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GO2-ICN TG001 

HILIGHT  

1. นมัสการเจดยีช์เวดากอง ณ เมืองย่างกุง้ (1 ใน 5 
ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพม่า)  

2.   ขอพรเทพทนัใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์ 

3.   สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 
ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพม่า)  

4.   ร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่วัด 
ไจค้ะวาย  

5.    สกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจโ้ท (1 ใน 

5 ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องพม่า)  
6.    ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสกอ๊ต 

 

วันที ่1 :  กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาวด ี- วัดไจค้ะวาย 

– เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

วันที ่2 :  พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระนอนช

เวตาเลยีว  – เจดยีไ์จ๊ปุ่ น – ย่างกุง้ –พระนอน
ตาหวาน– เจดยีช์เวดากอง 

วันที ่3 :  ย่างกุง้ - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – 
เทพกระซบิ - ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต–กรุงเทพฯ 

พมา่ ไหวพ้ระ 
เสรมิดวง ยา่งกุง้ หงสาวด ี
พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์[PG] 

เดนิทาง : เมษายน-กนัยายน 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 12,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่13-15, 14-16 เม.ย. 62 16,900.- 

วนัที ่ 04-06, 10-12, 11-13, 16-18, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 12,900.- 

วนัที ่10-12, 11-13, 16-18, 25-27 พ.ค. 62, 31 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 12,900.- 

วนัที ่18-20 พฤษภาคม 2562 14,900.- 

วนัที ่1-3, 8-10, 14-16, 21-23, 28-30 ม.ิย. 62     

วนัที ่5-7, 13-15, 20-22  ก.ค. 62 

วนัที ่27-29  ก.ค. 62 

วนัที ่2-4, 3-5, 11-13, 16-18, 17-19, 23-25, 24-26, ส.ค. 62 

วนัที ่30 ส.ค.- 01 ก.ย. 62, 31 ส.ค.- 02 ก.ย. 62 

วนัที ่10-12 ส.ค. 62 

วนัที ่6-8, 7-9, 13-15, 14-16, 20-22, 21-23, 27-29, 28-30 ก.ย. 62 

12,900.- 

12,900.- 

15,900.- 

12,900.- 

12,900.- 

15,900.- 

12,900.- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ – ย่างกุ ้ง – หงสาวด ี- วดัไจ ้คะวาย – เจดยี์ชเวมอดอว์ –  

พระราชวงับุเรงนอง - พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

06.00 น. 
พรอ้มกันณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร ์Fโดยมี

เจา้หนา้ที…่ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

08.45 น. ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG701 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30ชัว่โมง)    

 

 

กลางวนั 

นําทา่นตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที ่วัดไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษา

พระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทา่นสามารถนําสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีวั่ดแหง่นี้ได ้

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

จากนัน้นําทา่นสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี้เป็นสญัลักษณ์แหง่ความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวด ี

และนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า คนไทยนิยมเรยีกว่า“พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ครัง้ก่อนเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพ

กษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และ

เมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคย

เสด็จมานมัสการพระเจดยี์องค์นี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 

ครัง้ ทําใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ี้หกัพังลงมาแตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี้จงึได ้

ทําการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟุต (ตอนแรกทีส่รา้ง

สงู 70 ฟุต) นับเป็นเจดียท์ีส่งูทีส่ดุในพม่าสว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีมุ่มหนึ่งขององค์

เจดยีเ์พือ่ใหพ้ทุธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ทา่นจะไดน้มัสการ ณ 

จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิแ์ละสามารถนําธปูไปค้ํากับยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล 

ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค้ําจุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป 

จากนั้นนําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพือ่ใชเ้ป็นศูนยก์ลางทางการ

ปกครองและใชอ้อกวา่ราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบเุรงซึง่พระราชวังเดมินั้นเคยเป็น
ทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มกีาร
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คน้พบเสาและกําแพงเดมิทีถ่กูฝังอยูใ่นดนิรัฐบาลพม่าจงึไดทํ้าการขุดคน้และสรา้งพระราชวังบุเรง
นองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิซึง่พระตําหนักทีป่ระทับบรรทมสทีองเหลอืงอร่ามที่ดู
โดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าและทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ย

สถาปัตยกรรมพมา่สทีองเหลอืงอรา่มทัง้ภายนอกและภายใน 
**วันที ่10-20 เมษายนของทุกปี(เวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง) พระราชวังปิดไม่ใหเ้ขา้ชม ปรับ

โปรแกรมไปยังวัดพระไฝเลือ่นแทน*** 

นําทา่นออกเดนิทางสู ่ คมิปนูแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่าง
ทางท่านจะเห็นแม่น้ําสะโตง ซึง่เป็นแม่น้ําที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์

สามารถยงิพระแสงปืนขา้มแมน้ํ่าทีก่วา้งใหญ่นี้ไปตอ้งแมท่ัพพมา่ จนไดรั้บชยัชนะ 
 ถงึคมิปนูแคม้ป์ หยดุพักเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมที่

