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พมา่ พารวย ไหวพ้ระเสรมิบุญ เสรมิบารม ี 

ยา่งกุง้ หงสาวด ีสเิรยีม  3วนั 2คนื 

สายการบนินกแอร ์(DD) 

    

 

 

 

 

สกัการะ 2 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพมา่ เจดยีช์เวดากอง เจดยีช์เวมอดอร ์ 
พรเทพทนัใจ ณ เจดยีไ์จเ๊ขา้ เนน้ดา้นธกุรจิ/การงาน และ การเงนิ   
สกัการะพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว (พระนอนยมิหวาน) 
ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรปูทองค า ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์
ไหวพ้ระขอพรท าธรุะกจิทางการคา้ ณ เจดยีก์ลางน า้เยเลพญา 
สกัการะพระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี(พระนอนตาหวาน) 
อิม่อรอ่ยกบักุง้แมน่ า้ยา่ง เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร 
ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 
พกัโรงแรม 4 ดาว ทีเ่มอืงยา่งกุง้ 2 คนื  
 

 

          ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่:  31ส.ค.61-02ก.ย.61         7,900.- 

วนัที ่:  15-17 ก.ย.61          8,900.- 

วนัที ่:  04-06 / 11-13 / 19-21 / 21-23 / 28-30 ต.ค.61      9,900.- 

 

 

 

 

 เร ิม่เพยีง 7,900.- 

 
 

 

รายการทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ กลางวนั ค า่  

1. 

กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง)–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย–เจดยีช์

เวมอรด์อร-์พระราชวงับเุรงนอง– พระพุทธไสยาสนช์เวตา

เลยีว-เจดยีไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้ 

✈ O O 

Akore Myanmar 

Life Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 4  ดาว 

2. 
สเิรยีม (เจดยีก์ลางน า้เยเลพญา) – เจดยีไ์จข๊า้ว-พระมหา

เจดยีช์เวดากอง 
O O O 

Akore Myanmar 

Life Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 4  ดาว 

2. 

ยา่งกุง้- เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ-เทพกระซบิ)  ชอ้ปป้ิง

ตลาดสกอ๊ต - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี-วดัพระหนิออ่น  

ชา้งเผอืก- กรงุเทพฯ 

O O ✈ X 

 

โปรแกรมการเดนิทาง  

 

วนัที ่1:  
กรุงเทพฯ (ดอนเมอืง)–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย–เจดยีช์เวมอรด์อร-์พระราชวงับุเรง

นอง– พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว-เจดยีไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้ 

04.00 น. 

พรอ้มกนั ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการ

บนินกแอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้บัทุก

ท่าน 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

07.15 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  

     น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี

 
 

น าท่านตกับาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รูป ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษา

พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมากท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแห่งน้ีได ้

 

จากนัน้น าท่านสกัการะ พระเจดยีช์เวมอดอว ์เจดยีน้ี์เป็นสญัลกัษณแ์ห่ง

ความรุ่งโรจนแ์หง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิข์องพม่า คน

ไทยนยิมเรยีกวา่ “พระธาตมุุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ 

ซึง่ครัง้กอ่นเป็นสถานทีป่ระกอบพธิศีกัดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบูรพกษัตรยิ ์

ในสมัยโบราณกาล ไม่วา่จะเป็นกษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บุเรง

นองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกลัยา 

ทรงประทับอยู่ในหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน้ี์ ยังเคยผ่าน

การพังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ ท าใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน้ี์หักพงัลงมา แตด่ว้ย

ความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตีอ่เจดยีอ์งคน้ี์ จงึไดท้ าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ย

ความสงูถงึ 374 ฟตุ (ตอนแรกทีส่รา้งสงู 70 ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพม่า สว่นปลยีอดทีพ่งัลงมาก็ได ้
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ตัง้ไหวท้ีมุ่มหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนกิชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจุบัน  ท่านจะ

ไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธปูไปค ้ากบัยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริิ

มงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ขึน้ไป 

กลางวนั 

      รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั)  

 

จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับเุรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพือ่ใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและ

ใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรง ซึง่พระราชวงัเดมินัน้เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ยงัทรงพระเยาวแ์ละถูกจับเป็นตวัประกนั มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถู่กฝัง

