
 

 

 

 

 

 

รหสัโปรแกรม : 11160 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

สมัผสัอารยธรรมเกา่แกแ่ละ ประเพณีท่ีเป็นเอกลกัษณข์องพมา่ 

อ่ิมบญุ. นมสัการมหาบชูาสถาน.มหาเจดียช์เวดากอง เจดียศ์กัด์ิสิทธ์ิ 

 ค ู่บา้นค ู่เมืองพมา่ 

 พมา่ หรือเมียนมาร ์  



 

ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียท่ีนักท่องเท่ียวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

งดงามถวิลหาและอยากจะเขา้ไปสัมผสันานมาแลว้ท่ีเมืองย่างกุง้ติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ท่ีบิดเบือน เลือนราง เมือง

โบราณแห่งนีเ้คยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่นผงธลุีดิน และสรรพส าเนยีง เสียงเซ็งแซ่ ไมม่ีอาคารสงูระฟ้า มีแตต่กึรามเก่า 

ๆ ท่ีชาวอังกฤษสรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มีแต่รถประจ าทาง ท่ีแนน่ขนดั แท็กซ่ีร ุ่นคณุปู่และสามลอ้ ท่ีเก่าจวนจะพังมิพัง

แหล่ แตใ่นช่วงไม่กี่ปีสดุทา้ยของศตวรรษท่ี 20 ย่างกุง้ไดพ้ลิกเปลี่ยนโฉมหนา้ไป ตึกรามอันเก่าแกท่รดุโทรมถกูทบุท้ิง

เพื่อสรา้งโรงแรม กบัอาคาร ส านกังานท่ีสงูระฟ้าขึ้นมาแทนท่ี แตน่ัน่ไม่ ไดท้ าใหเ้สนห่ ์ของย่างกุง้ ลดนอ้ยลงในสายตา

ของนักท่องเท่ียว พาหนะท่ีทันสมัย ช่วยให้เดินทางไดส้ะดวกสบายขึ้นและแมถึ้งว่าจะมีตึกสงูขึ้นแซมอยู่ กับหมู่

โบราณสถาน แตวิ่ถีชีวิตของผูค้นกลบัเปลี่ยนแปลงไปนอ้ยกว่า   

หงสาวดี  

 เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณท่ีมีอายเุก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานท่ีส าคัญในหงสาวดี 

อาทิ นมัสการพระพทุธไสยาสนช์เวเลยอง ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุของพม่า , พระราชวังแห่งกรงุหงสาวดี และ

มหาเจดีย ์โบราณสถานท่ีมีความงดงามแห่งหนึง่ของหงสาวดี 

พระธาตอิุนทรแ์ขวน หรอื ไจก้ทิ์โย     

พระธาตอิุนทรแ์ขวน หรือ ไจก้ทิ์ (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรปูหัวฤๅษี พระธาตอิุนทรแ์ขวน ตัง้อยู่ท่ี

เมืองไจก้โ์ถ่ อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ น า้ทะเล 3,615 ฟุต 

ลกัษณะเด่นของพระธาตอิุนทรแ์ขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้อยู่บนหนา้ผาสงูชนัอย่างหมิ่นเหม ่

เหมือนจะหล่นและทา้ทายแรงดึงดดูของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตอิุนทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง

ศักดิ์สิทธ์ิ ท่ีชาวพม่าตอ้งไปสกัการะ และยังเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (สนุขั) ท่ีคนเกิดปีนี้ตอ้งไปนมสัการสกัครั้งหนึ่งใน

ชีวิตชาวพมา่เชื่อว่า ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการครบ 3 ครัง้แลว้จะมีแตค่วามสขุความเจริญ 

ก าหนดการเดินทาง    

เดอืน วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญไ่มม่รีาคาเด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

ธ.ค. 
21-23 13,900.- 4,500.- 

28-30 13,900.- 4,500.- 

ม.ค. 

