
EASY BOUTIQUE MYANMAR 

 
 
 
 
 
 
 

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

           เมนพูเิศษ!!! เมนเูป็ดปกัก ิ;ง+สลดักุง้มงักร+กุง้แมนํ่ ?าเผา 
 

 
 

เดนิทางโดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์โหลดกระเป๋าได ้20 กโิลกรมั 

พเิศษสดุ++ น ั;งเลา้จนบ์างกอกแอรเ์วย ์บรกิารอาหารรอ้นและเครื;องดื;มบนเครื;อง 

 
� สกัการะ เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
� สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน  
� ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื�อบรรจพุระบรมธาตทุี�พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู  
� ชมความงดงามอรา่มตาสทีองที� เจดยีช์เวดากอง มหาเจดยีศ์กัดิ'สทิธิ'ที�สําคญัของพมา่ 
� ขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ'สทิธิ'ของชาวพมา่ 
� ชอ้ปปิ+ง ตลาดสกอ๊ต 

 

DATE EASY BOUTIQUE MYANMAR (PG) MEAL HOTEL 

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



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
วนัแรก  กรงุเทพฯ - ยา่งกุง้ - ตลาดสกอ๊ต  – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – 
                   เทพกระซบิ –   เจดยีช์เวดากอง  
10.00 น. คณะพรอ้มกันที�สนามบนิสวุรรณภมู ิช ั?น 4 ประต ู4 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์

Bangkok Airway (PG) โดยมเีจา้หนา้ที�อํานวยความสะดวกแกท่กุทา่น  
13.45 น.    ออกเดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้โดยเที�ยวบนิ PG 707 ** บรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;อง ** 

 14.35 น.     เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ประเทศเมยีนมาร ์ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
(เวลาทอ้งถ ิ;นที;เมยีนมารจ์ะชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี  
นําทา่นเที�ยวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน หรอื ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวเมยีนมาร ์สรา้ง
ขึ+นโดยชาวสกอ๊ตในสมัยที�เมยีนมารย์ังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ ลักษณะอาคารเรยีงตอ่กันหลาย
หลัง สนิคา้ที�จําหน่ายในตลาดแหง่นี+มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครื�องเงนิ ที�มศีลิปะผสมระหวา่งมอญกับ
พมา่ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสื+อผา้สําเร็จรปู แป้งทานาคา เป็นตน้   
(หากซื?อส ิ?นคา้ที;มรีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ยทกุคร ั?ง เนื;องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากร
ตรวจ)  
จากนั+นนําทา่นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งขึ+นโดยทหารพันนาย เพื�อบรรจพุระบรมธาตทุี�พระสงฆ์
อนิเดยี 8 รปู ไดนํ้ามาเมื�อ 2,000 ปีกอ่น โดยเจดยีแ์หง่นี+ถกูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึ
พบโกศทองคําบรรจพุระเกศาธาต ุพระบรมธาต ุ2 องค ์พระพทุธรปูทอง เงนิ สํารดิกวา่700 องค ์จารกึ
ดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใตท้ี�เป็นตน้แบบภาษาพมา่ภายในเจดยีป์ระดับ
ดว้ยกระเบื+องสสีนังดงาม และมมีมุสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์ 
จากนั+นนําทา่นเขา้สกัการะขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิ'สทิธิ'ของชาวพมา่และ
ชาวไทย วธิกีารสกัการะรปูปั?นเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้ว
ออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ ื;น ๆ มาสกัการะ จากน ั?นก็ใหเ้อาเงนิบาท หรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะนําให้
เอาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย) ไปใสม่อืของนตัโบโบย ี2 ใบ จากน ั?นก็เอาหนา้ผาก

D2. 
พระนอนตาหวาน – เมอืงบะโค - เจดยีช์เวมอดอร ์– พระราชวงับเุรงนอง- วัด
ไจค้ะวาย – เจดยีไ์จปุ้่ น – พระนอนชเวตาเลยีว – พระไฝเลื�อน – พระธาตุ
อนิทรแ์ขวน (รวมรถขึ+นพระธาต)ุ 

