
 
 
 
 
 
 
 
 

สายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย ์อนิเตอรเ์นชนัแนล 
เมนพูเิศษ!! สลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่ กุง้แมน่ า้เผา บฟุเฟ่ตซ์ฟีู้ ด+เบยีรไ์มอ่ ัน้  

แจกฟร!ี! ชุดอิม่บญุ ถงุผา้ รม่พบั โสรง่ เทพทนัใจ 

 
 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสาร

ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ความลา่ชา้ของ

เทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนื่องจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์

แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัยเป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยูเ่หนือความควบคมุ

ของบรษัิท ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆไดใ้นทกุกรณ ี

ก าหนดการเดนิทาง  เดอืน ตุลาคม - มนีาคม 2563 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 

ขาไป 8M336 BKK - RGN 10.40 – 11.25 

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL  (8M) 

ขากลบั 8M331 RGN - BKK 16.30 – 18.15 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
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.- 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

08.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู6 ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิเคาน์เตอร ์N  ของสายการ

บนิ MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระและบัตร

ขึน้เครือ่ง 

10.40 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยเทีย่วบนิที ่8M336 บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

11.25 น. ถงึสนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ (เวลาทีป่ระเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาท)ี หลงัจากผ่านพธิกีารทาง

ศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืง พรอ้มตรวจเชค็สมัภาระกอ่นออกเดนิทางแลว้  

  น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด(ีBAGO) ซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-

2 ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แม่น ้าเผา) 

จากนัน้น าทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda) เจดยีท์ีต่ัง้อยู่ใจกลางเมืองหงสาวด ีเป็น

เจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ศกัด ิส์ทิธิข์องประเทศเมยีนมาร ์คนไทยนยิมเรยีกว่า 

พระมหาเจดยีม์ุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชือ่กันว่าเป็นจุดที่

ศกัด ิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ี้เป็นศลิปะทีผ่สมผสาน

ระหว่างศลิปะของพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลนื พระเจดยีส์งู377 ฟุต สงูกว่าเจดยีช์เวดากอง 51 

ฟตุ มีจุดอธษิฐานทีศ่ักด ิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตรทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักทีม่หาศาล ตกลง

มายังพืน้ดา้นลา่งแตย่อดฉัตรกลบัยังคงสภาพเดมิและไม่แตกกระจายออกไป เป็นทีร่ ่าลอืถงึความศกัดิส์ทิธิโ์ดย

แท ้และสถานทีแ่ห่งนี้ยังเป็นสถานทีท่ี่พระเจา้หงสาลิน้ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณี

โบราณเพื่อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึน้ครองราชย์ ท่านจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิ ์และ

สามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสริมิงคล ซึง่เปรียบเหมือนดั่งค ้าจุนชีว ิตให ้

เจรญิรุ่งเรอืงยิง่ข ึน้ไป แลว้น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง ซ ึง่เพิง่เร ิม่ขดุคน้และบูรณะปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 2533 

จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลอือยู่ท าใหส้นันษิฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจา้หง

สาวดบีุเรงนอง ทา่นทีไ่ดร้ับค าสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ นอกจากนี้ยังเป็นทีป่ระทับของพระพี่นางสพุรรณ

กัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึทีเ่มืองหงสา แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได ้

เหลอืเพยีงแตร่่องรอยทางประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักต่างๆ ข ึน้มาใหม่โดยอา้งองิ

จากพงศาวดารและซากทีข่ดุคน้พบ 

29-31 มนีาคม 2563 11,900 4,500.- 

:: ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก :: 
 

ราคาอืน่ๆ 

1. ทารก INFANT (อายตุ า่กวา่ 2 ปี) ราคา 5,900 บาท 

2. จอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิราคา 9,900 บาท/ทา่น 

3. ราคาขา้งตน้ส าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้ ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิกรุณาเช็คกบัเจา้หนา้ที ่

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี – พระธาตมุเุตา – พระราชวงับุเรงนอง – ค ิม้ปูนแคมป์ –   

พระธาตอุนิทรแ์ขวน                                                                               (-/กลางวนั/เย็น)   