4-6 13,900.- 4,500.- 

11-13 13,900.- 4,500.- 

18-20 13,900.- 4,500.- 

25-27 13,900.- 4,500.- 

ก.พ. 

1-3 13,900.- 4,500.- 

8-10 13,900.- 4,500.- 

15-17 13,900.- 4,500.- 

22-24 13,900.- 4,500.- 

ม.ีค. 

1-3 13,900.- 4,500.- 

8-10 13,900.- 4,500.- 

15-17 13,900.- 4,500.- 

22-24 13,900.- 4,500.- 

29-31 13,900.- 4,500.- 

 

 



 

 
 

16.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินเชียงใหม่ อาคารผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศ เคานเ์ตอร ์สายการบิน

Myanmar National Airlines พบเจา้หนา้ท่ีของทางบริษทัฯ  คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 
พรอ้มแจก อาหารเยน็ เมน ูขา้วเหนยีว ไสอ้ัว่ น า้พริกตาแดง ท่านละ1ชดุ 

18.45 น. ออกเดินทางสู่ กรงุยา่งก ุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เท่ียวบิน

ท่ี UB-010 (บรกิารอาหารว่างบนเครือ่ง) 

19.15 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรงุย่างก ุง้(เวลาท่ีประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจาก

ผา่นพิธีการทางศลุกากรและตรวจคนเขา้เมืองแลว้พรอ้มตรวจเช็คสมัภาระกอ่นออกเดินทาง  

จากนั้นน าท่านกราบนมัสการพระมหาเจดียช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองค า

คู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อ

เดิมของเมืองย่างกุง้มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสดุในพม่าสถานท่ีแห่งนี้มีลานอธิฐานจดุท่ีบเุรงนองมาขอพร

กอ่นออกรบท่านสามารถน าดอกไมธ้ปูเทียนไปไหวเ้พื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธิษฐาน 

 

 

เพื่อเสริมสรา้งบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดียย์ังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปด

ทิศรวม8องคห์ากใครเกิดวันไหนก็ใหไ้ปสรงน า้พระประจ าวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแกช่ีวิตพระเจดียน์ี้

ไดร้ับการบรูณะและต่อเติมโดยกษตัริยห์ลายรชักาลองคเ์จดียห่์อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน า้หนกั

ย่ีสิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเสน้และเคร่ือง

อัฐบริขารของพระพทุธเจา้องคก์่อนทั้งสามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและ อัญมณี

ตา่งๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดบัอยู่บนยอดเจดีย ์ท่านจะไดช้มความงามของวิหารสี่

ทิศซ่ึงท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทกุ

ชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพทุธเจดียล์ว้นมีต านานและภมูิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆงัใบ

ใหญ่ท่ีองักฤษพยายามจะยืดเอาไปแตเ่กิดพลดัตกแม่น า้ย่างกุง้เสียก่อน อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่สามารถ

น าขึ้นจากแม่น า้ไดภ้ายหลังชาวพม่าช่วยกันกูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิม จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความ

สามัคคีซ่ึงชาวพม่าถือว่าเป็นระฆงัศักดิ์สิทธ์ิใหต้ีระฆัง3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ัง่สมความ

ปรารถนา จากนั้นใหท้่านชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแต่ละจดุ ท่านจะไดเ้ห็น

แสงสีตา่งกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีน า้เงนิ, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 

 

 

 

วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทติุยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ 

ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

วนัท่ีหน่ึง  เชียงใหม-่ยา่งก ุง้        (-/-/D) 

 

 

 

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

 



 

** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท่ี้แปลว่าชยัชนะและความสาเรจ็ *** 

 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครฑุ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไมม่ีงา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 

 หลงัจากนัน้ท าท่านเขา้พกัโรงแรม   Lotte Hotel Yangon 5 stars หรอืเทียบเท่า   

 

 

 

 

 

 

 

