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วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – 
เมืองหงสา – พระราชวงับุเรงนอง – เจดีย์ชเวม
อดอว์ – ไจท้โีย – พระธาตุอนิทร์แขวน 

   
KYAIKHTIYO 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่ 

2 
พระธาตุอินทร์แขวน – พระนอนยิ้มหวาน – 
เจดีย์ไจ้ปุ่ น (พระ 4 ทิศ) – เมืองย่างกุ้ง – พระ
มหาเจดีย์ชเวดากอง 

 กุง้แมน่ ้า  

IBIS YANGON 
HOTEL 
หรือเทยีบเทา่  

3 
เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – 
ตลาดสกอ๊ต – พระนอนตาหวาน – พระหงาทตัจี 
– สนามบนิมงิกะลาดง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
Hotpot & 

 BBQ Buffet   

** รายการทวัร์ขา้งตน้อาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสม ** 



 

 
 

BKK  RGN RGN  BKK 

  
8M336 10.25 11.10 8M350 17.30 19.20 

** ไฟล์ทเดนิทาง และเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลง กรณุาสอบถามไฟล์ททีค่อนเฟิร์มจากเจา้หน้าทีท่กุคร ัง้ ** 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่ีเตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ปี 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

04 - 06 พฤศจกิายน 2565 12,990 11,990 2,000 

05 - 07 พฤศจกิายน 2565 12,990 11,990 2,000 

11 - 13 พฤศจกิายน 2565 11,990 10,990 2,000 

12 - 14 พฤศจกิายน 2565 11,990 10,990 2,000 

18 - 20 พฤศจกิายน 2565 12,990 11,990 2,000 

19 - 21 พฤศจกิายน 2565 12,990 11,990 2,000 

25 - 27 พฤศจกิายน 2565 13,990 12,990 2,000 

26 - 28 พฤศจกิายน 2565 13,990 12,990 2,000 

02 - 04 ธนัวาคม 2565 13,990 12,990 2,000 

03 - 05 ธนัวาคม 2565 14,990 14,990 2,000 

09 - 11 ธนัวาคม 2565 13,990 12,990 2,000 

10 - 12 ธนัวาคม 2565 14,990 14,990 2,000 

11 - 13 ธนัวาคม 2565 13,990 12,990 2,000 

16 - 18 ธนัวาคม 2565 12,990 11,990 2,000 

17 - 19 ธนัวาคม 2565 12,990 11,990 2,000 
** ราคาทวัร์ไมร่วมต ั๋วเครือ่งบนิลด 4,000 บาท/ทา่น ** 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 1,500 บาท 

 
 
  

โปรแกรมเดนิทาง 3 วนั 2 คนื : โดยสายการบนิ 

MYANMAR AIRLINES (8M) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ       เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



 

 

 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร์/ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก 
ไมม่ีเตยีง 

อายุไมเ่กนิ 12 ปี 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

23 - 25 ธนัวาคม 2565 12,990 11,990 2,000 

24 - 26 ธนัวาคม 2565 12,990 11,990 2,000 

28 - 30 ธนัวาคม 2565 13,990 12,990 2,000 

29 - 31 ธนัวาคม 2565 14,990 13,990 2,000 

30 ธ.ค. - 01 ม.ค. 2566 15,990 15,990 2,000 

31 ธ.ค. - 02 ม.ค. 2566 15,990 15,990 2,000 

01 - 03 มกราคม 2566 13,990 12,990 2,000 
** ราคาทวัร์ไมร่วมต ั๋วเครือ่งบนิลด 4,000 บาท/ทา่น ** 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท 
อตัราน้ี ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 1,500 บาท 

 
ส าคญัโปรดอา่น 
1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท/ทา่น 

และช าระสว่นทีเ่หลือ 21 วนั ก่อนการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั หรือราคาโปรโมชั่นตอ้ง
ช าระคา่ทวัร์เต็มจ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม
จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบั
ราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่้องออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครื่องบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่ก
คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไมแ่จง้
ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด
หอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

5. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

6. ประกนัของทางบรษิทัฯ เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัเทา่นัน้เป็นผูพ้จิารณา 
7. ของสมนาคณุไมส่ามารถเปลีย่นแปลงเป็นเงนิสดหรือสว่นลดอืน่ๆ ได้ 
8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
9. ไมร่วมคา่ตรวจ ATK / RT-PCR TEST กอ่นการเดนิทางเป็นภาษาองักฤษมผีลเป็นลบไมเ่กนิ 48 

ช ั่วโมง 
10. ไมร่วมคา่ตรวจ ATK เมือ่เดนิทางถงึประเทศเมยีนมา ทา่นละ 15,000 จ๊าด / หรือ 300 บาท 
11. คา่ประกนัสขุภาพของเมยีนมาร์ Myanmar Insurance ราคาจะแตกตา่งกนัตามชว่งอายุ (ช าระพรอ้มเงนิ

มดัจ าคา่ทวัร์) 
- อายุ 1-60 ปี คา่ประกนั ทา่นละ 2,000 บาท 
- อายุ 61-75 ปี คา่ประกนัทา่นละ 2,800 บาท 
- อายุ 75 ปีขึน้ไป คา่ประกนัทา่นละ 3,700 บาท 

  

อตัราคา่บรกิาร 



 



 
 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมงิกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวงับุเรงนอง – เจดย์ี
ชเวมอดอว์ – ไจท้ีโย – พระธาตุอนิทร์แขวน 

07.30 พร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR 
AIRWAYS (8M) โดยมีเจ้าหน้าที่ เลทส์โกกรุ๊ป ให้การตอนรบั และ อ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ
ใหแ้กท่า่น 

10.25 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกะลาดง ประเทศเมียนมาร์ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS 
(8M) เทีย่วบนิที ่8M336 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

11.10 เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกะลาดง ประเทศเมียนมาร์ หลงัจากนั้นน าผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋า
สมัภาระ หลงัจากนัน้ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วตามรายการ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสา (BAGO) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่

ยิง่ใหญแ่ละอายุมากกวา่ 400 ปี ซึง่อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กโิลเมตร 
จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง (GOLDEN 
PLACE) ซึง่เพิง่เริม่ขุดคน้ และ บรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 
2533 จากซากปรกัหกัพงัที่ยงัหลงเหลืออยู่ ท าให้
สนันิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงั
ของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปจัจุบนัการขุดคน้ยงัไม่
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณของ
พระราชวงัแหง่น้ีกวา้งใหญเ่พียงใด 
น า ท่ า น น ม ั ส ก า ร  เ จ ดี ย์ ช เ ว ม อ ด อ ว์  
(SHWEMAWTAW PAGODA) ค น ไ ท ย นิ ย ม
เรียกวา่ พระมหาเจดีย์มเุตา เป็นเจดีย์ใหญคู่บ่า้นคูเ่มอืง
ที่สูงที่สุดของหงสาวดี นบัว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศกัดิส์ิทธิ ์

ของพมา่ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า 
ซึ่งในสมยัก่อนเป็นสถานทีป่ระกอบพิธีศกัดิส์ทิธิ ์ก่อน
ออกศกึของบูรพกษตัรย์ิ ไมว่า่จะเป็นกษตัรย์ิมอญหรือ
พมา่ รวมท ัง้พระเจา้บุเรงนองดว้ย และเมือ่คร ัง้สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรง

 

 



ประทบัอยูใ่นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดีย์
องค์น้ี  

 

 
 

 
จากนั้นน าทา่นมุง่หน้าสูเ่มือง ไจ้ทีโย (KYAIKHTO) เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพกัเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุก
หกลอ้เพือ่ขึน้บนภเูขา ไจท้โีย ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณน้ีประมาณ 35 นาท ีชมทศันียภาพอนัสวยงามสอง
ขา้งทาง พรอ้มสมัผสัความเย็นซึง่จะคอ่ย ๆ เย็นขึน้เรือ่ย ๆ เดนิทางจนเกือบถงึพระธาตุอนิทร์แขวน จากน้ี
เดนิขึน้ไปจนถงึโรงแรมทีพ่กั  