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

จากนั้นพาท่านเดนิทางสู ่พระธาตุอนิทรแ์ขวน องคเ์จดียข์นาดเล็ก ตัง้อยู่บนกอ้นศลิาใหญ่สูง 5.5 เมตร     

ปิดทองทัง้องค ์ซึง่ตัง้อยู่บนหนา้ผาอย่างหมิน่เหม่ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอนิทร์

แขวนนี้นับเป็น 1ใน 5มหาบูชาสถานสงูสดุของพุทธศาสนกิชนชาวพม่า ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะ

ถงึ  คิม้ปนูแคม้ป์ เพื่อท าการเปลีย่นเป็นรถเป็นรถทอ้งถิน่ซ ึง่เป็นรถบรรทกุขนาดหกลอ้ (เป็นรถประจ าเสน้ทาง

ชนดิเดยีวทีเ่ราจะสามารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางต่อประมาณ 1ชัว่โมง จะถงึจุดจอดรถที่

ข ึน้เขาพระธาตอุนิทรแ์ขวน หลงัจากนัน้จะใชว้ธิกีารเดนิเทา้ตอ่ไปเพือ่เขา้โรงแรม(รถทกุคันจะตอ้งมาจอดทีจุ่ด

นี้และใชว้ธิกีารเดนิเทา้ข ึน้ไป หากท่านไหนเดนิไม่ไหว สามารถจา้งลูกแบกได ้โดยราคาอยู่ทีก่ารต่อรองและ

ระยะทาง)  

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารของโรงแรมทีพ่กั 

 

หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะ

นมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ๊กท์โีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว หรอืกนัลม หรอื

ผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นทีน่ั่งมีความเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนืแต่ประตูเหล็กทีเ่ปิด

ส าหรับบุรุษเปิดถงึเวลา 20.00 น. เทา่นัน้ 

 

ตามคตกิารบูชาพระธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้อืเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ 

แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้ครบ 3 ครัง้ ผู ้

นัน้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทกุประการ 

ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวนได ้แต่ตอ้งเป็นทองค าเปลว 100 % 

เทา่นัน้ (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะทา่นสภุาพบุรุษ สว่นทา่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากทา่นสภุาพบุรุษเขา้

ไปปิดแทนได)้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  น าทา่นเขา้พักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

   

 

วนัที ่2 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน – ค ิม้ปูนแคมป์ – หงสาวด ี– วดัไจค้ะวาย – เจดยีไ์จปุ๊่ น - ชเวตาเลยีว –          

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

  

 

เชา้ตรู ่  เชญิทา่นนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวนหรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัยใสบ่าตรพระสงฆห์รือถวายขา้วพระพุทธ มชีดุ

จ าหน่ายบรเิวณวัด เมือ่ถวายขา้วพระพุทธนยิมจุดเทยีนตามก าลังวันหรือจ านวนอายุ นมัสการ พระธาตุอนิทร์

แขวน และนมัสการส ิง่ศกัด ิส์ทิธิบ์นภูเขา ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพบรเิวณรอบพระธาต ุพสิจูน์ความมหัศจรรย์

ว่าพระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไรโดยไม่ลม้หรอืหลน่ลงมา 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลงัอาหารแลว้ออกเดนิทางกลบัโดยรถบรรทกุหกลอ้ถงึคนิปูนแคม้ป์เปลีย่นเป็นบัสปรับอากาศเดนิทางสู ่เมอืง

หงสาวดี  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3ชั่วโมงซึง่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุ

เกา่แกก่ว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานทีส่ าคญัในหงสาวด ี 

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

ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอหรืออาหารแหง้ไปบรจิาคทีว่ัดแห่งนี้ได ้

หรอืจะบรจิาคปัจจัย (ควรเตรยีมแลกเงนิจ๊าดไวส้ าหรับท าบุญ) หรอืท าบุญขา้วสารก็ไดเ้ชน่เดยีวกนั 

จากนัน้ชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น ซ ึง่บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มพีระพุทธรูปปางประทับ น่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ย

สมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์

คอื พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกุสนัธะ(ทศิตะวันออก)และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ(ทศิ