BF /L /D อนิทรแ์ขวน 

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

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดี;ยว 
พักหอ้งละ 2 ทา่น 

��� ราคาโปรโมช ั;น : ไมม่รีาคาเด็ก ��� 
20 – 22 ม.ค.61 13,900 3,500 
09 – 11 ก.พ.61 14,900 3,500 
16 – 18 ก.พ.61 14,900 3,500 
23 – 25 ก.พ.61 14,900 3,500 
02 – 04 ม.ีค.61 14,900 3,500 
16 – 18 ม.ีค.61 14,900 3,500 
30 ม.ีค -  01 เม.ย.61 14,900 3,500 

**หมายเหต ุ: ราคานี?มผีลต ั?งแตว่นัที; 01 ธ.ค. 60 



ไปแตะกบันิ?วชี?ของนตัโบโบย ีไหวข้อพรแลว้ดงึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไวเ้ป็นขวญัถงุ 
อกีหนึ;งใบใหห้ยอดตูท้ําบญุ 
เสร็จแลว้นําทา่นขา้มฝั�งไปอกีฟากหนึ�งของถนนเพื�อสักการะ เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์ม ีkยะ โดย
ตามตํานานเล่าวา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที�เกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ จงึรักษาศลี 
และไมท่านเนื+อสตัว ์จนเมื�อสิ+นชวีติไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ วธิกีาร
สกัการะเทพกระซบิ (อะมาดอวเ์ม ีkยะ) ใหบ้ชูาดว้ยนํ ?านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้เม ื;อบชูา
เสร็จแลว้ใหไ้ปป้องปากกระซบิเบา ๆ ที;ขา้งหูทา่นถงึเร ื;องที;เราจะขอพร โดยหา้มใหค้นอื;นได้
ยนิเร ื;องที;เราขอโดยเด็ดขาด  
 
 
 

เย็น            � บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) **เมนพูเิศษ เป็ดปกัก ิ;ง+สลดักุง้มงักร**  

                                     
 
จากนั+นนําทา่นเยี�ยมชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศ
เมยีนมาร ์อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดยีท์ี�ใหญ่ที�สดุในเมอืงย่างกุง้ สถานที�แหง่นี+มลีานอธิ
ฐาน เป็นจุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ปเทยีนไปไหว ้เพื;อขอพร
จากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื;อเสรมิสรา้งบารมแีละเป็นสริมิงคล นอกจากนี+รอบ
องคเ์จดยีย์ังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั+งแปดทศิรวม 8 องค ์ หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ+า
พระประจําวนัเกดิตน เพื�อเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ี+ไดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลาย
รัชกาล องคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทั+งหมดนํ+าหนักยี�สบิสามตัน ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศา
ธาตขุองพระพุทธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครื�องอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทั+งสามพระองค ์
บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีตา่ง ๆ จํานวนมาก และยังมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่น
ยอดบรเิวณเจดยี ์ท่านสามารถชมความงามของวหิารสี�ทศิ ซึ�งทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาท ซอ้นเป็นชั +น ๆ งานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ+นที�รวมกันขึ+นเป็นสว่นหนึ�งของพุทธเจดยี์
ลว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทั+งสิ+น พรอ้มชมระฆังใบใหญท่ี�อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิ
พลัดตกแมนํ่+ายา่งกุง้เสยีกอ่น อังกฤษกูเ้ทา่ไหรก็่ไมส่ามารถนําขึ+นมาได ้ภายหลังชาวเมยีนมารช์ว่ยกัน
กูข้ ึ+นมาแขวนไวท้ี�เดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลักษณ์แหง่ความสามัคค ีชาวเมยีนมารถ์อืวา่เป็นระฆังศักดิ'สทิธิ' 
ใหต้รีะฆัง 3 ครั+งแลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั�งตอ้งการ จากนั+นใหท้่านชมแสงของอัญมณีที�ประดับ
บนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกันออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนํี+าเงนิ, สสีม้, สี
แดง เป็นตน้ 
 
