
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัที� 1     กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีเจดยีช์เวมอดอร-์คมิปนูแคม้ป์-พระธาตอุนิทรแ์ขวน      
07.00 น.  คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิประตู 3 อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 

เคานเ์ตอร ์N โดยสายการบนิMYANMAR AIRWAYS INT’L  (8M) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิท

ฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

10.15 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายบนิ MYANMAR AIRWAYS INT’L เที�ยวบนิ

ที� 8M336  

11.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้

(เวลาทอ้งถ ิ�นที�เมยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึ�งช ั�วโมง)  



 
 

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืง

พะโค(Bago)ซึ�งในอดตีเป็นเมอืงหลวงที�เกา่แกท่ี�สดุของเมอืงมอญโบราณที�ย ิ�งใหญ ่และ อายุ

มากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 

กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45ชม.  นําท่านเขา้ชมพระ

ธาตทุี�ตั �งอยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่่บา้นคู่เมอืงและ

เป็น 1 ใน 5 มหา บชูาสถานสิ�งศักดิ�สทิธิ�ของพมา่ เจดยีช์เวมอดอร ์

หรอื พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ นําท่านนมัสการ ยอดเจดยี์หักซึ�งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกันว่าเป็นจุดที�

ศักดิ�สทิธิ�มาก ซึ�งเจดยีน์ี� สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดยีอ์งคน์ี�เป็น

ศลิปะที�ผสมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟตุ 

สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานที�ศักดิ�สทิธิ�อยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ที�ตกลงมา

เมื�อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนํ�าหนักที�มหาศาล ตกลงมายังพื�นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิ

และไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ�าลอืถงึความศักดิ�-สทิธโ์ดยแท ้และสถานที�แห่งนี�ยังเป็น

สถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ�นดํา ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อ

ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ�นครองราชย ์ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัด ิ�สทิธิ� 

และสามารถนําธูปไปคํ �ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ี�หกัลงมาเพื�อเป็นสริมิงคลซึ�งเปรยีบ

เหมอืนด ั�งคํ �าจุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิ�งข ึ�นไป จากนั�นนําท่านชม พระราชวงับเุรงนอง และ 

บลัลงักผ์ ึ�ง(KanbawzaThardi Palace)ซึ�งเพิ�งเริ�มขดุคน้และบรูณปฏสิังขรณ์เมื�อปี พ.ศ.2533 

จากซากปรักหักพังที�ยั งหลงเหลืออยู่  ทํ าใหส้ันนิษฐานไดว้่า

โบราณสถานแหง่นี�เป็นที�ประทับของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ี�ไดรั้บ

คําสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทิศ และเป็นที�ประทับของ พระนาง

สพุรรณกัลยาและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั�งตอ้งตกเป็นเชลย

ศกึ เมื�อตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุัน พระราชวงัแหง่นี�

ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัต ิศาสตร์ และถูกสรา้งจําลอง

พระราชวังและตําหนักตา่งๆ ขึ�นมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร นําท่านเดนิทางตอ่สู ่เมอืงไจ้

โท แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหล็กที�ขา้มผ่านชมแมน่ํ �าสะโตงสถานที�

สําคัญทางประวัตศิาสตร ์ซึ�งในอดตีขณะที�2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธ

ยา ไดถู้กทหารพมา่ไล่ตามซึ�งนําทัพโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง 

ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทันที�รมิฝั�งแม่นํ�าสะโตง ในขณะ ที�ฝ่ายไทย

ไดข้า้มแม่นํ�าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้กีารปะทะกันที�รมิฝั� ง

แม่นํ�าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชดุยาวเกา้คบืยงิถูกสรุกรรมาแม่ทัพหนา้

พมา่เสยีชวีติบนคอชา้ง กองทัพของพมา่เห็นขวัญเสยี จงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ีพระแสงปืน

ที�ใชย้งิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนี�ไดน้ามปรากฏตอ่มาวา่“พระแสงปืนตน้ขา้มแมนํ่�าสะโตง"นับเป็น

พระแสง อัษฎาวธุ อันเป็นเครื�องราชปูโภคยังปรากฏอยู่จนถงึทุกวันนี� จากนั�นนําท่านเดนิทางสู ่

พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั�วโมง ก็จะถงึ คิ�มปูนแคม้ป์ เพื�อทําการ

เปลี�ยนเป็นรถทอ้งถิ�นเป็นรถบรรทุกหกลอ้ (เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวที�เราจะสามารถขึ�น

พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสักพัก เพื�อเดนิทางสู่ยอดเขา พเิศษสุด นําท่านน ั�ง

กระเช้าไฟฟ้า ข ึ�นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ให้ท่านไดส้มัผสักบั

บรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบของการขึ�นชมพระธาตุอนิแขวน 

จากนั�น นําชม เจดยีไ์จท้ ีโยหรอื พระธาตุอนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo 

Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่สูงจากระดับนํ�าทะเล 



 
1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพียง 5.5 เมตรตั �งอยู่บนกอ้นหนิกลมๆ ที�ตั �งอยู่บน

ยอดเขาอย่างหมิ�นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยนืกรานวา่ไม่มทีางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ�สทิธิ�ที�

บรรจุ อยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มทําใหห้นิกอ้นนี�ทรงตัวอยู่ไดอ้ยา่งสมดุลเรื�อยไป ตามคตกิาร

บชูาพระธาตปุระจําปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี�ใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ 

แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชื�อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี�

ครบ3 ครั�งผูนั้�นจะมแีต่ความสขุความเจรญิพรอ้มทั�งขอสิ�งใดก็จะไดส้มดั�งปรารถนาทุกประการ

ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองคําไปเพื�อปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทอง

ไดเ้ฉพาะสุภาพบุรษุ สว่นสภุาพสตร ีสามารถอธฐิาน และฝากสภุาพบุรษุเขา้ไปปิดแทน

ได)้ **หมายเหต*ุ* (กรณุาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรบั 1 คนื เพื�อนําตดิตวั

ข ึ�นไปบนพระธาตุอนิทรแ์ขวน เนื�องจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซึ�งจะมี

คา่ใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เร ิ�มตน้ที� 1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ท ั�งนี�ข ึ�นอยู่กบั

ความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร 

คํ�า บรกิารอาหารคํ�า  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

พ ัก ที�  KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, GOLDEN ROCK HOTEL ห รือ

เทยีบเทา่ จากนั�นท่านสามารถขึ�นไปนมัสการหรอืนั�งสมาธทิี�พระเจดยีไ์ดต้ลอดทั�งคนื แตป่ระตู

เหล็กที�เปิดสําหรับสภุาพบรุษุ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น. ควรเตรยีมเสื�อกันหนาวหรอืกันลมหรอื

ผา้พันคอ เบาะรองนั�งเนื�องจากบรเิวณพื�นที�นั�นมคีวามเย็นมาก (ยกเวน้ Golden Rock Hotel 

จะข ึ�นไปไหวพ้ระธาตอุนิทรแ์ขวนไดแ้คร่อบเดยีว) 

วนัที� 2 พระธาตอุนิทรแ์ขวน-วดัพระไฝเลื�อนไจท้ป์อลอ-พระนอนยิ�มหวาน-เจดยีไ์จปุ๊่ น 

  ตลาดสกอ๊ต-เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ- เทพกระซบิ-พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

05.00 น.      อรุณสวสัด ิ�ยามเชา้ อสิระตามอธัยาศยั สําหรบัผูท้ ี�ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน 

กจิกรรมนี�ไมไ่ดบ้งัคบันะคะ สําหรบัอาหารที�จะใสบ่าตรสามารถซื�อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้

จําหนา่ย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทยีน ประมาณ 300–500 จ๊าต 

ทําบญุตามอธัยาศยั  

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

      นําท่านอําลาที�พัก ออกเดนิทางกลับ เปลี�ยนน ั�งรถ ถงึคมิปุนแคม้ป์ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศ เดนิทางสูก่รงุหงสาวด ีนําท่านเขา้ชม วดัพระไฝเลื�อนไจท้ป์อลอ (kyaikpawlaw) เป็น

พระพุทธรูปที�มอีายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรื�องเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปที�ลอยนํ�ามาตดิอยู่

ใกล ้ๆ วัด จากนั�นชาวพม่าไดเ้อาพระพุทธรูปมาประดษิฐานไวท้ี�วัดแลว้ปิดทององคพ์ระทั�งองค ์

ต่อมาในตําแหน่งที�หางคิ�วไดม้จีุดๆเหมอืนไฝเกดิขึ�น จะปิดทองกี�ครั �งก็ยังเกดิเป็นจุดดําๆอยู่

ตลอด ทางวัดจงึไม่ไดปิ้ดทองตรงที�ตําแหน่งไฝอกีเลย จงึเรียกพระองค์นี�กันว่าพระไฝเลื�อน

นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)กราบนมัสการ

พระพุทธรูปนอนที�ที�มีพุทธลักษณะที� สวยงามในแบบของมอญ  ในปี 

พ.ศ.2524 ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาวพม่าทั�วประเทศและเป็นพระ

นอนที�งดงามที�สดุของ พม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะ

ไมใ่หญเ่ท่าพระพทุธไสยาสนเ์จา้ทัตจทีี�ยา่งกุง้ แตก่็งามกวา่โดยพระบาท

จะวางเหลื�อมพระบาท เป็นลักษณะที�ไมเ่หมอืนกับพระนอนของไทย แลว้ใหท้า่นอสิระชอ้ปปิ� ง

สนิคา้พื�นเมอืง อาทเิชน่ ไมเ้กะสลกั, ผา้ถงุ, โสรง่ ฯลฯ ตามอธัยาศยั จากนั�นนําชม เจดยี ์

ไจ๊ปุ่ น(Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับนั�งโดยรอบทั�ง 4ทศิ 

สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิ

เหนอื) กับพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพทุธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวนัตก)เลา่กันวา่



 
สรา้งขึ�นโดยสตรสีี�พี�นอ้งที�มพีทุธศรัทธาสงูสง่และตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั�ว

ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนไีปแตง่งาน รํ�าลอืกันวา่ทําใหพ้ระพทุธรปูองคนั์�นเกดิรอยรา้วขึ�นทันท ี

เที�ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! กุง้เผาทา่นละ 1 ตวัใหญ ่  
  จากนั�นนําท่านชอ้ปปิ�ง ตลาดสก็อต ซึ�งเป็นตลาดที�ใหญ่ที�สดุของพม่า มี

ส ินคา้ของที�ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก 
เครื�องเงนิ เครื�องหวาย งานฝีมือ เช่น ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสร่ง นําท่านเดิน
ทางเขา้สูเ่มอืงยา่งกุง้ จากนั�นนําท่านเดนิทางกลับยา่งกุง้นําท่านชม เจดยี ์
โบตาทาวน  ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื�อบรรจุพระบรมธาตุที�พระสงฆ์
อนิเดยี 8รูป ไดนํ้ามาเมื�อ 2,000ปี กอ่น ในปี 2486เจดยีแ์หง่นี�ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้
กลางองคจ์งึพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2องค ์และพบพระพุทธรูป
ทอง เงนิ สํารดิ 700องค์ และจารกึดนิเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อนิเดียทางใต ้
ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ี�ประดับดว้ยกระเบื�องสสีนังดงาม และมมีมุสําหรับฝึกสมาธหิลาย
จดุในองคพ์ระเจดยี ์ใหท้า่นขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิ�สทิธิ�ของชาวพมา่
และชาวไทย วธิกีารสักการะรปูปั�นเทพทันใจ (นัตโบโบย)ีเพื�อขอสิ�งใดแลว้สมตามความปราถนา
ก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรอืผลไมอ้ื�นๆมาสักการะ นัตโบโบย ีจะ
ชอบมาก จากนั�นก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาทหรอืจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่
เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสีกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1ใบ เอา
มาเก็บรักษาไวจ้ากนั�นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ�วชี�ของนัตโบโบยแีค่นี�ท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาที�ขอไว ้จากนั�นนําท่านขา้มฝั�งไปอกีฟากหนึ�งของถนน เพื�อสักการะ เทพกระซบิซึ�งมี
นามวา่“อะมาดอวเ์มี� ยะ”ตามตํานานกล่าววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที�
เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื�อสัตวจ์น
เมื�อสิ�นชวีติไปกลายเป็นนัตซึ�งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึ�ง
การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื�นไดย้นิ ชาวพมา่นยิม
ขอพรจากเทพองค์นี�กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยนํ�านม 
ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ จากนั�นนําท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
(Shwedagon Pagoda)พระเจดยีท์องคําคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี
เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชื�อเดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ี�ใหญ่ที�สุดในพม่า
สถานที�แห่งนี�ม ีลานอธฐิาน จุดที�บเุรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน 
ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคล
นอกจากนี�รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั�งแปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวัน
ไหนก็ใหไ้ปสรงนํ�าพระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ี�ไดรั้บการบรูณะและตอ่
เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทั�งหมดนํ�าหนักยี�สบิสามตันภายใน
ประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครื�องอัฐะบริขารของ
พระพุทธเจา้องคก์อ่นทั�งสามพระองคบ์นยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่งๆจํานวนมาก
และยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี�ทศิซึ�งทํา
เป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั �นๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ�นที�
รวมกันขึ�นเป็นสว่นหนึ�งของพทุธเจดยีล์ว้นมตีํานานและภมูหิลังความเป็นมาทั�งสิ�นชมระฆังใบใหญ่
ที�อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมนํ่�ายา่งกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ทา่ไหรก่็ไมข่ ึ�นภายหลัง
ชาวพมา่ ชว่ยกันกูข้ ึ�นมาแขวนไวท้ี�เดมิไดจ้งึถอืเป็นสัญลักษณ์แหง่ความสามัคคซี ึ�งชาวพมา่ถอืวา่
เป็นระฆังศักดิ�สทิธิ�ใหต้รีะฆัง 3ครั�งแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั�งตอ้งการ ชมแสงของอัญมณีที�
ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไปเชน่สเีหลอืง, สนํี�าเงนิ, 
สสีม้, สแีดงเป็นตน้ นําท่านรว่มบูชา แมย่ักษ์ ที�เชื�อกันวา่การบชูาท่านจะชว่ยในการตัดกรรมหรอื
ศัตร ูหรอืพระพยงุโชคชะตาอยูใ่นชอ่งแคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระสรุยิันจันทรา ขอพรเรื�องธรุกจิ 