07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม  

08.00 น.        น าท่านชม พระเจดียโ์บตะตอง ซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สรา้งขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตกุ่อนท่ีน าไปบรรจใุนพระ

เจดียช์เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตไุด ้ถกูอัญเชิญขึ้นจากเรือ ไดน้ ามาประดิษฐานไวท่ี้พระเจดียโ์บตะ

ตองแห่งนี้ก่อน พระเจดียแ์ห่งนี้ไดถ้กู ท าลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ท่ี2และไดร้ับการปฏิสงัขรณ์

ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกตา่งกับพระเจดียท์ัว่ไปคือออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียม์ีโครงสรา้งโปร่งให้

คนเดินเขา้ไปภายในไดโ้ดยอัญเชิญพระบรมธาตไุวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นได้

ชดัเจนส่วนผนงัใตฐ้านเจดียไ์ดน้ าทองค าและของมีคา่ตา่งๆท่ีมีพทุธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่

องค์พระเจดีย์ จากนั้นน าท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซ่ึงชาวพม่าใหค้วาม

เคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา  จากนัน้น าท่านขอ

พรจาก เทพกระซิบ แลว้น าคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่

ท่ีสดุของพม่าความหลากหลายของสินคา้ของฝากของท่ีระลึกมากมายราคาถกู อาทิ อญัมณี ทับทิม 

ไพลิน หยก ไขม่กุ เคร่ืองเงิน เคร่ืองหวายงานฝีมือเช่นผา้ปูโตะ๊ท่ีมีความสวยงามและราคาถกูมากผา้

โสร่งหญิงชายท่ีมีลวดลายงามมาก จากนัน้น าท่านชม เจดียเ์จา๊ทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระ

นอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสดุ มีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการ

และพระบาทซอ้นกันซ่ึงแตกต่างกับศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสนเ์ป็นศิลปะพม่าท่ี

งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70เมตรจากนั้นขับรถชมตัวเมืองย่างกุง้ ชมวิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ของชาวบา้นย่านใจกลางกรงุย่างกุง้ จากนัน้ น าท่านเดินทางไปสกัการะ พระหินอ่อน (เจา๊ดอ

จี) ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูท่ีแกะสลักจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในพม่ามีน า้หนกัถึง 60 ตนั สงู 37 

ฟุต แกะสลกัโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซ่ึงถือว่าเป็นช่างท่ีฝีมือดีท่ีสดุของพม่า จากนัน้น าท่านไปชม   

ปางชา้งเผือก ท่ีเป็นชา้งคู่บา้นคูเ่มืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตวัจ านวน 3 เชือก ตอ้งตามคช

ลกัษณะของชา้งเผือกทกุประการ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษเมนสูลดัก ุง้มงักร เป็ดปักก่ิง 

วนัท่ีสอง  ยา่งก ุง้-หงสาวดี-พระธาตอิุนทรแ์ขวน                                   (B/L/D) 

 

 

 



 

 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี(BAGO) ซ่ึงอยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ1.30-2ชัว่โมง)ผ่านชมสสุานสมัพนัธมิตรยคุสมยัพม่ารบกบัญ่ีปุ่นในสงครามโลกครั้งท่ี 2 

จากนัน้น าคณะเดินทางตอ่สู่เมืองไจก๊ที์โย (Kyaikhtyo) ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง ระหว่าว
ทางน าท่านแวะชม  วัดพระไฝเลื่อนหรือ วัดไจ้ท์ปอลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเลื่อน เป็น

พระพทุธรปูท่ีมีอายมุากกว่า2,000ปีโดยมีเร่ืองเล่ากนัว่าเป็นพระพทุธรปูท่ีลอยน า้มาติดอยู่ใกล้ๆ วัด

จากนัน้ชาวพมา่ไดเ้อาพระพทุธรปูมาประดิษฐานไวท่ี้วัดแลว้ปิดทององคพ์ระทัง้องคต์อ่มาในต าแหนง่ท่ี