 

                              
 

 
 
 
 
 

สรงนํ ?าส ิ;งศกัด ิmสทิธิmประจําวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวดากอง 

 
คาํไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

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

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุ
กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่ ี
งา 

หนหูาง
ยาว 

หนหูาง
ส ั?น 

พญานาค 



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

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี;แปลวา่ชยัชนะและความสาํเร็จ *** 
 

คํ;า นําทา่นเขา้สูท่ ี;พกั BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4 ดาว++ 
 
 
วนัที;สอง พระนอนตาหวาน – เมอืงบะโค - เจดยีช์เวมอดอร ์– พระราชวงับเุรงนอง – วดัไจค้ะวาย -  

เจดยีไ์จปุ้่ น –  พระนอนชเวตาเลยีว – พระไฝเลื;อน – พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถขึ?นพระ
ธาต)ุ 

 
เชา้      � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

นําทา่นเดนิทางสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี หรอื พระนอนตาหวาน นมัสการพระพทุธรปู
นอนที�มคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึ�งเป็นพระที�มดีวงตาสวยที�สดุ มขีนตาที�งดงาม พระบาทมภีาพ
มงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึ�งแตกตา่งกับศลิปะของไทย 
จากนั+น นําท่านเดนิทางไปยัง เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค ซึ�งในอดตีเป็นเมอืงหลวงที�เกา่แก่
ที�สดุของเมอืงมอญโบราณที�ย ิ�งใหญ ่และมอีายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากเมอืงยา่งกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม. เมื�อเดนิทางถงึแลว้ นําท่านเขา้ชมเจดยี์
ที�ตั +งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ�ง
ศักดิ'สทิธิ'ของประเทศเมยีนมาร ์เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมเุตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพทุธเจา้ นําทา่นนมัสการยอดเจดยีหั์ก ซึ�งชาวมอญและชาวพมา่เชื�อกันวา่เป็นจดุที�ศักดิ'สทิธิ'
มาก ซึ�งเจดีย์นี+ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี+เป็นศิลปะที�
ผสมผสานระหวา่งศลิปะของพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู 377 ฟตุ สงูกวา่
เจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีดุอธษิฐานที�ศักดิ'สทิธิ'อยูต่รงบรเิวณยอดฉัตรที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. 2473 
ดว้ยนํ+าหนักที�มหาศาล ตกลงมายังพื+นดา้นลา่ง แตย่อดฉัตรกลับยังคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจาย
ออกไป เป็นที�รํ�าลอืถงึความศักดิ'สทิธิ'โดยแท ้และสถานที�แหง่นี+ยังเป็นสถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ+นดํา 
ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ+น
ครองราชย ์ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จดุอธษิฐานอันศักดิ'สทิธิ' และสามารถนําธปูไปคํ+ากับยอดของเจดยี์
องคท์ี�หักลงมาเพื�อเป็นสริมิงคล ซึ�งเปรยีบเหมอืนดั�งคํ+าจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิ�งขึ+นไป  
จากนั+นนําทา่นชม พระราชวงับเุรงนอง ซึ�งเพิ�งเริ�มขดุคน้และบรูณปฏสิังขรณ์เมื�อปี พ.ศ.2533 จาก
ซากปรักหักพังที�ยังหลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นี+เป็นที�ประทับของ พระเจา้
บุเรงนอง ท่านที�ไดรั้บคําสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ นอกจากนี+ยังเป็นที�ประทับของ พระพี�นาง
สุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั+งตอ้งตกเป็นเชลยศกึที�เมืองหงสา แต่ปัจจุบัน 
พระราชวังแห่งนี+ไดเ้หลอืเพียงแต่ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์ และถูกสรา้งจําลองพระราชวังและ
ตําหนักตา่ง ๆ ขึ+นมาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดารและซากที�ขดุคน้พบ  
นําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว หรอื พระนอนยิ?มหวาน พระพุทธรูปนอนที�มพีุทธ
ลักษณะที�สวยงามในแบบของมอญ สรา้งในปี พ.ศ.2524 ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาวพม่าทั�ว
ประเทศและเป็นพระนอนที�งดงามที�สดุของพมา่ องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร ถงึแมจ้ะไมใ่หญ่
เทา่พระพทุธไสยาสนเ์จา้ทัตจทีี�ยา่งกุง้ แตก็่งดงามกวา่ โดยพระบาทจะวางเหลื�อมพระบาท ซึ�งจะเป็น
ลักษณะที�ไมเ่หมอืนกับพระนอนของไทย  