อยู่ในดนิ รัฐบาลพม่าจงึไดท้ าการขดุคน้และสรา้งพระราชวงับุเรงนองขึน้มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดมิ 

ซึง่พระต าหนักทีป่ระทับบรรทมสทีองเหลอืงอร่ามทีด่โูดดเดน่ชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า และทอ้ง

พระโรงทีใ่ชอ้อกวา่การก็ดโูดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพมา่สทีองเหลอืงอร่ามทัง้ภายนอกและภายใน 

 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตา

เลยีว เป็นทีเ่คารพนับถอืของชาวพม่า มคีวาม

ยาว 60 เมตร สงู 17 เมตร สรา้งขึน้โดยพระ

เจา้มคิทปิปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรอืง

อ านาจ มพีุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระ

บาทเหลือ่มพระบาท ตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ี

ภาพวาดทีส่วยงาม เมือ่ครัง้กอ่นพระพุธรูปองคน้ี์ถูกปลอ่ยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิท่ามกลาง

ป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมือ่องักฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึไดพ้บพระนอนองคน้ี์ จากนัน้ในปี พ.ศ. 

2491 หลงัพม่าไดร้ับเอกราชก็มกีารบูรณปฏสิงัขรณใ์หม่ โดยทาสแีละปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพทุธรูป

ทีส่วยงามในปัจจุบัน   อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลกั ไมจ้ันทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง 

ผา้พมิพเ์ป็นรูปตา่งๆ 

 

จากนัน้น าท่านชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีายุมากกวา่ 500 ปี เป็นพระพุธรปูปาง

มารวชิยัขนาดใหญ่ มลีกัษณะเป็นพระพทุธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 

ทศิ ทีม่คีวามงดงามเป็นเอกของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโค

ดม (ทศิเหนือ), พระโกนาคม (ทศิใต)้, พระกกสุนัโธ (ทศิตะวนัออก) และ

พระมหากสัสปะ (ทศิตะวนัตก) สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บั

พระพุทธศาสนาสรา้งพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ซึง่มพีระพุทธรูปองค์

หนึง่ไดเ้กดิพังทลายและไดม้กีารบูรณะใหม่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์แตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ 

 หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัยา่งกุง้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั โรงแรม  Akore Myanmar Life Hotel / Best Western Green Hill หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัที ่2:  สเิรยีม (เจดยีก์ลางน า้เยเลพญา) – เจดยีไ์จข๊า้ว-พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่สเิรยีม อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 40 กโิลเมตร 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ถงึเมอืงสเิรยีมน าท่านลงเรอืไป 

ชมเจดยีเ์ยเลพญา เจดยีน้ี์สรา้งขึน้บนเกาะกลางน ้า หรอืเรยีกอกี

ชือ่หนึง่วา่ “เจดยีก์ลางน ้า”น าท่านนมัสการพระพุทธรูปทรงเครือ่ง

จักรพรรดเิกา่แกท่ีป่ระดษิฐานบนบัลลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองค าเปลว

ทีง่ดงาม มอีายุนับพันปี ซึง่เป็นทีส่กัการบูชาของชาวพมา่และ

ชาวตา่งชาต ิ 

ไดเ้วลาอนัสมควรลงเรอืกลบัและตอ่รถปรับอากาศเดนิทางกลบัย่างกุง้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ! เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร) 

 

น าท่านแวะสกัการะ เจดยีไ์จข๊า้ว ซึง่เป็นหัวหนา้เทพทันใจในย่างกุง้  

ทีไ่หนจะมกีารสรา้งเทพทันใจ ตอ้งมาบรวงสรวงขออนุญาตทิีน่ี่กอ่น  

ทีส่ าคญั ใครอยากไดเ้งนิใหญ่ งานใหญ่ คนพม่าจะมาขอพรทีแ่หง่นี 

 

น าท่านสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพม่า เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้

เดน่เป็นสง่าอยู่กลางเมอืงย่างกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นลิ และบุษราคมั

อกี 2,317 เม็ด  มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยูน่ ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใช ้

