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ขอพรเทพทนัใจ .. สกัการะมหาเจดยีช์เวดากอง 
.. เจา๊ทตัจ ี.. เจดยีก์าบาเอ .. วดัพระเขีย้วแกว้ ..  
เจดยีเ์อง่ตอ่หยา่.. เจดยีม์หาวชิยะ ..วดับารม ี

 .. วดัพระเจา๊งาทตัจ ี
***พเิศษ...เป็ดปกักิง่+สลดักุง้มงักร*** 
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วนัแรก กรงุเทพฯ–ยา่งกุง้-ไหวพ้ระ 4 วดั 

08.00 น. พรอ้มกันทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เขา้ประต ู7 เคานเ์ตอร ์
N สายการบนิเมยีนมาร ์แอรเ์วย ์โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวก 

10.40 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงยา่งกุง้ โดยเทีย่วบนิที ่8M336 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
11.25 น. ถงึสนามบนิเม็งกาลาดง เมอืงยา่งกุง้ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และดา่นศลุกากรเรยีบรอ้ย

(เวลาพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี 
เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 

น าทกุทา่นเดนิทางสูเ่จดยีเ์อง่ตอ่หยา่ (Eain taw Yar pagoda) (1) สรา้งโดยกษัตรยิก์งบาว 
ผูม้ชี ือ่เสยีงและอ านาจในยคุกงบาว ทา่นเป็นผูส้รา้งเจดยีแ์หง่นีม้ากวา่ 170 ปี Eain Taw แปลวา่
บา้นหรอืทีพั่ก Yar แปลวา่รอ่งรอย แปลรวมกันวา่รอ่งรอยของบา้นทีพั่ก ตามประวตัแิลว้คนพมา่มี
ความเชือ่วา่สถานที ่พืน้ที ่ ถา้คูค่วรกับคนไหน คนนัน้ก็จะไดเ้ป็นเจา้ของ เลยมาขอเรือ่งบา้น ทีด่นิ 
ทีจ่ะคูค่วรกับตนเอง และในบรเิวณพระธาตจุะมเีทพทีด่แูลปกป้องรักษาสถานทีด่ว้ย น าทกทา่นไป
กราบทา่นเพือ่ใหท้า่นประทานทีอ่ยูอ่าศัยทีคู่ค่วรกับตน สรปุก็คอืไหวเ้พือ่ขอในเรือ่งของทีอ่ยูอ่าศยั 
ทีด่นิ อสงัหารมิทรัพย ์
น าทา่นไหวว้ดัพระธาตเุขีย้วแกว้ (2) ซึง่จ าลองมาจากประเทศจนีสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นที่
ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้ เมือ่ครัง้อัญเชญิจากประเทศจนี และเป็นองคเ์ดยีวกันกับ ทีอ่ัญเชญิมาที ่
พทุธมณฑล จ. นครปฐม 
น าทา่นไหวเ้จดยีม์หาวชิยะ (3) เป็นเจดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้ไปชมดา้นในได ้และยังเป็นทีร่วบรวม
สรรพสิง่แหง่จักรวรรดไิวบ้นดา้นเพดานขององคเ์จดยี ์ ไหวพ้ระพทุธรปูทัง้ 4 ทศิ กอ่นจะเดนิชม
รอบๆ เจดยีเ์พือ่ชมภาพวาดและสถานทีส่ าคัญๆ ของพระพทุธศาสนาของประเทศพมา่ ทัง้พระมหา
มนุ ีเทอืกเขาปกุปา และสถานทีส่ าคัญๆ อืน่ๆ อกีมากมาย 
น าทกุทา่นสกัการะพระมหาเจดยีช์เวดากองพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะเมยี 1 ใน 5 มหาบชูา
สถานสงูสดุของพมา่ (4) และยังเป็นพระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ โบราณสถานศักดิส์ทิธิข์อง
โลกอาย ุ2,500 ปี ยอดบนสดุของเจดยีป์ระดับดว้ยทองค าแทห้อ่หุม้หนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ด
ใหญ ่และอัญมณีตา่งๆ บนยอดพระเจดยี ์ประดับดว้ยทับทมิขนาดเทา่ไขไ่ก ่สว่นบนยอดสดุประดับ
ดว้ยเพชรทีป่ระเมนิคา่ไมไ่ด ้ ภายในประดษิฐานเสน้เกศาธาตขุองพระพทุธเจา้องคปั์จจบุัน และ
บรโิภคเจดยี ์ (เครือ่งใช)้ ของพระพทุธเจา้องคก์อ่นทัง้ 3 พระองค ์ นมสัการ ณ จดุอธษิฐาน
ศักดิส์ทิธิ ์พรอ้มใบไมท้ีม่คีวามหมายถงึ “ชยัชนะและความส าเร็จ”  

