
 

    

 

      ☺ออกเดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึน้ไป  โดยรถ TOYOTA ALPHARD 

 
☺ออกเดินทางตั้งแต่ 6-10ท่านขึน้ไป  โดยรถ TOYOTA COMUTER 

 
 

MYANMAR GROUP & GO  

พม่า ย่างกุ้ง – หงสาวด ี- พระธาตุอนิแขวนทร์  2 วนั 1 คืน 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
   
 

              ออกเดนิทางได้ทุกวนั ตั้งแต่เดอืน กนัยายน 60 – มนีาคม 61 

ออกเดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึน้ไป  ไม่มหัีวหน้าทวัร์  มไีกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยช านาญเส้นทางคอยดูแลและบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

6,900.- 



 

    

วนั โปรแกรมการเดินทาง 
มือ้อาหาร โรงแรม 

หรือเทยีบเท่า 3 ดาว*** เช้า กลางวนั ค า่ 

1 
กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้– เจดียช์เวดากอง –เจดียโ์ปตาทาวน์ - เทพทนัใจ 

พระธาตุอินทร์แขวน
 ✓ ✓ 

YOE YOE LAY  HOTEL 
KYAIKHTO HOTEL 

MOUNTAIN TOP HOTEL 

2 
พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระราชวงับุเรงนอง – วดัไจ๊ปุ่น -  พระ
ธาตุมุเตา - กรุงเทพฯ

✓ ✓  - 

สายการบินแนะน า 
ตารางบิน สายการบินท่ีแนะน าข้ึนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

BKK-RGN PG710 08.45-09.40 

RGN-BKK PG704 18.20-20.15 

 

BKK-RGN TG303 08.00-08.45 

RGN-BKK TG306 19.45-21.40 

ตารางบิน สายการบินท่ีแนะน าข้ึนท่ีสนามบินดอนเมือง  

 

DMK-RGN DD4230 06.30-07.05 

RGN-DMK DD4239 21.00-22.45 

 

DMK-RGN SL200 09.05-10.00 

RGN-DMK SL207 19.45-21.30 

 

DMK-RGN FD251 07.15-08.00 

RGN-DMK FD254 17.50-19.35 

DAY1 
 -    ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ทีลู่กค้าเลอืกเอง  

-      เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เมง็กะลาดง เมืองยา่งกุง้  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองยา่งกุง้ 
             -      จากนั้นน าท่าน  นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่าท่ีมีอายกุวา่ 2,500 ปี  
             -      น าท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์  นมสัการพระพุทธรูปทองค า  ขอพร พระเทพทนัใจ 
เทีย่ง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

- น าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ  2.30 ชัว่โมง 
- จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนรถเป็นรถแบบทอ้งถ่ิน ข้ึนบนภูเขาไจทิ้โย เพื่อเดินทางสู่ท่ีพกั (น่ังรถ

ท้องถิ่น ขึน้ไปจนถึงบนสุดยอดเขาไจ่ทโิย ทีเ่ป็นทีต่ั้งของพระธาตุอนิทร์แขวน )   



 

    

- พร้อมน าท่านเข้าสู่ทีพ่กั...อยู่ใกล้กบั พระธาตุอนิทร์แขวน เดินทางประมาณ 10 นาท ีเชิญท่านไป   
- นมัสการพระธาตุ  ตามอธัยาศัยบริเวณ พระธาตุอนิทร์แขวน  นมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ัง 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า  ณ  ห้องอาหารในโรงแรม   
- หลงัอาหารค ่าท่าน เชิญท่านสักการะพระธาตุอนิทร์แขวน หรือท่านจะไปนัง่สมาธิหรือ สวดมนตไ์ดต้ลอดคืน 

ส าหรับท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ียืน่สู่พระเจดียไ์จ ้ ท่านควรเตรียมเส้ือกนั
หนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีนั้นมีความเยน็มาก พระธาตุอินแขวนน้ีเปิด 
ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับ สุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00  น.  

สมควรแก่เวลากลบัสู่ทีพ่กั  YO YOLAY HOTEL//  KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทยีบเท่า  
DAY2 
 -      04.30 น.เชิญท่านสักการะ พระธาตุอนิทร์แขวน หรือท่านจะเลือกท าบุญดว้ยการถวายระฆงัเพื่อเป็นสิริมงคล 
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และจดัเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลบั 

-       ออกเดินทางกลบัพร้อมน าท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี 
-    ชมสถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของไทยคือ บริเวณท่ีเคยเป็น พระราชวงัของพระเจ้าบุเรงนอง  

เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
- สมควรแก่เวลาน าท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น  มีพระพุทธรูปปางประทบันัง่โดยรอบ ทั้ง 4 ทิศ  

- จากนั้นน าชมเจดีย์ชเวมอดอร์หรือเราเรียกกนัวา่พระธาตุมุเตาท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง  เดินทางกลบักรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม :  
ค่าท่ีพกั 1 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ 1 ม้ือ ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม 
ค่ารถน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 

ค่าอาหาร ใหท้่านไดล้ิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ 

บริการทวัร์ แบบส่วนตวั 2 วนั  
ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม :  
ค่าทิปคนขบัรถ, ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
ขอ้ควรทราบ :  
☺บริการ Private Tour ไม่มีหวัหนา้ทวัร์, มีไกดท์อ้งถ่ิน 
☺กรุณาจดจ าสถานท่ีและจุดนดัหมาย เพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนกบัไกดท์อ้งถ่ินและทีมฯ 
☺ก่อนเดินทาง เราจะแจง้ช่ือไกดท์อ้งถ่ิน พร้อมเบอร์โทรศพัทใ์หแ้ก่ท่าน 
☺วนัแรกทีเ่ดินทางไปถึงสนามบินย่างกุ้ง ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายช่ือของท่านเพือ่รอรับท่านและเพือ่นๆ  

 **************************************** 

 


