
     
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15193 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 



 

 

 

สายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย ์อนิเตอรเ์นชนัแนล 
เมนพูเิศษ!! สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่ กุง้แมน่ า้เผา บฟุเฟ่ตซ์ฟีู้ ด+เบยีรไ์มอ่ ัน้  

แจกฟร!ี! ชุดอิม่บญุ ถงุผา้ รม่พบั โสรง่ เทพทนัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากทา่นตอ้งการจองตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของ

เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้วา่ อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุ

ของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

ก าหนดการเดนิทาง  เดอืน ตลุาคม - มนีาคม 2563 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 

ขาไป 8M336 BKK - RGN 10.40 – 11.25 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 

ขากลบั 8M331 RGN - BKK 16.30 – 18.15 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น 
พกัเดีย่ว เทีย่วบนิ 

03-05 ตลุาคม 2562  11,900 4,500.- 

8M336 BKKRGN 10.40-11.25 

8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

06-08 ตลุาคม 2562 11,900 4,500.- 

20-22 ตลุาคม 2562 11,900 4,500.- 

23-25 ตลุาคม 2562  (หยดุปิยะ) 12,900 4,500.- 

27-29 ตลุาคม 2562 11,900 4,500.- 

31ตลุาคม-02พฤศจกิายน 2562 12,900 4,500.- 

03-05 พฤศจกิายน 2562 11,900 4,500.- 

8M336 BKKRGN 10.40-11.25 

8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

07-09 พฤศจกิายน 2562 12,900 4,500.- 

17-19 พฤศจกิายน 2562 11,900 4,500.- 

23-25 พฤศจกิายน 2562 12,900 4,500.- 

24-26 พฤศจกิายน 2562 11,900 4,500.- 

28-30 พฤศจกิายน 2562 12,900 4,500.- 

03-05 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่) 12,900 4,500.- 

8M336 BKKRGN 10.40-11.25 

8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

04-06 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่) 12,900 4,500.- 

09-11 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนญู) 12,900 4,500.- 

15-17 ธนัวาคม 2562 11,900 4,500.- 

19-21 ธนัวาคม 2562 11,900 4,500.- 

22-24 ธนัวาคม 2562 11,900 4,500.- 

09-11 มกราคม 2563 12,900 4,500.- 

8M336 BKKRGN 10.40-11.25 

8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

12-14 มกราคม 2563 11,900 4,500.- 

16-18 มกราคม 2563 12,900 4,500.- 

19-21 มกราคม 2563 11,900 4,500.- 

26-28 มกราคม 2563 11,900 4,500.- 

09-11 กมุภาพนัธ ์2563 11,900 4,500.- 

8M336 BKKRGN 10.40-11.25 

8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

13-15 กมุภาพนัธ ์2563 12,900 4,500.- 

23-25 กมุภาพนัธ ์2563 11,900 4,500.- 

27-29 กมุภาพนัธ ์2563 12,900 4,500.- 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตู 6 ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิเคาน์เตอร ์N  ของสายการบนิ MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจา้หนา้ที่

คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบตัรขึน้เครือ่ง 

 

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

05-07 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

8M336 BKKRGN 10.40-11.25 

8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

08-11 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

 19-21 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

22-24 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

29-31 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 9,900 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี – พระธาตมุเุตา – พระราชวงับเุรงนอง – ค ิม้ปนูแคมป์ –   

พระธาตอุนิทรแ์ขวน                                                                               (-/กลางวนั/เย็น)   

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

10.40 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยเทีย่วบนิที ่8M336 บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

11.25 น. ถงึสนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ (เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี หลังจากผา่นพธิกีารทาง

ศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระกอ่นออกเดนิทางแลว้  

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด(ีBAGO) ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-

2 ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แมน่ ้าเผา) 

จากนัน้น าทา่นนมสัการ เจดยีช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda) เจดยีท์ีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็น

เจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องประเทศเมยีนมาร ์คนไทยนยิมเรยีกว่า 

พระมหาเจดยีม์ุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชือ่กันว่าเป็นจุดที่

ศักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ีเ้ป็นศลิปะทีผ่สมผสาน

ระหว่างศลิปะของพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟตุ สงูกว่าเจดียช์เวดากอง 51 

