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 Go Myanmar อ ิม่บญุ.. สขุใจ.. 

ยา่งกุง้ สเิรยีม หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 2คนื 

สายการบนินกแอร ์(DD) 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สกัการะ 3 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่ เจดยีช์เวดากอง เจดยีช์เวมอดอร ์ 
และพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

• ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพทุธรปูทองค า ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์
• ไหวพ้ระขอพรท าธุระกจิทางการคา้ ณ เจดยีก์ลางน า้เยเลพญา 
• สกัการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจก่ะเลาะ  
• อิม่อรอ่ยกบักุง้แมน่ า้ยา่ง เป็ดปักกิง่ สลดักุง้มงักร 
• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจุใจ ณ ตลาดสกอ๊ต 

 

          ก าหนดการเดนิทาง  
วนัที ่06-08  / 14-16 / 20-22 /29-31 กรกฎาคม 2561 /  
        31กรกฎาคม2561 – 02 สงิหาคม 2561 

11,900.- 

วนัที ่11-13 กรกฎาคม 2561 9,900.- 

วนัที ่12-14  กรกฎาคม 2561 10,900.- 

วนัที ่ 02-04 / 09-11 /16-18 / 30 สงิหาคม2561 – 01กนัยายน 2561 10,900.- 

วนัที ่27-29  สงิหาคม 2561 9,900.- 

วนัที ่03-05 / 04-06 / 10-12 /  17-19 / 23-25 / 24-26 /  
       25-27 สงิหาคม2561 

11,900.- 

วนัที ่11-13 สงิหาคม2561 12,900.- 

 เร ิม่เพยีง 9,900.- 
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    วนัที ่ 01-03 / 06-08 / 07-09 / 08-10 /13-15 /  14-16 /  15-17 / 20-22 /        11,900.- 

 21-23 / 27-29 / 28-30กนัยายน2561             11,900.- 
           29กนัยายน-01ตลุาคม2561           

 
 
 
 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 

กรุงเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวัดไจค้ะวาย–เจดยีช์
เวมอรด์อร-์พระราชวังบเุรงนอง-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
 

✈ O O 

KYAIK HTO HOTEL 
หรอื YOE YOE LAY 
HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

2. 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว–เจดยี์
ไจ๊ปุ่ น–ยา่งกุง้-สถปูพระสพุรรณกลัยา – พระนอนตาหวาน             
เจดยีช์เวดากอง           
 

O O O 

BEST WESTERN 
GREENHILL HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ 
 

2. 

เมอืงสเิรยีม (เจดยีก์ลางน ้า) – ยา่งกุง้ - เจดยีโ์บตะทาวน ์
(เทพทันใจ) ชอ้ปป้ิงตลาดสก๊อต – วัดพระหนิออ่น – 
ชา้งเผอืก กรงุเทพฯ 
 

O O ✈ X 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  
กรงุเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย–เจดยีช์เวมอรด์อร-์
พระราชวงับเุรงนอง– พระธาตุอนิทรแ์ขวน 

04.00 น. 
พรอ้มกัน ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินก

แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทุกท่าน 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

07.15 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  

 

     น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวดี 

 

 

น าท่านตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ที่ วดัไจค้ะวาย สถานที่ที่มพีระภกิษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็น

จ านวนมากท่านสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีวั่ดแหง่นีไ้ด ้

 

 

จากนั้นน าท่านสักการะ พระเจดียช์เวมอดอว  ์เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความ

รุง่โรจนแ์หง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพมา่ คนไทยนยิมเรยีกว่า 

“พระธาตุมเุตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพทุธเจา้ ซึง่ครัง้ก่อนเป็นสถานที่

ประกอบพธิีศักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศึกของบูรพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไมว่่าจะเป็น

กษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการ

พระเจดยีอ์งคน์ี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผน่ดินไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ 

ท าใหป้ลียอดของเจดยีอ์งค์นีห้ักพังลงมา แต่ดว้ยความศรัทธาที่ชาวเมอืงมตี่อเจดีย์
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องค์นี้ จงึไดท้ าการสรา้งเจดียช์เวมอดอวข์ึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสูงถงึ 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรา้งสูง 70 

ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่ สว่นปลยีอดที่พังลงมาก็ไดตั้ง้ไหวท้ีม่มุหนึง่ขององค์เจดียเ์พือ่ใหพ้ทุธศาสนกิชนได ้

กราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกับเจดยีอ์งคปั์จจบัุน  ท่านจะไดน้มัสการ ณ จดุอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิ์และสามารถน าธูปไปค ้ากับ

ยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนด่ังค ้าจนุชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั)  

 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็น

ศูนยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันท

บเุรง ซึง่พระราชวังเดิมนัน้เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้

ยังทรงพระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตัวประกัน มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดิมที่ถูกฝังอยู่

ในดิน รัฐบาลพม่าจงึไดท้ าการขุดคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ โดย

ถอดแบบจากของเดมิ ซึง่พระต าหนักทีป่ระทับบรรทมสทีองเหลอืงอรา่มที่ดูโดดเด่น

ชวนมองในรปูแบบสถาปัตยกรรมพมา่ และทอ้งพระโรงที่ใชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสทีองเหลอืง

อรา่มทัง้ภายนอกและภายใน 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางสู ่ คมิปนูแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช่ัวโมง ระหวา่งทางท่านจะ

เห็นแม่น ้าสะโตง ซึง่เป็นแม่น ้าที่มคีวามสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยงิพระแสงปืนขา้มน ้าที่กวา้ง

ใหญ่นี้ไปตอ้งแม่ทัพพม่า จนไดรั้บชัยชนะ จากนั้นน าท่านเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกขึ้นบนภูเขาไจก้โ์ท เพือ่เดินทางสู่

โรงแรมทีพั่ก ระหวา่งทางชมทัศนยีภาพอันสวยงามสองขา้งทาง  (น่ังรถบรรทุกขึน้ไปจนถงึจดุบนสดุของภเูขาไจก้โ์ท ที่

เป็นทีตั่ง้ของพระธาตุอนิทรแ์ขวน) 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น นักพรตที่มี

ความศักดิส์ทิธอ์กีแห่งหนึ่ง ท่านสามารถน่ังสมาธิหรอืสวดมนต์ไดต้ลอดคืน ถา้จะ

สักการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงที่ยืน่สู่พระเจดยีไ์จเ้ที่ยว  ควรเตรยีม

เสือ้กันหนาว  หรอืกันลม หรอืผา้ห่ม ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ที่น่ังมคีวาม

เย็นมาก พระเจดยีอ์งค์นี้เปิดตลอดคนื  (แต่ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับบุรษุที่เขา้ไป

ปิดทององค์เจดียเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.) พระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ เป็นที่มาและแรง

บันดาลใจของกวซีีไรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ที่แต่งวรรณกรรม 

เรือ่ง “เจา้จนัทรผ์มหอม   นริาศพระธาตุอนิทรแ์ขวน”  

 ทีพ่กั โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL 

  

วนัที ่2:  
พระธาตุอนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว–เจดยีไ์จ๊ปุ่ น-ยา่งกุง้- 
สถปูพระสพุรรณกลัยา-เจดยีช์เวดากอง   

เชา้ตรู ่

เชญิท่านสักการะ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตุอนิทรแ์ขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเชา้ที่สด
ชืน่ ทวิทัศนง์ดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ สักการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยภาพและชมทัศนยีภาพ

รอบ ๆ พระธาตุ พสิจูนค์วามมหัศจรรยว์า่พระธาตุองค์นีตั้ง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไมล่ม้หรอืหล่นลงมาการที่กอ้นหนิสทีอง
วางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นล่างขึน้ไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกับ
พระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนัน้ใหท้่านไดเ้ก็บสัมภาระแลว้ออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ 

 น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นที่เคารพนับถอืของชาวพม่า มี

ความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระเจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัย

มอญเรอืงอ านาจ มพีุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจาก

พระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นยิมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดที่

สวยงาม เมือ่ครัง้กอ่นพระพธุรปูองคน์ีถู้กปล่อยใหท้รดุโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิ

ท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่อังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บ

พระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลังพมา่ไดรั้บเอกราชก็มกีารบรูณปฏิสังขรณ์

ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพุทธรปูทีส่วยงามในปัจจบัุน   อกีทัง้

ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพ์

เป็นรปูต่างๆ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม เจดยีไ์จ๊ปุ่ น ซึง่มอีายมุากกวา่ 500 ปี เป็นพระพุธรปูปางมารวชัิย

ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มคีวาม

งดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทิศเหนอื), พระ

โกนาคม (ทิศใต)้, พระกกสัุนโธ (ทศิตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) 

สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งที่อุทิศตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง 

