
     
 

พม่า หรือเมียนมาร์ (Myanmar) ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียท่ีนกัท่องเท่ียวต่างช่ืนชมความงามแบบธรรมชาติและช่ืนชม
ศิลปะและวฒันธรรมท่ีงดงามถวิลหาและอยากจะเขา้ไปสัมผสันานมาแลว้ท่ีเมืองยา่งกุง้ติดอยูใ่นมิติของกาลเวลา ท่ีบิดเบือน 
เลือนราง เมืองโบราณแห่งน้ีเคยอบอวลไปดว้ยไอร้อน ฝุ่ นผงธุลีดิน และสรรพส าเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่
ตึกรามเก่า ๆ ท่ีชาวองักฤษสร้างไว ้บนทอ้งถนนก็มีแต่รถประจ าทาง ท่ีแน่นขนดั แทก็ซ่ีรุ่นคุณปู่ และสามลอ้ ท่ีเก่าจวนจะพงัมิ
พงัแหล่ แต่ในช่วงไม่ก่ีปีสุดทา้ยของศตวรรษท่ี 20 ยา่งกุง้ไดพ้ลิกเปล่ียนโฉมหนา้ไป ตึกรามอนัเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อ
สร้างโรงแรม กบัอาคาร ส านักงานท่ีสูงระฟ้าข้ึนมาแทนท่ี แต่นั่นไม่ได้ท  าให้เสน่ห์ ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของ
นกัท่องเท่ียว พาหนะท่ีทนัสมยั ช่วยใหเ้ดินทางไดส้ะดวกสบายข้ึนและแมถึ้งวา่จะมีตึกสูงข้ึนแซมอยู ่กบัหมู่โบราณสถาน แต่
วถีิชีวติของผูค้นกลบัเปล่ียนแปลงไปนอ้ยกวา่  
หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณท่ีมีอายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี 
อาทิ นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า, พระราชวงัแห่งกรุงหงสาวดี และมหาเจดีย ์
โบราณสถานท่ีมีความงดงามแห่งหน่ึงของหงสาวดี  
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิ (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหวัฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ท่ีเมืองไจก้์
โถ่ อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดบั น ้าทะเล 3,615 ฟุต ลกัษณะเด่นของพระ



 

ธาตุอินทร์แขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยูบ่นหนา้ผาสูงชนัอยา่งหม่ินเหม่ เหมือนจะหล่นและทา้ทาย
แรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอยา่งเหลือเช่ือ พระธาตุอินทร์แขวนนบัเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีชาวพม่าตอ้งไปสักการะ 
และยงัเป็นพระธาตุประจ าปีจอ (สุนขั) ท่ีคนเกิดปีน้ีตอ้งไปนมสัการสักคร้ังหน่ึงในชีวิตชาวพม่าเช่ือวา่ ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการ
ครบ 3 คร้ังแลว้จะมีแต่ความสุขความเจริญ 
 
 
 
 
 
 

วดัไจ้คะวาย                        พระมหาเจดีย์มุเตา           พระราชวงับุเรงนอง 
วดัพระไฝเลือ่น                        พระธาตุอนิทร์แขวน         พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น 
พระนอนยิม้หวาน     พระเจดีย์โบตะตอง          เทพทันใจ 
เทพกระซิบ             เจดีย์ชเวดากอง              ตลาดโบโจ๊ก 
วดับารมี                  พระหินอ่อน                     ปางช้างเผอืก 

ก าหนดการเดินทาง 

 ซีรีย์ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอนิทร์แขวน 2n3d 

เดือน วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ไม่มีราคาเด็ก 

ราคาทารก พกัเดี่ยวเพิม่ seat 

ก.พ.-63 

01-03 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
02-04 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
07-09 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
08-10 13,900.- 3900.00 3,500.- 21 
09-11 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
14-16 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
15-17 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
16-18 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
21-23 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
22-24 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
23-25 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 

28 ก.พ.-01 มี.ค. 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 

มี.ค.-63 
01-03 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
06-08 13,900.- 3900.00 3,500.- 21 
07-09 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 



 

