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ย่างกุ้ง...มหาเจดย์ีชเวดากองขอพรเทพทันใจ 

หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอนิทร์แขวน 

พเิศษ..เป็ดปักกิง่ + สลดักุ้งมังกร+ กุ้งแม่น ้า 
วนัแรก       กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอนิทร์แขวน 
08.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนมาร์

แอร์เวย์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวก (กรุณาน ากระเป๋าเลก็เตรียมสัมภาระส าหรับ 1 คืน เพ่ือ
ขึน้พระธาตุอนิทร์แขวน) 

10.40 น. ออกเดินทางจากสู่เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที ่8M 336 (บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
11.25 น. ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย (เวลาพม่าชา้กวา่

ประเทศไทย 30 นาที) 
เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางไปยงัเมืองหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมืองหลวงเก่าแก่ของมอญ และ
อดีตราชธานีของพระเจา้บุเรงนองนมสัการพระเจดีย์ชะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา พระเจดียใ์นสมยัเดียวกนั
กบัพระเจดียช์เวดากอง เป็นพระเจดียคู์่บา้นคู่เมืองหงสาวดี เป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในหงสาวดี เป็นสัญลกัษณ์แสดง
ความรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ เป็นสถานท่ีประกอบพิธีศกัด์ิสิทธ์ิ 
ก่อนออกศึกของบูรพกษตัริย ์ในสมยัโบราณกาล ไม่วา่จะเป็นกษตัริยม์อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจา้บุเรงนองดว้ย 
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และเม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกลัยา ทรงประทบัอยูห่งสาวดี ก็เคยเสด็จมา
นมสัการพระเจดียอ์งคน้ี์ นมสัการ ณ จุดอธิษฐานศกัด์ิสิทธ์ิ  
น าท่านออกเดินทางสู่เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บกบัสะพานเหล็กท่ีขา้มผา่นแม่น ้าสะโตง 
แม่น ้าท่ีสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนนกสับยาวเกา้คืบ ยงิขา้มแม่น ้าถูกพระสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่า 
ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอชา้ง เดินทางสู่คินปุนแคมป์ (เชิงเขาไจ้เทีย่ว) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
2.5-3 ชม. ถึงคินปุนแคมป์ หยดุพกัเพื่อเปล่ียนรถโดยสารทอ้งถ่ินเพื่อข้ึนไปบนเขาไจเ้ท่ียว ใชเ้วลาเดินทางจาก
บริเวณน้ี 1 ชม. ชมทศันียภาพอนัสวยงามสองขา้งทาง เดินทางถึงพระธาตุอินทร์แขวน ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีงดงาม
มาก ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซ่ึงอยูร่อบๆ และต่ืนตาต่ืนใจ กบัพระธาตุอนิทร์แขวน ซ่ึงอยูใ่กลท่ี้พกัมาก ใช้
เวลาเดินเพียง 10 นาที พระธาตุอนิทร์แขวน หรือเจดีย์ไจ้ทีโย Kyaikhto Pagoda (Golden Rock) แปลวา่กอ้นหิน
ทอง อยูสู่งจากระดบัน ้าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นหินกลมๆ 
ท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหม่ินเหม่ แต่ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่
ภายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกดิ
ของชาวล้านนาให้ถือเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณบีนสรวงสวรรค์ 

ค ่า รับประทานอาหารณ โรงแรมทีพ่กัหลงัรับประทานอาหาร อิสระพกัผอ่นหรือนัง่สมาธิท่ีบริเวณองคพ์ระธาตุตาม
อธัยาศยั 

 พกัที ่KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP(ใกล้กบัพระธาตุอนิทร์แขวน) 

