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07.15 น.  ออกจากสนามบินดอนเมือง สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่าโดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3770 
                ถึงสนามบิน เมงกาลาดอน นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ บาโก (BAGO) สญัลกัษณ์หงส์ตวัเมีย             
                ยนือยูบ่นหลงัหงส์ตวัผูเ้มืองหลวงเก่าของอาณาจกัรมอญโบราณอายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี 
                นมสัการ เจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตาท่ีคนไทยรู้จกักนัดี พระธาตุมุเตาเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดของพม่า            
                อีกทั้งพระธาตุมุเตายงัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 1 ใน 5 ของพม่า สร้างข้ึนไดย้ิง่ใหญ่อลงัการเป็นท่ี 
                ประดิษฐานพระเกศาและพระทนัตธาตุของพระพทุธเจา้ เม่ือคร้ังโบราณกาล ก่อนพระมหากษตัริย ์
                จะออกทาํศึกจะตอ้งมาทาํพิธีท่ีพระธาตุมุเตาน้ี 
                จากนั้นนาํท่านชม ชม พระราชวงับุเรงนอง ตั้งอยูไ่ม่ไกลจากพระธาตุมุเตา มองจากพระราชวงับุเรงนอง 
                สามารถมองเห็นพระธาตุมุเตาไดอ้ยา่งชดัเจน บริเวณท่ีตั้งพระราชวงับุเรงนองสร้างข้ึนใหม่จากสภาพ                 
                ท่ีเดิมเห็นรากฐานเดิมคงอยู ่ทอ้งพระโรงกวา้งขวาง ลาบทาดว้ยสีทองเหลืองอร่ามงดงาม บลัลงักท่ี์ประทบั  
                ลวดลายวิจิตรงดงาม สมเดจ็พระเรศวรเคยประทบัอยูท่ี่น่ีถึง 6 ปี พร้อมกบัพระนางสุพรรณกลัยา บริเวณ 
                สถานท่ียงัปรากฏเสาท่อนไมอ้าคารดงัเดิมท่ีจมอยูใ่ตพ้ื้นดินนานกบัรักษาไวส้ร้างจาํลองจากรากฐานเดิม 
                ท่ีเคยมีอยู ่ทอ้งพระโรงบลัลงักส์วยงาม ทุกอยา่งเป็นสีทองเหลืองอร่ามน่าชมยิง่นกั 
บ่าย         นาํท่านเดินทางสู่ เมืองไจ๊ทโีย  เปล่ียนรถข้ึนเขา เตรียมสมัภาระสาํหรับคา้งคืนไปดว้ย ระหวา่งทางข้ึน 
                เขาทศันียภาพสวยงามมาก ถึงยอดดอยนัง่เสล่ียงต่อ ไดบ้รรยากาศอีกแบบ 
เยน็         ชม พระธาตุอนิทร์แขวนพระพทุธสถานมหศัจรรยท่ี์ยงัพิสูจน์ไม่ได ้วา่องคพ์ระธาตุอินทร์แขวนท่ีตั้งหม่ิน 
                เหม่อยูบ่นหนา้ผา ส่วนผวิของพระธาตุอินทร์แขวนสมัผสักบัพื้นเพยีงนอ้ยนิดยนืหยดัอยูไ่ดอ้ยา่งไรกวา่ 2,000  
               ปี พระธาตุอินทร์แขวนเป็นสถานท่ีท่ีเคารพศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุด 1 ใน 5 ของพม่า เสน้พระเกศของพระพทุธเจา้วาง 
               อยูใ่ตก้อ้นหินสีทองกอ้นนั้น  

ไปเครือ่ง-กลบัเครือ่ง 4 วนั(แอรเ์อเชีย)