08-10 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
13-15 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
14-16 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
15-17 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
20-22 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
21-23 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 
22-24 11,900.- 3900.00 3,500.- 21 

เม.ย. 63 
4-6(Bus 1) 12900.00 3900.00 3,500.- 21 
4-6(Bus 2) 12900.00 3900.00 3,500.- 21 

24-26 11900.00 3900.00 3,500.- 21 

พ.ค. 63 

1-3(Bus 1) 12900.00 3900.00 3,500.- FULL 

1-3(Bus 2) 12900.00 3900.00 3,500.- FULL 

2-4(Bus 1) 12900.00 3900.00 3,500.- FULL 

2-4(Bus2) 12900.00 3900.00 3,500.- FULL 
4-6(Bus 1) 12900.00 3900.00 3,500.- 21 
4-6(Bus 2) 12900.00 3900.00 3,500.- 21 

22-24 10900.00 3900.00 3,500.- 21 
29-31 10900.00 3900.00 3,500.- 21 

มิ.ย. 63 
5-7 10900.00 3900.00 3,500.- 21 

19-21 10900.00 3900.00 3,500.- 21 

ก.ค. 63 
4-6(Bus 1) 12900.00 3900.00 3,500.- 21 
4-6(Bus 2) 12900.00 3900.00 3,500.- 21 

17-19 10900.00 3900.00 3,500.- 21 

ส.ค. 63 
7-9 10900.00 3900.00 3,500.- 21 

21-23 10900.00 3900.00 3,500.- 21 

ก.ย. 63 
4-6 10900.00 3900.00 3,500.- 21 

25-27 10900.00 3900.00 3,500.- 21 

ต.ค. 63 
9-11 11900.00 3900.00 3,500.- 21 

16-18 11900.00 3900.00 3,500.- 21 
 
 
 
 
 



 

วนัแรก       กรุงเทพ- ย่างกุ้ง– หงสาวดี-พระธาตุอนิทร์แขวน                    
(B/L/D) 

04.15น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์พบ
เจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

06.45น.  เหินฟ้าสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบินนกแอร์ เทีย่วบินที ่DD 4230  
07.30น.  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงยา่งกุง้(เวลาท่ีประเทศพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) หลงัจากผา่นพิธีการ

ทางศุลกากรและตรวจคนเขา้เมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง (ก่อนออกเดินทางทาง
มคัคุเทศกจ์ะแจกโสร่งและเทพทนัใจใหแ้ก่ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง)  

 จากน้ันน าท่านไปรับประทานอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร ต้มย ากุ้ง ร้านอาหารพื้นเมืองช่ือดงัของพม่า บริการ
ดว้ยอาหารต่ิมซ าสไตลพ์ม่า 

 
 
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี(BAGO) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ80กม.(ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) ผา่นชม สุสานสัมพนัธมิตร ยคุสมยัพม่ารบกบัญ่ีปุ่นในสงครามโลกคร้ังท่ี 2  
 
 
 
 
 
 

จากนั้น น าท่านนมสัการ เจดียช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda)คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดียมุ์เตา 
ซ่ึงเป็นเจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดีและยงัเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาชา้
นาน แล้วน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซ่ึงเพิ่งเร่ิมขุดค้นและบูรณะปฏิสังขรณ์เม่ือปี 2533 จากซาก
ปรักหักพงัท่ียงัหลงเหลืออยูท่  าให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งน้ีเป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดี
บุเรงนองปัจจุบนั 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุง้แม่น ้าเผา) 
 น าคณะเดินทางสู่ เมืองไจ๊ก์ทีโย (Kyaikhtyo) ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2-3 ชัว่โมง จากนัน่น าชม วดัพระไฝเล่ือนหรือ วดัไจท้์
ปอลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเล่ือน   เป็นพระพุทธรูปท่ีมีอายุ
มากกว่า2,000ปีโดยมีเร่ืองเล่ากันว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีลอยน ้ ามาติดอยู่ใกล้ๆวดัจากนั้นชาวพม่าได้เอา



 