 

 

 

 



 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  

  พกัที� BEST WESTERN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 3 ยา่งกุง้-พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีวดับารม-ีกรงุเทพฯ 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั�นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี

(KyaukHtatgyi Buddha)หรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพทุธรปู
นอนที�มคีวามยาว 55ฟตุ สงู 16ฟตุซึ�งเป็นพระที�มคีวามพระที�มคีวามสวย
ที�สดุมขีนตาที�งดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการวดังาทตัจ ีNga 

Htat Gyi Pagoda วดันี�มพีระพธุรปูองคใ์หญม่คีวามสงูประมาณตกึหา้
ขั �น  ทรงเครื�องกษัตรยิ ์ เป็นพระที�สวยแปลกดอูลังการ  

เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เป็ดปกักิ�ง+สลดักุง้มงักร 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่วดับารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ 
ที�เชื�อวา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตนุี�เมื�อนํามาวางบนมอื จะ
สามารถเคลื�อนไหวไดอ้กีทั�งวดันี�ยังไดช้ื�อวา่เป็นที�เก็บองคพ์ระบรม
สารรีกิธาตไุวม้ากที�สดุดว้ยไมว่า่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีตุร และ
องคพ์ระอรหันตต์า่ง ๆ พรอ้มรบัพระธาตเุพื�อนํากลบัไปบชูาเพื�อความ
เป็นสริมิงคลฟร!ี!  
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงย่างกุง้ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน  MYANMAR AIRWAYS INT’L 

เที�ยวบนิที� 8M331 

18.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

รายการทอ่งเที�ยวนี�อาจเปลี�ยนแปลง หรอืสลบัสบัเปลี�ยนกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดลุยพนิจิ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถ ิ�นในคร ั�งน ั�น ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นสําคญั  

และขึ�นอยูก่บัสภาพการณ์ปจัจบุนั 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่  เด็ก  พกัเดี�ยวเพิ�ม 

06-08 ก.ค.61 12,900 12,900 3,000 

13-15 ก.ค.61 12,900 12,900 3,000 

14-16 ก.ค.61 11,900 11,900 3,000 

20-22 ก.ค.61 11,900 11,900 3,000 

21-23 ก.ค.61 11,900 11,900 3,000 

26-28 ก.ค.61 12,900 12,900 3,000 

27-29 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 

04-06 ส.ค.61 10,900 10,900 3,000 

10-12 ส.ค.61 13,900 13,900 3,000 

11-13 ส.ค.61 13,900 13,900 3,000 

17-19 ส.ค.61 10,900 10,900 3,000 

18-20 ส.ค.61 10,900 10,900 3,000 

24-26 ส.ค.61 12,900 12,900 3,000 

25-27 ส.ค.61 10,900 10,900 3,000 

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

01-03 ก.ย.61 10,900 10,900 3,000 

07-09 ก.ย.61 10,900 10,900 3,000 

08-10 ก.ย.61 10,900 10,900 3,000 

14-16 ก.ย.61 11,900 11,900 3,000 

15-16 ก.ย.61 10,900 10,900 3,000 

21-23 ก.ย.61 11,900 11,900 3,000 

22-24 ก.ย.61 10,900 10,900 3,000 

28-30 ก.ย.61 12,900 12,900 3,000 

29 ก.ย.-01 ต.ค.61 10,900 10,900 3,000 

12-14 ต.ค.61 13,900 13,900 3,000 

19-21 ต.ค.61 13,900 13,900 3,000 

21-23 ต.ค. 13,900 13,900 3,000 

อตัรานี�รวม 

 ค่าตั�วเครื�องบิน ไป-กลับ ชั �นประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบนิ MYANMAR 

