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ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ 

หงสา...พระธาตุมเุตาไจ้โท่...พระธาตอิุนทร์แขวน 

พเิศษ..เป็ดปักก่ิง + สลัดกุ้งมงักร+ กุ้งแมน่ ํ้า 
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วนัแรก กรงุเทพฯ–ยางกุง-หงสา-พระธาตอุนิทรแขวน 

08.00 น. พรอมกันทีท่ าอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโดยสารขาออก ชัน้ 4 เขาประต ู7 เคานเตอร N สายการบนิเมยีน

มารแอรเวย โดยมเีจาหนาทีบ่ริษทัฯ คอยอํานวยความสะดวก(กรณุานาํกระเปาเลก็เตรยีมสมัภาระสาํหรบั 1 คนื เพือ่

ขึน้พระธาตอุนิทรแขวน) 

10.40น. ออกเดนิทางจากสูเมืองยางกุง โดยเทีย่วบนิที ่8M336 (บรกิารอาหารวางและเครือ่งดื่มบนเครื่อง) 

11.25น. ถึงสนามบนิเมง็กาลาดง เมอืงยางกุงผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง และดานศลุกากรเรยีบรอย(เวลาพมาชากวา

ประเทศไทย 30 นาที) 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารจากนัน้นําทกุทานเดินทางไปยงัเมอืงหงสาวด ี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

เมืองหลวงเกาแกของมอญ และอดตีราชธานขีองพระเจาบุเรงนองนมสัการพระเจดยีชะเวมอรดอร หรอืพระธาตมุุ

เตา พระเจดยีในสมยัเดยีวกนักับพระเจดยีชเวดากอง เปนพระเจดยีคูบานคูเมอืงหงสาวดี เปนเจดยีทีส่งูทีส่ดุในหงสาว

ดี เปนสญัลกัษณแสดงความรุงเรอืงของกรงุหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา เปนสถานที่

ประกอบพิธศีกัดิส์ิทธิ์ กอนออกศกึของบูรพกษตัรยิ ในสมยัโบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตรยิมอญหรอืพมา รวมทัง้

พระเจาบุเรงนองดวย และเมือ่ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา ทรงประทบัอยูหงสาวดี ก็

เคยเสด็จมานมสัการพระเจดยีองคนี้ นมสัการ ณ จุดอธิษฐานศกัดิส์ิทธิ ์ 

นําทานออกเดนิทางสูเมอืงไจโถ แหงรฐัมอญ ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหลก็ทีข่ามผานแมน้ําสะโตง แมน้ําที่

สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนนกสับยาวเกาคบื ยิงขามแมน้ําถกูพระสรุกรรมาแมทพัหนาพมาทหารเอกของ

พระมหาอปุราชตายบนคอชางเดินทางสูคนิปนุแคมป(เชงิเขาไจเทีย่ว)ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.5-3ชม.ถึงคินปุนแคมป 

หยุดพกัเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารทองถิ่นเพือ่ขึน้ไปบนเขาไจเที่ยว ใชเวลาเดนิทางจากบริเวณนี้ 1 ชม. ชมทศันยีภาพอนั

สวยงามสองขางทาง เดินทางถงึพระธาตุอนิทรแขวน ซึง่มทีัศนยีภาพทีง่ดงามมาก ทานจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึ่งอยู

รอบๆ และตืน่ตาตื่นใจ กบัพระธาตอุนิทรแขวน ซึ่งอยูใกลที่พกัมาก ใชเวลาเดนิเพียง 10 นาทพีระธาตอุนิทรแขวน 

หรอืเจดยีไจทโีย Kyaikhto Pagoda (Golden Rock)แปลวากอนหนิทอง อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร 

ลกัษณะเปนเจดยีองคเลก็ๆ สูงเพยีง 5.5 เมตร ตัง้อยูบนกอนหนิกลมๆ ที่ตัง้อยูบนยอดเขาอยางหมิน่เหม แตชาว

พมามกัยนืกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตศุกัดิส์ทิธิท์ี่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหนิกอนนี้ทรง

ตัวอยูไดอยางสมดลุเรื่อยไป ตามคตกิารบชูาพระธาตปุระจาํปเกดิของชาวลานนาใหถอืเปน พระธาตปุเกดิของปจอ 