วนัแรก  :  ยา่งก ุง้ - หงสาวดี - ไจที๊โย 

วนัท่ีสอง   :   หงสาวดี - ยา่งก ุง้ 
 
 
เชา้          ลงจากเขากลบัถึง เมืองหงสาวดี  นมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว เป็นพระนอนท่ีเก่าแก่ตาํนาน 
                เล่าวา่ถูกท้ิงร้างอยูก่ลางป่ามานานกวา่ 500 ปี จนองักฤษสร้างทางรถไฟพบเจอพระนอนองคใ์หญ่องคน้ี์เขา้ 
                พม่าจึงไดส้ัง่บูรณะข้ึนใหม่ ตกแต่งอยา่งประณีตลงรักประดบัมุก มีอาคารกนัแดดถาวรสินคา้พื้นบา้น 
                มีจาํหน่ายท่ีอาคารแห่งน้ีทั้งผา้ ไมแ้กะสลกัราคาถูก ท่ีสาํคญัคนขายของท่ีน่ีพดูภาษาไทยไดค้ล่อง 
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                แวะชม พระพุทธรูปไจ้ปุน วิจิตรมลงัเมลืองของพระพทุธรูปท่ีหนัปฤษฎางคช์นกนั บ่ายพระพกัตร์ไปยงัส่ี 
               ทิศสร้างข้ึนเม่ือประมาณ 500 กวา่ปี ตาํนานเล่าวา่หญิงมอญพ่ีนอ้ง 4 คน ร่วมกนัสร้าง อุทิศเขา้สู่บวรพทุธ 
               ศาสนาและสาบานตนจะไม่ขอ้งแวะบุรุษเพศ หากคนหน่ึงคนใดผดิคาํสาบานใหพ้ระพทุธรูปพงัลงมา 
บ่าย         ถึง กรุงย่างกุ้ง ชม  เจดีย์ โบตาทาวน์ สถานท่ีรับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานท่ีพระมหาเจดียช์เวดากอง 
                ใตฐ้านพระเจดียโ์ปร่ง สามารถเดินเขา้ไปภายในได ้ส่ิงของมีค่าจดัแสดงไวม้ากมาย สกัการะโบโบย ี
                หรือ เทพทนัใจ เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทยท่ีน่ีผูค้นเล่ือมใสศรัทธามาก 
เยน็          นมสัการ มหาเจดีย์ชเวดากองไดช่ื้อวา่เป็นเจดีท่ีสวยท่ีสุดในโลก ความงดงามอนัวิจิตรของมหาเจดียช์เวดา       
                กองตราตรึงในจิตใจของผูค้นท่ีไปเยอืน ทุกมุมมองส่ิงก่อสร้างท่ีรายลอ้มมหาเจดียช์เวดากองถูกเนรมิต           
                ใหง้ดงามดงัอยูใ่นสรวงสวรรค ์องคม์หาเจดียช์เวดากองเหลืองอร่ามดว้ยทองคาํแท ้เพชร อญัมณีท่ีประดบั 
                แสงไฟท่ีส่องกระทบช่วงกลางคืนทอแสงเรืองรองจนสามารถสมัผสัไดด้ว้ยสายตา ผูค้นจากทัว่สารทิศ 
                เขา้เท่ียวชมความยิง่ใหญ่อลงัการและนมสัการมหาเจดียช์เวดากองอยา่งไม่ขาดสายทั้งกลางวนัและ 
                กลางคืนเป็น 1 ใน 5 ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสุดของพม่า 
 
 
 
