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วนัแรกของการเดนิทาง  กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาวด ี- พระธาตมุเุตา – พระธาตอุนิแขวน  
06.00 น. คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์D สายการบนิ

บางกอกแอรเ์วยเ์จา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระ 
08.00 น. เดนิทางสูก่รงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่TG 303  
08.45 น. ถงึสนามบนิกรงุยา่งกุง้ (เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี  

ผา่นพธิกีารทางศลุกากร และตรวจคนเขา้เมอืงพรอ้มตรวจเชค็สมัภาระกอ่นออกเดนิทาง  
หลังจากนําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด ี(Bago) ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรมอญโบราณทีม่อีายุ
เกา่แกก่วา่ 400 ปี อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง ผา่นชมสสุาน
สมัพันธมติร ยคุสมยัพมา่รบกบัญีปุ่่ นในสงครามโลกครัง้ที ่2 ถงึหงสาวดนํีาทา่น เจดยีช์เวมอดอร ์เมอืงหง
สาวด ี(Shwemawdaw Pagoda) หรอื ทีเ่ราเรยีกกนัวา่ พระธาตมุเุตา เป็นมหา
เจดยีท์ีบ่รรจพุระเกศาธาตรุวม 2 เสน้ มอีายเุกา่แกก่วา่ 2,000 ปี ดว้ยความเลือ่มใส
และศรัทธาตอ่องคพ์ระธาตขุองชาวพมา่จงึทําใหช้าวพมา่ไปกราบ ไหวต้อ่องคพ์ระ
ธาตมุเุตาอยา่งไมข่าดสายและสิง่ทีท่กุคนไมค่าดฝันก็เกดิขึน้ เมือ่เกดิเหตกุารณ์
แผน่ดนิไหวครัง้ยิง่ใหญเ่กดิขึน้เมือ่วันที ่5 พฤษภาคม 2473 จงึทําใหย้อดของพระ
ธาตมุเุตาหักพังลงมาแตส่ิง่ทีน่่าอศัจรรยเ์ป็นอยา่งมากคอื เมือ่ยอดพระธาตหุักลงมา
แตอ่งคพ์ระธาตไุมห่กัลงถงึพืน้ จงึเป็นความเชือ่ของประชาชนทัง้ชาวพมา่และชาว
ไทยวา่หากใครไดไ้ปกราบไหวอ้งค ์พระธาตแุลว้ไดเ้อาไมไ้ปค้ําไวก้บัยอดพระธาตทุี่
หักลงมาแลว้เอาหนา้ผากไปแตะ กบัยอดองคพ์ระธาตทุีห่ักลงมาจะทําใหช้วีติของคน
คนนัน้ไมว่า่จะถงึชว่งชวีติ ทีต่กตํ่ายงัไงเราก็ยงัไมต่กตํ่าถงึทีส่ดุก็เปรยีบเหมอืนยอด
พระธาตทุีต่อ่ ให ้ตกยงัไงกต็กไมถ่งึพืน้และทําใหช้วีติของคนนัน้มคีวามมัน่คงถาวร 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เจา้สวั เมนกูุง้เผาทา่นละ 1 ทา่น    
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บา่ย ชม พระราชวงับเุรงนอง ซึง่ไดเ้ริม่ขดุคน้และบรูณะปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี 
พ.ศ.2533 จากซากปรักหกัพังทีย่งัหลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่
โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง ปัจจบุนั
การขดุคน้ยงัไมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ แตก่็พอจะมองเห็นไดว้า่บรเิวณของ
พระราชวังแหง่นีก้วา้งใหญเ่พยีงใดนําทา่นออกเดนิทางสู ่คมิปนูแคม้ป์ 
(เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวา่งทางทา่น
จะเห็นแมน้ํ่าสะโตง  

