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NT465
ทวัรพ์มา่ ย่างกุง้ หงสา อนิทรเ์ขวน 3 วัน 2 คนื (8M)
ทัวรพ์ม่า , 3 วัน 2 คนื ,

GRAND UNITED HOTEL  , IBIS HOTEL YANGON

ขอพร พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระธาตุปีเกดิปีมะเมยี 
ขอพรเทพทนัใจ สกัการะเจดยีโ์บตะทาวน์
ตกับาตรพระสงฆ ์1,000 รปู ณ วดัไจ๊คะวาย

สกัการะพระธาตุอนิทรแ์ขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน 
นมสัการพระนอนตาหวาน

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ยา่งกุง้ - หงสา - พระธาตอุนิทรแ์ขวน

08.00 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 เขา้ประต ู7 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย์
โดยมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก (กรุณานํากระเป๋าเล็กเตรียมสมัภาระสําหรับ 1 คนื เพอืขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวน)

10.40 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ โดยเทยีวบนิท ี8M336 (บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง)



11.25 น.
ถงึ สนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ผา่น พธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และดา่นศลุกากรเรียบรอ้ย (เวลาพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทกุทา่นเดนิทางไปยังเมอืง หงสาวด ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง เมอืงหลวงเกา่แกข่องมอญ
และอดตีราชธานีของพระเจา้บเุรงนอง

นมัสการ พระเจดยีช์ะเวมอรด์อร ์หรือ พระธาตมุุเตา พระเจดยีใ์นสมัยเดยีวกันกับพระเจดยีช์เวดากอง เป็นพระเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงหงสาวดี
เป็นเจดยีท์สีงูทสีดุในหงสาวด ีเป็นสญัลักษณ์แสดงความรุ่งเรืองของกรุงหงสาวด ีภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้
เป็นสถานทปีระกอบพธิศัีกดสิทิธ ิกอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไม่วา่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรือพม่า รวมทังพระเจา้บเุรงนองดว้ย
และเมอืครังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่หงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคนี์ นมัสการ ณ
จดุอธษิฐานศักดสิทิธ ิ

นําทา่นออกเดนิทางสู ่เมอืงไจโ้ถ ่แหง่รัฐมอญ ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับสะพานเหล็กทขีา้มผา่นแม่น ้าํสะโตง
แม่น ้าํทสีมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนนกสบัยาวเกา้คบื
ยงิขา้มแม่น ้าํถูกพระสรุกรรมาแม่ทัพหนา้พม่าทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอชา้ง

เดนิทางสู ่คนิปุนแคมป์ (เชงิเขาไจเ้ทยีว) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.5-3 ชวัโมง ถงึคนิปนุแคมป์
หยุดพักเพอืเปลยีนรถโดยสารทอ้งถนิเพอืขนึไปบนเขาไจเ้ทยีว ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนี 1 ชวัโมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง
เดนิทางถงึพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซงึมทัีศนียภาพทงีดงามมาก ทา่นจะเห็นภเูขาและทวิเขาซงึอยู่รอบ  ๆและตนืตาตนืใจ กับพระธาตอุนิทรแ์ขวน
ซงึอยู่ใกลท้พัีกมาก ใชเ้วลาเดนิเพยีง 10 นาท ี

พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรือ เจดยีไ์จท้โีย Kyaikhto Pagoda (Golden Rock) แปลวา่กอ้นหนิทอง อยู่สงูจากระดับน ้าํทะเล 1,200 เมตร
ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็ก  ๆสงูเพยีง 5.5 เมตร ตังอยู่บนกอ้นหนิกลม  ๆทตัีงอยู่บนยอดเขาอย่างหมนิเหม่ แตช่าวพม่ามักยืนกรานวา่ไม่มทีางตก
เพราะพระเกศาธาตศัุกดสิทิธทิบีรรจอุยู่ภายในพระเจดยีอ์งคย์่อม ทําใหห้นิกอ้นนีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดลุเรือยไป
ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจําปีเกดิของชาวลา้นนาใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค์

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทพัีก

หลังรับประทานอาหาร อสิระพักผอ่นหรือนังสมาธทิบีรเิวณองคพ์ระธาตตุามอัธยาศัย

ทพีกั
KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP หรือเทยีบเทา่ (ใกลก้ับพระธาตอุนิทรแ์ขวน)

วนัท ี2
พระธาตอุนิทรแ์ขวน - หงสา - ยา่งกุง้

เชา้
***อสิระทกุทา่นทําบุญตกับาตรทพีระธาตชุมทศันยีภาพในยามเชา้ตามอธัยาศยั***

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

หลังอาหารนําทา่นเดนิทาง กลบัเมอืงหงสาวด ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 

