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วนัแรก กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้  

09.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ ประต ู5 เคานเ์ตอร ์K  
เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกเรือ่ง เอกสาร สมัภาระ ใหแ้กท่า่นและคณะ 

11.00 น. นําทา่นออกเดนิทางสู ่กรงุยา่งกุง้ เทีย่วบนิที ่UB020  
  (เวลาทีพ่มา่จะชา้กวา่เมอืงไทย 30 นาท)ี  
11.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภารมะเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

จะพบมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ คอยใหก้ารตอ้นรับทา่นและคณะ  
   รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร Ten Mile  

 จากนั้นนําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัยี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi 
Buddha) พระทีม่คีวามสวยงามองคห์นึง่มขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล 108 ประการและพระบาท
ซอ้นกนัเป็นศลิปะทีแ่ตกตา่งกบัไทย  
นําท่านขึน้นมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องคําคูบา้นคู่เมอืง
ประเทศพมา่อายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เพือ่เสรมิบารมใีนสถานทีท่ีเ่ปรยีบเสมอืนไดก้ับจติวญิญาณของ
ชาวย่างกุง้ และ ชาวพม่า สถานทีแ่ห่งนี้ม ีลานอธฐิาน จุดทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ รอบพระเจดยีม์ี
ประดษิฐก์รรมทีส่วยงามอยา่งน่าอศัจรรย ์พระเจดยีน์ีไ้ดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองค์
เจดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทัง้หมดน้ําหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้
จํานวนแปดเสน้และเครือ่งอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทัง้สามพระองค์ บนยอดประดับดว้ยเพชร
พลอยและอัญมณีต่างๆ จํานวนมาก และยังมเีพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่นยอด บรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความ
งามของวิหารสี่ทิศ ซึง่ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆ งานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพุทธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ชม
ระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่น้ําย่างกุง้เสียก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึน้
ภายหลังชาวพมา่ ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพมา่ถอืว่า
เป็นระฆงัศักดิส์ทิธิ ์ใหต้รีะฆงั 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะได ้

 จากน ัน้น าทา่นสู ่โรงแรมทีพ่กั Hotel 99 หรอืเทยีบเทา่ *** 
คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ รา้นอาหาร  
 

วนัทีส่อง ยา่งกุง้ – หงสาวด ี– พระธาตอุนิแขวน  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 นําท่านเขา้ชม เจดยีโ์บตะทาวน ์(Bothatown Pagoda) เล่ากันว่ามพีระสงฆแ์ปดรูปอัญเชญิพระบรม
สารรีกิธาตขุองพระพทุธองคม์าประดษิฐานไว ้ณ ทีน่ี้ ใหกํ้าลังทหารมาเฝ้าไว ้แต่เจดยีอ์งคท์ีเ่ห็นปัจจุบันนัน้ 
เป็นองคท์ีส่รา้งขึน้ใหม่ เจดยีอ์งคเ์ดมินัน้ไดพั้งทลายลงมาจากการทิง้ระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรใน ค.ศ. 
1943 ปรากฏว่าไดพ้บพระพุทธรูปทองคํา เงนิ และสํารดิ อกีราว 700องค ์และจารกึดนิเผา อกีจํานวนหนึง่ 
ปัจจุบันไดนํ้ามาจัดแสดงไวใ้หช้มบางสว่นเท่านัน้ เป็นนี้เป็นเจดยีท์รงระฆังสงู 40 เมตร ขา้งในกลวง มงีาน
ประดับดว้ยกระจกสทีีป่ระณีตสวยงาม ผนังดา้นในเจาะเป็นชอ่งคูหาเล็กๆ ไวสํ้าหรับน่ังสมาธ ิดา้นตัววัดแยก
ออกมาใหท้า่นไดส้กัการะ เทพทนัใจ เป็นเทพทีถ่อืกนัวา่ขอพรไดเ้ร็วดั่งใจ  
ชม พระพุทธรปูหยกขาว (White jade Buddha) สรา้งจากหนิหยกกอ้นใหญนํ่ามาจากเมอืงมณัฑะเลย ์
มคีวามงดงามยิง่ และ มรีอยพระพทุธบาทจําลอง ใหท้า่นไดส้กัการะ   
นําทา่นออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงหงสาวด ีระหวา่งทา่นจะยงัคงไดเ้ห็นองคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวนอยา่งชดัเจน 
และเก็บไวเ้ป็นความประทับใจ (ใชเ้วลาในการเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ีประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่)  