ฟตุ มจีดุอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยูต่รงบรเิวณยอดฉัตรทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลง

มายงัพืน้ดา้นลา่งแตย่อดฉัตรกลับยงัคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธิโ์ดย

แท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยังเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณี

โบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึน้ครองราชย์ ท่านจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิ ์และ

สามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสริิมงคล ซึง่เปรียบเหมือนดั่งค ้าจุนชีวติให ้

เจรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป แลว้น าทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณะปฏสิังขรณ์เมือ่ปี 2533 

จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู่ท าใหส้ันนษิฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจา้หง

สาวดบีเุรงนอง ท่านทีไ่ดรั้บค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ นอกจากนี้ยังเป็นทีป่ระทับของพระพีน่างสพุรรณ

กัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึทีเ่มอืงหงสา แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได ้

เหลอืเพยีงแตร่อ่งรอยทางประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิ

จากพงศาวดารและซากทีข่ดุคน้พบ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวน องคเ์จดียข์นาดเล็ก ตัง้อยู่บนกอ้นศลิาใหญ่สูง 5.5 เมตร     

ปิดทองทัง้องค ์ซึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาอย่างหมิน่เหม่ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอนิทร์

แขวนนีนั้บเป็น 1ใน 5มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะ

ถงึ  คิม้ปนูแคม้ป์ เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถเป็นรถทอ้งถิน่ซึง่เป็นรถบรรทกุขนาดหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทาง

ชนดิเดยีวทีเ่ราจะสามารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางต่อประมาณ 1ชัว่โมง จะถงึจุดจอดรถที่

ข ึน้เขาพระธาตอุนิทรแ์ขวน หลังจากนัน้จะใชว้ธิกีารเดนิเทา้ตอ่ไปเพือ่เขา้โรงแรม(รถทุกคันจะตอ้งมาจอดทีจุ่ด



 

 

 

นี้และใชว้ธิกีารเดนิเทา้ขึน้ไป หากท่านไหนเดนิไมไ่หว สามารถจา้งลูกแบกได ้โดยราคาอยูท่ีก่ารต่อรองและ

ระยะทาง)  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพ่กั 

 

หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะ

นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ๊กท์โีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว หรอืกนัลม หรอื

ผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนืแต่ประตูเหล็กทีเ่ปิด

ส าหรับบรุษุเปิดถงึเวลา 20.00 น. เทา่นัน้ 

 

ตามคตกิารบูชาพระธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ 

แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ครบ 3 ครัง้ ผู ้

นัน้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทกุประการ 

ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุอนิทร์แขวนได ้แต่ตอ้งเป็นทองค าเปลว 100 % 

เทา่นัน้ (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะทา่นสภุาพบรุษุ สว่นทา่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากทา่นสภุาพบรุษุเขา้

ไปปิดแทนได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  น าทา่นเขา้พักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – ค ิม้ปนูแคมป์ – หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – เจดยีไ์จปุ๊่ น - ชเวตาเลยีว –          

เจดยีโ์บตาทาวน ์(เทพทนัใจ เทพกระซบิ) – พระมหาเจดยีช์เวดากอง    (เชา้ / กลางวนั/เย็น) 

  

 

เชา้ตรู ่  เชญิทา่นนมสัการ พระธาตอุนิทรแ์ขวนหรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัยใสบ่าตรพระสงฆห์รอืถวายขา้วพระพุทธ มชีดุ

จ าหน่ายบรเิวณวัด เมือ่ถวายขา้วพระพุทธนยิมจุดเทยีนตามก าลังวันหรอืจ านวนอายุ นมัสการ พระธาตุอนิทร์



 

 

 

แขวน และนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพบรเิวณรอบพระธาตุ พสิจูน์ความมหัศจรรย์

วา่พระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไรโดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารแลว้ออกเดนิทางกลับโดยรถบรรทกุหกลอ้ถงึคนิปนูแคม้ป์เปลีย่นเป็นบัสปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืง

หงสาวด ี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3ชั่วโมงซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มอีายุ

เกา่แกก่วา่ 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานทีส่ าคัญในหงสาวด ี 