หางค้ิวไดม้ีจดุๆเหมือนไฝเกิดขึน้จะปิดทองกี่ครั้งก็ยังเกิดเป็นจดุด าๆอยู่ตลอด ทางวัดจึงไม่ไดปิ้ดทอง

ตรงท่ีต าแหนง่ไฝอีกเลย จึงเรียกพระองคน์ีก้นัว่า พระไฝเลื่อน 

16.00 น. ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจ๊กที์โย) หยดุพักเพ่ือเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทกุหกลอ้เพื่อขึ้นบนภเูขาไจก้ที์โยใช ้

เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1ชัว่โมง ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทางพรอ้มสัมผัส

ความเย็นซ่ึงจะค่อย ๆ เย็นขึ้น เร่ือย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตอิุนทร์แขวน พระธาตอิุนทร์

แขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตัง้อยู่บนกอ้นศิลาใหญ่สงู5.5เมตรปิดทองทัง้องคซ่ึ์งตัง้อยู่บนหนา้ผา

อย่างหมิ่นเหมด่คูลา้ยว่าจะตกลงไปในหบุเหวไดท้กุขณะ พระธาตอิุนทรแ์ขวนนีน้บัเป็น 1ใน5มหาบชูา

สถานสงูสดุของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พทุธศักราช 

2534 มาลา ค าจนัทร ์ท่ีแตง่วรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทรผ์มหอม นริาศพระธาตอิุนทรแ์ขวน”   

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั 

หลงัอาหารค า่เชิญท่านไปนมสัการพระธาตตุามอธัยาศัย สามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน 

ถา้จะนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ย่ืนสู่พระเจดียไ์จ๊กที์โย ควรเตรียมเสื้อกนัหนาว 

หรือกันลม หรือผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองนัง่เพราะพ้ืนท่ีนัง่มีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิด

ตลอดคืนแตป่ระตเูหล็กท่ีเปิดส าหรบับรุษุเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านัน้  

น าท่านเขา้พกัโรงแรม  Yoe Yoe Lay Hotel  / Kyaikrhto Hotel  หรอืเทียบเท่า 

 
 

 

05.00 น.  เชิญท่านนมสัการ พระธาตอิุนทรแ์ขวนหรือใส่บาตรตามอธัยาศัยใส่บาตรพระสงฆห์รือถวายขา้วพระ

พทุธ มีชดุจ าหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายขา้วพระพทุธนิยมจดุเทียนตามก าลังวันหรือจ านวนอาย ุ

นมัสการ พระธาตอิุนทรแ์ขวน และนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธ์ิบนภเูขา ถ่ายรปู และชมทัศนียภาพรอบ ๆ 

วนัท่ีสาม  พระธาตอิุนทรแ์ขวน–หงสาวดี–ยา่งก ุง้–เชียงใหม ่          (B/L /-) 

 

 



 

พระธาต ุพิสจูนค์วามมหัศจรรยว่์าพระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไรโดยไม่ลม้หรือหล่นลงมานมัสการ

พระเจดียไ์จก๊ที์โย กอ่นกลบั 

06.00น.   รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม และเก็บสมัภาระเพ่ือเดินทางกลบั 

07.00น.         ออกเดินทางกลบัโดยรถบรรทกุหกลอ้ถึงคินปูนแคม้ป์เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองหง

สาวดี  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2-3 ชัว่โมง ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแกข่องอาณาจกัรมอญโบราณที่มี

อายเุก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานท่ีส าคัญในหงสาวดี น าท่านนมัสการ เจดียช์เวม

อดอว์ (ShwemawdawPagoda) คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มเุตา  ซ่ึงเป็นเจดีย์ใหญ่

คู่บา้นคู่เมืองท่ีสงูท่ีสดุของหงสาวดีและยังเป็นท่ีเคารพสกัการะของชาวมอญและพม่ามาชา้นาน แลว้