เทีย่ง      รับประทานอาหาร ณ รา้นอาหาร Royal Test  พรอ้มกุง้แมน่ า้เผา  
 นําทา่นเขา้ชมพระธาตทุีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงหงสาวด ีเป็นเจดยีเ์กา่แกคู่บ่า้นคู่เมอืงและเป็น 1 ใน 5 มหาบชูา

สถานสิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ พระธาตมุุเตา (Shwemawdaw Pagoda) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพทุธเจา้ เป็นเจดยีท์ีส่มเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยมาสกัการะ เจดยีอ์งคน์ีเ้ป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่ง
ศลิปะพมา่และศลิปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื พระเจดยีส์งู 377 ฟตุ สงูกวา่ พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มี
จุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยูต่รงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักทีม่หาศาล ตกลง
มายงัพืน้ลา่งแตย่อดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิและไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นทีร่ํ่าลอืถงึความศักดิ-์สทิธโ์ดย



 
แท ้และสถานทีแ่หง่นีย้งัเป็นสถานทีท่ีพ่ระเจา้หงสาลิน้ดํา ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ(หู) ตามพระราชประเพณี
โบราณเพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์    

 ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่เดนิทางสู ่เมอืงไจโ้ถ ่แหง่รัฐมอญ ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บกับสะพานเหล็กทีข่า้ม
ผา่น แมน่ า้สะโตง แมน้ํ่าทีส่มเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนนกสบัยาวเกา้คบื ยงิขา้มแมน้ํ่าถกูพระสรุกรร
มา แมท่ัพหนา้พมา่ ทหารเอกของพระมหาอปุราชตายบนคอชา้งใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง
ครึง่ ก็จะถงึ คมิปุ่ นแคม้ป์ เพือ่ท าการเปลีย่นรถ เป็นรถบรรทกุหกลอ้ (เป็นรถประจําเสน้ทางชนดิเดยีวที่
เราจะสามารถขึน้พระธาตุอนิทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสักพัก ก็ถงึจุดหยดุรถ คณะจะเดนิทางตอ่ดว้ย
เทา้ขึน้สูอ่งคพ์ระธาตบุนยอดเขา หรอื จะใชบ้รกิารน ัง่เสลีย่ง (ไมร่วมอยูใ่นโปรแกรม) สูท่ ีพ่กั 
โรงแรม Kyaitho Hotel เพือ่เก็บสมัภาระ เมือ่ทา่นไดเ้ก็บสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ นําทา่นและคณะ 
ขึน้ชม เจดยีไ์จท้โีย Kyaithiyo Pagoda (Golden Rock) พระธาตุอนิแขวน แปลว่า กอ้นหนิทอง อยู่
สงูจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นกอ้นหนิกลมๆ 
ทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขาอยา่งหมิน่เหม ่แตช่าวพมา่มกัยนืกรานวา่ไมม่ทีางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิส์ทิธิท์ีบ่รรจุ
อยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทําใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคตกิารบูชาพระธาตุ
ประจําปีเกดิของชาวลา้นนา ใหถ้อืเป็น พระธาตปีุเกดิของปีจอ แทนพระเกตแุกว้จฬุามณีบนสรวงสวรรค ์

คํ่า  รับประทานอาหารคํ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
  จากน ัน้ใหท้า่นไดอ้สิระตามอธัยาศยั สามารถขึน้สกัการะ พระธาตอุนิแขวน ไดต้ลอดท ัง้คนื 
 