แทนพระเกตแุกวจฬุามณบีนสรวงสวรรค 

ค่าํ รบัประทานอาหารณ โรงแรมทีพ่กัหลงัรับประทานอาหาร อสิระพกัผอนหรอืนัง่สมาธทิีบ่ริเวณองคพระธาตุตาม

อัธยาศยั 

 พกัที ่KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP(ใกลกบัพระธาตอุนิทรแขวน) 

 

วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแขวน-หงสา-ยางกุง 

***อสิระทกุทานทาํบญุตกับาตรทีพ่ระธาตชุมทศันยีภาพในยามเชาตามอธัยาศยั*** 

เชา รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรมหลงัอาหารนําทานเดนิทางกลับเมืองหงสาวด ี ใชเวลาเดนิทางประมาณ 

2 ชั่วโมง นําทานตกับาตรวดัไจคะวาย เพือ่ทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภกิษุ สามเณรนับพันรูป (ถาตองการถวายสิ่ง

อื่นๆ กส็ามารถนําไปไดตามกําลังศรทัธา เชน สมุด และเครือ่งเขยีน สําหรบัการศกึษาของภกิษ ุ สามเณร) สถานที่

แหงนี้เปนโรงเรยีนสอนพระพทุธศาสนานกัธรรมชั้น ตร ีโท และเอก 

นําชมพระราชวงับเุรงนอง ชมโถงทองพระโรง และบริเวณที่เคยเปนตําหนกัพระนางสพุรรณกลัยา ซึ่งเพิง่เริ่มขุดคน

และบรูณปฏสิังขรณเมื่อป 2533 จากซากปรกัหกัพังที่ยงัคงหลงเหลอือยู ทําใหสนันษิฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้

เปนพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง ปจจุบันยงัขดุไมเสร็จสิน้สมบรูณ แตกส็ามารถเหน็ไดวา พระราชวังแหง

นีก้วางใหญเพียงใด 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพเิศษ กุงแมน้าํเมอืงหงสาวด ี
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นําทานนมสัการพระพทุธไสยาสนชเวตาเลยีว มีอายุเกาแกกวาพันป คนพบเมื่อชาวองักฤษ สรางทางรถไฟ 

ไปมัณฑะเลย กราบนมสัการพระพทุธรปูนอน ที่มพีทุธลกัษณะ ทีส่วยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ. 2524 ซึง่เปนที่

เคารพนับถอืของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอนที่งดงามทีส่ดุของพมา อกีทั้งยังสามารถเลอืกหาเครือ่งไม

แกะสลกัที่ม ี ใหเลือกอยางมากมาย ตลอดสองขางทาง และยงัสามารถเลอืกซือ้ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของที่

ระลกึตางๆ ในราคาถกู  

จากนัน้นําทานนมสัการพระพทุธรปูไจปนุ ซึ่งบูรณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรปูปางประทบันัง่ โดยรอบทัง้ 4 ทิศ 

ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดม สมัมาสมพทุธเจา (หนัพระพกัตรไปทางทศิเหนอื) กบัพระพุทธเจาในอดีต 3 

พระองคคอื 1. พระพทุธเจาโกนาคมโน (ทิศใต) 2. พระพุทธเจากสุันโธ(ทิศตะวันออก) 3. พระพุทธเจา มหากสัสะปะ 

(ทิศตะวันตก) สรางโดย 4 สาวพี่นอง ทีอุ่ทศิตน ใหกบัพระพุทธศาสนา สรางพระพทุธรปูแทนตนเอง และสาบานตน 

ไมของแวะกับบุรษุเพศจากนัน้นําทกุทานเดนิทางกลบัเมืองยางกุงนําทกุทานนมสัการพระลาภมนุ ี พระพทุธรปูหยก

ขาว ซึง่เปนพระรูปที่แกะสลกัจากหินออนองคใหญทีส่ดุของประเทศพมา สีขาวสะอาดและไมมีตําหน ิสงู 37 ฟุต กวาง 

24 ฟุต หนกั 600 ตัน เปนพระพทุธรปูประทบันัง่ พระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารีรกิธาตทุี่อัญเชิญมาจากสงิคโปร 

และศรีลงักายกขึน้หันฝาพระหัตถออกจากองค หมายถงึการไลศตัรูและประทานความเจริญรุงเรือง นอกจากนี้ยงัมี

