
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัที ่1     กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีเจดยีช์เวมอดอร-์คมิปูนแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน      
07.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ ประต ู3 อาคารผูโ้ดยสาร ขาออกระหวา่งประเทศ  

เคานเ์ตอร ์N โดยสายการบนิMYANMAR AIRWAYS INT’L  (8M) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ  MYANMAR AIRWAYS INT’L เทีย่วบนิ

ที ่8M336  

11.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้ เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  

 



 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงหงสาวดีหรอื เมอืง

พะโค(Bago)ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญ ่และ อายุ

มากกวา่ 400ปี อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 

กโิลเมตร ) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม.  นําทา่นเขา้ชมพระ

ธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและ

เป็น 1 ใน 5 มหา บชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ เจดยีช์เวมอดอร ์

หรอื พระ ธาตุมเุตา (ShweMordore) ภายในบรรจพุระเกศาธาตุ

ของพระพทุธเจา้ นําทา่นนมัสการ ยอดเจดยีหั์กซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชือ่กันวา่เป็นจดุที่

ศักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็น

ศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู 377 ฟตุ 

สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมา

เมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักทีม่หาศาล ตกลงมายังพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิ

และไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นทีรํ่่าลอืถงึความศักดิ-์ สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่หง่นี้ยังเป็น

สถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ดํา ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่

ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์ ทา่นจะไดน้มสัการ ณจดุอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ ์

และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสิ รมิงคลซึง่เปรยีบ

เหมอืนด ัง่ค า้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงับุเรงนอง และ 

บลัลงักผ์ ึง้(KanbawzaThardi Palace)ซึง่เพิง่เร ิม่ขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ .ศ.2533 

จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่

โบราณสถานแหง่นี้เป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บเุรงนอง ทา่นผูท้ีไ่ดร้ับ

คําสรรเสรญิวา่เป็น ผู ้ ชนะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนาง

สพุรรณกัลยาและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลย

ศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุัน พระราชวังแหง่นี้

ไดเ้หลอืเพยีงแตร่่ องรอยทางประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจําลอง

พระราชวังและตําหนักตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร นําทา่นเดนิทางตอ่สู ่ เมอืงไจ้

โท แหง่รัฐมอญ ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับสะพานเหล็กทีข่า้มผา่นชม แมน่ า้สะโตงสถานที่

สําคัญทางประวัตศิาสตร ์ซึง่ในอดตีขณะที่2 สมเด็จพระนเรศว รกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธ

ยา ไดถ้กูทหารพมา่ไลต่ามซึง่นําทัพโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง 

ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้ของพมา่ตามมาทันทีร่มิฝ่ังแมน้ํ่าสะโตง ในขณะ ทีฝ่่ายไทย

ไดข้า้มแมน้ํ่าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะ ทะกันทีร่มิฝ่ัง

แมน้ํ่าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถกูสรุกรรมาแมท่ัพหนา้

พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพมา่เห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพกลับกรงุหงสาวด ีพระแสงปืน

ทีใ่ชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนี้ไดน้ามปรากฏตอ่มาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแมน้ํ่าสะโตง"นับเป็น

พระแสง อัษฎาวธุ อันเป็นเครือ่งราชปูโภคยังปรากฏอยูจ่นถงึทกุวันนี้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่

พระธาตอุนิทรแ์ขวน  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์  เพือ่ทําการ

เปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่เป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่ราจะสาม ารถขึน้

พระธาตอุนิทรแ์ขวนได ้ ) ใชเ้วลาเดนิทางสกัพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา พเิศษสุด น าทา่นน ัง่

กระเชา้ไฟฟ้า ข ึน้สูส่ถานพีระธาต ุใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีใหท้า่นไดส้มัผสักบั

บรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตอุนิแขวน  

จากนัน้ นําชม เจดยีไ์จท้ ี โยหรอื พระธาตอุิ นทรแ์ขวน Kyaikhtiyo 

Pagoda (Golden Rock)แปลวา่ กอ้นหนิทอง อยูส่งูจากระดับน้ําทะเล 

1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยูบ่นกอ้น

หนิกลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มักยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระ

เกศาธาตศุักดิส์ทิธิท์ีบ่รรจ ุอยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มทําใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุ

เรือ่ยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจําปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น 

พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการ



 

 

พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ครบ3 ครัง้ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่ง

ปรารถนาทกุประการ ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทร์

แขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะสุภาพบุรษุ สว่นสุภาพสตร ีสาม ารถอธฐิาน และฝาก

สุภาพบุรษุเขา้ไปปิดแทนได )้ **หมายเหตุ** (กรุณาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็ก

ส าหรบั 1 คนื เพือ่น าตดิตวัข ึน้ไปบนพระธาตอุนิทรแ์ขวน เนือ่งจากอาจจะตอ้งจา้ง

ลูกหาบแบกสมัภาระซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เร ิม่ตน้ที ่ 1,000 จา๊ด ประมาณ 

