
  

 

วนัที� รายละเอยีดการทอ่งเที�ยว มื�ออาหาร โรงแรม หรอื เทยีบเทา่ 

D1 
กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระตาหวาน-ตลาดสกอ๊ต  – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ –

เทพกระซบิ – เจดยีช์เวดากอง 
- / - / D 

BEST WESTERN GREEN HOLL 

HOTELOR SIMILAR 

D2 
พระหนิออ่น–ชา้งเผอืก–เจดยีช์เวมอดอร ์ – พระราชวงับเุรงนอง-เจดยีไ์จปุ้่ น–  พระ

นอนชเวตาเลยีว– พระไฝเลื�อน –  พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมรถขึ�นพระธาต)ุ 
B / L / D 

YEO YEO LAY HOTEL/  

KYAIKEHTO HOTEL OR SML 

D3 วดัไจค้ะวาย -ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ B /L / -  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล ์โหลดกระเป๋าได ้�� กิโลกรมั 

สะสมไมล ์ROP ได ้บรกิารอาหารรอ้นและเครื"องดื"มบนเครื"อง 

� สกัการะ เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
� สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน  
� ชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื(อบรรจพุระบรมธาตทุี(พระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู  

พม่า-ย่างกุง้-หงสาวดี-พระธาตอุนิทรแ์ขวน � วนั � คนื 



  

 

 

 

� ชมความงดงามอรา่มตาสทีองที( เจดยีช์เวดากอง มหาเจดยีศ์กัดิ:สทิธิ:ที(สําคญัของพมา่ 
� ขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิ:สทิธิ:ของชาวพมา่ 
� ชอ้ปปิ>ง ตลาดสกอ๊ต 

 

***พเิศษ!!!พกัอนิทรแ์ขวน 1 คนื / ยา่งกุง้ 1 คนื*** 

วนัที� 1 
กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระตาหวาน-ตลาดสกอ๊ต  – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ –เทพกระซบิ –      

เจดยีช์เวดากอง 
10.00 น.  คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์E 

ของสายการบนิ Thai Smile (WE) พบเจา้หนา้ที(คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และบตัรขึ>นเครื(อง 

13.15น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ โดยเที(ยวบนิที( WE301 (บรกิารอาหารและเครื(องดื(มบนเครื(อง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.10น.       เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที(เรยีบรอ้ยแลว้ 

(เวลาทอ้งถิ�นที�เมยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึ�งช ั�วโมง)  
จากนั>น นําท่านเดนิทางสู่ สักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีหรอื พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรูปนอนที(มคีวามยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ ซึ(งเป็นพระที(มคีวามพระที(มคีวามสวยที(สดุมขีนตาที(
งดงาม พระบาทมภีาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึ(งแตกตา่งกบัศลิปะของไทย 
จากนั>น นําทา่นเที(ยวชม ตลาดโบโจก๊ อองซาน หรอื ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเกา่แกข่องชาวพมา่ สรา้ง
ขึ>นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัที(ยงัเป็นอาณานคิมขององักฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงตอ่กนัหลายหลัง สนิคา้ที(
จําหน่ายในตลาดแหง่นี>มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครื(องเงนิ ที(มศีลิปะผสมระหวา่งมอญกบัพมา่ภาพวาด งาน
แ ก ะ ส ลั ก จ า ก ไ ม ้ อั ญ ม ณี  ห ย ก  ผ ้า ท อ  เ สื> อ ผ ้า สํ า เ ร็ จ รู ป  แ ป้ ง ท า น า ค า  เ ป็ น ต ้น   
(หากซื�อสิ�นคา้หรอือญัมณีที�มรีาคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทุกคร ั�ง เนื�องจากจะตอ้งแสดง
ใหศ้ลุกากรตรวจ)จากนั>นชม เจดยีโ์บตาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพื(อบรรจุพระบรมธาตุที(พระสงฆ์
อนิเดยี 8 รูป ไดนํ้ามาเมื(อ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี>ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลาง
องคจ์งึพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ สํารดิ 
700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่าภายใน
เจดยีท์ี(ประดับดว้ยกระเบื>องสสีนังดงาม และมมีมุสําหรับฝึกสมาธหิลายจดุในองคพ์ระเจดยี ์จากนั>น นํ า
ทา่นขอพร นตัโบโบย ีหรอื พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิ:สทิธิ:ของชาวพมา่และชาวไทย วธิกีารสกัการะ
รูปปั�นเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี เพื�อขอสิ�งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม้
โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ื�นๆมาสกัการะ นตัโบโบย ีจะชอบมาก จากน ั�นก็ใหเ้อา
เงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจา๊ด ก็ได ้(แตแ่นะนําใหเ้อาเงนิบาทดกีวา่เพราะเราเป็นคนไทย)แลว้
เอาไปใสม่อืของนตัโบโบยสีกั 2 ใบไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน ั�นก็
เอาหนา้ผากไปแตะกบันิ�วชี�ของนตัโบโบย ีแคน่ี�ทา่นก็จะสมตามความปรารถนาที�ขอไว ้