ทองค าแทต้เีป็นแผ่นปิดองคเ์จดยีไ์วร้อบ วา่กนัวา่ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่

น้ีมากมายมหาศาลกวา่ทองค าทีเ่ก็บอยู่ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ย

เจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตสูีด่า้น ยอดฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอย

มากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตขุองพระพุธเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตุ

ประจ าปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพม่า และ

ชาวตา่งชาตพิากนัสกัการะทัง้กลางวนัและกลางคนือย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ห่งน้ีมสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

อย่างน่าอศัจรรย ์ไม่วา่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลงัคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชัน้ๆ ทีเ่รยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมาก

ราบไหวบู้ชา 
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วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัว ์

สญัลกัษณ ์ ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนหูางยาว 

หนหูาง

ส ัน้ พญานาค 

 

ค าสวดบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 

เป็นพระธาตุประจ าคนเกดิปีมะเมยี (มา้) มคี าสวดบชูาดงันี ้

ชมพูทเีป  วะระฐาเน  สงิคุตตะเร  มะโนรมัเม  สตัตะระตะนงั  ปะฐะมงั  กะกสุนัธงั  สุวณัณะทณัฑงั  

ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ทตุยิงั  โกนาคะมะนงั  ธมัมะกะระณงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ตะตยิงั  กสัสะปงั  พุทธะจี

วะรงั  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ  จะตุตถงั  โคตะมะ อฎัฐะเกศะ  ธาตุโย  ฐสัสะต ิ ปญัจะมงั  อะรยิะเมตตเตย

โย  อะนาคะโต  อตุตะมงั  ธาตุโย อะหงั วนัทามทิรูะโต  ฯ 

 
ค า่ รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ โรงแรม  Akore Myanmar Life Hotel / Best Western Green Hill หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

วนัที ่3 : 
ยา่งกุง้- เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ-เทพกระซบิ)  ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตั

ย ี-วดัพระหนิออ่น  ชา้งเผอืก- กรงุเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
 
 
 
 

 
 GO1RGN-DD07           หนา้ 6 จาก 10        

 

 

นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซ ึง่โบตะทาวน ์แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ได ้

สรา้งเจดยีโ์บตะทาวนน้ี์และทรงน าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุที่

เจดยีช์เวดากองและเจดยีส์ าคญัอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเห็นพระ

เกศาธาตไุดอ้ย่างใกลช้ดิ  นอกจากน้ียังมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื 

พระพุธรปูทองค า ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพุธรปูปางมารวชิยัทีม่ี

ลกัษณะงดงามยิง่นัก ตามประวตัวิา่เคยประดษิฐานอยู่ในพระราชวงัมัณฑะเลย ์ครัง้

เมือ่พม่าตกเป็นอาณานคิมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลือ่นยา้ยไปยงัพพิธิภัณฑ์

กลัป์กตัตาในอนิเดยี ท าใหร้อดพน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ลม่

พระราชวงัมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูปองคน้ี์ถูกจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑ์

วกิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรูปปั้น นตัโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพม่ารวมถงึชาว

ไทยนยิมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยทีเ่ชือ่วา่เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะ

เทพทันใจ ซึง่ท่านจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้่านน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 

บาท) ไปใสม่อืของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ 

น าท่านขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามต านานเลา่วา่ เป็นธดิาของพญานาค ทีศ่รัทธาในพุทธ

ศาสนา จนสิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตทีช่าวพม่าเคารพกราบไหวก้นั โดยท่านสามารถกระซบิทีข่า้งหูเบาๆ หา้ม

ใหค้นอืน่ไดย้นิ และน าน ้านมไปจ่อไวท้ีป่าก บูชาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดังาทตัจ ีซ ึง่มพีระพุธรูปองคใ์หญ่ คอืหลวงพ่องาทัตจี แปลวา่ หลวงพ่อทีส่งูเท่า

ตกึ 5 ชัน้ เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิออ่น ทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์เครือ่งทรงเป็นโลหะ 

สว่นเครือ่งประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด และสลกัป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจาก

พระพุทธรูปทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง (สมยัมัณฑเลย)์  

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ! เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร) 

 

 

 

