
 
 
 

         

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

เมนพูเิศษ!!! เมนเูป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร+กุง้แมนํ่า้เผา 

 

เดนิทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

พเิศษสดุ++ น ัง่เลา้จนบ์างกอกแอรเ์วย ์บรกิารอาหารรอ้นและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 สกัการะ เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
 สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน  
 ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู  
 ชมความงดงามอรา่มตาสทีองที ่เจดยีช์เวดากอง มหาเจดยีศ์ักดิส์ทิธิท์ีสํ่าคัญของพมา่ 
 ขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่ 
 ชอ้ปป้ิง ตลาดสกอ๊ต 

 

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

 

 

DATE EASY BOUTIQUE MYANMAR MEAL HOTEL 

D1. 
กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ-ยา่งกุง้ – พระตาหวาน-ตลาดสกอ๊ต  – เจดยีโ์บ
ตาทาวน ์– เทพทนัใจ –เทพกระซบิ –   เจดยีช์เวดากอง 

 -/-/D ยา่งกุง้ 

D2. 
พระหนิออ่น–ชา้งเผอืก–เมอืงบะโค-เจดยีช์เวมอดอร ์– พระราชวงับเุรง
นอง-เจดยีไ์จปุ้่ น–  พระนอนชเวตาเลยีว–พระไฝเลือ่น – พระธาตอุนิทร ์
แขวน(รวมรถขึน้พระธาต)ุ 

BF /L 
/D 

อนิทรแ์ขวน 

D3. วดัไจค้ะวาย -ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ BF /L/- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้ – พระตาหวาน-ตลาดสกอ๊ต  – เจดยีโ์บตาทาวน ์ – เทพทนัใจ –เทพ
กระซบิ –   เจดยีช์เวดากอง 

10.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์
Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ทีอํ่านวยความสะดวกแกท่กุทา่น  

13.45 น.    ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้โดยเทีย่วบนิ PG 707** บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

14.35 น.      เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน  นมสัการพระพทุธรปู
นอนทีม่คีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึง่เป็นพระทีม่คีวามพระทีม่คีวามสวยทีส่ดุมขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพ
มงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 
จากนัน้ นําทา่นเทีย่วชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน หรอื ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้งขึน้
โดยชาวสกอ๊ตในสมยัทีย่งัเป็นอาณานคิมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลัง สนิคา้ทีจํ่าหน่าย
ในตลาดแหง่นีม้หีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลักจาก
ไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้สําเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้   
(หากซือ้ส ิน้คา้หรอือญัมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทกุคร ัง้ เนือ่งจากจะตอ้งแสดงให้
ศลุกากรตรวจ)จากนัน้ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่บรรจพุระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 
รปู ไดนํ้ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์หง่นีถ้กูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศ
ทองคําบรรจพุระเกศาธาตแุละพระบรมธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพทุธรปูทอง เงนิ สํารดิ 700 องค ์และจารกึ
ดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ภายในเจดยีท์ีป่ระดับดว้ยกระเบือ้ง
สสีนังดงาม และมมีมุสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์จากนัน้ นําทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอื 
พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี 
เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไมโ้ดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอื
ผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากน ัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจา๊ด ก็ได ้
(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนตัโบโบยสีกั 2 ใบไหวข้อ
พรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน ัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิว้ชีข้องนตัโบโบย ีแคน่ี้
ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว ้
จากน ัน้นําทา่นขา้มฝั่งไปอกีฟากหนึง่ของถนนเพือ่สกัการะเทพกระซิ บ ซึง่มนีามวา่ “อะมาดอวเ์มี๊ยะ ” 
ตามตาํนานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รกัษาศลี ไม่
ยอมกนิเนือ้สตัวจ์นเมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนตั  ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้  ซึง่การขอ
พรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ช าวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ีก้นัมากเชน่กนั  การบชูา
เทพกระซบิ บชูาดว้ยน้ํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

 ราคาโปรโมช ัน่ : ไมม่รีาคาเด็ก  

23 – 25 ม.ิย. 60 12,900.- 3,500.- 

30 ม.ิย. – 2 ก.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

08 – 10 ก.ค. 60  
(วนัอาสาฬหบชูา) 