 
จากนั+นนําทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น สรา้งขึ+นในปี 1476 มพีระพทุธรปูปางประทับนั�งโดยรอบทั+ง 4 ทศิ สงู 
30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (หันพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) 
กับพระพุทธเจา้ในอดตี สามพระองคค์ือ พระพุทธเจา้มหากัสสปะ ตามตํานานเล่ากันว่า ที�แห่งนี+ 
สรา้งขึ+นโดยสตรสีี�พี�นอ้งที�มพีุทธศรัทธาสงูสง่และต่างใหคํ้าสัตยส์าบานวา่จะไม่แตง่งานจนชั�วชวีติ 
แตต่อ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน รํ�าลอืกันวา่ทําใหพ้ระพุทธรูปองคท์ี�นอ้งสรา้งนั+นเกดิรอยรา้วขึ+น
ทันท ี 



 จากนั+นนําทา่น ตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที;วดัไจค้ะวาย สถานที�ที�มพีระภกิษุและสามเณร
ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดนิสอหรอือาหารแหง้ไป
บรจิาคที;วดัแหง่นี?ได ้หรอืจะบรจิาคปัจจยั (ควรเตรยีมแลกเงนิจ๊าดไวส้ําหรบัทําบุญ) หรอื

ทํ า บุ ญ ข้ า ว ส า ร ก็ ไ ด้
เชน่เดยีวกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ!! กุง้แมน่ํ ?าเผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั 

จากนั+นนําท่านเดนิทางไปที� วดัไจป๋๋อรอ (วดัพระไฝเลื;อน) มอีายมุากกวา่ 2,000 ปี ซึ�งมเีรื�องราว
เลา่มากมายเกี�ยวกับสถานที�แหง่นี+ รายการ National Geographic Society ไดเ้คยมาถ่ายทําสารคดี
ที�นี�มากกวา่ 10 ครั+ง หบังจากนั+นพาท่านเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
45 นาท ีก็จะถงึ คิ?มปนูแคม้ป์ เพื�อทําการเปลี�ยนเป็นรถเป็นรถทอ้งถิ�น ซึ;งเป็นรถบรรทุกขนาดหกลอ้ 
(เป็นรถประจําเสน้ทางชนิดเดียวที�เราจะสามารถขึ+นพระธาตุอนิทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางต่อ
ประมาณ 45 นาทก็ีจะถงึจดุจอดรถที�ทางขึ+นเขา หลังจากนั+นจะใชว้ธิกีารเดนิเทา้ตอ่ไปเพื�อเขา้โรงแรม
(รถทกุคันจะตอ้งมาจอดที�จุดนี+ และใชว้ธิกีารเดนิเทา้ขึ+นไป หากท่านไหนเดนิไมไ่หว สามารถจา้งลกู
แบกได ้โดยราคาอยูท่ี�การตอ่รองและระยะทาง) หลังจากนั+นนําทานสักการะ เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระ
ธาตอุนิทรแ์ขวน (Golden Rock) ซึ�งอยูส่งูจากระดับนํ+าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งค์
เล็ก ๆสงูเพยีง 5.5 เมตร ตั +งอยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ ที�ตั +งอยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิ�นเหม ่แตช่าวพมา่มักยนื
กรานวา่ไมม่ทีางตกเพราะพระเกศาธาตศุักดิ'สทิธิ'ที�บรรจุอยูภ่ายในพระเจดยี ์ยอ่มทําใหห้นิกอ้นนี+ทรง
ตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดลุเรื�อยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจํา ปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวน
นี+ใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้ จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื�อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้า
นมัสการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี+ครบ 3 ครั+ง ผูนั้+นจะมแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทั+งขอสิ�งใดก็จะได ้
สมดั�งปรารถนาทกุประการ 
ท่านสามารถเตรยีมแผ่นทองคําไปเพื;อปิดทององคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวนได ้แต่ตอ้งเป็น
ทองคําเปลว 100 % เทา่น ั?น (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะทา่นสภุาพบรุุษ สว่นทา่นสภุาพสตร ี
สามรถอธฐิาน และฝากทา่นสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 