AIRWAYS INT’L (8M) 

 คา่ภาษีสนามบนิพมา่ และ คา่ภาษีสนามบนิไทย 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 

 คา่ที�พกัระดบั 4 ดาว 1 คนื และ 3 ดาว 1 คนื  

      (โรงแรมที�พระธาตอุนิทรแ์ขวนมแีค ่ระดบั 3 ดาว Local เทา่น ั�น) 

 คา่ระวางนํ�าหนัก 30 กโิลกรัม 

 คา่กระเชา้ขึ�นพระธาตอุนิแขวน  

 คา่รถขึ�น-ลงพระธาตอุนิแขวน 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง 

 คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ระบไุวใ้นรายการ 

 อัตราคา่เขา้ชมสถานที�ที�ระบไุวใ้นรายการ 

 ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที� เสยีชวีติเนื�องจากอุบัตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจํานวนเงนิ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกันภัย

อายตุํ�ากวา่ 6 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจํานวนเงนิเอาประกันภัย ทั�งนี�ข ึ�นอยูก่ับเงื�อนไข

ของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการคุม้ครอง)  

 วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็นพษิ



 
เทา่น ั�น**) 

อตัรานี�ไมร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 

 คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

 คา่บรกิารและคา่ใชจ้า่ยสว่นตัวที�ไมร่ะบไุวใ้นรายการ 

 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิ�น, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร,หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 

600 บาท / ลกูคา้ 1 ทา่น (มากหรอืนอ้ยขึ�นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้เป็นสาํคญั) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอื คา่ใชจ้า่ยอื�น ที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ทําวซีา่ในกรณีเรง่ดว่น / คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย / คา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ  

 คา่อาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ธรรมเนยีมนํ �ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัข ึ�นราคา 

 

เง ื�อนไขการสาํรองที�น ั�ง 

 กรุณาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมดัจํา 5,000 บาท พรอ้ม

กับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที�เหลือทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วนั ท่านควร

จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนกําหนด เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองค่าใชจ้่ายในสว่นของค่าที�พัก

และตั�วเครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกใน

การเดนิทางท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ �งหมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น และขอเก็บเงนิทั�งหมด (แตส่ามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้

15วนั กอ่นการเดนิทาง 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

 เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ�การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

 เมื�อท่านไดช้ําระเงนิมัดจําหรอืทั�งหมดไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับ

ทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 

 กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั�งนี�ทางบรษัิทฯ จะยดึถือผลประโยชน ์

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ  

 ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย

และพมา่ 

 สําหรับ ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถ้ือ PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรื�อง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ที� ดา่น

ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 



 
 ขอสงวนสทิธ ิจํานวนผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นขึ�นไป ออกเดนิทางไดแ้นน่อน ถา้จํานวนผูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 

8 ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกด์

ทอ้งถ ิ�น ที�พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ีคอยรบัที�สนามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอด

การเดนิทางที�ประเทศพม่าเป็นอย่างด ีแต่ถา้ตํ�ากว่า 8 ท่าน ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิม่ออก

เดนิทางในกรุป๊น ั�น แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั ในกรณีนี�บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ั�งหมด 

หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ื�นใหถ้า้ตอ้งการ  

 

 

 

สาํคญัที�สดุ!! 

หนงัสอืเดนิทางตองมอีายเุหลอืใชงานไมนอยกวา 8 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทาง 

และมหีนาที่เหลอืไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา  

** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีทีผู่โดยสาร มไีฟลทเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวางประเทศ ที่

เกีย่วของกับวนัเดนิทางที่ทานไดทําการจองไวกบัทางบรษิัทฯ กรณุาแจง

ใหกบัทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชาํระเงนิคาตัว๋ดงักลาว ถาเกดิ

ขอผดิพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณ ี