และสาบานตนไมข่อ้งแวะกับบรุษุเพศ ซึง่มพีระพทุธรปูองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลายและ

ไดม้กีารบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพทุธรปูองคน์ีม้ลัีกษณะสวยงามแตกต่างไปจากองคอ์ืน่ๆ  

 

 

น าท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้  ระหวางทางไปย่างกุง้ น าท่านแวะสักการะ สถูปพระ

สุพรรณกลัยา ณ วดัไจ่กะเลาะ วัดแห่งนี้เชือ่กันว่าเป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณ

กัลยา โดยมซีุม้รปูปัน้ของพระนางเป็นรปูสักการะดว้ยเรือ่งราวของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตาม

กาลเวลานับ 400 ปี เชือ่กันว่าหลวงปู่ โง่น ไดม้าท าพธิีปลดปล่อยดวงวญิญาณพระสุพรรณ

กัลยาและเหล่านายทหารไทยที่ถูกจองจ าตั ้งแต่ครัง้เสยีกรุงครัง้ที่สอง (เชญิร่วมระลึกถึง

วรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษัตรแีละนักรบไทยที่  เสยีสละพระองค์เป็นตัวประกัน

เพือ่ความสงบสขุของบา้นเมอืง รว่มสวดมนตอ์ทุศิกศุลใหด้วงวญิญาณบรรพบรุษุไทยในอดตี 
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น าท่านสักการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมอืงพม่า เป็นเจดยีท์องค าที่งดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่า

อยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสูง 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอกี 2 ,317 เม็ด  มหา

เจดียช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิดองค์

เจดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดียแ์หง่นี้มากมายมหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บอยู่

ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งค์เล็กๆ นับรอ้ยองค์ มซีุม้ประตูสีด่า้น ยอด

ฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจเุสน้พระเกศาธาตุของพระ

พธุเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทัีง้ผูค้น

ชาวพมา่ และชาวต่างชาติพากันสักการะทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย ณ ทีแ่หง่นีม้สีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

อย่างน่าอัศจรรย ์ไม่ว่าจะเป็นความงามของวหิารทิศที่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่

เรยีกวา่ พยาธาตุ รายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ โรงแรม  Best Western Green Hill หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

วนัที ่3 : 
สเิรยีม (เจดียก์ลางน ้า) - ย่างกุง้- เจดียโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)  ช้อปป้ิง
ตลาดสก๊อต  - พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี -วดัพระห ินอ่อน  ช้างเผือก- 

กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดินทางสู ่สเิรยีม อยู่หา่งจากยา่งกุง้ประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ถงึเมอืงสเิรยีม

น าท่านลงเรอืไป ชมเจดยีเ์ยเลพญา เจดียน์ีส้รา้งขึ้นบนเกาะกลางน ้า หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ “เจดียก์ลางน ้า”น าท่าน

นมัสการพระพทุธรปูทรงเครือ่งจักรพรรดเิกา่แก่ที่ประดิษฐานบนบัลลังกไ์มแ้กะสลักปิดทองค าเปลวที่งดงาม มอีายุนับ

พันปี ซึง่เป็นทีสั่กการบชูาของชาวพมา่และชาวต่างชาต ิไดเ้วลาอันสมควรลงเรอืกลับและต่อรถปรับอากาศเดนิทางกลับ

ยา่งกุง้ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ! เป็ดปักกิง่ สลดักุง้มงักร) 
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นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้ง

เจดยีโ์บตะทาวนน์ีแ้ละทรงน าพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจทุีเ่จดยีช์เวดา

กองและเจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิ  นอกจากนียั้งมสีิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพธุรปูทองค า 

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพธุรปูปางมารวชัิยทีม่ลัีกษณะงดงามยิง่นัก ตาม

ประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พมา่ตกเป็นอาณานคิม

อังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ท าใหร้อด

พน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ล่มพระราชวังมัณฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพทุธรปู

องคน์ีถ้กูจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูปัน้ นตั

โบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่วา่

เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสักการะเทพทันใจ ซึง่

ท่านจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้่านน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพ

ทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ 

น าท่านขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามต านานเล่าวา่ เป็นธดิาของพญานาค ทีศ่รัทธาในพทุธศาสนา จน

สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตทีช่าวพม่าเคารพกราบไหวก้ัน โดยท่านสามารถกระซบิทีข่า้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอืน่ไดย้นิ และน า

น ้านมไปจอ่ไวท้ีป่าก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

 