จากน ั�นนําทา่นขา้มฝั�งไปอกีฟากหนึ�งของถนน เพื�อสกัการะ เทพกระซบิ ซึ�งมนีามวา่  “อะมาดอว์

เมีZยะ” ตามตาํนานกลา่ววา่ นางเป็นธดิาของพญานาค ที�เกดิศรทัธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ 
รกัษาศลี ไมย่อมกนิเนื�อสตัวจ์นเมื�อสิ�นชวีติไปกลายเป็นนตั ซึ�งชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมา
นานแลว้ ซึ(งการขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื(นไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ี> 
กนัมากเชน่กนั การบชูาเทพกระซบิ บชูาดว้ยนํ>านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้



  

 

 

 

 
 
นําท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระเจดยีท์องคําคู่บา้นคู่เมอืงประเทศพมา่อายุกว่า
สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชื(อเดมิของเมอืงยา่งกุง้ มหาเจดยีท์ี(ใหญท่ี(สดุ
ในพมา่ สถานที�แหง่นี�ม ีลานอธฐิาน จดุที�บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถนําดอกไมธู้ป
เทยีน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื�อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมง
คล นอกจากนี�รอบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจําวนัเกดิประดษิฐานท ั�งแปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิ
วนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ �าพระประจําวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ี>ไดรั้บการบรูณะและต่อ
เติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองคําทั >งหมดนํ> าหนักยี(ส ิบสามตันภายใน
ประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครื(องอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องค์
กอ่นทั >งสามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ จํานวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญ่
ประดับอยูบ่นยอดบรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสี(ทศิ ซึ(งทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาท ซอ้นเป็นชั >นๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ>นที(รวมกันขึ>นเป็นสว่นหนึ(งของพุทธเจดยีล์ว้นมี
ตํานานและภมูหิลังความเป็นมาทั >งสิ>น ชมระฆงัใบใหญท่ี(องักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมนํ่>ายา่ง
กุง้เสียก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ>นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ึ>นมาแขวนไวท้ี(เดมิได ้ จงึถือเป็น
สญัลักษณ์แหง่ความสามัคคซี ึ(งชาวพมา่ถอืว่าเป็นระฆังศักดิ:สทิธิ: ใหต้รีะฆัง 3 ครั >งแลว้อธษิฐานขออะไรก็
จะไดด้ั(งตอ้งการจากนั>นใหท้่านชมแสงของอัญมณีที(ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็น
แสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนํี>าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

                              
 

สรงนํ �าสิ�งศกัดิUสทิธิUประจําวนัเกดิรอบองคเ์จดยีช์เวดากอง 

 
คาํไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

   วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ  
 ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย  
 ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ 
  อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา  
               *** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี�แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (1) บรกิารทา่นดว้ยเมนสูลดักุง้มงักร และเป็ดปกักิ�ง 

พักที( Vintage Luxury Yatch Hotel หรอื Best Western Green Hill หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ
กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูาง
ยาว 

หนหูางส ั�น พญานาค 



  

 

 

 

วนัที� 2 
 พระหนิออ่น–ชา้งเผอืก–เมอืงบะโค-เจดยีช์เวมอดอร ์– พระราชวงับเุรงนอง-เจดยีไ์จปุ้่ น–  พระนอน 

