 3 เป็นเตยีงเสรมิ) / 
ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว ้ / ค่า
รถบรรทุกขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวน / ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง 
อตัราน้ีไม่รวม 
ค่าทปิไกด ์ และค่าทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจ่ายทปิ 25USD*** / ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และ
ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ/ ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างชาต ิ/ ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มทีไ่มไ่ดร้ะบุไว้
ในรายการ / ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนกัเกนิ 20 กก. / ค่าใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี 
โทรศพัท ์ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ / ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% / ค่าภาษเีชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีาร
เรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี / ค่าธรรมเนียมใชก้ลอ้งถ่ายรปูทีว่ดัประ-มาณ 300-500 จ๊าด / ค่าเสลีย่งขึน้ลงพระธาตุอนิทรแ์ขวน 
25USD/ท่าน และค่าทปิคนแบกเสลีย่งขึน้ลงพระธาตุอนิทรแ์ขวน 8000 จ๊าด (กรณตีอ้งการนัง่เสลีย่ง) / ค่าภาษเีชือ้เพลงิ
ทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกี 
***เง่ือนไขพิเศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหวัหน้าทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตัว๋รถไฟ, ซ้ือ
ตัว๋รถโดยสาร และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เง่ือนไขการจอง ต้องจ่ายเตม็จ านวน พร้อมแฟกซห์น้าพาสปอรต์  
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เง่ือนไขการยกเลิก  
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-30 วนั  / คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด หรอืเกบ็ค่าใชจ้่ายบางส่วนทีเ่กดิขึน้จรงิ 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 11-24 วนั / เกบ็ค่าใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณ ี
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 1-10 วนั  / เกบ็ค่าบรกิารทัง้หมด 100 % 
 

ตัง้แต่วนัท่ี 11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป 
บคุคลท่ีถือหนังสือเดินทางสญัชาติไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วนั 

 
หมายเหตุ 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้า
ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
2. เนื่องจากสภาวะน ้ามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี ้ามนัขึน้ในอนาคต 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าภาษนี ้ามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษิทัยงัไมไ่ดร้วมภาษนี ้ามนัใหมท่ีอ่าจจะ
เกดิขึน้ 
3. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณใีดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณ ี 
4. บรษิทัฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษิทัขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการ 
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน 
5. การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์
เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ 