วนัทีส่าม พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี- ยา่งกุง้        

05.00 น อรณุสวัสดิย์ามเชา้ (เจา้หนา้ทีนั่ดหมายทีบ่รเิวณหนา้โรงแรมสําหรับผูท้ีต่อ้งการใสบ่าตรพระธาตอุนิแขวน) 
สําหรับอาหารทีจ่ะใสบ่าตรสามารถซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จําหน่าย ราคาอาหารประมาณ 1,000–3,000 จ๊าต 
ดอกไมธ้ปูเทยีน ประมาณ 300–500 จ๊าต ทําบญุตามอธัยาศัย เวลาสมควรนําทา่นกลับสูโ่รงแรม 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่ัก ในบรรยากาศเย็นสบายยามเชา้2 
08.00 น.  นําทา่นออกเดนิทางกลับสู ่เมอืงหงสาวด ีระหวา่งทา่นจะยงัคงไดเ้ห็นองคพ์ระธาตุอนิทรแ์ขวนอยา่งชดัเจน 

และเก็บไวเ้ป็นความประทับใจ (ใชเ้วลาในการเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ีประมาณ 2 ชัว่โมงครึง่)  
10.30 น. เมือ่ท่านเดนิทางถงึเมอืงหงสาวดี จากนัน้เขา้ชม พระราชวงับุเรงนอง (Kanbawza Thardi Palace) 

พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นทีป่ระทับของท่านผูท้ีไ่ดรั้บคําสรรเสรญิว่าเป็น ผูช้นะสบิทศิ และ พระนางสพุรรณ
กัลยา กับ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่
ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์ และถูกสรา้งจําลองพระราชวังและ
ตําหนักต่างๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร และความเขา้ใจตามขอ้มลูของกรมศลิปกรของรัฐบาล
พมา่ ภายในมหีอ้งบรรทม พระทีน่ั่งผึง้ และ พระทีน่ั่งสงิค ์(จําลอง) ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 นําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนเ์ฉวต่าเหลยีว (Shew Thalyang Buddha) หรอื พระนอนยิม้
หวาน จัดเป็นพระนอนทีง่ามทีส่ดุในประเทศพม่า องคพ์ระยาว 55 เมตร สงู 16 เมตร ถงึแมจ้ะไมใ่หญ่เท่า
พระพทุธไสยาสนเ์จา้ทัตจทีีย่า่งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่มพระบาท ซึง่จะเป็นลักษณะทีไ่ม่
เหมอืนกบัพระนอนของไทย ภายในบรเิวณของวัดมขีองทีร่ะลกึจําหน่ายหลายชนดิ สว่นใหญ่จะเป็นงานฝีมอื 
ไมแ้กะสลักฝีมอืชา่งหงสาวด ีเชน่ พระพุทธรูปแกะสลักจากไมจ้ันทน์หอม กล่องใสน่ามบัตร จานรองแกว้ 
และอืน่ๆ อกีหลายชนดิ   
เวลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงยา่งกุง้ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมงครึง่   

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Western Park พเิศษเมน ูสลดักุง้มงักร เป็ดปกักิง่ 
  จากนัน้นําท่านเดนิเลอืกชอ้ปป้ิง ตลาดโบฉกอองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสก๊อต 

(Scot Market) เป็นตลาดเก่าแกข่องชาวพม่าสรา้งขึน้โดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานคิมของ
อังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรยีงต่อกันหลายหลัง สนิคา้ทีจํ่าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เช่น 
เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้
สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้สิน้คา้หรืออัญมณีที่มรีาคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงนิดว้ย ทุกครัง้ 
เนือ่งจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ) จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตมิงิกาลาดง 

17.25  น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดย  เทีย่วบนิที ่UB017 
19.20  น. เดนิทางถงึ สวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพพรอ้มความประทบัใจมริูล้มื 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
ก าหนดการเดนิทาง  