พัก ระหวา่งทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง   

(น่ังรถบรรทุกขึน้ไปจนถงึจุดบนสดุของภูเขาไจก้โ์ททีเ่ป็นทีต่ัง้ของพระธาตุอนิทรแ์ขวน ในกรณี

คณะทัวรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น สาํหรับรถบรรทกุขึน้บนพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธใิชร้ถร่วมกับคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร) พเิศษ!!!! เพิม่ฟร ีน่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้พระ

ธาตุอนิทรแ์ขวน(1 เทีย่ว) เพือ่บรกิารนักท่องเที่ยวขึน้ไปไหวพ้ระธาตุสะดวกสบายขึน้ ใชเ้วลา

เพยีง 10 นาท ีจากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถงึสถานีองคพ์ระธาตุ (ในกรณีทีก่ระเชา้ปิดจะทําการน่ังรถ

ขึน้ถงึจุดสงูสดุตามปกตแิละไมม่กีารคนืคา่ใชจ้่ายใดๆให)้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

เขา้พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก YOE YOE LAY HOTEL หรอื KYAIKHTO HOTEL 

เชญิชมทัศนียภาพงดงาม ตืน่ตาตืน่ใจกับ “พระธาตอุนิทรแ์ขวน” (ซึง่อยู่ใกลท้ีพั่กมากใชเ้วลาเดนิ
เพยีง 10 นาท)ีพระธาตุอนิทรแ์ขวน ตัง้อยู่ที่เมอืงไจโ้ท อําเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศ

พม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มลีักษณะเด่นเป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ่ 
ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูชนัอยา่งหมิน่เหม ่เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมา 
นับเป็น 1 ใน 5 ส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพมา่ตอ้งไปสกัการะ   และยังเป็นพระธาตปุระจําปีจอ (สนัุข) ที่

คนเกดิปีนี้ตอ้งไปนมัสการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ 
หลังอาหารเย็นเชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

ซึง่เป็น นักพรตทีม่คีวามศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้

จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดียไ์จโ้ท  ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว  

หรอืกันลม หรือผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยี์องค์นี้เปิด

ตลอดคนื  (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสําหรับบุรุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.)พระ

ธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พทุธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ์ที่

แตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

วนัที ่2 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี- พระนอนชเวตาเลยีว – เจดยีไ์จปุ๊่ น 
ยา่งกุง้–พระนอนตาหวาน– เจดยีช์เวดากอง 

เชา้ตรู ่

 

 

 

 

 

เชา้ 

เชญิท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวนหรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะพบกับ

บรรยากาศยามเชา้ทีส่ดชืน่ ทวิทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิง่

ศักดิส์ทิธิบ์นภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิจูน์ความมหัศจรรยว์่าพระธาตุ

องคน์ี้ตัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามานาน

นับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกับพระอนิทร์

นําไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงหงสาวด ี (กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

กลางวนั 

 

 

 

นําทา่นสกัการะพระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีวเป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ มคีวามยาว 60 เมตร 

สูง 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มิคทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธ

ลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยทีน่ิยมวาง

พระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้ก่อนพระพุธรูปองคน์ี้ถูกปล่อยให ้

ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทาง

รถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าไดรั้บเอกราชก็มีการ

บรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพทุธรปูทีส่วยงามในปัจจุบัน   อกี

ทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพเ์ป็นรูป

ตา่งๆ 
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 จากนัน้นําทา่นชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น ซึง่มอีายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวชิัยขนาดใหญ่ มี
ลักษณะเป็นพระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่คีวามงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศลิปะ
แบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, พระกกุสันโธ (ทศิ

ตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สรา้งโดยสี่สาวพี่น อ้งที่อุทิศตนใหก้ับ
พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ซึง่มี

พระพุทธรูปองคห์นึ่งไดเ้กดิพังทลายและไดม้ีการบูรณะใหม่ทําใหพ้ระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะ
สวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ 
ท่านเดนิทางกลับสู่เมอืงย่างกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนําท่าน

สกัการะ พระพทุธไสยาสน์เจาทัตย ีซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของ
ประเทศพมา่ทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรปูสรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลาย
ลักษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น 

บรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะ

ซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับศลิปะของไทย 

นําท่านสักการะ พระมหาเจดยี์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดียท์องคําที่

งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด 

ทับทมิ นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่น้ําหนักถงึ 

1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพมา่จะใชท้องคําแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ ว่ากันว่าทองคําที่

ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ใน

ธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้

ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหา

เจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจําปีเกดิปีมะเมยี 

และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากัน

สกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่า

อัศจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีทํ่าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชัน้ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดษิฐานพระประธานสําหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

ค าสวดบูชาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เป็นพระธาตปุระจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบูชาดงันี ้

ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคุตตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกุสนัธงั  สุ

วณัณะทณัฑงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ทุตยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ 

ตะตยิงั  กสัสะปัง  พุทธะจวีะรงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ  จะตุตถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตุโย  

ฐสัสะต ิ ปัญจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตโุย อะหงั วนัทามทิูระโต  

ฯ 

ค า่ 

เขา้พัก 

 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

นําคณะเขา้สูท่ีพ่กั GRAND MERCURE หรอื SULE SHANGRI-LA หรอืเทยีบเทา่ (ระดบั 5 

ดาว) 

วนัที ่3 ย่างกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ) – เทพกระซบิ – ชอ้ปป้ิงตลาดส

กอ๊ต –กรงุเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน์ซึง่โบตะทาวน์ แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1,000 นาย ไดส้รา้งเจดยีโ์บตะ
ทาวน์นี้และทรงนําพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนทีจ่ะนําไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีสํ์าคัญ

อืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ยา่งใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมสี ิง่ทีน่่า
ชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพธุรปูทองคํา ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพทุธรูป
ปางมารวชิยัทีม่ลีักษณะงดงามยิง่นัก ตามประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้

เมือ่พมา่ตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาใน
อนิเดยี ทําใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 

พระพทุธรปูองคน์ี้ถกูจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปป้ัน 
นัตโบโบยี หรอื เทพทันใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมื่อ
อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจจากนัน้นําทา่น  

 
สกัการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ”ตามตํานานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธา

ในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมื่อสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาว

พม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การบูชานั้นจะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหูเบาๆ และบูชาดว้ย
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มะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนี้ยังนยิมบูชาดว้ยน้ํานม และขา้วตอก รวมทัง้

ดอกไม ้ ซึง่มักจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่นพมา่นยิมใชบ้ชูาพระกันทั่วไป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(เป็ดปักกิง่+สลดักุง้มงักร) 

**วนัที ่10-20 เมษายนของทุกปี รา้นหยุดท าการ จะเปลีย่นไปทานรา้นอืน่แทนและปรบัเป็นเมนู

ปกต*ิ* 

บา่ย 

 

จากนั้นนําท่านเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมืองที่ตลาด“สก๊อตมารเ์ก็ต”ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็น

อาณานคิมของประเทศอังกฤษใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายใน

ราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลักพระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เครือ่งเงิน 

ไขม่กุ และหยกพมา่ 

***ตลาดสก็อตจะปิดช่วง 10-20 เม.ย. ของทุกปี(เวลาอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง) จะ

เปลีย่นแปลงโปรแกรมโดยน าคณะไปยงัหา้งสรรพสนิคา้ของยา่งกุง้แทน** 

18.20 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรแ์อรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG704 (มบีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

20.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 
พมา่ ไหวพ้ระ เสรมิดวง ยา่งกุง้ หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน  3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์  

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

ราคาไมร่วมตัว๋
เครือ่งบนิ 

ทา่นละ 

13-15 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 9,000 

14-16 เมษายน 2562 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 9,000 

04-06 พฤษภาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

10-12 พฤษภาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

11-13 พฤษภาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

16-18 พฤษภาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

18-20 พฤษภาคม 2562 14,900.- 14,900.- 14,900.- 4,500.- 10,000 

25-27 พฤษภาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

31 พ.ค.-2 ม.ิย. 62 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

01-03 มถินุายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

08-10 มถินุายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

14-16 มถินุายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

21-23 มถินุายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

28-30 มถินุายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

05-07 กรกฎาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

13-15 กรกฎาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 
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20-22 กรกฎาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

27-29 กรกฎาคม 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 11,000 

02-04 สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

03-05 สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

10-12 สงิหาคม 2562 15,900.- 15,900.- 15,900.- 4,500.- 11,000 

11-13 สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

16-18 สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

17-19 สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

23-25 สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

24-26 สงิหาคม 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

30 สงิหาคม - 01 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

31 สงิหาคม - 02 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

06-08 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

07-09 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

13-15 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

14-16 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

20-22 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

21-23 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

27-29 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

28-30 กนัยายน 2562 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 8,000 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบรบิูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ทา่นละ 3,000 ราคานี้รวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นทําการออกตัว๋เนื่องจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

 

หมายเหต ุ
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สาํหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอย่างตํา่ 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงนิมัดจํา 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลงัจากทําการจองแลว้ 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทวัรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งสาํรองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืว่าทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. สาํหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจําทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จํานวนทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัด

จําตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทาง

เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเกบ็คา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิข ึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสม

ไมล ์จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพือ่อัพเกรดตอ้งกระทําทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ 

ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเทา่ 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น้ําหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [บางกอกแอรเ์วย ์20 กโิลกรัม / มาเลเซยีแอรไ์ลน ์/ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 

กโิลกรัม / นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรมั / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออล

นปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
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- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกว่า 75 ปี ** 

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1.  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2.  คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบุ อาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4.  คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

 