น าทา่น ตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที ่วดัไจค้ะวาย (Kyaike Kat Wine) สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณร

ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอหรอือาหารแหง้ไปบรจิาคทีว่ัดแห่งนี้ได ้

หรอืจะบรจิาคปัจจัย (ควรเตรยีมแลกเงนิจ๊าดไวส้ าหรับท าบญุ) หรอืท าบญุขา้วสารก็ไดเ้ชน่เดยีวกนั 

จากนัน้ชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทับ น่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ย

สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์

คอื พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทศิตะวันออก)และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ(ทศิ

ตะวันตก)สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพทุธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่

ขอ้งแวะกบับรุษุเพศ แตต่อ่มา 1 ใน 4 สาวหนไีปแตง่งาน ร ่าลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพทุธรปูองคท์ีน่อ้งสรา้งนัน้เกดิ

รอยรา้วขึน้ทันท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีวหรอืพระนอนยิม้หวาน พระพุทธรูปนอนที่มพีุทธ

ลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ สรา้งในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ทั่วประเทศและ

เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพมา่ องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์

เจา้ทัตจทีีย่า่งกุง้ แตก่็งดงามกวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลักษณะทีไ่มเ่หมอืนกับพระนอน

ของไทย    

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แมน่ ้าเผา) 

 

หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางกลับกรงุยา่งกุง้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 

น าท่านชม เจดยีโ์บตาทาวน ์(Botataung Pagoda) สรา้งขึน้โดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตุที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น โดยเจดยีแ์หง่นีถ้กูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึ

พบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมธาตุ2 องค ์พระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิกว่า700 องค ์จารกึดนิเผา

ภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใตท้ีเ่ป็นตน้แบบภาษาพมา่ภายในเจดยีป์ระดับดว้ยกระเบือ้งสสีัน

งดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์น าท่านสักการะขอพรจาก เทพทนัใจ(นัตโบโบย)ี   

ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่ว่าอธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา วธิีการ

สักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมา

สกัการะ จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิบาท หรอืจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) ไปใสม่อื

ของนัตโบโบย ี2 ใบ จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยไีหวข้อพรแลว้ดงึกลับมา 1 ใบ เอามา

เก็บรักษาไวเ้ป็นขวัญถงุ อกีหนึง่ใบใหห้ยอดตูท้ าบญุ 



 

 

 

เสร็จแลว้น าทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนนเพือ่สกัการะ เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มี๊ยะ โดยตามต านาน

เลา่วา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งแรงกลา้ จงึรักษาศลี และไมท่านเนือ้สตัวจ์น

เมือ่สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ วธิกีารสักการะเทพกระซบิ (อะมาดอว์

เมี๊ยะ) ใหบ้ชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้เมือ่บชูาเสร็จแลว้ใหไ้ปป้องปากกระซบิเบาๆ ทีข่า้งหทูา่น

ถงึเรือ่งทีเ่ราจะขอพรโดยหา้มใหค้นอืน่ไดย้นิเรือ่งทีเ่ราขอโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นกราบนมสัการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืง

ประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้มหา

เจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพมา่สถานทีแ่ห่งนี้มลีานอธฐิานจุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน าดอกไม ้

ธปูเทยีนไปไหวเ้พือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากองณลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคลนอกจากนี้

รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม8องค์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระ

ประจ าวันเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ พระเจดยีน์ี้ไดรั้บการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาล องค์

เจดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตัน ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้

จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอย

และ อญัมณีตา่งๆจ านวนมากและยงัมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดเจดยี ์ท่านจะไดช้มความงามของวหิาร

สีท่ศิซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ที่

รวมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆังใบใหญ่ทีอ่ังกฤษ

พยายามจะยดืเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อน อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าขึน้จากแม่น ้าได ้

ภายหลังชาวพม่าชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิ จงึถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็น

ระฆงัศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งสมความปรารถนา จากนัน้ใหท้่านชมแสงของอัญ

มณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุ ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, 

สแีดง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลัมเม สตัตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกสุนัธัง สวุรรณะ ตันตัง ธาตโุย ธัสสะต ิทตุยิัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตโุย 