 
เชา้          นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส ในสมยัโบราณ ตั้งอยูริ่มแม่นํ้ายา่งกุง้ท่ี       
                เช่ือมต่อกบัแม่นํ้าอิระวดี ชมความสวยงาม ของเจดียก์ลางนํ้า  พระเจดีย์เยเลพญา ตั้งตระหง่านอยูบ่น 
                เกาะกลางนํ้า 
บ่าย        นาํคณะชม พระพทุธไสยาสน์เจ้าทตัจี พระตาสวยท่ีสุดของพม่า พระบาทซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะของ 
               ไทย จากนั้นชม เจดีย์กาบาเอ เจดียท์รงกลมสร้างใชเ้ป็นสถานท่ีชาํระพระไตรปิฎกและประชุมสงฆโ์ลก 
                วดัพระธาตุเขีย้วแก้ว ซ่ึงจาํลองมาจากประเทศจีน เป็นองคเ์ดียวกนักบัท่ีอญัเชิญมาท่ี พทุธมณฑล 
                จากนั้นนาํคณะไปชอ้ปป้ิงท่ี ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก ตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า สินคา้หลากหลาย 
               อาทิ อญัมณี เคร่ืองเงิน งานฝีมือสวยงามและราคาถูกผา้โสร่งหญิงชายท่ีมีลวดลายงาม 
เยน็          ไปทะเลสาบหลวง ถ่ายรูปเอา เรือการะเวก สร้างเลียนแบบเรือกญัญา หวัเรือเป็นนกการะเวกสตัว ์
                ในป่าหิมพานต ์สามารถมองเห็น เจดียช์เวดากอง ถูกขบัดว้ยแสงไฟกลางคืนโดดเด่นสวยงามยิง่นกั                    
                รับประทานอาหาร(แบบบุฟเฟต)์ พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอนังดงามอ่อนชอ้ย 
                 

วนัท่ีสาม   :   ยา่งก ุง้ – สิเรยีม 

วนัท่ีส่ี   :   ยา่งก ุง้ – กรงุเทพมหานคร  
น. สายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD 3771 นาํคณะถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 08.35 
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อตัราค่าบรกิาร  รับ- ส่ง สนามบินดอนเมือง 
 

    จาํนวน  4 - 6 ท่าน ท่าน    7 - 9   15 - 18 ท่าน 20 - 26 ท่าน 30 ท่านข้ึนไป 
26,000 24,900 23,000 22,000 21,000 ค่าบริการ 

 
อตัราน้ีรวม           ค่าธรรมเนียมพิธีการ ภาษีสนามบินกรุงยา่งกุง้(10 USD) 
                               ค่าทาํวีซ่า 

ค่าเคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพ-ยา่งกุง้                                                                                                 
  ค่ารถยนตน์าํเท่ียวพม่า ตลอดรายการ 
   ค่าอาหาร  จาํนวน 10  ม้ือ 
ค่าท่ีพกั 3 คืน  

 ค่าเสล่ียงพระธาตุอินทร์แขวน(25 USD) 
                                 ค่ามคัคุเทศกพ์ม่า พนกังานบริการ และค่าเขา้ชมสถานท่ี 

บริการของวา่งมาตรฐานเขยลาว กระเป๋าใบเลก็ และ หมวก  

            ประกนัอุบติัเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
 

อตัราน้ีไม่รวม     ค่าเดินทางไปสนามบินดอนเมือง 
 ค่าทาํวีซ่าด่วน ค่า VAT และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 
  ค่ากระเป๋าข้ึนเคร่ืองบินท่ีมีนํ้ าหนกัเกิน 15 กิโลกรัม 
 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และค่าใชจ่้ายส่วนตวั 

 

เตรยีมเดินทาง   หนงัสือเดินทาง(PASSPORT) อายเุหลือก่อนวนัเดินทาง 6 เดือน และมีหนา้วา่ง 
อยา่งนอ้ย 2 หนา้ พร้อมรูปถ่าย 2 น้ิว 2 รูป ส่งก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 

                                บตัรประชาชน 
                               จองก่อนวนัเดินทาง 2 เดือน วางเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาทในวนัจอง ส่วนท่ี    

เหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั 
                               ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายท่านละ 50% ของราคาทวัร์  
                               ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
                               โอนเขา้บญัชี นายไพโรจน์  แก้ววงษา 
                                     ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมงัสาหาร บญัชีออมทรัพยเ์ลขท่ี 361-239008-7 
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