พระพุทธรูปมาประดิษฐานไวท่ี้วดัแลว้ปิดทององคพ์ระทั้งองคต่์อมาในต าแหน่งท่ีหางคิ้วไดมี้จุดๆเหมือนไฝ
เกิดข้ึนจะปิดทองก่ีคร้ังก็ยงัเกิดเป็นจุดด าๆอยูต่ลอด ทางวดัจึงไม่ไดปิ้ดทองตรงท่ีต าแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียก
พระองคน้ี์กนัวา่ พระไฝเล่ือน 

 
 
 
 
 
 
 

ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจก๊ที์โย) หยดุพกัเพื่อเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อข้ึนบนภูเขาไจก้ที์โยใชเ้วลา 
เดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1ชัว่โมง น าท่านขึน้กระเช้าสู่พระธาตุอนิทร์แขวน ชมทศันียภาพอนัสวยงาม
สองขา้งทางพร้อมสัมผสัความเยน็ซ่ึงจะค่อย ๆ เยน็ข้ึน เร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน พระ
ธาตุอินทร์แขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่สูง5.5เมตรปิดทองทั้งองคซ่ึ์งตั้งอยูบ่นหน้า
ผาอยา่งหม่ินเหม่ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทร์แขวนน้ีนบัเป็น 1ใน5มหาบูชา
สถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศกัราช 2534 
มาลา ค าจนัทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารของโรงแรมทีพ่กั 
หลงัอาหารค ่าเชิญท่านไปนมสัการพระธาตุตามอธัยาศยั สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ถา้จะ
นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จก๊์ทีโย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาว หรือกนัลม 
หรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เพราะพื้นท่ีนัง่มีความเยน็มาก พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ี
เปิดส าหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
  น าท่านเขา้พกัโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรือเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 



 

 
วนัทีส่อง      พระธาตุอนิทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง                                          (B/L/D) 

เช้าตรู่ เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใส่บาตรตาม
อัธยาศัยใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ มี ชุด
จ าหน่ายบริเวณวดั เม่ือถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตาม
ก าลงัวนัหรือจ านวนอายุ นมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน และ
นมสัการส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ 
ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรยว์่าพระธาตุองค์น้ีตั้งอยู่ได้
อย่างไรโดยไม่ลม้หรือหล่นลงมานมสัการพระเจดียไ์จ๊ก์ทีโย 
ก่อนกลบั 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
หลงัอาหารแลว้ออกเดินทางกลบัโดยรถบรรทุกหกลอ้ถึงคินปูนแคม้ป์เปล่ียนเป็นบสัปรับอากาศเดินทางสู่ 
เมืองหงสาวดี  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3ชัว่โมงซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณท่ีมี
อายุเก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานท่ีส าคญัในหงสาวดี จากนั้นชม พระเจดียไ์จปุ่๊น ซ่ึงบูรณะเม่ือ 
พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทบั นัง่โดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ 
(ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทิศใต้) 
พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทิศตะวนัออก)และพระพุทธเจา้มหากสัสปะ(ทิศตะวนัตก)สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องท่ี
อุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ 
น าท่านตกับาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ท่ี วดัไจ้คะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา  
พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้
จากนั้นน าท่านนมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวหรือพระนอนยิม้หวาน ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด 
ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ผา้ปักพื้นเมือง ผา้พื้นเมือง เป็นของ
ฝากคนทางบา้น 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุง้แม่น ้าเผา) 

หลงัรับประทานอาหาร น าท่านเดินทางกลบักรุงย่างกุง้ (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 
น าท่านเดินทางผา่นชม พระเจดียสุ์เล (Sule Pagada) (ถา้ตอ้งการเขา้ชม มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม  2 USD/PAX) องค์พระเจดีย์สูงถึง157ฟุต ตั้ งอยู่ใจกลาง



 

กรุงยา่งกุง้สร้างอุทิศใหแ้ก่สุเลนตัหน่ึงในส่ีนตัท่ีเก่ียวขอ้งกบัต านานของพระมหาเจดียช์เวดากอง 
น าท่านชม เจดียเ์จ๊าทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขน
ตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซ่ึงแตกต่างกับศิลปะของไทยท่ี
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตร จากนั้นขบัรถ
ชมตวัเมืองยา่งกุง้ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้  