 คํ;า � บรกิารอาหารคํ;า (4) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
จากนั+นใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอสิระ ทา่นสามารถขึ+นไปนมัสการหรอืนั�งสมาธทิี�พระเจดยีไ์ดต้ลอดทั+ง
คนื แตป่ระตเูหล็กที�เปิดสาํหรับทา่นสภุาพบรุษุ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรยีม เสื+อกัน
หนาวหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองนั�งขึ+นไปดว้ย เนื�องจากบรเิวณพื+นที�นั+นมคีวามเย็นมาก 

คํ;า  นําทา่นเขา้สูท่ ี;พกั YOE YOE LAY หรอืระดบัเทยีบเทา่ 4ดาว++ 
 

 

 

 

 

 

 
วนัที;สาม  พระหนิออ่น – ชา้งเผอืก - ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ 
04.30 น.      อรุณสวัสดิ'ยามเชา้ อสิระตามอัธยาศัย สําหรับผูท้ี�ตอ้งการใสบ่าตรพระธาตุอนิแขวน อาหารที�จะใส่

บาตรสามารถซื+อไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จําหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทียน 
ประมาณ 300-500 จ๊าต ทําบญุตามอัธยาศัย    

เชา้      � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
06.00 น.      อําลาที�พัก นําทา่นออกเดนิทางกลับ  โดยนั�งรถทอ้งถิ�นเชน่เดมิเพื�อลงจากพระธาต ุเมื�อถงึจุดจอดรถ

ดา้นลา่งก็เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ พรอ้มนําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุหงสาวด ี 
เที;ยง � บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6)  



เมื�อเดนิทางถงึเมอืงย่างกุง้ นําท่านเขา้ชม พระหนิออ่น เป็นพระที�สรา้งขึ+นจากหนิอ่อนเพยีงกอ้น
เดียว โดยใชช้่างผีมือที�ดีที�สุดของประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมืองย่างกุง้ นิยมมากราบขอพรกัน
มากมาย หลังจากนั+นนําท่านชม ปางชา้งเผอืก ซึ�งในประเทศไทยไมม่ใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน แต่ที�
ประเทศพม่า ป่าเขายังมคีวามอุดมสมบรูณ์คอ่นขา้งสงู ทําใหส้ามารถพบชา้งเผอืกไดช้มไดเ้ห็นกัน
อยู ่และชา้งเผอืกนั+นตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คอื 1. งาอุม้บาตร 2. ผวิเปลอืกมะนาว 3. หลัง
โคง้เหมอืนคันธนู 4. หางเป็นผู ่5. เล็บขาว  
สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง  

15.20  น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิบางกอกแอรเ์วย ์เที;ยวบนิที;  PG 708 
** บรกิารอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;อง ** 

17.15  น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ…..พรอ้มความประทับใจมริูล้มื 
 
