
     

 

โคด้ทวัร ์GT-9 
 ห 1 จาก 10        

 Go Myanmar อ ิม่บญุ.. สขุใจ.. 

ยา่งกุง้ สเิรยีม หงสาวด ีพระธาตอุนิทรแ์ขวน 3วนั 2คนื 

สายการบนินกแอร ์(DD) 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• สกัการะ 3 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิข์องพมา่ เจดยีช์เวดากอง เจดยีช์เวมอดอร ์ 
และพระธาตอุนิทรแ์ขวน 

• ขอพรเทพทนัใจ และขอพรจากพระพุทธรปูทองค า ที ่เจดยีโ์บตาทาวน ์
• ไหวพ้ระขอพรท าธุระกจิทางการคา้ ณ เจดยีก์ลางน า้เยเลพญา 
• สกัการะ สถูปพระสุพรรณกลัยา ณ วดัไจก่ะเลาะ  

• อิม่อรอ่ยกบักุง้แมน่ า้ยา่ง เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร 
• ชอ้ปป้ิงสนิคา้พิน้มอืง แบบจใุจ ณ ตลาดสกอ๊ต 

 

          ก าหนดการเดนิทาง   

วนัที ่11-13 / 12-14 / 14-16 / 18-20 / 19-21 กรกฎาคม 2561 9,900.- 

วนัที ่ 13-15 / 20-22 / 29-31 ก.ค. // 02-04 ส.ค. 2561  

 
10,900.- 

วนัที ่26-28 / 28-30 ก.ค. 2561 

 
11,900.- 

วนัที ่11-13 สงิหาคม2561 12,900.- 

    วนัที ่ 04-06 / 10-12 / 16-18 / 17-19 / 19-21 / 23-25 / 24-26 ส.ค. 2561                11,900.- 

            25-27 / 27-29 ส.ค. / 30 ส.ค. – 01 ก.ค. 2561 

 เร ิม่เพยีง 9,900.- 
 

 



 
 

โคด้ทวัร ์GT-9 

 

                         11,900.- 

 วนัที ่1-3 / 6-8 / 7-9 / 8-10 / 13-15 / 14-16 / 15-17 / 20-22 / 21-23 ก.ย.  11,900.- 

 27-29 / 28-30 ก.ย. / 29 ก.ย. -01 ต.ค. 2561        
 

 

      เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ เทีย่ง ค า่  

1. 

กรงุเทพฯ 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-สถปูพระสพุรรณกัลยา – 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:  
กรุงเทพฯ ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-หงสาวด-ีวดัไจค้ะวาย–เจดยีช์เวมอรด์อร-์

พระราชวงับุเรงนอง– พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

04.00 น. 
พรอ้มกัน ทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศช ัน้ 3 เคานเ์ตอร ์สายการบนินก
แอร ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับอ านวยความสะดวกจัดเตรยีมเอกสารการเดนิทางใหก้ับทกุทา่น 

06.30 น. ออกเดนิทางสู ่ยา่งกุง้ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (ไมม่อีาหารบนเครือ่ง) 

07.15 น. 
เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรงุยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมารช์า้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  

 

     น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี

 

 

น าท่านตักบาตรพระสงฆก์ว่า 1,000 รูป ที ่วดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษาพระไตรปิฎกเป็น

จ านวนมากทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีวั่ดแหง่นี้ได ้

 

 

จากนั้นน าท่านสักการะ พระเจดยีช์เวมอดอว  ์เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความ

รุง่โรจน์แหง่หงสาวด ีและนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า คนไทยนิยมเรยีกว่า 

“พระธาตมุเุตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ครัง้ก่อนเป็นสถานที่

ประกอบพธิศีักดิส์ทิธิ ์กอ่นออกศกึของบรูพกษัตรยิ ์ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็น

กษัตรยิม์อญหรอืพม่า รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวร

มหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่นหงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการ

พระเจดยีอ์งคน์ี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่มาแลว้ถงึ 4 ครัง้ 