16,900.- 3,500.- 

21 – 23 ก.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

28 – 30 ก.ค. 60  
(วนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา รชักาลที ่10) 

16,900.- 3,500.- 

12 – 14 ส.ค. 60  
(วนัแมง่แหง่ชาต)ิ 

16,900.- 3,500.- 

25 – 27 ส.ค. 60 13,900.- 3,500.- 

08 – 10 ก.ย. 60  12,900.- 3,500.- 

22 – 24 ก.ย. 60 13,900.- 3,500.- 



 

 

 

 

 

 

 

นําทา่นชมและนมสัการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพัน
หา้รอ้ยกวา่ปี  เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดิ มของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่  
สถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ  ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีน ไป
ไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคล  นอกจากนี้
รอบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจําวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรง
นํา้พระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ  พระเจดยีน์ีไ้ดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลาย
รัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทัง้หมดน้ําหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุอง
พระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครือ่งอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค์  บนยอดประดับดว้ย
เพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ จํานวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความ
งามของวหิารสีท่ศิ ซึง่ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรม
ทกุชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้  ชมระฆงัใบใหญท่ี่
องักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน้ํ่ายา่งกุง้เสยีกอ่นองักฤษกูเ้ทา่ไหรก่็ไมข่ ึน้ภายหลังชาวพมา่ ชว่ยกนั
กูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามคัคซี ึง่ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศักดิส์ทิธิ ์ใหต้รีะฆงั 3 
ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการจากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแต่
ละจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 
 
 

                              
 

 
สรง
นํา้
สิง่

ศกัด ิส์ทิธิป์ระจําวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวดากอง 

คาํไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
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  นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SUMMIT PARK VIEW HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4ดาว++ 

 

 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์

ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



วนัทีส่อง พระหนิออ่น–ชา้งเผอืก–เมอืงบะโค-เจดยีช์เวมอดอร ์ – พระราชวงับเุรงนอง-เจดยีไ์จปุ้่ น–  
พระนอนชเวตาเลยีว–พระไฝเลือ่น – พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมรถขึน้พระธาตุ) 

