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พมา่-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 2 คนื  
บนิหร ูนอน4ดาว สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์PG        

เมนพูเิศษ!!! เมนเูป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร+กุง้แมน่ า้เผา 

 
เดนิทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

พเิศษสดุ++ น ัง่เลา้จนบ์างกอกแอรเ์วย ์บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 สกัการะ เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
 สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน  
 ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู  
 ชมความงดงามอรา่มตาสทีองที ่เจดยีช์เวดากอง มหาเจดยีศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัของพมา่ 
 ขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิข์องชาวพมา่ 
 ชอ้ปป้ิง ตลาดสกอ๊ต 
 พักโรงแรม BEST WESTTERN GREEN HILL หรอื SUMMIT PARK VIEW ระดบั 4 ดาว 

      ในเมอืงยา่งกุง้ 
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***พเิศษ!!!พกัอนิทรแ์ขวน 1 คนื + ยา่งกุง้ 1 คนื*** 

 

 

DATE EASY BOUTIQUE MYANMAR (PG) MEAL HOTEL 

D1. 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ - ยา่งกุง้ - ตลาดสกอ๊ต  – เจดยีโ์บตาทาวน ์– 
เทพทันใจ – เทพกระซบิ –   เจดยีช์เวดากอง 

 -/-/D ยา่งกุง้ 

D2. 

พระตาหวาน - เมอืงบะโค-เจดยีช์เวมอดอร ์– พระราชวงับเุรงนอง- วดัไจค้ะ

วาย เจดยีไ์จปุ้่ น–  พระนอนชเวตาเลยีว–พระไฝเลือ่น – พระธาตอุนิทรแ์ขวน

(รวมรถขึน้พระธาต)ุ 

BF /L /D อนิทรแ์ขวน 

D3. พระหนิออ่น–ชา้งเผอืก - ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ BF /L/- 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

 ราคาโปรโมช ัน่ : ไมม่รีาคาเด็ก  

05 – 07 ต.ค. 60 (ปรบัราคา) 10,900.- 3,500.- 

06 – 08 ต.ค. 60 (ปรบัราคา)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10,900.- 3,500.- 

12 – 14 ต.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

13 – 15 ต.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

18 – 20 ต.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

19 – 21 ต.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

21 – 23 ต.ค. 60 (วนัปิยะมหาราช) 19,900.- 3,500.- 

26 – 28 ต.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

27 – 29 ต.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

02 – 04 พ.ย. 60 13,900.- 3,500.- 

03 – 05 พ.ย. 60 13,900.- 3,500.- 

09 – 11 พ.ย. 60 13,900.- 3,500.- 

10 – 12 พ.ย. 60 13,900.- 3,500.- 

16 – 18 พ.ย. 60 13,900.- 3,500.- 

17 – 19 พ.ย. 60 13,900.- 3,500.- 

23 – 25 พ.ย. 60 13,900.- 3,500.- 

24 – 26 พ.ย. 60 13,900.- 3,500.- 

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

01 – 03 ธ.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

03 – 05 ธ.ค. 60 (วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 19,900.- 3,500.- 

08 – 10 ธ.ค. 60 (วนัรฐัธรรมนญู) 19,900.- 3,500.- 

09 – 11 ธ.ค. 60 (วนัรฐัธรรมนญู) 19,900.- 3,500.- 

14 – 16 ธ.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

15 – 17 ธ.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

22 – 24 ธ.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

23 – 25 ธ.ค. 60 13,900.- 3,500.- 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้ - ตลาดสกอ๊ต  – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – 
                   เทพกระซบิ –   เจดยีช์เวดากอง  
10.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  
13.45 น.    ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้โดยเทีย่วบนิ PG 707** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

14.35 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  
จากนัน้ น าทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน หรอื ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึน้
โดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานคิมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลัง สนิคา้ทีจ่ าหน่าย
ในตลาดแหง่นีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจาก
ไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้   
(หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงให้
ศลุกากรตรวจ)จากนัน้ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 
รปู ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นีถ้กูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศ
ทองค าบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรปูทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึ
ดนิเผาภาษาบาล ีและตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้ง
สสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์จากนัน้ น าทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอื 
พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี 
เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอื
ผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจา๊ด ก็ได ้
(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนตัโบโบยสีกั 2 ใบไหวข้อ
พรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน ัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบย ีแคน่ี้
ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้
จากน ัน้น าทา่นขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึง่ของถนนเพือ่สกัการะเทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่“อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” 
ตามต านานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศลี ไม่
ยอมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนตั ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ ซึง่การขอ
พรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ี้กันมากเชน่กัน การบชูา
เทพกระซบิ บชูาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้
น าทา่นชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระเจดยีท์องค าคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพมา่อายกุว่าสองพัน
หา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ มหาเจดียท์ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า 
สถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไป
ไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้

รอบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรง
น า้พระประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ี้ไดรั้บการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลาย
รัชกาลองคเ์จดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของ
พระพทุธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอฐัะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค ์บนยอดประดับดว้ย
เพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ จ านวนมาก และยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความ
งามของวหิารสีท่ศิ ซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรม
ทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆังใบใหญ่ที่

30 ธ.ค. 60 – 01 ม.ค. 61 (วนัปีใหม)่ 18,900.- 3,500.- 

31 ธ.ค. 60 – 02 ม.ค. 61 (วนัปีใหม)่ 18,900.- 3,500.- 

**หมายเหต ุ: ราคานีม้ผีลต ัง้แตว่นัที ่29 ก.ย. 60 
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อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสียก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้ภายหลังชาวพม่า 
ชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามคัคซี ึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศักดิส์ทิธิ ์ใหต้ี
ระฆัง 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการจากนัน้ใหท้่านชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดย
จดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 
 
 

                              
 

 
 
 
 
 

 
 

สรงน า้ส ิง่ศกัด ิส์ทิธิป์ระจ าวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวดากอง 

 
ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 
ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ
อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)**เมนพูเิศษ เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร**  
จากน ัน้  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4ดาว++ 
 

วนัทีส่อง พระตาหวาน - เมอืงบะโค-เจดยีช์เวมอดอร ์ – พระราชวงับเุรงนอง- วดัไจค้ะวาย เจดยี ์
ไจปุ้่ น–  พระนอนชเวตาเลยีว–พระไฝเลือ่น – พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมรถขึน้พระธาต)ุ 

 
เชา้       บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมสัการพระพทุธรปู
นอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยัง เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของ
เมืองมอญโบราณที่ย ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 
กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.ผา่นชมสุสานสงครามเกาเทยีน เป็นสุสานของเหล่าทหาร
สัมพันธมติรในสมัยสงครามโลกครัง้ที ่2 อยูอ่อกไปจากตัวเมอืงยา่งกุง้ประมาณหนึง่ชัว่โมง สามารถเหมารถ
แท็กซีไ่ปจากตัวเมอืงได ้สว่นรถโดยสารสาธารณะไมแ่น่ใจวา่มผีา่นไหม สว่นตัวเดนิทางดว้ยรถตูท้ีเ่หมาไปวัด
พระธาตอุนิทรแ์ขวน และไดแ้วะทีน่ีต่อนขากลับ ลักษณะสถานทีก่็คลา้ยกับสสุานสมัพันธมติรทีเ่มอืงกาญ เป็น
สนามหญา้กวา้งๆ ประดับดว้ยดอกไม ้มสี ิง่กอ่สรา้งรปูโคง้ ประดับแผน่หนิออ่นทีส่ลักชือ่ผูเ้สยีชวีติจากสงคราม 
บรรยากาศเงยีบสงบ และน่าเศรา้ทีเ่ห็นหลมุศพมากมายจากสงครามโลกในครัง้นี้ ทา่นเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยู่
ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์ก่าแกคู่่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บูชาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า 
เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ น าท่านนมัสการ ยอด
เจดยีห์ักซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชือ่กนัวา่เป็นจดุทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ
ไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่าง
กลมกลนื พระเจดยีส์ูง 377 ฟตุ สูงกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยูต่รงบรเิวณ
ยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลงมายงัพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพ
เดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นสถานทีท่ีพ่ระ
เจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้
ครองราชย ์ทา่นจะไดน้มสัการ ณ จดุอธษิฐานอนัศักดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธปูไปค ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่กั
ลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป จากนัน้น าทา่นชม พระราชวงั
บเุรงนอง และ บลัลงักผ์ ึง้ () ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ัง
หลงเหลอือยู ่ท าใหส้ันนษิฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี้เป็นทีป่ระทับของ พระเจา้บเุรงนอง ท่านผูท้ีไ่ดรั้บค า
สรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลอืเพยีงแต่
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งองิจาก
พงศาวดาร จากนัน้น าชม เจดยีไ์จปุ๊่ น สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ สงู 30 
เมตร ประกอบดว้ย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) เล่ากันว่าสรา้งขึน้โดยสตรสีีพ่ี่
นอ้งทีม่พีุทธศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั่วชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไป
แตง่งาน ร ่าลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพทุธรปูองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี 