ตะวันตก)สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอุ่ทศิตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่

ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ แตต่อ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ร ่าลอืกนัว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองคท์ีน่อ้งสรา้งนัน้เกดิ

รอยรา้วขึน้ทนัท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

จากนั้นน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีวหรอืพระนอนยิม้หวาน พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธ

ลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ สรา้งในปี พ.ศ.2524 ซ ึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่าทั่วประเทศและ

เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์

เจา้ทตัจทีีย่่างกุง้ แตก่็งดงามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลกัษณะทีไ่ม่เหมอืนกบัพระนอน

ของไทย    

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แม่น ้าเผา) 

 

 

หลงัรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางกลบักรุงย่างกุง้(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 

น าท่านชม เจดยีโ์บตาทาวน ์(Botataung Pagoda) สรา้งขึน้โดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น โดยเจดยีแ์ห่งนี้ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึ

พบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมธาตุ2 องค ์พระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิกว่า700 องค ์จารกึดนิเผา

ภาษาบาล ีและตวัหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใตท้ีเ่ป็นตน้แบบภาษาพม่าภายในเจดยีป์ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนั

งดงาม และมมีุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์น าท่านสกัการะขอพรจาก เทพทนัใจ(นัตโบโบยี)   

ซ ึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่ว่าอธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา วธิีการ

สกัการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย หรือผลไมอ้ื่นๆมา

สกัการะ จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิบาท หรอืจ๊าด ก็ได ้(แตแ่นะน าใหเ้อาเงนิบาทดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย) ไปใสม่ือ

ของนัตโบโบยี 2 ใบ จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องนัตโบโบยีไหวข้อพรแลว้ดงึกลบัมา 1 ใบ เอามา

เก็บรักษาไวเ้ป็นขวัญถงุ อกีหนึง่ใบใหห้ยอดตูท้ าบุญ 

เสร็จแลว้น าทา่นขา้มฝ่ังไปอกีฟากหนึง่ของถนนเพือ่สกัการะ เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มี๊ ยะ โดยตามต านาน

เลา่ว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ จงึรักษาศลี และไมท่านเนื้อสตัวจ์น

เมื่อส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ วธิีการสกัการะเทพกระซบิ (อะมาดอว์

เมี๊ ยะ) ใหบู้ชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้เมื่อบูชาเสร็จแลว้ใหไ้ปป้องปากกระซบิเบาๆ ทีข่า้งหูทา่น

ถงึเรือ่งทีเ่ราจะขอพรโดยหา้มใหค้นอืน่ไดย้นิเรือ่งทีเ่ราขอโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นกราบนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรือ ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้มหา

เจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในพม่าสถานทีแ่ห่งนี้มีลานอธฐิานจุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม ้

ธูปเทยีนไปไหวเ้พื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากองณลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคลนอกจากนี้

รอบองคเ์จดีย์ยังมีพระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระ

ประจ าวันเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติ พระเจดยีน์ี้ไดร้ับการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาล องค์

เจดยีห์่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยี่สบิสามตนั ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้



 

 

 

จ านวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองค ์บนยอดประดบัดว้ยเพชรพลอย

และ อัญมณีตา่งๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดเจดยี์ ทา่นจะไดช้มความงามของวหิาร

สีท่ศิซ ึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกช ิน้ที่

รวมกันขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมีต านานและภูมหิลังความเป็นมาทัง้ส ิน้ ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษ

พยายามจะยืดเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีก่อน อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าข ึน้จากแม่น ้าได ้

ภายหลังชาวพม่าชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ี่เดมิ จงึถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็น

ระฆงัศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆงั3ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่สมความปรารถนา จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญ

มณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุด ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, 

สแีดง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลัมเม สตัตงั 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 ิตุระโต 

อหัง วันทาม ิธาตโุย อหัง วันทาม ิสพัพะทา อหัง วันทาม ิสริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

  
พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นเมนสูดุพเิศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุง้มงักรสดๆ ทานไดไ้มอ่ ัน้ ที ่