ค า่      รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
พกัที ่GRAND UNITED HOTEL / RENO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัทีส่อง ไหวพ้ระ 5 วดั-ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าทา่นไหวข้อพรนตัโบโบย ี หรอืเทพทนัใจ (5) เทพศักดิส์ทิธิซ์ ึง่ชาวมอญและพมา่นยิมมา
กราบไหวส้กัการะบชูา เพราะเชือ่วา่อธษิฐานขอสิง่ใดแลว้จะไดต้ามปรารถนาสมหวงัทันใจ 
น าทา่นสกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ทีว่ดัพระบารม ี (6)ทีเ่ชือ่วา่พระเกศายังมชีวีติอยูจ่รงิ
ดว้ยองคพ์ระเกศานัน้เมือ่น ามาวางบนมอืจะเคลือ่นไหวได ้ อกีทัง้วดันีย้ังไดช้ือ่วา่เป็นทีเ่ก็บองคพ์ระ
บรมสารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุ ไมว่า่จะเป็นพระโมคาละ พระสารบีตุร และองคพ์ระอรหันตต์า่งๆ  
น าทา่นไหวพ้ระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ี หรอืพระนอนตาหวาน (7) ซึง่เป็นพระทีม่ตีาสวยงาม
ทีส่ดุในประเทศพมา่ ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการและพระบาทซอ้นกันซึง่แตกตา่งกับ
ศลิปะของไทย มขีนาดความยาว 55 ฟตุ ความสงู 16 ฟตุ 

เทีย่ง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นไหวพ้ระวดังาทตัจ ี(8)มพีระพธุรปูองคใ์หญห่ลวงพอ่งาทัตจ ีแปลวา่หลวงพอ่ทีส่งูเทา่ตกึ
5 ชัน้ เป็นพระพทุธรปูปางมารวชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิออ่นทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์ เครือ่งทรงเป็น
โลหะ สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลังจะเป็นไมส้กัแกะสลักทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จ าลอง
แบบมาจากพระพทุธรปูทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑะเลย)์ 
น าทา่นสกัการะเจดยีก์าบาเอ (9) ซึง่เป็นเจดยีท์รงกลมมคีวามสงู เทา่กับ เสน้ผา่ศนูยก์ลาง ของ
เจดยี ์ คอื 34 เมตร โดยนาย อนุู นายกรัฐมนตรคีนแรกของพมา่ เป็นผูส้รา้งเจดยีแ์หง่นี ้ สรา้งขึน้
เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีช่ าระพระไตรปิฎกครัง้ที ่ 6 ในชว่งระหวา่งปี 2497 – 2499 และเพือ่ใหบ้ังเกดิ
สนัตสิขุแกโ่ลก และยังเป็นทีเ่ก็บพระธาตขุองพระสารบีตุร และพระโมคคัลนะไวภ้ายในถ ้าจ าลอง
มหาปาสณคหูา หรอืถ ้าสตัตบรรคหูา (MahaPasanGuha) ตามแบบในกรงุราชคฤห ์นอกจากนีย้ังมี
พระมหามนุจี าลองจากมณัฑะเลยอ์กีดว้ย 
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สมควรแกเ่วลาน าทกุทา่นเดนิทางไปยังสนามบนิ เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 
16.30 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่8M331 (บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
18.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  
 

