
     
 

สายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย ์อนิเตอรเ์นชนัแนล 
เมนพูเิศษ!! สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่ กุง้แมนํ่า้เผา บฟุเฟ่ต์ซฟีู้ ด+เบยีรไ์มอ่ ัน้  

แจกฟร!ี! ชุดอิม่บญุ ถงุผา้ รม่พบั โสรง่ เทพทนัใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของ

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 

ขาไป 8M336 BKK - RGN 10.40 – 11.25 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 

ขากลบั 8M331 RGN - BKK 16.30 – 18.15 



 

 

 

เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุ

ของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี

กําหนดการเดนิทาง  เดอืน ตลุาคม - มนีาคม 2563 

 

 

กําหนดวนัเดนิทาง 
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  (หยุดปิยะ) 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) 10,900 4,500.- 

8M336 BKKRGN 10.40-11.25 

8M331 RGNBKK 16.30-18.15 

04-06 ธนัวาคม 2562 (วนัพอ่) 10,900 4,500.- 

09-11 ธนัวาคม 2562 (วนัรฐัธรรมนนู) 10,900 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.- 

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 (อายตุํา่กวา่ 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 9,900 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้สําหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ สําหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

08.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู6 ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  เคานเ์ตอร์  N  ของสายการ

บนิ MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบัตร

ขึน้เครือ่ง 

10.40 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยเทีย่วบนิที ่8M336 บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

11.25 น. ถงึสนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ (เวลาทีป่ระเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี หลงัจากผ่านพธิกีารทาง

ศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระกอ่นออกเดนิทางแลว้  

  นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด(ีBAGO) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1.30-

2 ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แม่น้ําเผา) 

จากนัน้นําทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda) เจดยี์ทีต่ัง้อยู่ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็น

เจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องประเทศเมยีนมาร ์คนไทยนยิมเรยีกว่า 

พระมหาเจดยีม์เุตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้  ซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กนัว่าเป็นจุดที่

ศกัด ิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็นศลิปะทีผ่สมผสาน

ระหว่างศลิปะของพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื  พระเจดยีส์งู 377 ฟตุ สงูกว่าเจดียช์เวดากอง  51 

ฟตุ มจีุดอธษิฐานทีศ่กัด ิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตรทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักทีม่หาศาล  ตกลง

มายังพืน้ดา้นลา่งแตย่อดฉัตรกลบัยังคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีรํ่่าลอืถงึความศกัดิส์ทิธิโ์ดย

แท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยังเป็นสถานทีท่ีพ่ ระเจา้หงสาลิน้ดํา  ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี

โบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย์  ทา่นจะไดน้มัสการ  ณ จุดอธษิฐานอันศกัดิส์ทิธิ์  และ

สามารถนําธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล  ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่คํ้าจุนชวีติให ้

เจรญิรุ่งเรอืงยิง่ข ึน้ไป แลว้นําทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง ซึง่เพิง่เร ิม่ขดุคน้และบูรณะปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี  2533 

จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู่ทําใหส้นันษิฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจา้หง

สาวดบีุเรงนอง ทา่นทีไ่ดร้ับคําสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ  นอกจากนี้ยังเป็นทีป่ระทบัของพระ พี่นางสพุรรณ

กลัยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ ทีเ่มอืงหงสา  แตปั่จจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได ้

เหลอืเพยีงแตร่่องรอยทางประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจําลองพระราชวังและตําหนักตา่งๆ ข ึน้มาใหม่โดยอา้งองิ

จากพงศาวดารและซากทีข่ดุคน้พบ 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี – พระธาตมุเุตา – พระราชวงับุเรงนอง – คิม้ปูนแคมป์ –   

พระธาตอุนิทรแ์ขวน                                                                               (-/กลางวนั/เย็น)   



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

จากนัน้พาทา่นเดนิทาง สู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน  องคเ์จดยีข์นาดเล็ก  ตัง้อยู่บนกอ้นศลิาใหญ่สงู  5.5 เมตร      

ปิดทองทัง้องค์  ซึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาอย่างหมิน่เหม่ดคูลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดท้กุขณะ  พระธาตอุนิทร์

แขวนนี้นับเป็น 1ใน 5มหาบูชาสถานสงูสดุของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะ

ถงึ  คิม้ปนูแคม้ป์ เพือ่ทําการเปลีย่นเป็นรถเป็นรถทอ้งถิน่ซ ึง่เป็นรถบรรทกุขนาดหกลอ้ (เป็นรถประจําเสน้ทาง

ชนดิเดยีวทีเ่ราจะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได ้) ใชเ้วลาเดนิทาง ตอ่ประมาณ  1ชัว่โมง จะถงึจุดจอดรถที่

ข ึน้เขาพระธาตอุนิทรแ์ขวน หลงัจากนัน้จะใชว้ธิกีารเดนิเทา้ตอ่ไปเพือ่เขา้โรงแรม(รถทกุคนัจะตอ้งมาจอดทีจุ่ด

นี้และใชว้ธิกีารเดนิเทา้ข ึน้ไป หากทา่นไหนเดนิไม่ไหว สามารถจา้งลกูแบกได ้โดยราคาอยู่ทีก่ารตอ่รองและ

ระยะทาง)  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพ่กั 

 

หลงัอาหารคํา่เชญิทา่นไปนมัสการพระธาตตุามอัธยาศยั  สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื  ถา้จะ

นมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ๊กท์โีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว หรอืกนัลม หรอื

ผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่ งมคีวามเย็นมาก  พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิด

สาํหรับบุรุษเปิดถงึเวลา 20.00 น. เทา่นัน้ 

 

ตามคตกิารบูชาพระธาตปุระจําปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ 

แทนพระเกตแุกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้ านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ครบ  3 ครัง้ ผู ้

นัน้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทกุประการ 

ทา่นสามารถเตรยีมแผ่นทองคําไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน ได ้แตต่อ้งเป็นทองคําเปลว 100 % 

เทา่นัน้ (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะทา่นสภุาพบุรุษ สว่นทา่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากทา่นสภุาพบุรุษเขา้

ไปปิดแทนได)้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  นําทา่นเขา้พักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

   



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่2 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – คิม้ปูนแคมป์ – หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – เจดยีไ์จปุ๊่ น - ชเวตาเลยีว –          

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

  

 

เชา้ตรู ่  เชญิทา่นนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวนหรอืใสบ่าตรตามอัธยาศยัใสบ่าตรพระสงฆห์รอืถวายขา้วพระพุทธ  มชีดุ

จําหน่ายบรเิวณวัด เมือ่ถวายขา้วพระพุทธนยิมจุดเทยีนตามกําลงัวั นหรอืจํานวนอายุ  นมัสการ  พระธาตอุนิทร์

แขวน และนมัสการส ิง่ศกัด ิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยรูป และชมทศันียภาพบรเิวณรอบพระธาตุ  พสิจูนค์วามมหัศจรรย์

ว่าพระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไรโดยไม่ลม้หรอืหลน่ลงมา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลงัอาหารแลว้ออกเดนิทางกลบัโดยรถบรรทกุหกลอ้ถงึคนิปูนแคม้ป์เปลีย่นเป็นบัสปรับอากาศเดนิทางสู่  เมอืง

หงสาวดี   ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  2-3ชัว่โมงซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรมอญโบราณทีม่อีายุ

เกา่แกก่ว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานทีส่าํคญัในหงสาวด ี 

นําทา่น ตกับาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที ่วดัไจค้ะวาย (Kyaike Kat Wine) สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณร

ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทา่นสามารถนําสมุด ปากกา ดนิสอ หรอือาหารแหง้ ไปบรจิาคทีว่ัดแห่งนี้ได ้

หรอืจะบรจิาคปัจจัย (ควรเตรยีมแลกเงนิจ๊าดไวส้าํหรับทําบุญ) หรอืทําบุญขา้วสารก็ไดเ้ชน่เดยีวกนั 

จากนัน้ชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่บูรณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทบั  น่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ย

สมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้  (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ ) กบัพระพุทธเจา้ในอดตี  3 พระองค์ 

คอื พระพุทธเจา้โกนาคม์  (ทศิใต )้ พระพุทธเจา้กกสุนัธะ (ทศิตะวันออก )และพระพุทธเจา้มหากั สสปะ (ทศิ

ตะวันตก)สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอุ่ทศิตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่

ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ แตต่อ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน รํ่าลอืกนัว่าทําใหพ้ระพุทธรูปองคท์ีน่อ้งสรา้งนัน้เกดิ

รอยรา้วขึน้ทนัท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นนมัสการ  พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีวหรอืพระนอนยิม้หวาน  พระพุทธรูปนอนทีม่พีุทธ

ลกัษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ  สรา้งในปี พ .ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่าทัว่ประเทศและ

เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เทา่พระพุทธไสยาสน์

เจา้ทตัจทีีย่่างกุง้ แตก่็งดงามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะทีไ่ม่เหมอืนกบัพระนอน

ของไทย    

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แม่น้ําเผา) 

 

 

 



 

 

 

หลงัรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางกลบักรุงย่างกุง้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 

นําทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์ (Botataung Pagoda) สรา้งขึน้โดยทหารพันนายเพือ่บรรจุพระบรมธาตทุี่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น โดยเจดยีแ์ห่งนี้ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึ

พบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาต ุพระบรมธาตุ 2 องค ์พระพุทธรูปทอง เงิ น สาํรดิกว่า700 องค ์จารกึดนิเผา

ภาษาบาล ีและตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใตท้ีเ่ป็นตน้แบบภาษาพม่าภายในเจดยีป์ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนั

งดงาม และมมีุมสาํหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี์  นําทา่นสกัการะขอพรจาก  เทพทนัใจ (นัตโบโบยี )   

ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากแล ะนยิมมาขอพร  ดว้ยเชือ่ว่าอธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา  วธิกีาร

สกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบยี ) ใหเ้อาดอกไม ้ผ ลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมา

สกัการะ จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิบาท หรอืจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย) ไปใสม่อื

ของนัตโบโบย ี2 ใบ จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบยีไหวข้อพรแลว้ดงึกลบัมา 1 ใบ เอามา

เก็บรักษาไวเ้ป็นขวัญถงุ อกีหนึง่ใบใหห้ยอดตูทํ้าบุญ 

เสร็จแลว้นําทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนนเพือ่สกัการะ เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มี๊ ยะ โดยตามตํานาน

เลา่ว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ จงึรักษาศลี และไมท่านเนื้อสตัวจ์น

เมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ วธิกีารสกัการะ เทพกระซบิ  (อะมาดอว์

เมี๊ ยะ) ใหบู้ชาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้เมือ่บูชาเสร็จแลว้ใหไ้ปป้องปากกระซบิเบาๆ ทีข่า้งหูทา่น

ถงึเรือ่งทีเ่ราจะขอพรโดยหา้มใหค้นอืน่ไดย้นิเรือ่งทีเ่ราขอโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นกราบนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้มหา

เจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่ห่งนี้มลีานอธฐิานจุดทีบุ่ เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนําดอกไม ้

ธูปเทยีนไปไหวเ้พือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากองณลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริ ิ มงคลนอกจากนี้

รอบองคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระ

ประจําวันเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแก่ ชวีติ พระเจดยีน์ี้ไดร้ับการบูรณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาล  องค์

เจดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองคําทัง้หมดน้ําหนักยีส่บิสามตนั ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้

จํานวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค์  บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย

และ อัญมณีตา่งๆจํานวนมากและยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดเจดยี์ ทา่นจะไดช้มความงามของวหิาร

สีท่ศิซ ึง่ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุช ิน้ที่

รวมกนัข ึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตีํานานและภมูหิลงัความเป็นมาทัง้ส ิ้ น ชมระฆงัใบใหญ่ทีอ่ังกฤษ

พยายามจะยดืเอาไปแตเ่กดิพลดัตกแม่น้ําย่างกุง้เสยีกอ่น  อังกฤษกูเ้ทา่ไหร่ก็ไม่สามารถนําขึน้จากแม่น้ําได ้

ภายหลงัชาวพม่าชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิ  จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็น

ระฆงัศกัดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่สมความปรารถนา จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญ

มณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุด ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง , สน้ํีาเงนิ , สสีม้, 

สแีดง เป็นตน้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลัมเม สตัตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกสุนัธงั สวุรรณะ ตันตัง ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิัง โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิัง กัสสปัง พทุธจวีะรัง ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหัง วันทาม ิตรุะโต 