 ซึง่เป็นแมน้ํ่าทีม่คีวามสมัพันธก์บัพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถ
ยงิพระแสงปืนขา้มแมน้ํ่าทีก่วา้งใหญน่ีไ้ปตอ้งแมท่ัพพมา่ จนไดรั้บชยัชนะถงึคมิปนูแคม้ป์ หยดุพักเปลีย่นรถ
เป็นรถบรรทกุหกลอ้ขึน้บนภเูขาไจก้โ์ท เพือ่เดนิทางสูโ่รงแรมทีพั่ก ระหวา่งทางชมทศันยีภาพอนัสวยงามสอง
ขา้งทาง (น่ังรถบรรทกุขึน้ไปจนถงึจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ททีเ่ป็นทีต่ัง้ของพระธาต ุอนิทรแ์ขวน) เชญิชม
ทัศนยีภาพงดงาม ตืน่ตาตืน่ใจกบั “พระธาตอุนิทรแ์ขวน” (ซึง่อยูใ่กลท้ีพั่กมาก) พระธาตอุนิทรแ์ขวน ตัง้อยูท่ี่
เมอืงไจโ้ท อําเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ อยูบ่นยอดเขา เหนอืระดับน้ําทะเล 3,615 ฟตุ มี
ลักษณะเดน่เป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูชนัอยา่งหมิน่เหม ่เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรง
ดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมา  
นับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพมา่ตอ้งไปสกัการะและยงัเป็นพระธาตปุระจําปีจอ(สนัุข)ทีค่นเกดิปีนีต้อ้ง
ไปนมสัการสกัการะครัง้หนึง่ในชวีติ 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ โรงแรมทีพ่กั 
  ทีพ่กั Kyaik Hto Hotel หอ้งพกัแบบใหมเ่ปิดใหบ้รกิารเพยีง 1 เดอืนทีผ่า่นหอ้ง แบบ Super Deluxe 
 
 
 
 
 
 
 
   
  หลังอาหารเย็นเชญิทา่นสกัการะพระธาต ุตามอธัยาศัย นมสัการ เทพทันใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น  
  นักพรตทีม่คีวามศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ทา่นสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะสกัการะ  
 กลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จเ้ทีย่ว ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว หรอืกนัลม หรอืผา้  
 หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ีเ้ปิดตลอดคนื (แตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิด 
 สําหรับบรุษุทีเ่ขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00 น.) พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี ้เป็นทีม่าและแรงบนัดาล 
 ใจของกวซีไีรส ์ปี พทุธศกัราช 2534 มาลาคําจันทร ์ทีแ่ตง่วรรณกรรม เรือ่ง เจา้จนัทรผ์มหอม นริาศพระ 
 ธาตอุนิทรแ์ขวน 
 
วนัทีส่องของการเดนิทางอนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลยีว – ยา่งกุง้ – เทพทนัใจเจดยีช์เวดากอง 
เชา้ตรู ่  เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตอุนิทรแ์ขวน ทา่นจะพบกบับรรยากาศ 
  ยามเชา้ทีส่ดชืน่ ทวิทัศนง์ดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา  
  ถา่ยภาพและชมทัศนยีภาพรอบ ๆ พระธาตพุสิจูนค์วามมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไม ่
  ลม้หรอืหลน่ลงมาการทีก่อ้นหนิสทีองวางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่ง 
 ขึน้ไปก็ดคูลา้ยกบัลอยอยูเ่หนอืหนา้ผา ราวกบัพระอนิทรนํ์าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอศัจรรยเ์จดยี ์
  (แลว้แตค่วามสะดวกของลกูคา้จะขึน้หรอืไมข่ึน้ก็ได)้ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

เก็บสมัภาระพรอ้มออกเดนิทางกลบัสู ่หงสาวดตีามเสน้ทางเดมิเดนิทาง 3 ชม. 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนกูุง้เผาทา่นละ 1 ทา่น    
บา่ย  นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาว

 พมา่ มคีวามยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ 
 ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรอืงอํานาจ มพีทุธลักษณะงดงาม โดย
 จะวางพระบาทเหลือ่มพระบาท ตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์อง 
 ไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดทีส่วยงาม 
 เมือ่ครัง้กอ่นพระพทุธ รปูองคน์ีถ้กูปลอ่ยใหท้รดุโทรมจนกลายเป็นเพยีง
 กองอฐิ ทา่มกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่องักฤษสรา้งทางรถไฟ
สายพมา่ จงึไดพ้บพระนอนองคน์ี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ไดรั้บ
เอกราชก็มกีารบรูณปฏสิงัขรณ์ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จน 
 กลายเป็นพระพทุธรปูทีส่วยงามในปัจจบุนั อกีทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้ของ
ฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจั้นทรห์อม ผา้ปักพืน้เมอืง นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงยา่งกุง้นมสัการ พระเจดยีโ์บ
ตาทาวน ์(Botataung Pagoda) เพือ่ขอพรกบัเทพทนัใจ ซึง่เป็นเทพทีค่นไทยเชือ่วา่ของอะไรแลว้จะได ้
โดยทันใจโดยการขอใหข้อเพยีงอยา่งเดยีวเทา่นัน้ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมเมน ูบฟุเฟตอ์นิเตอรใ์น Pan Pacific Yangon Hotel 
นําทา่นชมและนมสัการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดยีท์องคําคูบ่า้นคูเ่มอืง
ประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี เจดยีท์องแหง่เมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงยา่งกุง้ 
มหาเจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่ สถานทีแ่หง่นีม้ ีลานอธฐิาน จดุทีบ่เุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่น
สามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีน ไปไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่
เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคล นอกจากนีร้อบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจําวนัเกดิประดษิฐานท ัง้แปดทศิ
รวม 8 องค ์หากใครเกดิวนัไหนก็ใหไ้ปสรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น้ําพระประจําวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ พระเจดยีน์ีไ้ดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลาย
รัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผน่ทองคําทัง้หมดน้ําหนักยีส่บิสามตันภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาต ุ
ของพระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครือ่งอฐัะบรขิารของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค ์ 
บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอญัมณีตา่งๆ จํานวนมาก และยงัมเีพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอด
บรเิวณเจดยีจ์ะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิ ซึง่ทําเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาท ซอ้นเป็นชัน้ๆ
งานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่ของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความ
เป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญท่ีอ่งักฤษพยายามจะเอาไปแตเ่กดิพลัดตกแมน้ํ่ายา่งกุง้เสยีกอ่นองักฤษกู ้
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เทา่ไหรก่ไ็มข่ ึน้ภายหลังชาวพมา่ ชว่ยกนักูข้ ึน้มาแขวนไวท้ีเ่ดมิได ้จงึถอืเป็นสญัลกัษณ์แหง่ความสามคัคซี ึง่
ชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆงัศกัดิส์ทิธิ ์ใหต้รีะฆงั 3 ครัง้แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ 
จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจดุชมแตล่ะจดุทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป 
เชน่ สเีหลอืง, สน้ํีาเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้   คําไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 

วันทามอิตุตมะชมพวูระฐาเนสงิกตุตะเรมะโนลัมเมสตัตังสะรัตนะ 
ปฐมงักกสุนัธังสวุรรณะตันตงัธาตโุยธัสสะตทิตุยิงัโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตโุย 

ธัสสะตติตยิงักสัสปังพทุธจวีะรังธาตโุยธสัสะตจิตกุงัโคตะมงัอตัถะเกศาธาตโุยธสัสะต ิ
อหังวันทามติรุะโตอหังวันทามธิาตโุยอหังวันทามสิพัพะทาอหังวันทามสิริะสา 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธ
กลางคนื 

พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ์ 

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูาง
ยาว 

หนหูาง
ส ัน้ 

พญานาค 

 หลงัอาหารนําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Pan Pacific Yangon Hotel ใหมล่า่สดุของยา่งกุง้ อยูต่รงขา้มตลาด 
 สกอ๊ตกลางใจเมอืง  
 
   
 

 
  
 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง ตลาดสกอ๊ต - พระนอนตาหวาน-เจดยีก์ะบาเอพธิคีรอบเศยีร เพือ่ความเป็นสริมิงคล  
08.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งของโรงแรม  
09.00 น. อสิระตามอธัยาศัย ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต ซึง่อยูต่รงขา้มกบัโรงแรม 
  หรอืชอ้ปป้ิงภายในหา้งทีเ่ปิดอยูด่า้นลา่งของโรงแรม 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  นําทา่นสกัการะ พระพทุธไสยาสนเ์จาทตัย ี(Kyauk Htat Gyi) ซึง่เป็น 
  พระนอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล  
  108 ประการและพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบั ศลิปะของไทยจากนัน้นํา 
  ทา่นเดนิทาง 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนตู ิม่ชํา่ในโรงแรมชาเทรยีม   