ชเวตาเลยีว–พระไฝเลื�อน – พระธาตอุนิทรแ์ขวน(รวมรถขึ�นพระธาต)ุ 
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 

ท่านเขา้ชมพระหนิออ่น เป็นพระที(สรา้งขึ>นจากหนิออ่นเพยีงกอ้นเดยีวเท่านั>น โดยใชช้า่งผมีอืดทีี(สดุของ
ประเทศพม่า ปัจจุบันชาวเมอืงย่างกุง้ นิยมมากราบขอพรกันมากมาย นําท่านชม ปางชา้งเผอืก ซึ(งใน
ประเทศไทยไมม่ใีหเ้ห็นแลว้ในปัจจุบัน ในประเทศพมา่เองป่าเขาอดุมสมบรูณ์ และยังมชีา้งเผอืกใหไ้ดช้ม 
ไดเ้ห็นกันอยูแ่ละ ชา้งเผอืกนั>นตอ้งตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คอื 1. งาอุม้บาตร 2. ผวิเปลอืกมะนาว 
3. หลังโคง้เหมอืนคันธนู 4. หางผู ่5. เล็บขาว เมอืงหงสาวดหีรอื เมอืงพะโค ซึ(งในอดตีเป็นเมอืงหลวงที(
เกา่แกท่ี(สุดของเมอืงมอญโบราณที(ย ิ(งใหญ่ และ อายมุากกว่า 400 ปี อยูห่่างจากเมอืงยา่งกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.ผา่นชมสุสานสงครามเกาเทยีน เป็นสสุาน
ของเหลา่ทหารสัมพันธมติรในสมัยสงครามโลกครั>งที( 2 อยูอ่อกไปจากตัวเมอืงยา่งกุง้ประมาณหนึ(งชั(วโมง 
สามารถเหมารถแท็กซี(ไปจากตัวเมอืงได ้ส่วนรถโดยสารสาธารณะไม่แน่ใจว่ามผี่านไหม ส่วนตัวเดนิทาง
ดว้ยรถตูท้ี(เหมาไปวัดพระธาตุอนิทร์แขวน และไดแ้วะที(นี(ตอนขากลับ ลักษณะสถานที(ก็คลา้ยกับสุสาน
สมัพันธมติรที(เมอืงกาญ เป็นสนามหญา้กวา้งๆ ประดับดว้ยดอกไม ้มสี ิ(งกอ่สรา้งรูปโคง้ ประดับแผ่นหนิออ่น
ที(สลักชื(อผูเ้สยีชวีติจากสงคราม บรรยากาศเงยีบสงบ และน่าเศรา้ที(เห็นหลมุศพมากมายจากสงครามโลกใน
ครั>งนี> ทา่นเขา้ชมพระธาตทุี(ตั >งอยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่่บา้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหา  
บูชาสถานสิ(งศักดิ:สทิธิ:ของพม่า เจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ นําท่านนมัสการ ยอดเจดยีห์ักซึ(งชาวมอญและชาวพมา่เชื(อกันว่าเป็นจุดที(ศักดิ:สทิธิ:มาก ซึ(ง
เจดยีน์ี> สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ี>เป็นศลิปะที(ผสมผสานระหวา่งศลิปะ
พมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู 377 ฟตุ สงูกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุด
อธษิฐานที(ศักดิ:สทิธิ:อยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ที(ตกลงมาเมื(อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยนํ>าหนักที(มหาศาล ตกลงมายงั
พื>นลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นที(รํ(าลอืถงึความศักดิ:-สทิธโ์ดยแท ้
และสถานที(แห่งนี>ยังเป็นสถานที(ที(พระเจา้หงสาลิ>นดํา ใชเ้ป็นที(เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี
โบราณเพื(อทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึ>นครองราชย ์ทา่นจะไดน้มสัการ ณ จุดอธษิฐานอนัศกัดิUสทิธิU 
และสามารถนําธูปไปคํ �ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ี�หกัลงมาเพื�อเป็นสริมิงคล ซึ�งเปรยีบเหมอืนด ั�งคํ �า
จุนชีว ิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ�งข ึ�นไป จากนั>นนําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงัก์ผึ�ง 
(Kanbawza Thardi Palace) ซึ(งเพิ(งเริ(มขดุคน้และบรูณปฏสิงัขรณ์เมื(อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพัง
ที(ยังหลงเหลอือยู่ ทําใหส้ันนษิฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี>เป็นที(ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี(
ไดรั้บคําสรรเสรญิวา่เป็น ผูช้นะสบิทศิ และเป็นที(ประทับของ พระนางสพุรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ครั >งตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมื(อตอ้งเสยีกรงุศรอียธุยาใหแ้กพ่มา่ แตปั่จจบุนั พระราชวังแหง่นี>ไดเ้หลอื
เพยีงแต่ร่องรอยทางประวัตศิาสตร ์และถูกสรา้งจําลองพระราชวังและตําหนักต่างๆ ขึ>นมาใหมโ่ดยอา้งองิ
จากพงศาวดาร จากนั>นนําชม เจดยีไ์จปุ๊่ น สรา้งในปี 1476 มพีระพุทธรูปปางประทับนั(งโดยรอบทั >ง 4 ทศิ 
สงู 30 เมตร ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) กับ
พระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวันตก) เล่ากันว่าสรา้งขึ>นโดยสตรสีี(พี(
นอ้งที(มพีทุธศรัทธาสงูสง่และต่างใหส้ัตยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช้ั(วชวีติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไป
แตง่งาน รํ(าลอืกนัวา่ทําใหพ้ระพทุธรปูองคนั์>นเกดิรอยรา้วขึ>นทันท ีนําทา่นนมสัการ พระพุทธไสยาสน ์