อหัง วันทาม ิธาตโุย อหัง วันทาม ิสพัพะทา อหัง วันทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

  
พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นเมนสูดุพเิศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุง้มงักรสดๆ ทานไดไ้มอ่ ัน้ ที ่

Pan Pacific Hotel 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

   

หลงัจากน ัน้ทําทา่นเขา้พกัโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

                        บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันเกิด อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 

สัญลักษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 



 

 

 

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

                                                                                                                         (เชา้ / กลางวนั / -)                                                                                        

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําทา่นชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ  มขีนตา

ทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระ

พุทธไสยาสนเ์ป็นศลิปะพม่าทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค7์0เมตร จากนัน้ขบัรถชมตวัเมอืงย่างกุง้ชม

วถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นย่านใจกลางกรุงย่างกุง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้นําทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊อองซาน (Scott Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวเมยีนมาร ์สรา้งขึน้โดย

ชาวสกอ๊ตในสมัยทีเ่มยีนมารย์ังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ ลกัษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลงั สนิคา้ทีจํ่าหน่าย

ในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้

อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  **หากซือ้ส ิน้คา้ทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย

ทกุครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ** 

(หากวันทีเ่ดนิทางเกดิเหตใุห ้ ไม่สามารถเทีย่วชมตลาดได ้ขออนุญาตปรับเปลี่ ยนโปรแกรมไปชมหา้งตรงขา้ม

แทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูสลดักุง้มังกร เป็ดปักกิง่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นําทา่นชม ปางชา้งเผอืก (Elephant Camp) ซึง่ในประเทศไทยไม่มใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน แตท่ี่ประเทศพม่า

ป่าเขายังมคีวามอุดมสมบูรณ์คอ่นขา้งสงู ทําใหส้ามารถพบชา้งเผอืกไดช้มไดเ้ห็นกนัอยู่และชา้งเผอืกนัน้ตรงตาม 

คชลกัษณะ 5 ประการ คอื 1. งาอุม้บาตร 2. ผวิเปลอืกมะนาว 3. หลงัโคง้เหมอืนคนัธนู 4. หางเป็นผู่5. เล็บขาว  

แลว้นําทา่นเขา้ชม วดัพระหนิออ่น (White Marble) เป็นพระทีส่รา้งข ึน้จากหนิอ่อนเพยีงกอ้นเดยีว โดยใชช้า่ง

ผมีอืทีด่ทีีส่ดุของประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมอืงย่างกุง้ นยิมมากราบขอพรกนัมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

16.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพมหานครโดยสายการบนิ MYANMAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่8M331 

 ** บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

18.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ  
แลว้จงึวางมดัจาํเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

*** หากทา่นสนใจเชา่ POCKET WIFI หรอื SIMCARD *** 
สามารถตดิตอ่ AGENT ทีท่า่นจองทวัรม์าไดเ้ลย และสามารถรบัสนิคา้ได ้ณ วนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 
 น้ําหนักกระเป๋า 20 KG 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด **เกนิ 20 กก. 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี  คา่โทรศัพท ์มนิบิาร์
และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ  ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมประเทศ

คะ่)  

 ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามแตส่นินํา้ใจของทุกทา่น (ไมร่วมในคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ แต่
ไมไ่ดบ้งัคบัคะ่) 

 
เง ือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่มัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
(ชว่งเทศกาลมัดจําทา่นละ 10,000 บาท) 

 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจําเต็มจํานวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการัน
ตมีัดจําทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Fli ght และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 
 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได้  

เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้

ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน้ํามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามัน

เพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

**ราคาทวัรไ์มร่วมทปิไกดท์อ้งถิน่ คนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่นตลอดทรปิ ** 

**คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหัวหนา้ทัวร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน  15 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา  

สําคญัมาก!!! กรณุาอา่นและทาํความเขา้ใจ PASSPORT 

ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 



 

 

 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุ
สดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและ

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 
 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ  หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การ

ยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน ก ารกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภยั
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และ

อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์น การใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ต ามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้- ออกตาม

ประเทศทีร่ะบุ ไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ข องตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกู

ปฏเิสธในการเขา้- ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทา งบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแล ้ ว ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

 

 