บา่ย จากนัน้ผา่นนําชม พระเจดยีซู์เล (Sule Pagoda) เจดยีท์รงแปด
เหลีย่มกลางเมอืงยา่งกุง้ สรา้งในสมยัทีอ่งักฤษยงัปกครองพมา่อยู ่เปรยีบ
เจดยีซ์เูลนีไ้ดด้ั่งหัวใจของยา่งกุง้ เพราะชาวองักฤษไดว้างผังเมอืงใหเ้จดยี์
นี ้เป็นศนูยก์ลาง นําทา่นชม เจดยีก์าบาเอ (Kaba Aye Pagoda)  เพือ่
รว่ม พธิคีรอบเศยีร ครอบเกลา้อนัศักดิส์ทิธเ์สรมิมงคลชวีติใหสํ้าเร็จ ดั่งใจหวัง ดว้ยพระบรมสารรีกิธาตขุอง
องคพ์ระสมัมาสมัพทุธเจา้และพระธาตขุองพระสารบีตุรและพระโมคคัลลานะ ทีป่ระดษิฐาน ณ เจดยีแ์หง่นี้
เจดยีก์ะบาเอเป็นเจดยีท์รงกลมมคีวามสงูและมขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางวัดไดเ้ทา่กนั คอื 34 เมตร สรา้งโดย
นายอนุูนายกรัฐมนตรคีนแรกของพมา่ เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีช่ําระ พระไตรปิฎกครัง้ที ่6 ในชว่งระหวา่งปี 
พ.ศ.2497 – 2499 และเพือ่ใหบ้งัเกดิสนัตสิขุแกโ่ลก ลา่สดุใชเ้ป็นสถานทีใ่ชใ้นการประชมุสงฆโ์ลกเมือ่
เดอืนธันวาคมพ.ศ.2547 ทีผ่า่นมา  

19.50 น. ออกเดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG306 
21.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทับใจ   
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อตัราคา่บรกิาร    
ผูใ้หญท่า่นละ      16,900  บาท  
พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ       5,000  บาท 
 
ลกูคา้ควรอา่นกอ่นตดัสนิใจ 

- การเดนิทางทอ่งเทีย่วในพมา่ทางเราเนน้หอ้งพกัทีใ่หมส่ะอาดและทนัสมยัใหบ้รกิารกบัลกูคา้ทกุทา่น 
- อาหารเป็นสิง่จําเป็นทีเ่ราตอ้งจดัใหด้เีพราะเรือ่งสขุลกัษณะเป็นสิง่สําคญัของประเทศนีท้ ีบ่างแหง่ยงัไมด่พีอ  
- เราไมอ่ดัโปรแกรมใหท้า่นจนเกนิไปเพราะการทอ่งเทีย่วคอืการพกัผอ่นมใิชไ่ปเทีย่งแบบเรง่รบีใหท้รมาน  

มดัจําภายใน 3 วนัทีจ่อง 10,000 บาท พรอ้มชือ่ทีต่รงตามหนา้พาสปอรต์  
 
ราคานีร้วม 
- คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยดัตลอดการเดนิทางของสายการบนิไทย 
- คา่พาหนะตลอดการเดนิทาง 
- คา่โรงแรมทีพั่กทีร่ะบ ุ 
- คา่อาหารทกุมือ้ตลอดการเดนิทาง (ทีร่ะบใุนรายการ) 
- คา่เขา้ชมสถานที ่และ ไกดท์อ้งถิน่ 
ราคานีไ้มร่วม  
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่โทรศัพท ์คา่เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี  
- คา่น้ําหนักกระเป๋าทีเ่กนิ 30 กโิลกรัม (ระหวา่งประเทศ) 
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
- คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ+ผูช้ว่ยพมา่ 500 บาทตลอดการเดนิทาง 
- หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของลกูคา้ ไมจ่าํเป็นตอ้งใหห้ากคดิวา่เคา้บรกิารไมด่ ี
เอกสารประกอบการเดนิทาง 

- หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน (นับจากวันเดนิทาง) 
- บรัษัทจะไมร่บัผดิชอบในกรณีลกูคา้มปีญัหาเรือ่งของพาสปอรต์ทกุกรณี เพราะเป็นเอกสารสว่นตวัที่

ตอ้งตรวจสอบใหพ้รอ้มเดนิทางอยูเ่สมอ  
การเปลีย่นแปลงรายการ  
 การเดนิทางอาจมปัีญหาเฉพาะหนา้เกดิขึน้ผูบ้รกิารขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะแกไ้ขสบัเปลีย่นรายการตามความจําเป็นและเหมาะสม 
แตจ่ะรักษาผลประโยชนข์องทา่นตามสทิธิท์ีม่แีละจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบกอ่นทกุครัง้ 
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