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้ นน าท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ให้ท่านได้ลองชิมของว่างสุด
อร่อยไปพร้อมกบับรรยากาศที่หรูหราและโรแมนติก ให้ท่านได้เกบ็ภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแห่ง
นี ้

 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านกราบนมสัการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง
ประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัห้าร้อยกวา่ปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้มหา
เจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานท่ีแห่งน้ีมีลานอธิฐานจุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน า
ดอกไมธู้ปเทียนไปไหวเ้พื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล
นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคห์ากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไป
สรงน ้ าพระประจ าวนัเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติพระเจดียน้ี์ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลาย
รัชกาลองค์เจดียห่์อหุ้มดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้ าหนักยี่สิบสามตนั ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเส้นและเคร่ืองอฐับริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอด
ประดบัดว้ยเพชรพลอยและ อญัมณีต่างๆจ านวนมากและยงัมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยูบ่นยอดเจดีย ์ท่าน
จะไดช้มความงามของวิหารส่ีทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะ
และสถาปัตยกรรมทุกช้ินท่ีรวมกนัข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของพุทธเจดียล์ว้นมีต านานและภูมิหลงัความเป็นมา
ทั้งส้ิน ชมระฆงัใบใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะยดืเอาไปแต่เกิดพลดัตกแม่น ้ายา่งกุง้เสียก่อน องักฤษกูเ้ท่าไหร่ก็
ไม่สามารถน าข้ึนจากแม่น ้ าไดภ้ายหลงัชาวพม่าช่วยกนักูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิม จึงถือเป็นสัญลกัษณ์แห่งความ



 

สามคัคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศกัด์ิสิทธ์ิให้ตีระฆัง3คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งสมความ
ปรารถนา จากนั้นให้ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะไดเ้ห็นแสงสี
ต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตัง สะรัตนะ 
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อตัถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วนัทามิ ตุระโต อหัง วนัทา
มิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ** 

พร้อมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุ้งมังกรสดๆ ทานได้ไม่อั้น ที ่
Pan Pacific Hotel  

 
 
 
 
 
 
 หลงัจากนั้นท าท่านเขา้พกัโรงแรมGrand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทยีบเท่าระดับ 5 ดาว 
 
 
 
 
 

 บทภาวนาบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 
สัญลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 



 

วนัที ่3      ย่างกุ้ง-กรุงเทพ                                                                           (B/L/D) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม ด้วยเมนูหลากหลายสไตล์ โรงแรม 5 ดาว มีแถมพิเศษสุด และมีเพียง

โรงแรมเดียวเท่าน้ัน คือเมนู 
Myanmar Snow Birdnest หรือเรียงตรงตัวว่า  รังนกหิมะ หรือภาษาจีนเรียกวา่  Xui Yan ท่านไม่ควรพลาด 
มีเพียงโรงแรมเดียวเท่าน้ัน เป็นสมุนไพรท่ีเรียกวา่ Tragacanth Gum (Xueyan) จะถูกหลัง่ออกมาจากเปลือก
ของ Xueyan เป็นเยื่อไมท่ี้มีค่า Tragacanth Gum (Xueyan) ท่ีหลัง่ออกมาจากไมพุ้่มหนาม Tragacanth มีรส
เปร้ียวมีกล่ิน เปร้ียวตามธรรม ชาติ อย่างไรก็ตามหลงัจากแช่ในน ้ าแลว้  Tragacanth จะน่ิมและไม่มีรส
เปร้ียว จากการวิเคราะห์ทางเคมีพบวา่ Tragacanth Gum ประกอบดว้ยกรด D-galacturonic, D-galactose, L-
fucose, D-xylose, L-arabinose และ L-rhamnose  เป็นท่ีเช่ือกนัว่าเป็นสมุนไพรท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่า
ส าหรับสมอง หวัใจ ไต หลอดเลือดและ ปอด ช่วยควบคุมอาการทอ้งผกู  มีตน้ก าเนิดมาจากภูมิภาคเมดิเตอร์
เรเนียนตะวนัออกและเอเชียตะวนัตกเฉียงใต้, เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, อินเดีย, เวียดนาม, Loas และ
มาเลเซีย นิยมใชท้านเพื่อ บ ารุงปอด, ความงาม 
น าคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่าความหลากหลายของ
สินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อญัมณี ทบัทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวาย
งานฝีมือเช่นผา้ปูโตะ๊ท่ีมีความสวยงามและราคาถูกมากผา้โสร่งหญิงชายท่ีมีลวดลายงามมาก 