 
 

ไมร่วมทปิไกด+์คนขบัรถตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 500บาท/ทา่นตลอดทรปิ 
 

*** กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ื;อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้จนเป็นที;พอใจ  
แลว้จงึวางมดัจําเพื;อประโยชนข์องทา่นเอง *** 

 
การเดนิทางอาจเปลี;ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั?งนี?เน ื;องจากสภาพ ลม 

ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ั?นแตจ่ะคาํนงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และ
ผลประโยชนข์องหมูค่ณะเป็นสาํคญั โดยไมท่ําใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 

** พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ํ;ากวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง ** 
 

 
อตัราคา่บรกิารนี?รวม 

• คา่ตัbวเครื�องบนิไป-กลับ ตามเที�ยวบนิที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ+ามัน 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยวหรอืระดับเดยีวกัน 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที�ระบใุนรายการทอ่งเที�ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมัคคเุทศก ์/ หัวหนา้ทัวร ์ที�คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกันอบัุตเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนี?ไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ+าหนักเกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการท่องเที�ยว คา่ซักรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิาร์

และทวีชีอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ�มและภาษีหัก ณ ที�จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 500บาท/ทา่น/ทรปิ (สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการ

บรกิาร) 
 
เง ื;อนไขการชําระเงนิ 

• ชําระคา่มัดจํา ทา่นละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วนั 
(ชว่งเทศกาลมัดจําทา่นละ 10,000 บาท) 

• ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืภายใน 21 วนั กอ่นออกเดนิทาง 
เง ื;อนไขการยกเลกิ 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ'ในการยดึมัดจําเต็มจํานวน 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ'เก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรทั์ +งหมด 
• กรณีกรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการัน

ตมีัดจําที�นั�งกับทางสายการบนิ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมที�พักต่างๆ ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ'ไมค่นืคา่มัดจํา หรอื คา่ทัวรทั์ +งหมด ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

• เมื�อออกตัbวแลว้ หากท่านมเีหตุบางประการทําใหเ้ดนิทางไม่ได  ้ไม่สามารถขอคนืค่าต ัyวได ้
เนื�องจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 

 



 
 
 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ'ที�จะเลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คนขึ+น
ไป 

• ในกรณีที�สายการบนิประการปรับขึ+นภาษีนํ+ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ'ในการเรยีกเก็บค่าภาษีนํ+ามัน
เพิ�มตามความเป็นจรงิ 

• ตัbวเครื�องบนิที�ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ'ที�จะเปลี�ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที�ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที�เกดิเหตุ

สดุวสิัย หรอืเหตุการณ์ที�อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานึงถงึความปลอดภัยและ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั+งสนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิัย เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การ
ยกเลกิเที�ยวบนิ การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัตเิหตุ ภัย
ธรรมชาต ิหรอืทรัพยส์นิสญูหายอันเนื�องมาจากความประมาทของตัวทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และ
อบัุตเิหตจุากความประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที�สถานที�ท่องเที�ยวใดๆ ที�ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื�องจากเหตุสดุวสิัย สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที�อยู่
เหนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ'ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั+งส ิ+น 

• กรณีที�ท่านสละสทิธิ'ในการใชบ้รกิารใดๆ หรือไม่เขา้ชมสถานที�ใดๆ ก็ตามที�ระบุในรายการท่องเที�ยว 
หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ'ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั+งส ิ+น 

• กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั+งในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตาม
ประเทศที�ระบุไว ้ เนื�องจากการครอครองสิ�งผดิกฎหมาย สิ�งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง 
หรอืไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ'ที�จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดก็ตาม 

• กรณีที�ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี+าเงนิ) เดนิทางเพื�อการทอ่งเที�ยวกับคณะทัวร ์หากทา่นถกู
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ'ไม่คนืค่าทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ 
ทั+งส ิ+น 

• เมื�อท่านตกลงชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั +งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั+งหมด 