การนําหนิทีเ่หลอืมาสลกัเปนพระพทุธบาท ซาย-ขวา ประดษิฐานอยูบริเวณดานหลงัพระพุทธรูปดวย จากนัน้ชม

ชางเผอืก ทีเ่ปนชางคูบานคูเมืองของพมา มสีีขาวเผอืกตลอดทัง้ตัว มลีกัษณะทัง้ 9 ประการ ตรงตามตําราโบราณ 

ซึ่งหาชมไดยากในปจจุบนัจํานวน 3 ตัวนําทกุทานสกัการะพระมหาเจดยีชเวดากองพระธาตปุระจาํปเกดิปมะเมยี 1 ใน 

5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา และยงัเปนพระมหาเจดยีคูบานคูเมอืงพมา โบราณสถานศกัดิ์สทิธิข์องโลกอาย ุ

2,500 ป ยอดบนสดุของเจดยีประดับดวยทองคําแทหอหุมหนกั 23 ตัน เพชร พลอยเมด็ใหญ และอัญมณีตางๆ บน

ยอดพระเจดยี ประดับดวยทบัทมิขนาดเทาไขไก สวนบนยอดสดุประดับดวยเพชรทีป่ระเมนิคาไมได ภายในประดษิฐาน

เสนเกศาธาตุของพระพทุธเจาองคปจจุบัน และบริโภคเจดีย (เครื่องใช) ของพระพทุธเจาองคกอนทั้ง 3 พระองค 

นมสัการ ณ จุดอธษิฐานศกัดิส์ทิธิ์ พรอมใบไมทีม่ีความหมายถึง “ชยัชนะและความสําเร็จ”  

ค่าํ      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

พกัที ่IBIS STADIUM HOTEL / UPTOWN HOTEL YANGONหรอืเทยีบเทา 3* 

 

วนัทีส่าม ยางกุง-กรงุเทพฯ  

เชา รบัประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชมเจดยีโบตาทาวน สถานที่รบัพระเกศาธาตกุอนประดษิฐานที่พระมหาเจดยีชเวดากอง ออกแบบใหใตฐานพระ

เจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนสามารถเดินเขาไปภายในได โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไวในผอบทองคํา และของมี

คาตางๆ ทีพุ่ทธศาสนกิชนนํามาถวายมากมาย จากนั้นนําทานสกัการะโบโบย ี หรอืเทพทนัใจ เทพเจาศกัดิส์ทิธิข์อง

ชาวพมาและชาวไทย จากนั้นนําทกุทานชมพระพทุธไสยาสนเจาทตัจ ีซึง่เปนพระทีม่ีตาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา ชม

พระบาทที่มภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอนกันซึง่แตกตางกบัศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต 

ความสูง 16 ฟุต 

เทีย่ง   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารพเิศษ สลดักุงมงักร+ เปดปกกิง่ 

 นําทานเลอืกซือ้สินคาที ่ “สกอตมาเกต็” หรอืตลาดโบโจก ซึง่เปนตลาดใหญทีส่ดุของพมา รวบรวมความ

หลากหลายของสินคา อาทิ อัญมณี ทบัทมิ ไพลิน หยก ไขมกุ งานไมสกั ไมหอมแกะสลกั งาชางแกะสลกั ผาโสรง 

และผาตางๆ สงตรงจากเกาหลีและญีปุ่น ภาพเขยีนสนี้ํา และสนี้ํามนัอนังดงามในราคาถกูสมควรแกเวลานําทกุทาน

เดินทางไปยงัสนามบิน เพือ่เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

16.30 น. เดินทางกลบั กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่8M331(บรกิารอาหารวางและเครือ่งดื่มบนเครือ่ง) 

18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทานทีใ่ชบรกิาร 
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วนัเดนิทาง ราคาผูใหญ 

พกัหองละ 2-3 

ทาน 

ราคาเดก็ เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใหญ 2 ทาน 

ราคาเดก็ ไมเสรมิเตยีง 

พกักบัผูใหญ 2 ทาน 

พกัเดีย่ว 

จายเพิม่ 

6-8 ก.ค. 8,999 8,999 8,999 3,000 

13-15 ก.ค. 8,999 8,999 8,999 3,000 

20-22 ก.ค. 8,999 8,999 8,999 3,000 

 