Pan Pacific Hotel 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

                        บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันเกิด อาทติย ์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร ์

สัตว ์

สัญลักษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

 

 

   
หลงัจากน ัน้ท าทา่นเขา้พกัโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

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

                                                                                                                         (เชา้ / กลางวนั / -)                                                                                        

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านชม เจดยีเ์จ๊าทตัจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่ีความสวยงามทีส่ดุ มขีนตา

ทีง่ดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระ

พุทธไสยาสนเ์ป็นศลิปะพม่าทีง่ดงามโดยมีขนาดความยาวขององค7์0เมตร จากนัน้ขบัรถชมตัวเมืองย่างกุง้ชม

วถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นย่านใจกลางกรุงย่างกุง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊อองซาน (Scott Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวเมยีนมาร ์สรา้งขึน้โดย

ชาวสกอ๊ตในสมัยทีเ่มียนมารย์ังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ ลกัษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลงั สนิคา้ทีจ่ าหน่าย

ในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้

อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  **หากซือ้ส ิน้คา้ทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย

ทกุครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ** 

(หากวันที่เดนิทางเกดิเหตุใหไ้ม่สามารถเที่ยวชมตลาดได ้ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรมไปชมหา้งตรงขา้ม

แทน) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูสลดักุง้มังกร เป็ดปักกิง่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นชม ปางชา้งเผอืก (Elephant Camp) ซึง่ในประเทศไทยไม่มีใหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน แต่ทีป่ระเทศพม่า

ป่าเขายังมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนขา้งสงู ท าใหส้ามารถพบชา้งเผอืกไดช้มไดเ้ห็นกนัอยู่และชา้งเผอืกนัน้ตรงตาม 

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

แลว้น าทา่นเขา้ชม วดัพระหนิออ่น (White Marble) เป็นพระทีส่รา้งข ึน้จากหนิอ่อนเพยีงกอ้นเดยีว โดยใชช้า่ง

ผมีอืทีด่ทีีส่ดุของประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมอืงย่างกุง้ นยิมมากราบขอพรกนัมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.30 น. สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

16.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพมหานครโดยสายการบนิ MYANMAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่8M331 

 ** บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

18.15 น. เดนิทางถงึกรุงเทพมหานครโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

  

 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นทีพ่อใจ  
แลว้จงึวางมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

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

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการท่องเทีย่ว 

 น ้าหนักกระเป๋า 20 KG 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกัน 

 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกันอบุัตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด **เกนิ 20 กก. 

 คา่ธรรมเนียมวซีา่ 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการทอ่งเทีย่ว ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์มนิิบาร์
และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 

 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ท่านละ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ (บงัคบัตามระเบยีบธรรมเนยีมประเทศ
คะ่)  

 ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามแตส่นิน า้ใจของทุกท่าน (ไมร่วมในคา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ผูช้่วยคนขบัรถ แต่
ไมไ่ดบ้งัคบัคะ่) 

 
 

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

**คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหัวหนา้ทัวร์** 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 

การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน  15 ทา่นขึน้ไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทางหรอื เปลีย่นแปลงราคา 

ส าคญัมาก!!! กรณุาอา่นและท าความเขา้ใจ PASSPORT 

ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 



 

 

 

 
เง ือ่นไขการช าระเงนิ 

 ช าระคา่มัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน 

(ชว่งเทศกาลมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท) 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการัน

ตมีัดจ าทีน่ั่งกับทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพั่กต่างๆ ทาง

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 
 เมื่อออกตั๋วแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าให้เดนิทางไม่ได้ไม่สามารถขอคนืค่าต ั๋วได ้

เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึน้
ไป 

 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามัน

เพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุ
สดุวสิัย หรอืเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านึงถงึความปลอดภัยและ

ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 
 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตุการณ์สดุวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การ

ยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และ

อบุัตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 
 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมไดเ้นื่องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ทีอ่ยู่

เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 
 กรณีที่ท่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 

หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตาม
ประเทศที่ระบุไว ้ เนื่องจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 

หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 
 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกับคณะทัวร ์หากทา่นถกู

ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 
ทัง้สิน้ 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

 

 