 
 
 
 
 
 

น าท่านชม พระเจดียโ์บตะตอง ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สร้างข้ึนเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนท่ีน าไปบรรจุในพระเจดียช์เว
ดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได้ ถูกอญัเชิญข้ึนจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะตองแห่งน้ีก่อน 
พระเจดียแ์ห่งน้ีไดถู้ก ท าลายในระหวา่งสงครามโลกคร้ังท่ี2และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ข้ึนมาใหม่โดยมีความ
แตกต่างกบัพระเจดียท์ัว่ไปคือออกแบบให้ใตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้างโปร่งให้คนเดินเขา้ไปภายในไดโ้ดย
อญัเชิญพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจนส่วนผนงัใตฐ้านเจดียไ์ด้
น าทองค าและของมีค่าต่างๆท่ีมีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์น าท่านสักการะขอพร
จาก “เทพทนัใจ”(นตัโบโบย)ี ซ่ึงชาวพม่าให้ความเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเช่ือวา่อธิฐานส่ิงใด
จะสมความปรารถนา จากนั้นน าท่านขอพรจาก เทพกระซิบ  

 
 
 
 
 
 



 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง ) 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปสักการะท่ี วดัพระบารมี หรือ วดับารมี วดัเก็บพระเกศาของพระพุทธเจา้ ท่ีเช่ือวา่
ยงัมีชีวติอยูจ่ริงดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุน้ีเม่ือน ามาวางบนมือจะสามารถเคล่ือนไหวไดอี้กทั้งไดช่ื้อวา่เป็นท่ีเก็บ
องค์พระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุดดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองค์พระอรหันต์
ต่างๆเชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจา้กสัสปะซ่ึงเป็นพระพุทธเจา้องคท่ี์สามในกปัป์
น้ีพร้อมชมความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตุน้ีดว้ยพุทธานุภาพทรงขยบัพระองคไ์ปมาไดท้ั้งในน ้ าและบนบก
และเป็นพิพิธภณัฑพ์ระธาตุใหญ่ท่ีสุดในพม่า แลว้น าท่านชม ปางชา้งเผอืก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่ามี
สีขาวเผอืกตลอดทั้งตวัจ านวน 3 เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผอืกทุกประการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านเดินทางไปรับประทาน LIGHT MEAL WITH MYANMAR TRADITIONAL FOOD 
ก่อนข้ึนเคร่ือง 

 
 
 
   
 
 



 

 ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
21.00น. บินลดัฟ้ากลบัสู่สนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน นกแอร์ เทีย่วบินที ่DD 4239 
22.45น. ถึงสนามบินโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

บริการรถVIP 45 ท่ีนัง่ทุกกรุ๊ป 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีเ่รามอบให้ลูกค้า VIP ทุกท่าน นอกเหนือจากทวัร์ปกติ 
 ใชร้ถใหม่ 45 ท่ีนัง่ทุกกรุ๊ป 
 แถมต่ิมซ า อาหารเชา้วนัแรกท่ีมาถึงพม่า 
 นอน โรงแรม 5 ดาว ทุกกรุ๊ปท่ี Grand Mercure Yangon Golden Empire 
 แถม อาหารม้ือพิเศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุ้งมังกรสดๆ ทานได้ไม่อั้น at Pan Pacific Hotel 

โรงแรมหรู 5 ดาว กลางเมืองยา่งกุง้ 
 แถม Afternoon Tea ท่ี โรงแรมเรือ Vintage Luxury Yacht Hotel 
 แถมเมนูพิเศษ กุง้แม่น ้าเผา 2 ม้ือ และสลดักุง้มงักร เป็ดปักก่ิง 1 ม้ือ 
 บริการอาหารพิเศษ มากถึง 10 มือ้  