 
เชา้       บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

ทา่นเขา้ชม พระหนิออ่น  เป็นพระทีส่รา้งขึน้จากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีวเทา่นัน้ โดยใชช้า่งผมีอืดทีีส่ดุของ
ประเทศพมา่ ปัจจบุนัชาวเมอืงยา่งกุง้ นยิมมากราบขอพรกนัมากมาย นําทา่นชม ปางชา้งเผอืก  ซึง่ในประเทศ
ไทยไมม่ใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจบุนั ในประเทศพมา่เองป่าเขาอดุมสมบรูณ์ และยงัมชีา้งเผอืกใหไ้ดช้ม ไดเ้ห็นกนัอยู่
และ ชา้งเผอืกนัน้ตอ้งตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คอื 1. งาอุม้บาตร 2. ผวิเปลอืกมะนาว 3. หลังโคง้
เหมอืนคันธนู 4. หางผู ่5. เล็บขาว เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค  ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ของเมอืงมอญโบราณที่ ย ิง่ใหญ ่และ อายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 
กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.ผา่นชมสสุานสงครามเกาเทยีน  เป็นสสุานของเหลา่ทหาร
สมัพันธมติรในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่ 2 อยูอ่อกไปจากตัวเมอืงยา่งกุง้ประมาณหนึง่ชัว่โมง สามารถเหมาร ถ
แท็กซีไ่ปจากตัวเมอืงได ้สว่นรถโดยสารสาธารณะไมแ่น่ใจวา่มผีา่นไหม สว่นตัวเดนิทางดว้ยรถตูท้ีเ่หมาไปวัด
พระธาตอุนิทรแ์ขวน และไดแ้วะทีน่ีต่อนขากลับ ลักษณะสถานทีก่็คลา้ยกบัสสุานสมัพันธมติรทีเ่มอืงกาญ เป็น
สนามหญา้กวา้งๆ ประดับดว้ยดอกไม ้มสี ิง่กอ่สรา้งรปูโคง้ ประดั บแผน่หนิออ่นทีส่ลักชือ่ผูเ้สยีชวีติจากสงคราม 
บรรยากาศเงยีบสงบ และน่าเศรา้ทีเ่ห็นหลมุศพมากมายจากสงครามโลกในครัง้นี ้ ทา่นเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยู่
ใจกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคูเ่มอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  บชูาสถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ 
เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุเุตา ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้ นําทา่นนมสัการ ยอดเจดยี์
หักซึง่ชาวมอญและชาวพมา่เชือ่กนัวา่เป็นจดุทีศ่ักดิส์ทิธิม์าก ซึง่เจดยีน์ี ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย 
เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ีเ้ป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งศลิปะพมา่และศลิปะ ของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระ
เจดยีส์งู 377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลง
มาเมือ่ปี พ .ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักทีม่หาศาล ตกลงมายงัพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตก
กระจายออกไป เป็นทีร่ํ่าลอืถงึควา มศักดิ-์สทิธโ์ดยแท ้และสถานทีแ่หง่นีย้งัเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ดํา 
ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์ทา่นจะ
ไดน้มสัการ ณ จดุอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ ์และสามารถนําธูปไปคํา้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพื่ อ
เป็นสริมิงคล  ซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่คํา้จนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป  จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงั
บเุรงนอง และ บลัลงักผ์ ึง้ (Kanbawza Thardi Palace) ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ .ศ.
2533 จากซากปรักหักพังทีย่งัหลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับของ พระ
เจา้บเุรงนอง ทา่นผูท้ีไ่ดรั้บคําสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นทีป่ระทับของ พระนางสพุรรณกลัยา และ 
สมเด็จพระ นเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุนั 
พระราชวังแหง่นีไ้ดเ้หลอืเพยีงแตร่อ่งรอยทางประวัตศิาสตร ์และถกูสรา้งจําลองพระราชวังและตําหนักตา่งๆ 
ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร จากนัน้นําชม  เจดยีไ์จปุ๊่ น สรา้งในปี 1476 มพีระพทุธรปูปางประทับน่ัง
โดยรอบทัง้ 4 ทศิ สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพทุธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทาง
ทศิเหนอื) กบัพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวันตก) เลา่กนัวา่สรา้งขึน้
โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่พีทุธศรัทธาสงูสง่และ ตา่งใหส้ตัยส์าบานวา่จะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 
สาวหนไีปแตง่งาน ร่ําลอืกนัวา่ทําใหพ้ระพทุธรปูองคนั์น้เกดิรอยรา้วขึน้ทันท ี 

 

 

นําทา่นนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว  กราบนมสัการพระพทุธรปูนอนทีท่ีม่พีทุธลักษณะทีส่วยงาม
ในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพมา่ทั่วประเทศและเป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุ
ของพมา่ องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญเ่ทา่พระพทุธไสยาสนเ์จา้ทัตจทีีย่า่งกุง้ แตก่็งาม
กวา่โดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลักษณะทีไ่มเ่หมอืนกบัพระนอนของไทยจากนัน้นําทา่ น
นมสัการ วดัไจป๋๋อรอ (วดัพระไฝเลือ่น ) มอีายมุากกวา่ 2,000 ปี ซึง่มเีรือ่งราวเลา่มากมายเกีย่วกบัสถานที่
แหง่นี ้รายการ National Geographic Society ไดเ้คยมาถา่ยทําสารคดทีีน่ีม่ากกวา่ 10 ครัง้ ซึง่ในแตล่ะครัง้
ตําแหน่งไฝทีบ่รเิวณหนา้ผากจะไมต่รงกนัเลยซึง่เป็นเรือ่งมหัศจรรยม์าก  
 

กลางวนั   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ!!กุง้แมนํ่า้เผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั 
 
 
 
 
 
จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิม้ปนูแคม้ป์  
เพือ่ทําการเปลีย่นเป็นรถทอ้งถิน่ เป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวทีเ่รา 



จะสามารถขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสกัพัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา  
นําชม เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหนิ
ทอง อยูส่งูจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็ กๆสงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิ
กลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มกัยนืกรานวา่ไมม่ทีางตกเพราะพระเกศาธาตศุักดิส์ทิธิท์ี่
บรรจอุยูภ่ายใน  พระเจดยีอ์งคย์อ่มทําใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตุ
ประจํา ปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใ้หถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้  จฬุา
มณีบนสรวงสวรรค์  โดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีค้รบ  3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุ
ความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทกุประการ 
ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ ทองคาํไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะ
สภุาพบรุษุ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 

  ทา่นเขา้สูพ่กัที ่YOEYOELAE HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  
นําชม เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา่ กอ้นหนิ
ทอง อยูส่งูจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆสงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิ
กลมๆ ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มกัยนืกรานวา่ไมม่ทีางตกเพราะพระเกศาธาตศุักดิส์ทิธิท์ี่
บรรจอุยูภ่ายในพระเจดยีอ์งคย์อ่มทําใหห้นิกอ้นนีท้รงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรือ่ยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตุ
ประจํา 
ปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีใ้หถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้ 
จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชือ่วา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนีค้รบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีต่
ความสขุความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทกุประการ 
ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองคาํไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะ
สภุาพบรุษุ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 

           บรกิารอาหารคํา่ (4) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม จากนัน้ทา่นสามารถขึน้ไปนมสัการหรอืน่ังสมาธทิีพ่ระ
เจดยีไ์ดต้ลอดทัง้คนื แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสําหรับสภุาพบรุษุ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรยีม เสือ้กนั
หนาว หรอืกนัลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเนือ่งจากบรเิวณพืน้ทีนั่น้มคีวามเย็นมาก 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม  วดัไจค้ะวาย -ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ 
05.00 น.      อรณุสวัสดิย์ามเชา้ อสิระตามอธัยาศัย สําหรับผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน อาหารทีจ่ะใสบ่าตร

สามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จําหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธ้ปูเทียน ประมาณ 300-500 
จ๊าต ทําบญุตามอธัยาศัย    

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
07.30 น.      อําลาทีพ่ัก นําทา่นออกเดนิทางกลับ  เปลีย่นน ัง่รถ  ถงึคิม้ปนูแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 
  พรอ้มนําทา่นเดนิทางสูก่รงุหงสาวด ีจากนัน้นําทา่น  ตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ทีว่ดัไจค้ะวาย  

สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก  ทา่นสามารถนําสมดุ ปากกา 
ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ดห้รอืบรจิาคปจัจยัใหก้บัทา่น (ควรเตรยีมแลกแบงคเ์ล็กๆไวสํ้าหรบั
ทําบญุ) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  
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  
แลว้จงึวางมดัจําเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 

 

 

การเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีเ้นือ่งจากสภาพ ลม ฟ้า 
อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ัน้แตจ่ะคาํนงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์อง

หมูค่ณะเป็นสําคญั โดยไมท่ําใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 



** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํา่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน้ํามนั 
 คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วหรอืระดับเดยีวกนั 
 คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ทีค่อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่ง  ๆ
 คา่ระวางกระเป๋าน้ําหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิกําหนด 
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร- เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ยของแตล่ะประเทศ 
 ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 500บาท/ทา่น/ทรปิ (สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงือ่นไขการชําระเงนิ 

 ชําระคา่มดัจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
(ชว่งเทศกาลมดัจําทา่นละ 10,000 บาท) 

 ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
เงือ่นไขการยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจําเต็มจํานวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจําที่

น่ังกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน
สทิธิไ์มค่นืคา่มดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 เมือ่ออกตั๋วแลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการทําใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรับขึน้ภาษีน้ํามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน้ํามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 

 ตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 

หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและผล ประโยชนข์อง
คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

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

 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมไดเ้นือ่งจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ
ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีท่า่นสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานทีใ่ดๆ ก็ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเ ขา้-ออกตามประเทศที่
ระบไุว ้ เนือ่งจากการครอครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุล
ใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธ
ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 
ทัง้หมด 