นําทา่นตักบาตร วดัไจค้ะวาย เพอืทําบญุใสบ่าตรขา้วสวยแดภ่กิษุ สามเณรนับพันรูป (ถา้ตอ้งการถวายสงิอนื  ๆก็สามารถนําไปไดต้ามกําลังศรัทธา
เชน่ สมุด และเครืองเขยีน สําหรับการศกึษาของภกิษุ สามเณร) สถานทแีหง่นีเป็นโรงเรียนสอนพระพทุธศาสนานักธรรมชนั ตรี โท และเอก 

นําชม พระราชวงับุเรงนอง ชมโถงทอ้งพระโรง และบรเิวณทเีคยเป็นตําหนักพระนางสพุรรณกัลยา ซงึเพงิเรมิขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมอืปี
2533 จากซากปรักหักพังทยัีงคงหลงเหลอือยู่ ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง
ปัจจบัุนยังขดุไม่เสร็จสนิสมบรูณ์ แตก็่สามารถเห็นไดว้า่ พระราชวังแหง่นีกวา้งใหญ่เพยีงใด

เทยีง



รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! กุง้แมน่้าํเมอืงหงสาวดี

บา่ย
นําทา่นนมัสการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว มอีายุเกา่แกก่วา่พันปี คน้พบเมอืชาวอังกฤษ สรา้งทางรถไฟ ไปมัณฑะเลย์
กราบนมัสการพระพทุธรูปนอน ทมีพีทุธลักษณะ ทสีวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ. 2524 ซงึเป็นทเีคารพนับถอืของชาวพม่าทัวประเทศ
และเป็นพระนอนทงีดงามทสีดุของพม่า อกีทังยังสามารถเลอืกหาเครืองไมแ้กะสลักทมี ีใหเ้ลอืกอย่างมากมาย ตลอดสองขา้งทาง
และยังสามารถเลอืกซอื ของฝาก อาทเิชน่ ผา้พม่า ของทรีะลกึตา่ง  ๆในราคาถูก 

จากนันนําทา่นนมัสการ พระพทุธรูปไจปุ้น ซงึบรูณะเมอื พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรูปปางประทับนัง โดยรอบทัง 4 ทศิ ประกอบดว้ย
องคส์มเด็จพระสมณโคดม สมัมาสมพทุธเจา้ (หันพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับพระพทุธเจา้ในอดตี 3 พระองคค์อื 1. พระพทุธเจา้โกนาคมโน
(ทศิใต)้ 2. พระพทุธเจา้กสุนัโธ(ทศิตะวันออก) 3. พระพทุธเจา้ มหากัสสะปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดย 4 สาวพนีอ้ง ทอีุทศิตน
ใหก้ับพระพทุธศาสนา สรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตน
ไม่ขอ้งแวะกับบรุุษเพศจากนันนําทกุทา่นเดนิทางกลับเมอืงย่างกุง้นําทกุทา่นนมัสการพระลาภมุนี พระพทุธรูปหยกขาว
ซงึเป็นพระรูปทแีกะสลักจากหนิอ่อนองคใ์หญ่ทสีดุของประเทศพม่า สขีาวสะอาดและไม่มตํีาหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง 24 ฟตุ หนัก 600 ตัน
เป็นพระพทุธรูปประทับนัง พระหัตถข์วาบรรจพุระบรมสารีรกิธาตทุอัีญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรีลังกายกขนึหันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค์
หมายถงึการไลศั่ตรูและประทานความเจรญิรุ่งเรือง นอกจากนียังมกีารนําหนิทเีหลอืมาสลักเป็นพระพทุธบาท ซา้ย-ขวา
ประดษิฐานอยู่บรเิวณดา้นหลังพระพทุธรูปดว้ย 

จากนันชม ชา้งเผอืก ทเีป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพม่า มสีขีาวเผอืกตลอดทังตัว มลัีกษณะทัง 9 ประการ ตรงตามตําราโบราณ
ซงึหาชมไดย้ากในปัจจบัุนจํานวน 3 ตัว

นําทกุทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระธาตปุระจําปีเกดิปีมะเมยี 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า
และยังเป็นพระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า โบราณสถานศักดสิทิธขิองโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสดุของเจดยีป์ระดับดว้ยทองคําแทห้อ่หุม้หนัก 23
ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีตา่ง  ๆบนยอดพระเจดยี ์ประดับดว้ยทับทมิขนาดเทา่ไขไ่ก่
สว่นบนยอดสดุประดับดว้ยเพชรทปีระเมนิคา่ไม่ได ้ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตขุองพระพทุธเจา้องคปั์จจบัุน และบรโิภคเจดยี ์(เครืองใช)้
ของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง 3 พระองค ์นมัสการ ณ จดุอธษิฐานศักดสิทิธ ิพรอ้มใบไมท้มีคีวามหมายถงึ “ชยัชนะและความสําเร็จ”