วนัเดนิทาง เทีย่วบนิ 
ราคาผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 
2-3 ทา่น 

ราคาเด็ก 
เสรมิเตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ราคาเด็ก 
ไมเ่สรมิเตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

พกัเดีย่ว 
จา่ยเพิม่ 

16-17 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999 

26-27 เม.ย. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

5-6 พ.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

23-24 พ.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

6-7 ม.ิย. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

13-14 ม.ิย. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

11-12 ก.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

18-19 ก.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

1-2 ส.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

22-23 ส.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

12-13 ก.ย. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999 

21-22 ก.ย. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999 

26-27 ก.ย. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999 

3-4 ต.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999 

17-18 ต.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999 

19-20 ต.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

7-8 พ.ย. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999 

16-17 พ.ย. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 7,999 7,999 7,999 1,999 

21-22 พ.ย. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999 

12-13 ธ.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999 

26-27 ธ.ค. 63 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 8,999 8,999 8,999 1,999 

31 ธ.ค.-1 ม.ค. 64 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 9,999 9,999 9,999 1,999 

1-2 ม.ค. 64 8M336 1040-1125 
8M331 1630-1815 9,999 9,999 9,999 1,999 

 
อตัรานีร้วม 
คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–ยา่งกุง้–กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) / คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการ
เดนิทาง / คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ / คา่ทีพั่กตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ (กรณีพัก 3 ทา่นๆ ที ่3 
เป็นเตยีงเสรมิ) / คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ 30 กก. / คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ 
ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ / คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรม
ธรรม)์ / มัคคเุทศกบ์รกิารตลอดการเดนิทาง / ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
คา่ทปิไกด ์และคา่ทปิคนขบัรถ ***รวมตลอดการเดนิทางจา่ยทปิ 30 USD*** ทปิหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยูก่ับความ
พอใจของลกูคา้ / คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่วซีา่ส าหรับ
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พาสปอรต์ตา่งชาต ิ/ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ / คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนัก
เกนิ / คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์คา่มนิบิาร ์ฯลฯ / คา่ธรรมเนยีมใชก้ลอ้ง
ถา่ยรปูทีว่ดัประมาณ 300-500 จ๊าด / คา่ภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกี 
 
***เงือ่นไขพเิศษส าหรบัการจองทวัร*์** 
1. คณะจองจ านวนผูใ้หญ ่10 ทา่น ออกเดนิทางมหีวัหนา้ทวัร ์
2. กรณุาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอยีดตา่งๆ กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ, ซือ้ต ัว๋
รถไฟ, ซือ้ต ัว๋รถโดยสาร และจองหอ้งพกั เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ 
สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 31 วนั  / คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด หรอืเก็บคา่ใชจ้า่ยบางสว่นทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 16-30 วนั / เก็บคา่ใชจ้า่ย 5,000-10,000 บาท แลว้แตก่รณ ี
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-15 วนั / เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 
 

ต ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 58 เป็นตน้ไป 
บคุคลทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางสญัชาตไิทย ไมต่อ้งขอวซีา่ สามารถอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 14 วนั 

 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความ
รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
2. เนือ่งจากสภาวะน ้ามันโลกทีม่กีารปรับราคาสงูขึน้ ท าใหส้ายการบนิอาจมกีารปรับราคาภาษีน ้ามันขึน้ใน
อนาคต ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตามความเป็นจรงิ เพราะทางบรษัิทยังไมไ่ดร้วมภาษี
น ้ามันใหมท่ีอ่าจจะเกดิขึน้ 
3. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
4. บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึจ านวนทีก่ าหนด 
5. การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระ
คา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย  
6. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 