น าท่านชม พระราชวังบเุรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเร่ิมขดุคน้และบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 จากซาก

ปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู่ท าใหส้ันนิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจา้หง

สาวดีบเุรงนองปัจจบุัน จากนัน้น าท่านนมสัการ พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลียว”หรือพระนอนยิ้ม
หวาน ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสดุ ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไม้

แกะสลกั ผา้ปักพ้ืนเมือง ผา้พ้ืนเมือง เป็นของฝากคนทางบา้น  จากนัน้ชม พระเจดียไ์จปุ๊่ น ซ่ึงบรูณะ

เมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรปูปางประทับ นัง่โดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดม

สัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ 

พระพทุธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพทุธเจา้กกสุันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพทุธเจา้มหากัสสปะ(ทิศ

ตะวันตก)สรา้งโดยสี่สาวพ่ีนอ้งท่ีอทิุศตนใหก้ับพระพุทธศาสนา

สรา้งพระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุษุเพศ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนพิูเศษ ก ุง้

แม่น ้าเผา 

หลังรับประทานอาหารน าท่านเดินทางกลับกรงุย่างกุง้ (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่

สนามบินกรงุย่างกุง้ 

15.50 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ จ.เชียงใหม ่  โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เท่ียวบินท่ี UB-009 

17.20 น.   ถึงสนามบินเชียงใหม ่โดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราน้ีรวม       

- คา่ตัว๋เคร่ืองบินเชียงใหม ่– ย่างกุง้ – เชียงใหม ่โดยสายการบิน Myanmar National Airline  

- คา่รถน าเที่ยวตลอดทริป  

- คา่รถกระบะขึน้พระธาตอิุนทรแ์ขวน (ในกรณีมีผูเ้ดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป ทางบริษทัฯจัดเป็นรถเชา่เหมา 

 คนัสว่นตวัใหค้ณะของท่าน แตถ่า้คณะของท่านมีจ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกว่านี ้ทางบริษทัฯใชร้ถประจ าทาง จอย 

อตัราค่าบรกิาร  ( ไมมี่ราคาเด็ก) 

ผ ูใ้หญ่พกัหอ้งละ  2 ท่านๆละ 13,900       บาท   

                          พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ                4,500       บาท 



 

 ร่วมกบัคณะอ่ืน) 

- คา่ท่ีพกัและคา่อาหารตามรายการ 

- ถา้มีผูเ้ดินทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป บริษทัฯมีหวัหนา้ทวัรใ์ห ้1 ท่าน 

- คา่ไกดแ์ละคา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานท่ี 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดินทาง (Personal  Accident) วงเงนิท่านละ  1,000,000  บาท,  

- คา่รกัษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิท่านละ 500,000 บาท 

อตัราน้ีไม่รวม    

-    คา่วีซ่าส าหรบัคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชวี้ซ่า) 

- คา่กระเชา้ขีน้พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

-    คา่มินบิารใ์นหอ้งพกั และคา่ใชจ้่ายอ่ืน ๆ นอกเหนอืรายการที่ระบ ุ 

-    คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ ท่านละ 500 บาท ไม่รวมในราคาทวัร ์

-    ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และ ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

หมายเหต ุ:  

- ในย่างกุง้กรณีมีผูเ้ดินทางตัง้แต ่8 ท่านขึน้ไปจะมีเมนพิูเศษ สลดักุง้มงักร เป็ดปักกิ่ง บริการ 

- บริการน า้ ผา้เย็น ตลอดการเดินทาง 

- โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั 

สิ่ งท่ีควรเตรียมไป : สมัภาระส่วนตวั เช่น เสื้อแขนยาว, รองเทา้สวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารกัษาโรค 

รวมทัง้คนร ูใ้จ 

เอกสารในการเดินทาง : พาสปอรต์ ท่ีมีอายเุหลือใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  

“ซ่ือสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เนน้บรกิาร คืองานของเรา” 