ท าใหป้ลยีอดของเจดยีอ์งคน์ี้หกัพังลงมา แตด่ว้ยความศรัทธาทีช่าวเมอืงมตี่อเจดยี์
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องคน์ี้ จงึไดท้ าการสรา้งเจดยีช์เวมอดอวข์ ึน้มาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ดว้ยความสงูถงึ 374 ฟุต (ตอนแรกทีส่รา้งสงู 70 

ฟตุ) นับเป็นเจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในพมา่ สว่นปลยีอดทีพั่งลงมาก็ไดต้ัง้ไหวท้ีม่มุหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหพุ้ทธศาสนิกชนได ้

กราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกับเจดยีอ์งคปั์จจุบนั  ทา่นจะไดน้มัสการ ณ จุดอธษิฐานอันศักดิส์ทิธิแ์ละสามารถน าธูปไปค ้ากับ

ยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดั่งค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป 

 

เทีย่ง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั)  

 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเ้ป็น

ศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันท

บเุรง ซึง่พระราชวังเดมินัน้เคยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้

ยังทรงพระเยาวแ์ละถกูจับเป็นตัวประกัน มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถู่กฝังอยู่

ในดนิ รัฐบาลพม่าจงึไดท้ าการขุดคน้และสรา้งพระราชวังบเุรงนองขึน้มาใหม่ โดย

ถอดแบบจากของเดมิ ซึง่พระต าหนักทีป่ระทับบรรทมสทีองเหลอืงอร่ามทีดู่โดดเด่น

ชวนมองในรปูแบบสถาปัตยกรรมพมา่ และทอ้งพระโรงทีใ่ชอ้อกว่าการก็ดูโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมพม่าสทีองเหลอืง

อรา่มทัง้ภายนอกและภายใน 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่ คมิปูนแคม้ป์ (เชงิเขาไจก้โ์ท) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ระหวา่งทางท่านจะ

เห็นแม่น ้าสะโตง ซึง่เป็นแม่น ้าทีม่คีวามสัมพันธก์ับพระนเรศวรมหาราช พระองคส์ามารถยงิพระแสงปืนขา้มน ้าทีก่วา้ง

ใหญ่นี้ไปตอ้งแม่ทัพพม่า จนไดรั้บชัยชนะ จากนั้นน าท่านเปลีย่นรถเป็นรถบรรทุกขึน้บนภูเขาไจก้์โท เพือ่เดนิทางสู่

โรงแรมทีพั่ก ระหวา่งทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง  (น่ังรถบรรทกุขึน้ไปจนถงึจุดบนสดุของภเูขาไจก้โ์ท ที่

เป็นทีต่ัง้ของพระธาตอุนิทรแ์ขวน) ***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไม่ถงึ 15 ทา่น ส าหรบัรถขึน้บนพระธาตุอนิทร์

แขวน ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หรอื หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

หลังอาหารค ่าเชญิทา่นไปสกัการะพระธาต ุตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทนัใจพระธาตอุนิทรแ์ขวน ซึง่เป็น นักพรตทีม่ี

ความศักดิส์ทิธอ์กีแหง่หนึง่ ท่านสามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะ

สกัการะกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จเ้ทีย่ว  ควรเตรยีม

เสือ้กันหนาว  หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่งมคีวาม

เย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิดตลอดคนื  (แต่ประตูเหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุุษทีเ่ขา้ไป

ปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลา 22.00น.) พระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ เป็นทีม่าและแรง

บันดาลใจของกวีซไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ต่งวรรณกรรม 

เรือ่ง “เจา้จนัทรผ์มหอม   นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน”  

 ทีพ่กั โรงแรม  KYAIK HTO HOTEL หรอื YOE YOE LAY HOTEL 

  

วนัที ่2:  
พระธาตอุนิทรแ์ขวน–หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีว–เจดยีไ์จปุ๊่ น-ยา่งกุง้- 
สถูปพระสพุรรณกลัยา-เจดยีช์เวดากอง   