 
น าทา่นนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว กราบนมสัการพระพทุธรปูนอนทีท่ีม่พีทุธลักษณะทีส่วยงามใน
แบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามที่สุด
ของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทัตจทีีย่า่งกุง้ แต่ก็งาม
กว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึง่จะเป็นลักษณะที่ไม่เหมอืนกับพระนอนของไทยจากนัน้น าท่าน
นมสัการ  
จากนัน้น าท่าน ตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ทีว่ัดไจค้ะวาย สถานทีท่ี่มพีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษา
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคที่วัดแห่งนี้ไดห้รอืบรจิาคปัจจัย
ใหก้บัทา่น (ควรเตรยีมแลกแบงคเ์ล็กๆไวส้ าหรับท าบญุ) 
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กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ!!กุง้แมน่ า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั 
จากนัน้น าท่านนมัสการ วดัไจ๋ป๋อรอ (วดัพระไฝเลือ่น) มอีายุมากกว่า 2,000 ปี ซึง่มเีรือ่งราวเล่ามากมาย
เกีย่วกบัสถานทีแ่หง่นี ้รายการ National Geographic Society ไดเ้คยมาถา่ยท าสารคดทีีน่ีม่ากกวา่ 10 ครัง้ ซึง่
ในแตล่ะครัง้ต าแหน่งไฝทีบ่รเิวณหนา้ผากจะไมต่รงกนัเลยซึง่เป็นเรือ่งมหัศจรรยม์าก  
น าทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิม้ปนูแคม้ป์  
เพือ่ท าการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่รา 
จะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสกัพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา  
น าชม เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหนิ
ทอง อยูสู่งจากระดับน ้าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆสูงเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิ
กลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มักยนืกรานวา่ไมม่ทีางตกเพราะพระเกศาธาตศุักดิส์ทิธิท์ี่
บรรจุอยูภ่ายใน พระเจดยีอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยูไ่ดอ้ย่างสมดุลเรือ่ยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตุ
ประจ า ปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้ จุฬา
มณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีต่ความสุข
ความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทกุประการ 
ทา่นสามารถเตรยีมแผ่นทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะ
สภุาพบรุษุ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 

  ทา่นเขา้สูพ่กัที ่YOEYOELAY HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  
น าชม เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหนิ
ทอง อยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆสงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิ
กลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มกัยนืกรานวา่ไมม่ทีางตกเพราะพระเกศาธาตศุักดิส์ทิธิท์ี่
บรรจอุยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มท าใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตุ
ประจ า 
ปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใ้หถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้ 
จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีค้รบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีต่
ความสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทกุประการ 
ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะ
สภุาพบรุษุ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 

           บรกิารอาหารค า่ (4) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนัน้ทา่นสามารถขึน้ไปนมสัการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระ
เจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนื แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับสภุาพบรุษุ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรยีม เสือ้กนั
หนาว หรอืกนัลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเยน็มาก 
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วนัทีส่าม  พระหนิออ่น–ชา้งเผอืก - ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ 
05.00 น.      อรุณสวัสดิย์ามเชา้ อสิระตามอัธยาศัย ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน อาหารที่จะใส่บาตร

สามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธ้ปูเทยีน ประมาณ 300-500 
จ๊าต ท าบญุตามอธัยาศัย    

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
07.30 น.      อ าลาทีพ่ัก น าทา่นออกเดนิทางกลับ  เปลีย่นน ัง่รถถงึคิม้ปนูแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 
  พรอ้มน าทา่นเดนิทางสูก่รงุหงสาวด ี 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  

ท่านเขา้ชมพระหนิอ่อน เป็นพระที่สรา้งขึน้จากหนิอ่อนเพยีงกอ้นเดยีวเท่านัน้ โดยใชช้า่งผมีอืดทีี่สุดของ
ประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมืองย่างกุง้ นิยมมากราบขอพรกันมากมาย น าท่านชม  ปางช้างเผอืก ซึง่ใน
ประเทศไทยไมม่ใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจบุนั ในประเทศพมา่เองป่าเขาอดุมสมบรูณ์ และยงัมชีา้งเผอืกใหไ้ดช้ม ได ้
เห็นกันอยู่และ ชา้งเผอืกนัน้ตอ้งตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คอื 1. งาอุม้บาตร 2. ผวิเปลอืกมะนาว 3. 
หลังโคง้เหมอืนคันธนู 4. หางผู ่5. เล็บขาว 
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง  

15.20  น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่ PG 708 
** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

17.15  น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ…..พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 

CU CENTER 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 500บาท/ทา่นตลอดทรปิ 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ  
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 
การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า 

อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะค านงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์อง
หมูค่ณะเป็นส าคญั โดยไมท่ าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 คา่หอ้งพกัโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 

 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 500บาท/ทา่น/ทรปิ (ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์  Easy Boutique Myanma-Dec-PG-W32 

 
 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 
(ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท) 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ าที่

น่ังกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภยัและผลประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิ
สญูหายอนัเนือ่งมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความประมาทของตัว
ทา่นเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้  เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 