                     ชเวตาเลยีว กราบนมสัการพระพุทธรูปนอนที(ที(มพีุทธลักษณะที(สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 
ซึ(งเป็นที(เคารพนับถอืของชาวพมา่ทั(วประเทศและเป็นพระนอนที(งดงามที(สดุของพม่า องคพ์ระยาว 55 
เมตร สงู 16 เมตรถงึแมจ้ะไมใ่หญเ่ทา่พระพทุธไสยาสนเ์จา้ทัตจทีี(ยา่งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง
เหลื(อมพระบาท ซึ(งจะเป็นลักษณะที(ไม่เหมอืนกับพระนอนของไทยจากนั>นนําท่านนมัสการ วดัไจป๋๋อรอ 
(วดัพระไฝเลื�อน) มอีายุมากกว่า 2,000 ปี ซึ(งมเีรื(องราวเล่ามากมายเกี(ยวกับสถานที(แห่งนี> รายการ 
National Geographic Society ไดเ้คยมาถา่ยทําสารคดทีี(นี(มากกวา่ 10 ครั >ง ซึ(งในแตล่ะครั >งตําแหน่งไฝที(
บรเิวณหนา้ผากจะไมต่รงกนัเลยซึ(งเป็นเรื(องมหัศจรรยม์าก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) พเิศษ!!กุง้แมนํ่ �าเผาตวัใหญท่า่นละ 1 ตวั 
จากนั>น นําทา่นเดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีก็จะถงึ คิ�มปนูแคม้ป์  



  

 

 

 

เพื(อทําการเปลี(ยนเป็นรถทอ้งถิ(น เป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวที(เรา 
จะสามารถขึ>นพระธาตอุนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสกัพัก เพื(อเดนิทางสูย่อดเขา  
นําชม เจดยีไ์จท้โีย หรอื พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า กอ้น
หนิทอง อยูส่งูจากระดับนํ>าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆสงูเพยีง 5.5 เมตร ตั >งอยูบ่นกอ้น
หนิกลมๆ ที(ตั >งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ(นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยนืกรานว่าไม่มทีางตกเพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ:สทิธิ:ที(บรรจอุยูภ่ายใน พระเจดยีอ์งคย์อ่มทําใหห้นิกอ้นนี>ทรงตัวอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเรื(อยไป ตามคตกิาร
บชูาพระธาตปุระจํา ปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี>ใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระ
เกตแุกว้ จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื(อวา่ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตอุนิทรแ์ขวนนี>ครบ 3 ครั >ง ผูนั้ >นจะ
มแีตค่วามสขุความเจรญิ พรอ้มทั >งขอสิ(งใดก็จะไดส้มดั(งปรารถนาทกุประการ 
ทา่นสามารถเตรยีมแผน่ทองคาํไปเพื�อปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปปิดทองไดเ้ฉพาะ
สภุาพบรุษุ สว่นสภุาพสตร ีสามรถอธฐิาน และฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดแทนได)้ 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 
จากนั>นท่านสามารถขึ>นไปนมัสการหรือนั(งสมาธทิี(พระเจดยีไ์ดต้ลอดทั >งคนื แต่ประตูเหล็กที(เปิดสําหรับ
สภุาพบรุษุ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น.  ควรเตรยีม เสื>อกนัหนาว หรอืกนัลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรอง
นั(งเนื(องจากบรเิวณพื>นที(นั >นมคีวามเย็นมาก 

