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รหัสโปรแกรม : 12559 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
1. นมัสการเจดยีช์เวดากอง ณ เมอืงยา่งกุง้ (1 ใน 5 

สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่)  
2.   ขอพรเทพทันใจ ทีเ่จดยีโ์บตะทาวน ์ 
3.   สกัการะเจดยีช์เวมอดอว ์ณ เมอืงหงสาวด ี(1 ใน 5 

สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่)  
4.   ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที่วัด 

ไจค้ะวาย  
5.    สกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวน ณ เมอืงไจโ้ท (1 ใน 

5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่)  
6.    ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดสกอ๊ต 

 

พมา่ ไหวพ้ระ 
เสรมิดวง ยา่งกุง้ หงสาวด ี
พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

3 วนั 2 คนื  
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 ก าหนดการเดนิทาง 
 

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.- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนา้ทัวรท์ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 
กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาวดี - วดัไจ้คะวาย – เจดยีช์เวมอดอว ์–  

พระราชวงับเุรงนอง - พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

06.00 น. 
พรอ้มกันณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูมอิาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ Fโดยมี

เจา้หนา้ที…่ คอยใหก้ารตอ้นรับ 

วันที ่1 :  กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- วัดไจค้ะวาย 
– เจดียช์เวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง – 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

วันที ่2 :  พระธาตุอนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระนอนช
เวตาเลยีว  – เจดยีไ์จ๊ปุ่ น – ยา่งกุง้ –พระนอน
ตาหวาน– เจดยีช์เวดากอง 

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

โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์[PG] 

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 12,900.- 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.45 น. ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุง้ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่PG701 

(มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1.30ชัว่โมง)    

 

 

กลางวนั 

น าทา่นตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นี้ได ้

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

จากนัน้น าทา่นสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน์ี้เป็นสญัลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวด ี

และนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า คนไทยนิยมเรยีกวา่“พระธาตมุุเตา” ภายในบรรจุพระ

เกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ครัง้ก่อนเป็นสถานทีป่ระกอบพธิีศักดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพ

กษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และ

เมื่อครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคย

เสด็จมานมัสการพระเจดยี์องคน์ี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 

ครัง้ ท าใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ีห้ักพังลงมาแตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน์ี้จงึได ้

ท าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกทีส่รา้ง

สงู 70 ฟุต) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่าสว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีมุ่มหนึ่งขององค์

เจดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ทา่นจะไดน้มัสการ ณ 

จดุอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล 

ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค ้าจนุชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ขึน้ไป 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็นศูนย์กลางทางการ
ปกครองและใชอ้อกวา่ราชการปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบเุรงซึง่พระราชวังเดมินัน้เคยเป็น

ทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตัวประกัน มีการ
คน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถู่กฝังอยู่ในดนิรัฐบาลพม่าจงึไดท้ าการขดุคน้และสรา้งพระราชวังบเุรง

นองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิซึง่พระต าหนักทีป่ระทับบรรทมสทีองเหลอืงอร่ามทีดู่

โดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่าและทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ย
สถาปัตยกรรมพมา่สทีองเหลอืงอร่ามทัง้ภายนอกและภายใน 

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

โปรแกรมไปยังวดัพระไฝเลือ่นแทน*** 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ คมิปนูแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวา่ง

ทางท่านจะเห็นแม่น ้าสะโตง ซึ่งเป็นแม่น ้าที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์
สามารถยงิพระแสงปืนขา้มแมน่ ้าทีก่วา้งใหญน่ีไ้ปตอ้งแม่ทพัพมา่ จนไดรั้บชยัชนะ 

 ถงึคมิปนูแคม้ป์ หยดุพักเปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภูเขาไจก้โ์ท เพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมที่

พัก ระหวา่งทางชมทศันยีภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง   

(น่ังรถบรรทุกขึน้ไปจนถงึจุดบนสดุของภูเขาไจก้โ์ททีเ่ป็นทีต่ัง้ของพระธาตุอนิทร์แขวน ในกรณี

คณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ส าหรับรถบรรทกุขึน้บนพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทางบรษัิทฯขอสงวน

http://bit.ly/2NMk5YE
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สทิธใิชร้ถร่วมกับคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร) พเิศษ!!!! เพิม่ฟรี น่ังกระเชา้ไฟฟ้าขึน้พระ

ธาตุอนิทร์แขวน(1 เทีย่ว) เพื่อบรกิารนักท่องเทีย่วขึน้ไปไหวพ้ระธาตุสะดวกสบายขึน้ ใชเ้วลา

เพยีง 10 นาท ีจากสถานีเขาฤษีขึน้ไปถงึสถานีองคพ์ระธาตุ (ในกรณีทีก่ระเชา้ปิดจะท าการน่ังรถ

ขึน้ถงึจดุสงูสดุตามปกตแิละไมม่กีารคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆให)้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

เขา้พัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก YOE YOE LAY HOTEL หรอื KYAIKHTO HOTEL 

เชญิชมทศันยีภาพงดงาม ตืน่ตาตืน่ใจกับ “พระธาตอุนิทรแ์ขวน” (ซึง่อยู่ใกลท้ีพั่กมากใชเ้วลาเดนิ

เพียง 10 นาท)ีพระธาตุอนิทร์แขวน ตัง้อยู่ทีเ่มอืงไจโ้ท อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศ
พม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับน ้าทะเล 3,615 ฟุต มลีักษณะเด่นเป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ ่

ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูชนัอยา่งหมิน่เหม ่เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไม่ตกลงมา 
นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพม่าตอ้งไปสกัการะ   และยังเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (สนัุข) ที่

คนเกดิปีนีต้อ้งไปนมัสการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ 
หลงัอาหารเย็นเชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

ซึง่เป็น นักพรตทีม่คีวามศักดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึง่ ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้

จะสักการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ื่นสูพ่ระเจดยีไ์จโ้ท  ควรเตรียมเสือ้กันหนาว  

หรือกันลม หรือผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นทีน่ั่งมีความเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิด

ตลอดคนื  (แต่ประตูเหล็กทีเ่ปิดส าหรับบุรุษทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.)พระ

ธาตอุนิทรแ์ขวนนี ้เป็นทีม่าและแรงบนัดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ที่

แตง่วรรณกรรม เรือ่ง “เจา้จันทผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน” 

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

เชา้ตรู่ 

 

 

 

 

 

เชา้ 

เชญิท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวนหรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะพบกับ

บรรยากาศยามเชา้ทีส่ดชืน่ ทวิทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า สกัการะสิง่

ศักดิส์ทิธิบ์นภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิจูน์ความมหัศจรรยว์่าพระธาตุ

องคน์ีต้ัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหม่บนหนา้ผามานาน

นับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดคูลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกับพระอนิทร์

น าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมอืงหงสาวด ี (กุง้แมน่ า้ยา่งคนละ 1 ตวั) 

กลางวนั 

 

 

 

น าทา่นสกัการะพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีวเป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่า มคีวามยาว 60 เมตร 

สูง 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มิคทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอ านาจ มีพุทธ

ลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยทีน่ิยมวาง

พระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้กอ่นพระพุธรูปองคน์ี้ถูกปลอ่ยให ้

ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอฐิท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสรา้งทาง

รถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าไดรั้บเอกราชก็มกีาร

บรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปทีส่วยงามในปัจจุบัน   อกี

ทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทร์หอม  ผา้ปักพื้นเมอืง ผา้พมิพ์เป็นรูป

ตา่งๆ 

 จากนัน้น าท่านชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น ซึง่มอีายุมากกวา่ 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวชิัยขนาดใหญ่ มี

ลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทบัน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ทีม่คีวามงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศลิปะ
แบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, พระกกสุนัโธ (ทศิ

ตะวันออก)และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สร า้งโดยสี่สาวพี่น อ้งที่อุทิศตนใหก้ับ
พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมี

พระพุทธรูปองคห์นึ่งไดเ้กดิพังทลายและไดม้ีการบูรณะใหม่ท าใหพ้ระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะ
สวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ 