พกัที ่KYAIKHTO HOTEL หรือ YOYOLAE HOTEL หรือเทยีบเทา่ หมายเหตุ : ในกรณีพกัโรงแรม Golden Rock 

Hotel จะขึน้พระธาตุไดแ้ค ่1 คร ัง้ 
เย็น บรกิารอาหารค า่  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากทีพ่กัเดนิไป พระธาตุอนิทร์แขวน (KYAIKHTIYO PAGODA) ใช้เวลาเดนิทางเพียง 5 นาทีเทา่นั้น 
หลงัอาหารค ่าเชิญทา่นไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนั่งสมาธหิรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ถา้จะ
นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบียงทีย่ืน่สูพ่ระเจดีย์ไจท้ีโย ควรเตรียมเสื้อกนัหนาว หรือกนัลม 
หรือผา้หม่ ผา้พนัคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นทีน่ ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดีย์องค์น้ีเปิดตลอดคนืแตป่ระตูเหล็ก
ทีเ่ปิดส าหรบับรุุษเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน้ 
 

Day2 พระธาตอุนิทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดย์ีไจปุ๊่ น หรือพระสีท่ศิ – 
เมืองยา่งกุง้ – พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 

05.00 ส าหรบัทา่นทีต่้องการนมสัการ พระธาตุอนิทร์แขวน (KYAIKHTIYO PAGODA) ในตอนเช้าอีกคร ัง้ 
หรือใสบ่าตรตามอธัยาศยั หรือถวายขา้วพระพุทธมีชุดจ าหน่ายบรเิวณนัน้ ใหท้า่นไดข้อพรพระธาตุอนิทร์
แขวนอีกคร ัง้ ถา่ยรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พสิูจน์ความมหศัจรรย์วา่พระธาตุองค์น้ีต ัง้อยูไ่ด้
อย่างไร โดยไมล่้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมือ่มองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกบัลอยอยู่เหนือหน้าผา 
ราวกบัพระอนิทร์น าไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรย์เจดีย์ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารเชา้ 



จากนั้นน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
(SHWETHARLYAUNG RECLINING BUDDHA) 
เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นที่
เคารพนบัถือของชาวพม่าท ั่วประเทศและเป็นพระนอนที่
งดงามทีส่ดุของพมา่องค์พระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร อกี
ท ั้งยงัสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลกั ผ้าปัก
พื้นเมอืง ผา้พ้ืนเมอืง 

 

 
 

น าท่ านส ักการะ  พระ เ จดี ย์ ไ จ๊ปุ่ น  หรื อพระสี่ทิศ 
(KYAIKOUN FOUR BUDDHA IMAGE) ซึ่งบูรณะ
เมือ่ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทบันั่งโดยรอบทศิ
ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจ้า(ผิ
นพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจ้าในอดีต 3 
พระองค์ คอื พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทศิใต)้ พระพุทธเจา้ก
กุสนัธะ(ทศิตะวนัออก) และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทศิ
ตะว ันตก)  สร้า ง โดยสี่ส าวพี่ น้ องที่อุทิศตนให้ก ับ
พระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบาน
ตนไมข่อ้งแวะกบับรุุษเพศ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ ... เมนูกุง้แมน่ ้าเผา ทา่นละ 1 ตวั 
 น าทา่นเดนิทางกลบั เมืองยา่งกุง้ (YANGON) ยา่งกุง้ท าหน้าทีเ่ป็นเมืองหลวงของพมา่จนถงึปี 2006 เมือ่

รฐับาลทหารยา้ยศูนย์ราชการไปยงัเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพมา่ 
 น าทา่นเขา้สกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (SHEWDAGON PAGODA) พระมหาเจดีย์คูบ่า้นคูเ่มอืง

ของพม่า ต ัง้อยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกนัว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจ านวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะช้ืนข้างบนสุดมี
เพชรเม็ดใหญอ่ยู ่72 กระรตั และทบัทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มที ัง้ผูค้นชาวพมา่และชาวตา่งชาตมิากมายทีพ่ากนั
เที่ยวชมและนมสัการท ัง้กลางวนัและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนัว่า ทองค าที่ใช้ในการ
ก่อสรา้งซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แหง่น้ีมีจ านวนมหาศาลกว่าทองค าที่เก็บอยู่ทีธ่นาคารชาติองักฤษเสียอีก
และนบัเป็นมหาเจดีย์ทีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก 