วนัทีส่อง    พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสา-ย่างกุ้ง 
***อสิระทุกท่านท าบุญตักบาตรทีพ่ระธาตุชมทศันียภาพในยามเช้าตามอธัยาศัย*** 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัเมืองหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง น าท่านตกับาตรวดัไจ้คะวาย เพื่อท าบุญใส่บาตรขา้วสวยแด่ภิกษุ สามเณรนบัพนัรูป (ถา้
ตอ้งการถวายส่ิงอ่ืนๆ ก็สามารถน าไปไดต้ามก าลงัศรัทธา เช่น สมุด และเคร่ืองเขียน ส าหรับการศึกษาของภิกษุ 
สามเณร) สถานท่ีแห่งน้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานกัธรรมชั้น ตรี โท และเอก 
น าชมพระราชวงับุเรงนอง ชมโถงทอ้งพระโรง และบริเวณท่ีเคยเป็นต าหนกัพระนางสุพรรณกลัยา ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุด
คน้และบูรณปฏิสังขรณ์เม่ือปี 2533 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัคงหลงเหลืออยู ่ท  าใหส้ันนิษฐานไดว้า่โบราณสถาน
แห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบนัยงัขดุไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ แต่ก็สามารถเห็นไดว้า่ 
พระราชวงัแห่งน้ีกวา้งใหญ่เพียงใด 

เทีย่ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พเิศษ กุ้งแม่น า้เมืองหงสาวดี 
น าท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว มีอายเุก่าแก่กวา่พนัปี คน้พบเม่ือชาวองักฤษ สร้างทางรถไฟ 
ไปมณัฑะเลย ์กราบนมสัการพระพุทธรูปนอน ท่ีมีพุทธลกัษณะ ท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซ่ึง
เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งยงัสามารถเลือกหา
เคร่ืองไมแ้กะสลกัท่ีมี ใหเ้ลือกอยา่งมากมาย ตลอดสองขา้งทาง และยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า 
ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก  
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จากนั้นน าท่านนมสัการพระพุทธรูปไจ้ปุน ซ่ึงบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่ โดยรอบทั้ง 4 
ทิศ ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจา้ (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้
ในอดีต 3 พระองคคื์อ 1. พระพุทธเจา้โกนาคมโน (ทิศใต)้ 2. พระพุทธเจา้กุสันโธ (ทิศตะวนัออก) 3. พระพุทธเจา้ 
มหากสัสะปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดย 4 สาวพี่นอ้ง ท่ีอุทิศตน ใหก้บัพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทน
ตนเอง และสาบานตน ไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศจากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้น าทุกท่านนมสัการ
พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซ่ึงเป็นพระรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนองคใ์หญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า สีขาว
สะอาดและไม่มีต าหนิ สูง 37 ฟุต กวา้ง 24 ฟุต หนกั 600 ตนั เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ พระหตัถข์วาบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุท่ีอญัเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงักายกข้ึนหนัฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์ หมายถึงการไล่ศตัรู
และประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากน้ียงัมีการน าหินท่ีเหลือมาสลกัเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา ประดิษฐาน
อยูบ่ริเวณดา้นหลงัพระพุทธรูปดว้ย จากนั้นชมช้างเผือก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผอืกตลอด
ทั้งตวั มีลกัษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตามต าราโบราณ ซ่ึงหาชมไดย้ากในปัจจุบนัจ านวน 3 ตวั น าทุกท่านสักการะ
พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า และยงัเป็นพระมหา
เจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า โบราณสถานศกัด์ิสิทธ์ิของโลกอาย ุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดียป์ระดบัดว้ยทองค าแท้
ห่อหุม้หนกั 23 ตนั เพชร พลอยเมด็ใหญ่ และอญัมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย ์ประดบัดว้ยทบัทิมขนาดเท่าไข่ไก่ 
ส่วนบนยอดสุดประดบัดว้ยเพชรท่ีประเมินค่าไม่ได ้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจา้องค์
ปัจจุบนั และบริโภคเจดีย ์(เคร่ืองใช)้ ของพระพุทธเจา้องคก่์อนทั้ง 3 พระองค ์นมสัการ ณ จุดอธิษฐานศกัด์ิสิทธ์ิ 
พร้อมใบไมท่ี้มีความหมายถึง “ชยัชนะและความส าเร็จ”  

ค ่า      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
พกัที ่SKY STAR HOTEL / BEST WESTERN GREEN HILL หรือเทยีบเท่า 4* 