ท่านเดนิทางกลับสู่เมืองย่างกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หลังจากนั้นน าท่าน

สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซึง่เป็นพระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของ
ประเทศพม่าทีบ่รเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  ประกอบดว้ยลาย

ลกัษณธรรมจักรขา้งละองคใ์น 
บริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะ

ซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

น าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดยี์คู่บา้นคู่เมืองพม่า เป็นเจดยี์ทองค าที่
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งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด 

ทับทมิ นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถึง 

1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่าจะใชท้องค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองค าที่

ใชใ้นการก่อสรา้งและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ใน

ธนาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้

ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหา

เจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมยี 

และยังเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาตพิากัน

สกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งนี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงามอย่างน่า

อศัจรรย ์ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชัน้ๆ ทีเ่รียกว่า พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี์ ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับให ้

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 ิ ปญัจะมงั  อะรยิะเมตตเตยโย  อะนาคะโต  อุตตะมงั  ธาตุโย อะหงั วนัทามทิูระโต  

ฯ 

ค า่ 

เขา้พัก 

 

รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั 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

ทาวน์นี้และทรงน าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ ก่อนทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดากองและเจดยีส์ าคัญ
อืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากนี้ยังมสี ิง่ทีน่่า

ชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวชิยัทีม่ลีกัษณะงดงามยิง่นัก ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้

เมือ่พม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาใน
อนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ล่มพระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 

พระพุทธรูปองคน์ี้ถูกจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรียและแอลเบริ์ต  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น 

นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่ว่าเมื่อ
อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจจากนัน้น าทา่น  

 
สกัการะ เทพกระซบิ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ”ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธา

ในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาว

พม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การบูชานั้นจะตอ้งกระซบิขอพรทีข่า้งหูเบาๆ และบูชาดว้ย

มะพรา้ว  กลว้ยนากทีเ่ขาจัดไวเ้ป็นชดุแลว้ นอกจากนี้ยังนยิมบชูาดว้ยน ้านม และขา้วตอก รวมทัง้

ดอกไม ้ ซึง่มักจะเป็นดอกมหาหงส ์ทีค่นพมา่นยิมใชบ้ชูาพระกนัทัว่ไป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร) 

**วนัที ่10-20 เมษายนของทุกปี รา้นหยุดท าการ จะเปลีย่นไปทานรา้นอืน่แทนและปรบัเป็นเมนู

ปกต*ิ* 

บา่ย 

 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองทีต่ลาด“สก๊อตมารเ์ก็ต”ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็น

อาณานิคมของประเทศอังกฤษใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพื้นเมอืงมากมายใน

ราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลักพระพุทธรูปไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมอืง เครื่องเงนิ 

ไขม่กุ และหยกพมา่ 

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

เปลีย่นแปลงโปรแกรมโดยน าคณะไปยงัหา้งสรรพสนิคา้ของยา่งกุง้แทน** 

18.20 น. ออกเดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอร์แอร์เวย์ เทีย่วบนิที ่PG704 (มบีรกิาร

อาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
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20.15 น. คณะเดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

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

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก8-12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทา่นละ 

เด็ก8-12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

ราคาไมร่วมตัว๋
เครือ่งบนิ 
ทา่นละ 

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 

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 
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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 (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 3,000 ราคานีร้วมรายการทวัร ์ตั๋วเครือ่งบนิ*** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่

สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

 

***หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วเนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

 

หมายเหต ุ

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ

จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต ่า 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมดัจ า 10,000 บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสาร

สง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์ห ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น

ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
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4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป)เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดั

จ าตัว๋ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทวัรห์รอืมดัจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทาง

เมอืงนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณี

ไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ 

ณ วันเดนิทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น ้าหนักสมัภาระรวมในตัว๋เครือ่งบนิ [บางกอกแอรเ์วย ์20 กโิลกรัม / มาเลเซยีแอรไ์ลน ์/ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 

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

นปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 

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

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 

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

7.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2.  คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 

3.  คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

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

 