มีอกี 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มี WIFI ท่ีเร็วและแรงทีสุ่ดในพม่า 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มีหอ้งพกัท่ีหรูหราทีสุ่ด 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire เป็นโรงแรมแห่งเดียวที่เสิร์ฟรังนก บ ารุงร่างกายให้

ท่านในมือ้เช้า 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) 
 น ้าหนกักระเป๋า 20 Kg 
 ค่ารถน าเท่ียวตลอดทริป         
 ค่ารักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 
 ค่ารถกระบะข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผูเ้ดินทางมากกวา่ 15 ท่านข้ึนไป ทางบริษทัฯจดัเป็นรถเช่า
เหมาคนัส่วนตวัให้คณะของท่าน แต่ถา้คณะของท่านมีจ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่น้ี ทางบริษทัฯใชร้ถประจ าทาง จอย
ร่วมกบัคณะอ่ืน  
 ค่าไกดแ์ละค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดาว และโรงแรมท่ีพระธาตุอินทร์แขวน หอ้งละ 2 ท่าน  



 

 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ     
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) พร้อมน ้ าหนักกระเป๋า 20 
กิโลกรัม 
 ค่ารถน าเท่ียวตลอดทริป และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี  
 ค่าอาหารและท่ีพกัตามรายการ 
 หัวหน้าทวัร์ไทย และไกด์ทอ้งถ่ิน(พูดภาษาไทย) ท่ีมีความช านาญคอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง ค่าไกด์
ทอ้งถ่ิน (กรณีมีผู้เดินทางครบ 15 ท่าน ทางบริษัทฯ จะมีหัวหน้าทัวร์ให้ 1 ท่าน แต่ถ้าไม่ถึง ลูกค้าเดินทางเอง มีไกด์
ไทยรอรับทีส่นามบินมัณฑะเลย์  ) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง (Personal  Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท, ค่ารักษา  พยาบาล
(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าทิปคนขบัรถ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน * เกบ็พร้อมราคาทวัร์* 
 ค่าวซ่ีาส าหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใชว้ซ่ีา) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล 
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซกัรีด มินิบาร์ในหอ้ง  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 
หมายเหตุ 

 บริการน ้าด่ืม ผา้เยน็ ตลอดการเดินทาง 
 โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั 

 
การส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน 

 ส ารองท่ีนัง่ ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั ก่อนเดินทาง พร้อมช าระมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
 ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมด 10 วนัท าการก่อนออกเดินทาง 

การแจ้งยกเลกิ 

 การแจง้ยกเลิก ภายใน 20 วนัก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 5,000 บาท 
 การแจง้ยกเลิก ภายใน 15 วนัก่อนออกเดินทาง เสียค่าบริการท่านละ 50% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 การแจง้ยกเลิก ภายใน 10 วนัก่อนออกเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจ าเป็น เน่ืองจากการ
ยกเลิกของเท่ียวบิน การล่าชา้ของเท่ียวบิน สภาพอากาศ การจราจร การเมือง หรือดว้ยสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ีทาง
บริษทัฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั และทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากเหตุการณ์ดงักล่าวบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้ประเทศใน



 

กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธมิใหผ้า่นขั้นตอนพิธีการตรวจคนเขา้-ออกนอกเมือง จากเจา้หนา้ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ อนัเน่ืองมาจากผูเ้ดินทางมีส่ิงผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤติส่อไปในทาง
เส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลอ่ืนใดก็ตามท่ีทางเจา้หน้าท่ีไดพ้ิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์
ทั้งหมด 
 โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกคา้เป็นส าคญั 

 

ส่ิงทีค่วรเตรียมไป : สัมภาระส่วนตัว เช่น เส้ือแขนยาวกนัลม, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ยารักษาโรค 
การเตรียมเอกสารการเดินทาง   

1.หนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
 

“ซ่ือสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คอืงานของเรา” 
 