หลังจากนัน้น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย  ีซึง่เป็นพระนอนที่มี

ความสวยงามที่สดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพมา่  ทีบ่รเิวณพระบาทมี

ภาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิ่งมงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลักษณ

ธรรมจักรขา้งละองค์ในบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตร

สตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลัีกษณะซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของ

ไทย 

 

 

จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที่ ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พมา่ยังคงเป็นอาณานคิมของประเทศ

อังกฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพทุธรปูไมห้อม

แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงิน ไข่มกุ และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนั

สงกรานต)์ 

 น าท่านชม วดัพระหนิออ่น  ซึง่เป็นพระพทุธรปูทีแ่กะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในพมา่  

 
น าท่านชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัวถูกตอ้งตาม คชลักษณะของชา้งเผอืก
ทุกประการ 

 
สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่ เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 

21.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.55 น. 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
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หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่วนัที ่11 

สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซี่าเขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซี่าเพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

 

โปรแกรม : Go Myanmar อ ิม่บญุ..สขุใจ 

ยา่งกุง้ สเิรยีม หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 2คนื 

สายการบนินกแอร ์(DD) 

 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น /  

ราคาทา่น

ละ่ 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น / 

ราคาทา่นละ่ 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่ 

1 ทา่น / 

ราคาทา่นละ่ 

เด็กทารก 

อายไุมเ่กนิ 

2 ปี  

1 ทา่น 

Join Land 

1 ทา่น 

พกัเด ีย่วเพิม่ 

04 -06 กรกฎาคม 2561 10,900 10,900 10,900 2,900 8,900 3,500 

05-07 กรกฎาคม 2561 10,900 10,900 10,900 2,900 8,900 3,500 

06-08 กรกฎาคม 2561 9,900 9,900 9,900 2,900 9,900 3,500 

11-13 กรกฎาคม 2561 9,900 9,900 9,900 2,900 7,900 3,500 

12-14 กรกฎาคม 2561 10,900 10,900 10,900 2,900 8,900 3,500 

13-15 กรกฎาคม 2561 10,900 10,900 10,900 2,900 8,900 3,500 

14-16 กรกฎาคม 2561  9,900 9,900 9,900 
 

2,900 
 

9,900 
 

3,500 

18-20 กรกฎาคม 2561 9,900 9,900 9,900 
 

2,900 
 

7,900 
 

3,500 

19-21 กรกฎาคม 2561 10,900 10,900 10,900 2,900 8,900 3,500 

20-22 กรกฎาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

26-28 กรกฎาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

28-30 กรกฎาคม 2561  11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 
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29-31 กรกฎาคม 2561  10,900 10,900 10,900 2,900 8,900 3,500 

02-04 สงิหาคม 2561 10,900 10,900 10,900 2,900 8,900 3,500 

03-05 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

04-06 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

08-10 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

10-12 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

11-13 สงิหาคม 2561 12,900 12,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

16-18 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

17-19 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

19-21 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

23-25 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

24-26 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

25-27 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

27-29 สงิหาคม 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

30 สงิหาคม 2561 

-01 กนัยายน 2561 

11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

01-03 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

06-08 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

07-09 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

08-10 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

13-15 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

14-16 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

15-17 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

20-22 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

21-23 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

27-29 กนัยายน 2561 11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 
28-30 กนัยายน 2561 

11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 
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29 กนัยายน 2561 – 

01 ตลุาคม 2561 

11,900 11,900 11,900 2,900 9,900 3,500 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่่อ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้่านละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 ค่าประกันอบัุตเิหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตุ

วงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกว่า 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคุเทศก)์ 

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            ค่าน ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่า

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคี่าทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 ค่าทปิมัคคุเทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 500 บาท/ท่าน สว่นทปิหัวหนา้ทัวรต์ามทีท่่านประทับใจ 

 ค่าธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (หรอืเต็มจ านวนค่าทัวร ์ในกรณีค่าทัวร์

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท )พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้  

2. การช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน ท่านควรจัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด 

เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในสว่นของค่าทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมตัิ 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืค่าใชจ้า่ยทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้า่ย ท่านละ 10,000 บาท (หรอืเต็มจ านวนค่าทัวร ์ในกรณีค่าทัวรน์อ้ยกว่า 10,000 

บาท ) 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้า่ยทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิท

ตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรม 

เนยีมในการมัดจ าต๋ัว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได  ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้า่ย

บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตุผลใดๆ กต็ามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