เชา้ตรู่ 

เชญิทา่นสกัการะ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืถวายอาหารพระธาตุอนิทรแ์ขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเชา้ทีส่ด
ชืน่ ทวิทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา ถา่ยภาพและชมทัศนียภาพ

รอบ ๆ พระธาต ุพสิจูน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ี้ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไร โดยไม่ลม้หรอืหล่นลงมาการทีก่อ้นหนิสทีอง
วางหมิน่เหมบ่นหนา้ผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดูคลา้ยกับลอยอยู่เหนือหนา้ผา ราวกับ
พระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์
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เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระแลว้ออกเดนิทางกลับสู ่หงสาวด ีตามเสน้ทางเดมิ 

 น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นที่เคารพนับถอืของชาวพม่า มี

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

มอญเรอืงอ านาจ มพีทุธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระบาท ต่างจาก

พระพทุธไสยาสน์ของไทยทีน่ิยมวางพระบาทเสมอกัน ดา้นหลังพระองคม์ภีาพวาดที่

สวยงาม เมือ่ครัง้กอ่นพระพธุรปูองคน์ี้ถกูปลอ่ยใหท้รดุโทรมจนกลายเป็นเพยีงกองอฐิ

ท่ามกลางป่ารก จนถงึปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บ

พระนอนองคน์ี้ จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลังพมา่ไดรั้บเอกราชก็มกีารบรูณปฏสิังขรณ์

ใหม ่โดยทาสแีละปิดทองใหม ่จนกลายเป็นพระพทุธรปูทีส่วยงามในปัจจุบัน   อกีทัง้

ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ไมจั้นทรห์อม  ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พมิพ์

เป็นรปูตา่งๆ 

 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (กุง้แมน่ า้ยา่ง ทา่นละ 1 ตวั) 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่มอีายมุากกว่า 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวชิัย

ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทัง้ 4 ทศิ ที่มีความ

งดงามเป็นเอกของศลิปะแบบมอญ ประกอบ ดว้ยพระสมณะโคดม (ทศิเหนือ), พระ

โกนาคม (ทศิใต)้, พระกกสุนัโธ (ทศิตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) 

สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอุ่ทศิตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง 

และสาบานตนไมข่อ้งแวะกับบรุษุเพศ ซึง่มพีระพทุธรปูองคห์นึง่ไดเ้กดิพังทลายและ

ไดม้กีารบรูณะใหมท่ าใหพ้ระพทุธรปูองคน์ี้มลีักษณะสวยงามแตกตา่งไปจากองคอ์ืน่ๆ  

 

 

น าท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้  ระหวางทางไปย่างกุง้ น าท่านแวะสักการะ สถูปพระ

สุพรรณกลัยา ณ วดัไจ่กะเลาะ วัดแหง่นี้เชือ่กันว่าเป็นสถานทีท่ี่เก็บอัฐขิองพระสุพรรณ

กัลยา โดยมซีุม้รปูป้ันของพระนางเป็นรปูสกัการะดว้ยเรือ่งราวของพระนางไดเ้ลอืนหายไปตาม

กาลเวลานับ 400 ปี เชือ่กันว่าหลวงปู่ โง่น ไดม้าท าพธิปีลดปล่อยดวงวญิญาณพระสพุรรณ

กัลยาและเหล่านายทหารไทยที่ถูกจองจ าตัง้แต่ครัง้เสยีกรุงครัง้ที่สอง (เชญิร่วมระลกึถงึ

วรีกรรมและความเสยีสละของบรรพกษัตรีและนักรบไทยที ่ เสยีสละพระองคเ์ป็นตัวประกัน

เพือ่ความสงบสขุของบา้นเมอืง รว่มสวดมนตอ์ทุศิกศุลใหด้วงวญิญาณบรรพบรุษุไทยในอดตี 
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น าทา่นสกัการะ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ เป็นเจดยีท์องค าทีง่ดงาม ตัง้เด่นเป็นสง่า