อตัรานีร้วม 

คาตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ยางกุง–กรุงเทพฯ(ตั๋วกรุป) / คารถโคชปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง / 

คาอาหาร และเครื่องดืม่ที่ระบุไวในรายการ / คาที่พกัตามที่ระบุไวในรายการ (กรณพีกั 3 ทานๆ ที่ 3 เปนเตยีงเสรมิ) / คาน้ําหนกั

กระเปาเดนิทาง ทานละไมเกนิ 20 กก. / คาบัตรเขาชมสถานทีท่องเทีย่วตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คารถบรรทกุขึน้พระธาตุ

อินทรแขวน / คาประกันอุบตัิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูกบัเงือ่นไขของกรรมธรรม) / มัคคุเทศกบรกิารตลอด

การเดินทาง 

 

อตัรานีไ้มรวม 

คาทิปไกด และคาทปิคนขบัรถ รวมตลอดการเดินทางจายทปิ 25USD / คาทําหนงัสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ / คาวีซาสําหรบัพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และเครื่องดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ / คาธรรมเนยีม

กระเปาเดนิทางที่น้ําหนกัเกนิ 20 กก. / คาใชจายอืน่ๆ ทีม่ิไดระบุไวในรายการ เชน คาซกัรีด โทรศัพท คามินบิาร ฯลฯ / 

ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จาย 3% / คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมกีารเรียกเกบ็เพิ่มเติมอกี / คาธรรมเนียม

ใชกลองถายรูปที่วัดประ-มาณ 300-500 จาด / คาเสลีย่งขึ้นลงพระธาตุอนิทรแขวน 25USD/ทาน และคาทปิคนแบกเสลีย่งขึน้ลง

พระธาตอุินทรแขวน 8000 จาด (กรณตีองการนัง่เสลี่ยง) / คาภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบินอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เติมอกี 

 

***เงือ่นไขพเิศษสาํหรบัการจองทวัร*** 

1. คณะจองจาํนวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดนิทางมหีวัหนาทวัร 

2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเชค็รายละเอยีดตางๆ กอนออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ตัว๋รถไฟ, ซือ้ตัว๋รถโดยสาร และ

จองหองพกั เพือ่ประโยชนของลกูคา 

 

เงือ่นไขการจอง มดัจาํทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนทีเ่หลอืจายกอนเดนิทาง 15 วนั 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ  

ยกเลกิกอนการเดินทาง 25-30 วัน  / คืนคาใชจายทั้งหมด หรอืเก็บคาใชจายบางสวนที่เกดิขึน้จรงิ 

ยกเลกิกอนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณ ี

ยกเลกิกอนการเดินทาง 1-10 วัน  / เก็บคาบรกิารทั้งหมด 100 % 

 

ตัง้แตวนัที ่11 สงิหาคม 58 เปนตนไป 

บคุคลทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมตองขอวซีา สามารถอยูไดไมเกนิ 14 วนั 

 

หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกดิเหตุจําเปนสดุวิสยัจนไมอาจแกไขไดและจะ

ไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณทีี่สญูหาย สูญเสยีหรอืไดรบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหัวหนาทัวรและเหตสุดุวิสยับาง

ประการ เชน การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 



 
 
 

HERMES HOLIDAY CO.,LTD.  TEL : 02-5310828 Hotline : 063-2692961  LINE ID : @tourherme 

 

2. เนื่องจากสภาวะน้ํามนัโลกทีม่กีารปรบัราคาสูงขึ้น ทําใหสายการบนิอาจมกีารปรบัราคาภาษนี้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษทั

ฯ ขอสงวนสิทธิ์เกบ็คาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเปนจรงิ เพราะทางบริษทัยงัไมไดรวมภาษนี้ํามันใหมที่อาจจะเกดิขึน้ 

3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบด็เสร็จ หากทานสละสทิธิก์ารใชบรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏิเสธการ

เขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  

4. บริษทัฯมสีทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลือ่นการ 

เดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 

5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเทีย่วตามรายการ ไมสามารถขอหกัคาบรกิารคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปใน

ลกัษณะเหมาจาย  

6. เมื่อทานไดชําระเงนิมดัจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทาง

บริษทัฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตางๆ 


	เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