ค่าํ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
IBIS STADIUM HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ยา่งกุง้ - กรุงเทพฯ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นําทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สถานทรัีบพระเกศาธาตกุอ่นประดษิฐานทพีระมหาเจดยีช์เวดากอง ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่ง
ใหค้นสามารถเดนิเขา้ไปภายในได ้โดยอัญเชญิพระธาตปุระดษิฐานไวใ้นผอบทองคํา และของมคีา่ตา่ง  ๆทพีทุธศาสนกิชนนํามาถวายมากมาย 

จากนันนําทา่นสกัการะ โบโบย ีหรือ เทพทนัใจ เทพเจา้ศักดสิทิธขิองชาวพม่าและชาวไทย 

จากนันนําทกุทา่นชม พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีซงึเป็นพระทมีตีาสวยงามทสีดุในประเทศพม่า ชมพระบาททมีภีาพมงคล 108
ประการและพระบาทซอ้นกันซงึแตกตา่งกับศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟตุ ความสงู 16 ฟตุ

เทยีง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พเิศษ!! สลดักุง้มงักร+เป็ดปกักงิ

บา่ย
นําทา่นเลอืกซอืสนิคา้ท ีสกอ๊ตมาเก็ต หรือ ตลาดโบโจก๊ ซงึเป็นตลาดใหญ่ทสีดุของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสนิคา้ อาท ิอัญมณี
ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขมุ่ก งานไมส้กั ไมห้อมแกะสลัก งาชา้งแกะสลัก ผา้โสร่ง และผา้ตา่ง  ๆสง่ตรงจากเกาหลแีละญปีุ่ น ภาพเขยีนสนี ้าํ
และสนี ้าํมันอันงดงามในราคาถูก

สมควรแกเ่วลานําทกุทา่นเดนิทางไปยัง สนามบนิ เพอืเดนิทางกลับ กรุงเทพฯ



16.30 น.
เดนิทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเทยีวบนิท ี8M331 (บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง)

18.15 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรพ์มา่
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 11:37 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรพ์มา่

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิ และภาษีน ้าํมนั กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ(ตวักรุป๊)

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบุไวใ้นรายการ

• คา่ทพีกัตามทรีะบุไวใ้นรายการ (กรณพีกั 3 ท่านๆ ท  ี3 เป็นเตยีงเสรมิ)

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 20 กก.

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่งๆ ตามรายการทไีดร้ะบุไว ้

• คา่รถบรรทุกขนึพระธาตอุนิทรแ์ขวน

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่บัเงอืนไขของกรรมธรรม)์

• มคัคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง

อัตรานไีมร่วม

• คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 25 USD

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทนี ้าํหนักเกนิ 20 กก.

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท  ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิอกี

• คา่ธรรมเนยีมใชก้ลอ้งถา่ยรปูทวีดัประ-มาณ 300-500 จา๊ด

• คา่เสลยีงขนึลงพระธาตอุนิทรแ์ขวน 25 USD/ทา่น และคา่ทปิคนแบกเสลยีงขนึลงพระธาตอุนิทรแ์ขวน 8000 จา๊ด (กรณตีอ้งการนงัเสลยีง)

• คา่ภาษีเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพมิเตมิอกี

เงอืนไขพเิศษสําหรับการจองทัวร์

•  คณะจองจํานวนผูใ้หญ ่10 ท่าน ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทัวร์

• กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ, ซอืตวัรถไฟ, ซอืตวัรถโดยสาร และจองหอ้งพกั
เพอืประโยชนข์องลกูคา้

เงอืนไขการจอง

•  มดัจําท่านละ 5,000 บาท พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์

• สว่นทเีหลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วัน



เงอืนไขการยกเลกิ

•  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25-30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด หรอืเกบ็คา่ใชจ้่ายบางสว่นทเีกดิขนึจรงิ

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 11-24 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณี

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-10 วัน เกบ็คา่บรกิารทังหมด 100 %

วซีา่

•  ตงัแตว่ันท  ี11 สงิหาคม 58 เป็นตน้ไป

• บุคคลทถีอืหนังสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งขอวซีา่ สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วัน

หมายเหตุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• เนอืงจากสภาวะน ้าํมนัโลกทมีกีารปรบัราคาสงูขนึ ทําใหส้ายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษีน ้าํมนัขนึในอนาคต ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธเิกบ็คา่ภาษีน ้าํมนัเพมิตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษีน ้าํมนัใหมท่อีาจจะเกดิขนึ

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสบัเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ท่าน

• การไมร่บัประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย

• เมอืทา่นไดช้ําระเงนิมดัจาํหรอืทงัหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขตา่งๆ
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