ค าไหวพ้ระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 



ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจีวะรงั ธาตุโย ธสัสะต ิจตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 
อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตุโย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร์ องัคาร 
พุธ 

กลางวนั 
พุธ 

กลางคนื 
พฤหสับ

ดี 
ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์ 
สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา 
ชา้ง 

ไมม่งีา 
หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส ัน้ 

พญานาค 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั IBIS YANGON HOTEL หรือเทยีบเทา่ 



 
Day3 พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – 

พระหงาทตัจี – สนามบนิมงิกะลาดง – สนามบนิสุวรรณภูมิ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ (BOTAHTAUNG PAGODA) ซึ่งเป็นเจดีย์ทีส่รา้งขึ้นเพื่อรบัพระ

เกศาธาตุก่อนทีน่ าไปบรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมือ่พระเกศาธาตุได ้ถูกอญัเชิญขึ้นจากเรือ ได้น ามา
ประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดีย์โบตะตองแหง่น้ีกอ่น พระเจดีย์แหง่น้ีไดถู้ก ท าลายในระหวา่งสงครามโลกคร ัง้ที ่
2 และไดร้บัการปฏสิงัขรณ์ขึน้มาใหม ่โดยมีความแตกตา่งกบัพระเจดีย์ท ั่วไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระ
เจดีย์มโีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอญัเชญิ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้
มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนงัใตฐ้านเจดีย์ ไดน้ าทองค าและของมีคา่ตา่ง ๆ ทีม่ีพุทธศาสนิกชน
ชาวพมา่น ามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจดัแสดงไว ้น าทา่นสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ ซึ่งชาวพมา่ให้
ความเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่ อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา จากนัน้สกัการะ เทพ
กระซิบ หรือนตัอะมาดอว์เมี๊ยะ ตามต านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาคทีเ่กิดความศรทัธาในพุทธ
ศาสนาเป็นอยา่งแรงกลา้ ไมย่อมกนิเน้ือสตัว์จนสิน้ชีวติไปและไดก้ลายเป็นนตั จนเมือ่สิน้ชีวติไปกลายเป็น
นตั ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ หากจะขอพรจะตอ้งเขา้ไปถวายนม น ้าแดง ขา้วตอก และ
ดอกไม ้จากนัน้ก็กระซบิขอพรกบัทา่น 

   
จากนัน้น าทา่น ช้อปป้ิงตลาดสก็อต (SCOTT MARKET) ซึง่เป็นตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของพมา่ มสีนิคา้ของที่
ระลึกมากมาย อาท ิอญัมณี ทบัทมิ ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้า
โสรง่ 
น าทา่นสกัการะ เจดีย์เจา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน (CHAUKHTATGYI RECLINING BUDDHA) 
ซึ่งเป็นพระทีม่ีความสวยงามทีสุ่ด มีขนตาทีง่ดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้น
กนัซึ่งแตกต่างกบัศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพมา่ทีง่ดงามมีขนาดความยาว
ขององค์ 70 เมตร 
 



เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านส ักการะ พระใหญ่หงาท ัตจี  (NGAHTAT GYI 
BUDDHA) เ ป็นพระพุทธรูปที่ สู ง เท่ าตึก  5 ชั้น  เ ป็น
พระพุทธรูปปางมารวิช ัยที่แกะสล ักจากหินอ่อน ทรง
เครือ่งแบบกษตัรย์ิ เครือ่งทรงเป็นโลหะ สว่นเครือ่งประกอบ
ด้านหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัท ัง้หมด และสลกัเป็นลวดลาย
ต่างๆจ าลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครือ่งสมยัยะตะนะ
โบง 

 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิมงิกะลาดง เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
17.30 น าท่านเดินทางสู ่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบนิ MYANMAR AIRWAYS (8M) 

เทีย่วบนิที ่8M350 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
19.20 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ ... พรอ้มความประทบัใจ 
  



 





 



 

  



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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