30 บาท) ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้รกิาร 

ค า่ บรกิารอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

พกัที ่KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, GOLDEN ROCK HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ จากนัน้ทา่นสามารถขึน้ไปนมัสการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระเจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนื แตป่ระตู

เหล็กทีเ่ปิดสําหรับสภุาพบรุษุ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น. ควรเตรยีมเสือ้กันหนาวหรอืกันลมหรอื

ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเนื่องจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมาก  (ยกเวน้  Golden Rock Hotel 

จะขึน้ไปไหวพ้ระธาตอุนิทรแ์ขวนไดแ้คร่อบเดยีว) 

วนัที ่2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน-วดัพระไฝเลือ่นไจท้ป์อลอ-พระนอนยิม้หวาน-เจดยีไ์จปุ๊่ น 

  ตลาดสกอ๊ต-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ- เทพกระซบิ-พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

05.00 น.      อรณุสวสัดิย์ามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน 

กจิกรรมนีไ้มไ่ดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้

จ าหนา่ย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีน ป ระมาณ 300–500 จา๊ต 

ท าบุญตามอธัยาศยั  

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

      นําทา่นอําลาทีพั่ก ออกเดนิทางกลับ  เปลีย่นน ัง่รถ  ถงึคมิปนุแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ เดนิทางสูก่รงุหงสาวด ีนําทา่นเขา้ชม วดัพระไฝเลือ่นไจท้ป์อลอ (kyaikpawlaw) เป็น

พระพทุธรปูทีม่อีายมุากกวา่ 2,000 ปี โดยมเีรือ่งเลา่กันวา่เป็นพระพทุธรปูทีล่อยน้ํามาตดิอยู่

ใกล ้ๆ วัด  จากนัน้ชาวพมา่ไดเ้อาพระพทุธรปูมาประดษิฐานไวท้ีว่ัดแลว้ปิดทององคพ์ระทัง้องค์  

ตอ่มาในตําแหน่งทีห่างคิว้ไดม้จีดุๆเหมอืนไฝเกดิขึน้  จะปิดทองกีค่รัง้ก็ยังเกดิเป็นจุ ดดําๆอยู่

ตลอด ทางวัดจงึไมไ่ดปิ้ดทองตรงทีตํ่าแหน่งไฝอกีเลย จงึเรยีกพระองคน์ี้กันวา่พระไฝเลือ่น

นมัสการ  พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (Shew Thalyang Buddha)กราบนมัสการ

พระพทุธรปูนอนทีท่ีม่พีทุธลักษณะที่  สวยงามในแบบของมอญ  ในปี 

พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่ าทั่วประเทศและเป็นพระ

นอนทีง่ดงามทีส่ดุของ พมา่องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะ

ไมใ่หญเ่ทา่พระพทุธไสยาสน์เจา้ทัตจทีีย่า่งกุง้ แตก็่งามกวา่โดยพระบาท

จะวางเหลือ่มพระบาท เป็นลักษณะทีไ่มเ่หมอืนกับพระนอนของไทย แลว้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้พืน้เมอืง อาทเิช่น ไมเ้กะสลกั, ผา้ถุง, โสรง่ ฯลฯ ตามอธัยาศยั  จากนัน้นําชม  เจดยี์

ไจปุ๊่ น(Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4ทศิ 

สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิ

เหนือ) กับพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพทุธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก)เลา่กันวา่

สรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่

ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน รํ่าลอืกันวา่ทําใหพ้ระพทุธรปูองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันที 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! กุง้เผาทา่นละ 1 ตวัใหญ ่  

  จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต  ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ มี

สนิคา้ของทีร่ะลกึมากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ 
เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้โสรง่  นําทา่นเดนิ

ทางเขา้สูเ่มอืงยา่งกุง้ จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับยา่งกุง้นําทา่นชม  เจดยี์
โบตาทาวน์  สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆ์

อนิเดยี 8รปู ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000ปี กอ่น ในปี 2486เจดยีแ์หง่นี้ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้
กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุล ะพระบรมธาตอุกี 2องค ์และพบพระพทุธรปู
ทอง เงนิ สํารดิ 700องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้



 

 

ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุสําหรับฝึกสมาธหิลาย
จดุในองคพ์ระเจดยี ์ใหท้า่นขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่
และชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ีเพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนา

ก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ยหรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นัตโบโบย ีจะ
ชอบมาก จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาทหรอืจ๊าด ก็ได ้ (แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่

เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1ใบ เอา
มาเก็บรักษาไวจ้ากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยแีคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความ
ปรารถนาทีข่อไว ้จากนัน้นําทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟาก หนึง่ของถนน เพือ่สกั การะ เทพกระซบิซึง่มี

นามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ ”ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธ
ศาสนาอยา่งแรงกลา้รักษาศลี ไมย่อมกนิเนื้อสตัวจ์นเมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพมา่

เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาว
พมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ี้กันมากเชน่กันการบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้