เดอืน  พฤษภาคม 24 – 26 พ.ค. 62 = 11,991 บาท 

เดอืน มถินุายน 14 – 16 / 21 – 23 ม.ิย. 62 = 11,991 บาท 

เดอืน กรกฎาคม 19 – 21 ก.ค. 62 = 12,991 บาท 

เดอืน สงิหาคม 16 – 18 ส.ค. 62 = 11,991 บาท 

เดอืน กนัยายน 20 – 22 ก.ย. 62 = 11,991 บาท 

 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพฯ 
ตามทีร่ะบใุนรายการ (Promotion Class) 

 คา่โรงแรมทพีัก จํานวน 2 คนื (พักหอ้งคู)่ 
อนิแขวน 1 คนื + ยา่งกุง้ 1 คนื 

 คา่ยานพาหนะนําเทีย่วตามรายการ 
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง  ทา่นละ ไมเ่กนิ 20 กก. 
 คา่มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ (พดูไทย) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

 คา่วซีา่สําหรับผูถ้อืพาสปอตต์า่งชาต ิ(โปรดสอบถาม) 
 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ คนขบั รวม 1,500 บาท ตอ่ 
ลกูคา้ 1 ทา่น ตลอดการเดนิทาง    

 คา่พกัหอ้งเดีย่ว จา่ยเพิม่ 2,500.- บาท 
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทาง ทีน้ํ่าหนักเกนิ  20 กก. 
 คา่ภาษีน้ํามนัหากมกีารปรับเพิม่จากสายการบนิ  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไดร้วมในรายการทีร่ะบไุว ้
(คา่เครือ่งดืม่, คา่ซกัรดี, คา่โทรศัพท ์ฯลฯ) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
ภาษีทอ่งเทีย่ว (หากมกีารเรยีกเกบ็) 
 

 
 
เอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่เขา้ประเทศพมา่ ส าหรบัพาสปอตต์า่งชาต ิ(ยืน่ปกต ิ 3 วนัท าการ) 

 หนงัสอืเดนิทางทีม่หีนา้วา่งเกนิกวา่ 2 หนา้ มอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 Work Permit  หรอื หลกัแหลง่ทีอ่ยู ่, ทีท่ างาน  ในเมอืงไทย 
 รปูถา่ยสเีทา่น ัน้ ขนาด 2 นิว้ จ านวน 3 รปู พืน้หลงัของรปูตอ้งเป็นสขีาวเทา่น ัน้ 

(สง่เอกสารกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั) 
 
เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระคา่บรกิาร 

 สง่รายชือ่ลกูคา้ พรอ้มชําระงวดแรก  50% ของราคาทวัร ์
 สว่นทีเ่หลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทาง 10 วัน  

 
การยกเลกิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 75% ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

 
รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงบา้งตามความเหมาะสม  
อนัเนือ่งมาจากความลา่ชา้ของเครือ่งบนิ ภยัธรรมชาต ิหรอืสภาวะทางการเมอืง เป็นสาเหตตุอ้งเลือ่นการเดนิทาง หรอืไม่
สามารถจัดพาคณะเทีย่วไดต้ามรายการทัง้หมด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงรายการสว่นหนึง่สว่นใด
ไดต้ามความจําเป็นและเหมาะสม  
 
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาอนัเนือ่งมาจากสาเหตดุงัตอ่ไปนี ้

 อตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงนิ และอตัราการปรับราคาคา่เชือ้เพลงิตา่ง ๆ  
 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะเป็นการเหมาจา่ย
ทัง้หมด ทัง้นีบ้รษัิท จะยดึถอืความสําคัญของลกูคา้เป็นหลกั 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การปฏเิสธออกนอกประเทศ / หา้มเขา้ประเทศ / การนําสิง่ของผดิกฎหมายเอกสาร
การเดนิทางไมถ่กูตอ้งและความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  

 