ธัสสะต ิตตยิัง กัสสปัง พทุธจวีะรัง ธาตโุย ธัสสะต ิจตกุัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตโุย ธัสสะต ิอหัง วนัทาม ิตุระโต 

อหัง วนัทาม ิธาตโุย อหัง วนัทาม ิสพัพะทา อหัง วันทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 

  หลังจากนัน้ท าทา่นเขา้พักโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire หรอืเทยีบเทา่ 
  พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นเมนสูดุพเิศษบฟุเฟต ์Seafood ทีโ่รงแรม (เบยีรไ์มอ่ ัน้) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3  ยา่งกุง้ – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางชา้งเผอืก –  พระหนิออ่น – สนามบนิ – กรงุเทพ                                                                                                               

                                                                                                                         (เชา้ / กลางวนั / -)                                                                                        

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นชม เจดยีเ์จ๊าทัตจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตา

ทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระ

พทุธไสยาสนเ์ป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค7์0เมตร จากนัน้ขับรถชมตัวเมอืงยา่งกุง้ชม

วถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรงุยา่งกุง้  

 

 

 

                        บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันเกิด อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 

สัญลักษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊อองซาน (Scott Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวเมยีนมาร ์สรา้งขึน้โดย

ชาวสกอ๊ตในสมยัทีเ่มยีนมารย์งัเป็นอาณานคิมขององักฤษ ลักษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่าย

ในตลาดแหง่นีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้

อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้  **หากซือ้สิน้คา้ทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย

ทกุครัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ** 

(หากวันทีเ่ดนิทางเกดิเหตุใหไ้ม่สามารถเทีย่วชมตลาดได ้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปชมหา้งตรงขา้ม

แทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูสลัดกุง้มงักร เป็ดปักกิง่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม ปางชา้งเผอืก (Elephant Camp) ซึง่ในประเทศไทยไมม่ใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน แต่ทีป่ระเทศพมา่

ป่าเขายงัมคีวามอดุมสมบรูณ์คอ่นขา้งสงู ท าใหส้ามารถพบชา้งเผอืกไดช้มไดเ้ห็นกนัอยูแ่ละชา้งเผอืกนัน้ตรงตาม 

คชลักษณะ 5 ประการ คอื 1. งาอุม้บาตร 2. ผวิเปลอืกมะนาว 3. หลังโคง้เหมอืนคันธนู 4. หางเป็นผู่5. เล็บขาว 

แลว้น าทา่นเขา้ชม วดัพระหนิออ่น (White Marble) เป็นพระทีส่รา้งขึน้จากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีว โดยใชช้า่ง

ผมีอืทีด่ทีีส่ดุของประเทศพมา่ ปัจจบุนัชาวเมอืงยา่งกุง้ นยิมมากราบขอพรกนัมากมาย 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

16.30 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพมหานครโดยสายการบนิ MYANMAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่8M331 

 ** บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

18.15 น. เดนิทางถงึกรงุเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

  

***************************************** 

 

 

 

 

 

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ  
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

**ราคาทวัรไ์มร่วมทปิไกดท์อ้งถ ิน่ คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่นตลอดทรปิ ** 

**คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทัวร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  15 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ PASSPORT 

ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 



 

 

 



 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 
 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกันอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด **เกนิ 20 กก. 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิาร์

และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมประเทศ

คะ่)  

 ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามแตส่นิน า้ใจของทุกทา่น (ไมร่วมในคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ แต่
ไมไ่ดบ้งัคบัคะ่) 

 



 

 

 

 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 24 ชัว่โมง 
(ชว่งเทศกาลมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท) 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการัน

ตมีัดจ าทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กต่างๆ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมื่อออกตั๋วแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได้ไม่สามารถขอคนืค่าต ั๋วได ้
เนือ่งจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้
ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามัน
เพิม่ตามความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุ
สดุวสิัย หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านึงถงึความปลอดภัยและ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเที่ยวบนิ การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอันเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตุสดุวสิัย สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีที่ท่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตาม
ประเทศที่ระบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกู
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั ้งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 



 

 

 

 