และผลไม  ้ จากนัน้นําทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda)พระ
เจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีเจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง  
หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่สถานทีแ่หง่นี้ม ีลานอธฐิาน จดุ

ทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองค์
เจดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิ สรา้งบารมแีละสริมงคล

นอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 
8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริิ

มงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ี้ไดร้ับการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิ์ หลาย
รัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทัง้หมดน้ําหนักยีส่บิสามตันภายใน
ประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐะบรขิารของ

พระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจํานวนมาก
และยังมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ทํา

เป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ที่
รวมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆงัใบใหญ่
ทีอ่ังกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน้ํ่ายา่งกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหรก็่ไมข่ึน้ภายหลัง

ชาวพมา่ ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิไดจ้งึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามัคคซีึง่ชาวพมา่ถอืวา่
เป็นระฆงัศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั 3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ  ชมแสงของอัญมณีที่

ประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไปเชน่สเีหลอืง , สน้ํีาเงนิ , 
สสีม้, สแีดงเป็นตน้ นําทา่นรว่มบชูา แมย่ักษ์ ทีเ่ชือ่กันวา่การบชูาทา่นจะชว่ยในการตัดกรรมหรอื

ศัตร ูหรอืพระพยงุโชคชะตาอยูใ่นชอ่งแคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระสรุยิันจันทรา ขอพรเรือ่งธรุกจิ 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

  พกัที ่BEST WESTERN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3 ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีวดับารม-ีกรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี

(KyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพทุธรปู
นอนทีม่คีวามยาว 55ฟตุ สงู 16ฟตุซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวย
ทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการวดังาทตัจ ีNga 

Htat Gyi Pagoda วัดนี้มพีระพธุรปูองคใ์หญม่คีวามสงูประมาณตกึหา้
ขัน้  ทรงเครือ่งกษัตรยิ ์ เป็นพระทีส่วยแปลกดอูลังการ  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร 



 

 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ 
ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี้เมือ่นํามาวางบนมอื จะ
สามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรม

สารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุร และ
องคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆ พรอ้มรบัพระธาตเุพือ่น ากลบัไปบูชาเพือ่ความ

เป็นสริมิงคลฟร!ี!  
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

16.30 น. ออกเดนิทางจากกรงุ ยา่งกุง้ กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิ  MYANMAR AIRWAYS INT’L 

เทีย่วบนิที ่8M331 

18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 
 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดีย่วเพิม่ 

25-27 พ.ค.61 10,900 10,900 3,000 

01-03 ม.ิย.61 11,900 11,900 3,000 

15-17 ม.ิย.61 11,900 11,900 3,000 

29 ม.ิย.-01 ก.ค.61 11,900 11,900 3,000 

13-15 ก.ค.61 12,900 12,900 3,000 

28-30 ก.ค.61 12,900 12,900 3,000 

03-05 ส.ค.61 11,900 11,900 3,000 

10-12 ส.ค.61 13,900 13,900 3,000 

11-13 ส.ค.61 13,900 13,900 3,000 

24-26 ส.ค.61 12,900 12,900 3,000 

31 ส.ค.-02 ก.ย.61 11,900 11,900 3,000 

14-16 ก.ย.61 11,900 11,900 3,000 

21-23 ก.ย.61 11,900 11,900 3,000 

28-30 ก.ย.61 12,900 12,900 3,000 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไป- กลับ ชัน้ประหยัด กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ โดยสารการบนิ  MYANMAR 

AIRWAYS INT’L (8M) 

 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว 1 คนื และ 3 ดาว 1 คนื  

      (โรงแรมทีพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวนมแีค ่ระดบั 3 ดาว Local เทา่น ัน้) 

 คา่ระวางน้ําหนัก 30 กโิลกรัม 

 คา่กระเชา้ขึน้พระธาตอุนิแขวน  

 คา่รถขึน้-ลงพระธาตอุนิแขวน 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 อัตราคา่เขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ประกันภยัในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท 



 

 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภยั อายรุะหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภยั

อายตํุ่ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกันภยั ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับเงือ่นไข

ของกรมธรรม ์ / สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภยัอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง ) 

วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ  (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิ

เทา่น ัน้**) 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ , พนกังานขบัรถ , พนกังานโรงแรม , รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

600 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น (มากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นส าคญั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ทําวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนียมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า  5,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ  จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  15 วนั ทา่นควร

จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด  เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่ก

และตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนข องบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับ

ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และพมา่ 

 สําหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมร่ับผดิชอบในกรณี ที ่ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 



 

 

 ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 

8 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกด์

ทอ้งถิน่ ทีพู่ ดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอยรบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกทา่น ตลอด

การเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็นอยา่งด ีแตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อก

เดนิทางในกรุป๊น ัน้ แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด 

หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

 

 

 

 

 

ส าคญัทีส่ดุ!! 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้  

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ี

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