หลงัจากนัน้น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่เป็นพระ

นอนทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ที่

บรเิวณพระบาทมภีาพวาดรูปสรรพสิง่ อนัลว้นเป็นมิง่มงคลสงูสดุ  

ประกอบดว้ยลายลกัษณธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระ

บาท และลอ้มดว้ยรูปอฎัจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมี

ลกัษณะซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทย 

 

 

จากนัน้น าท่านเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดสกอ๊ตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานคิมของ

ประเทศองักฤษ ใหท้่านไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถูก เชน่ ไมแ้กะสลกั 

พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขมุ่ก และหยกพม่า (ตลาดสกอ๊ตปิด

ทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนัสงกรานต)์ 

 น าท่านชม วดัพระหนิออ่น  ซึง่เป็นพระพุทธรูปทีแ่กะสลกัจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพม่า  
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น าท่านชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพม่า มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตวัถูกตอ้งตาม คชลักษณะของ

ชา้งเผอืกทุกประการ 

 สมควรแกเ่วลา น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่ เดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 

22.55 น. 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสุดวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ส าหรบัรถขึน้บนพระธาตุอนิทรแ์ขวน  

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่น

ทา่อากาศยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไมเ่กนิ 14 วนั ซึง่จะมผีล

บงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่11 สงิหาคม 2558 ท ัง้นี ้หากมกีารเปลีย่นแปลงจะตอ้งกลบัมายืน่วซีา่เขา้ออกปกตอิกี 

ทางทวัรจ์ะตอ้งเรยีกเก็บคา่วซีา่เพิม่อกีทา่นละ 1,000 บาท** 

 

โปรแกรม : พมา่ พารวย ไหวพ้ระเสรมิบญุ เสรมิบารม ี 

 ยา่งกุง้ หงสาวด ีสเิรยีม  3วนั 2คนื สายการบนินกแอร ์(DD) 

 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น / 

ราคาทา่น

ละ่ 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่

1 ทา่น / ราคา

ทา่นละ่ 

เด็กไมม่มี ี

เตยีงพกักบั

ผูใ้หญ ่

1 ทา่น / 

ราคาทา่นละ่ 

เด็กทารก 

อายุไมเ่กนิ 

2 ปี 

1 ทา่น 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋

เคร ือ่งบนิ 

1 ทา่น 

 

 

พกัเดีย่วเพิม่ 

31สงิหาคม 2561-  

02กนัยายน 2561  

7,900.- 7,900.- 7,900.- 2,900.- 6,900.- 3,500.- 

15-17 กนัยายน 2561 8,900.- 8,900.- 8,900.- 2,900.- 6,900.- 3,500.- 
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04-06 ตุลาคม 2561 9,900.- 9,900.- 9,900.- 2,900.- 7,900.- 3,500.- 

11-13 ตุลาคม 2561 9,900.- 9,900.- 9,900.- 2,900.- 7,900.- 3,500.- 

19-21 ตุลาคม 2561 9,900.- 9,900.- 9,900.- 2,900.- 7,900.- 3,500.- 

21-23 ตุลาคม 2561 9,900.- 9,900.- 9,900.- 2,900.- 7,900.- 3,500.- 

28-30 ตุลาคม 2561 9,900.- 9,900.- 9,900.- 2,900.- 7,900.- 3,500.- 

 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน 

หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหตุ : ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และพนกังานขบัรถ รวม 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้่านละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิ

อบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับ

ครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วนั] 

 - เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
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   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

 คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 1,000 บาท/ท่าน สว่นทปิหัวหนา้ทัวรต์ามทีท่า่น

ประทับใจ 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรุณาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (หรอืเต็มจ านวนคา่ทัวร ์ใน

กรณีคา่ทัวรน์อ้ยกวา่ 10,000 บาท )พรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลงัจากท าการจองแลว้  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ท่านควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก าหนด เน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วนั   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท (หรอืเต็มจ านวนคา่ทัวร ์ในกรณีคา่ทัวรน์อ้ยกวา่ 

10,000 บาท ) 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่

ครบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่

เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนียมในการมัดจ าตัว๋  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก

คา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง

นอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใดๆ ก็

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