     พกัที� Yeo Yeo Lay Hotel หรอืเทยีบเทา่ ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

วนัที� 3         วดัไจค้ะวาย -ทา่อากาศยานมงิกาลาดง – กรงุเทพฯ 
 
05.00 น.      อรุณสวัสดิ:ยามเชา้ อสิระตามอัธยาศัย สําหรับผูท้ี(ตอ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน อาหารที(จะใสบ่าตร

สามารถซื>อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จําหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทยีน ประมาณ 300-
500 จ๊าต ทําบญุตามอธัยาศัย    

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
07.30 น.      อําลาที(พัก นําทา่นออกเดนิทางกลับ  เปลี�ยนน ั�งรถ  ถงึคิ�มปนูแคม้ป์ เปลี(ยนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 
  พรอ้มนําท่านเดนิทางสูก่รุงหงสาวด ีจากนั>นนําท่าน ตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที�วดัไจค้ะวาย 

สถานที(ที(มพีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทา่นสามารถนําสมุด ปากกา 
ดนิสอไปบรจิาคที�วดัแหง่นี�ไดห้รอืบรจิาคปัจจยัใหก้บัทา่น (ควรเตรยีมแลกแบงคเ์ล็กๆไวสํ้าหรบั
ทําบญุ) 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่ทา่อากาศยานมงิกาลาดง  เพื(อเตรยีมตัวกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร 
15.00 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยเที(ยวบนิที( WE302 (บรกิารอาหารและเครื(องดื(มบนเครื(อง) 
16.55 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  โดยสวัสดภิาพ 
 

ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถทา่นละ 500 บาท/ทา่น ตลอดทรปิ 
 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเงื�อนไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจํา  
เพื�อประโยชนข์องทา่นเอง*** 

การเดนิทางในแตล่ะครั >งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 35 ทา่นขึ�นไป 
ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ:ในการ เลื�อนการเดนิทาง หรอื เปลี�ยนแปลงราคา 

 
การเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ั�งนี�เนื�องจากสภาพ ลม ฟ้า 

อากาศ และสถานการณ์ในการเดนิทางขณะน ั�นแตจ่ะคาํนงึถงึความปลอดภยัในการเดนิทาง และผลประโยชนข์อง
หมูค่ณะเป็นสําคญั โดยไมทํ่าใหม้าตรฐานของการบรกิารลดนอ้ยลง 



  

 

 

 

 

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ตํ�ากว่า � เดอืนนับจากวันเดนิทาง ** 
 

 

 

 

 

 

เง ื�อนไขและขอ้ตกลงตา่งๆ 
(โปรดอา่นและทําความเขา้ใจ) 

 

                
อตัราคา่บรกิาร  

กําหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2 ทา่น 
เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี 

เสรมิเตยีง 
เด็กตํ�ากวา่ 12 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง พกัเดี�ยว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่:  

**ราคาปรบัลง** 

14 - 16 พ.ค. 59 

 

7,900.- 

 

7,900.- 

 

7,900.- 

 

3,500.- 

28 - 30 พ.ค. 59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

04 - 06 ม.ิย. 59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

11 - 13 ม.ิย. 59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

18 - 20 ม.ิย. 59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

25 – 27 ม.ิย.59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

23 – 25 เม.ย. 59 12,900.- 12,900.- 12,900.- 3,500.- 

20 - 22 พ.ค. 59(วนัวสิาขบชูา) 12,900.- 12,900.- 12,900.- 4,500.- 
 
อตัราคา่บรกิารนี�รวม 

• คา่ตัrวเครื(องบนิไป-กลับ ตามเที(ยวบนิที(ระบใุนรายการทอ่งเที(ยว 
• คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีนํ>ามนั 
• คา่หอ้งพักโรงแรม (หอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น) ตามที(ระบใุนรายการทอ่งเที(ยวหรอืระดบัเดยีวกนั 
• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และคา่ยานพาหนะทกุชนดิตามที(ระบใุนรายการทอ่งเที(ยว 
• คา่ใชจ้า่ยมคัคเุทศก ์/ หวัหนา้ทัวร ์ที(คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตปุระเภท Medical Insurance คุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

• คา่ธรรมเนยีมในการทําหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
• คา่ระวางกระเป๋านํ>าหนักเกนิกวา่ที(สายการบนิกําหนด 
• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครื(องดื(ม นอกเหนอืจากรายการทอ่งเที(ยว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิ(มและภาษีหกั ณ ที(จา่ยของแตล่ะประเทศ 
• ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ทา่นละ 500บาท/ทา่น/ทรปิ (สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตจ่ะพอใจในการบรกิาร) 

 
เงื�อนไขการชําระเงนิ 

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

• ชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นที(เหลอืภายใน 21 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
 



  

 

 

 

เงื�อนไขการยกเลกิ 
 

• การยกเลกิไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั คนืมดัจําทั >งหมด  
• ยกเลกิลว่งหนา้ 30 – 44 วันกอ่นเดนิทาง หักมดัจําทา่นละ 1,000 / 2,000 บาท 
• ยกเลกิลว่งหนา้ 15 – 29 วันกอ่นเดนิทาง หักมดัจําทา่นละ 3,000 / 6,000 บาท 
• ยกเลกิหลัง 14 วันกอ่นเดนิทาง หักคา่ดําเนนิการ 100 % 
• ยกเลกิจากกรณี อบุตัเิหต ุ หรอื เจ็บป่วย กรณุาสง่หลกัฐานใบรับรองแพทย ์ หรอื เหตผุลอื(นๆกระกอบการ

พจิารณา 
 
หมายเหต ุ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ:ที(จะเลื(อนการเดนิทาง หรอื เปลี(ยนแปลงราคา ในกรณีที(ผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 คนขึ>นไป 
• ในกรณีที(สายการบนิประการปรับขึ>นภาษีนํ>ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ:ในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ>ามนัเพิ(ม

ตามความเป็นจรงิ 
• ตัrวเครื(องบนิที(ออกเป็นกรุ๊ปไมส่ามารถเลื(อนวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ:ที(จะเปลี(ยนแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเที(ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที(เกดิเหตุ

สดุวสิยั หรอืเหตกุารณ์ที(อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะคํานงึถงึความปลอดภยัและ
ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

• บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั >งสนิ หากเกดิเหตกุารณ์สดุวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ
เที(ยวบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยดุงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุตัเิหต ุ ภยัธรรมชาต ิ หรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเนื(องมาจากความประมาทของตวัทา่นเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุตัเิหตจุากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง 

• กรณีที(สถานที(ทอ่งเที(ยวใดๆ ที(ไมส่ามารถเขา้ชมไดเ้นื(องจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณ์ที(อยูเ่หนอื
การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ:ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั >งสิ>น 

• กรณีที(ทา่นสละสทิธิ:ในการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไมเ่ขา้ชมสถานที(ใดๆ กต็ามที(ระบใุนรายการทอ่งเที(ยว หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ:ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทั >งสิ>น 

• กรณีที(กองตรวจคนเขา้เมอืงทั >งในประเทศไทย และในตา่งประเทศมปีฏเิสธมใิหเ้ดนิทางเขา้-ออกตามประเทศ
ที(ระบไุว ้  เนื(องจากการครอครองสิ(งผดิกฎหมาย สิ(งของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืไมว่า่ดว้ย
เหตผุลใดๆ กต็ามบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ:ที(จะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดกต็าม 

• กรณีที(ทา่นใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี>าเงนิ) เดนิทางเพื(อการทอ่งเที(ยวกบัคณะทัวร ์ หากทา่นถกู
ปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆ กต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ:ไมค่นืคา่ทวัรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทั >งสิ>น 

• เมื(อทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ั >งหมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื(อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั >งหมด 