วนัทีส่าม       ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชมเจดีย์โบตาทาวน์ สถานท่ีรับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานท่ีพระมหาเจดียช์เวดากอง ออกแบบใหใ้ต้
ฐานพระเจดียมี์โครงสร้างโปร่ง ใหค้นสามารถเดินเขา้ไปภายในได ้ โดยอญัเชิญพระธาตุประดิษฐานไวใ้นผอบ
ทองค า และของมีค่าต่างๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนน ามาถวายมากมาย จากนั้นน าท่านสักการะโบโบย ี หรือเทพทนัใจ 
เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย และชมพระพุทธไสยาสน์เจา๊ทตัจี หรือพระตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมี
ตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบั
ศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต จากนั้นน าทุกท่านชมพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจี ซ่ึงเป็น
พระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่าง
กบัศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต 

เทีย่ง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พเิศษ สลดักุ้งมังกร+ เป็ดปักกิง่ 
 น าท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ี “สก๊อตมาเกต็” หรือตลาดโบโจ๊ก ซ่ึงเป็นตลาดใหญ่ท่ีสุดของพม่า รวบรวมความ

หลากหลายของสินคา้ อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไมส้ัก ไมห้อมแกะสลกั งาชา้งแกะสลกั ผา้
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โสร่ง และผา้ต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญ่ีปุ่น ภาพเขียนสีน ้า และสีน ้ามนัอนังดงามในราคาถูกสมควรแก่เวลา
น าทุกท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

16.30 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ 8M 331 (บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ 
 
 

อตัราค่าบริการ   27-29 ม.ค. /10-12, 17-19, 24-26 ก.พ. / 3-5, 17-19,31 ม.ีค.-2เม.ย /7-9,28-30เม.ย. 

       ราคาผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     14,999.-  บาท  
       ราคาเด็กมเีตียง (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     14,999.-  บาท 
       ราคาเด็กไม่มเีตียง (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     14,999.-  บาท 
       พกัเดี่ยวเพิม่        4,000.-  บาท 
 

อตัราค่าบริการ***11-13 ก.พ. 60***สงกรานต์ 12-14 เม.ย.60 

       ราคาผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)     15,999.-  บาท  
       ราคาเด็กมเีตียง (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     15,999.-  บาท 
       ราคาเด็กไม่มเีตียง (พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     15,999.-  บาท 
       พกัเดี่ยวเพิม่        4,000.-  บาท 
 
อตัรานีร้วม 
ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน ้ามนั กรุงเทพฯ–ยา่งกุง้–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป) / ค่ารถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง / 
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ / ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (กรณีพกั 3 ท่านๆ ท่ี 3 เป็นเตียงเสริม) / ค่าน ้าหนกั
กระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ / ค่ารถบรรทุกข้ึนพระ
ธาตุอินทร์แขวน / ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรม)์ / มคัคุเทศกบ์ริการ
ตลอดการเดินทาง 
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
ค่าทิปไกด ์และค่าทิปคนขบัรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 15 USD / ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู ้
ถือพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าธรรมเนียม
กระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนกัเกิน 20 กก. / ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ / 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก / ค่าธรรมเนียมใช้
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กลอ้งถ่ายรูปท่ีวดัประมาณ 300-500 จา๊ด / ค่าเสล่ียงข้ึนลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD/ท่าน และค่าทิปคนแบกเสล่ียงข้ึนลง
พระธาตุอินทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีตอ้งการนัง่เสล่ียง) / ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 
 
***เง่ือนไขพเิศษส าหรับการจองทวัร์*** 
1. คณะจองจ านวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ, ซ้ือตั๋วรถไฟ, ซ้ือตั๋วรถโดยสาร 
และจองห้องพกั เพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 
 
เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 
 
เง่ือนไขการยกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วนั  / คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วนั / เก็บค่าใชจ่้าย 5,000-10,000 บาท แลว้แต่กรณี 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วนั  / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

ตั้งแต่วนัที ่11 สิงหาคม 58 เป็นต้นไป 
บุคคลทีถื่อหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องขอวซ่ีา สามารถอยู่ได้ไม่เกนิ 14 วนั 

 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
2. เน่ืองจากสภาวะน ้ามนัโลกท่ีมีการปรับราคาสูงข้ึน ท าให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน ้ามนัข้ึนในอนาคต ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน ้ามนัเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษทัยงัไม่ไดร้วมภาษีน ้ามนัใหม่ท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ 
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน 
5. การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไป
ในลกัษณะเหมาจ่าย  
6. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 