อยูก่ลางเมอืงยา่งกุง้ มคีวามสงู 109 เมตร ประดับดว้ยเพชร 544 เม็ด ทับทมิ นิล และบษุราคัมอกี 2 ,317 เม็ด  มหา

เจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่น ้าหนักถงึ 1,100 กโิลกรัม โดยชา่งชาวพม่า จะใชท้องค าแทต้ีเป็นแผ่นปิดองค์

เจดยีไ์วร้อบ วา่กันวา่ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งและซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นี้มากมายมหาศาลกว่าทองค าทีเ่ก็บอยู่

ในธนาคารชาตอิังกฤษเสยีอกี  รอบๆฐานพระมหาเจดยีร์ายลอ้มดว้ยเจดยีอ์งคเ์ล็กๆ นับรอ้ยองค ์มซีุม้ประตูสีด่า้น ยอด

ฉัตรองคพ์ระมหาเจดยีป์ระกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองคพ์ระมหาเจดยีไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระ

พธุเจา้จ านวน 8 เสน้ เป็นพระธาตปุระจ าปีเกดิปีมะเมยี และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพม่า ซึง่มทีัง้ผูค้น

ชาวพมา่ และชาวตา่งชาตพิากันสกัการะทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย ณ ทีแ่หง่นี้มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม

อยา่งน่าอัศจรรย ์ไมว่า่จะเป็นความงามของวหิารทศิทีท่ าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆ ที่

เรยีกวา่ พยาธาต ุรายรอบองคพ์ระเจดยี ์ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา 

 

 

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร   

พกัที ่ โรงแรม  Best Western Green Hill หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

วนัที ่3 : 

สเิรยีม (เจดยีก์ลางน า้) - ย่างกุง้- เจดยีโ์บตะทาวน ์(เทพทนัใจ)  ชอ้ปป้ิง

ตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี-วดัพระหนิอ่อน  ชา้งเผอืก- 
กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สเิรยีม อยูห่า่งจากยา่งกุง้ประมาณ 40 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถงึเมอืงสเิรยีม

น าทา่นลงเรอืไป ชมเจดยีเ์ยเลพญา เจดยีน์ี้สรา้งขึน้บนเกาะกลางน ้า หรอืเรยีกอกีชือ่หนึ่งว่า “เจดยีก์ลางน ้า”น าท่าน

นมัสการพระพทุธรปูทรงเครือ่งจักรพรรดเิก่าแก่ทีป่ระดษิฐานบนบัลลังกไ์มแ้กะสลักปิดทองค าเปลวทีง่ดงาม มอีายุนับ

พันปี ซึง่เป็นทีส่กัการบชูาของชาวพมา่และชาวตา่งชาต ิไดเ้วลาอันสมควรลงเรอืกลับและตอ่รถปรับอากาศเดนิทางกลับ

ยา่งกุง้ 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพเิศษ! เป็ดปกักิง่ สลดักุง้มงักร) 
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นมัสการ เจดยีโ์บตะทาวน ์ ซ ึง่โบตะทาวน์ แปลวา่ เจดยีน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้รา้ง

เจดยีโ์บตะทาวน์นีแ้ละทรงน าพระเกศธาต ุไว ้1 เสน้ กอ่นทีจ่ะน าไปบรรจุทีเ่จดยีช์เวดา

กองและเจดยีส์ าคัญอืน่ๆ เมือ่เดนิเขา้ไปในเจดยีส์ามารถมองเหน็พระเกศาธาตไุดอ้ยา่ง

ใกลช้ดิ  นอกจากนีย้ังมสี ิง่ทีน่่าชมภายในบรเิวณรอบๆเจดยี ์คอื พระพุธรูปทองค า 

ประดษิฐานในวหิารดา้นขวามอื เป็นพระพธุรปูปางมารวชิยัทีม่ลีักษณะงดงามยิง่นัก ตาม

ประวัตวิา่เคยประดษิฐานอยูใ่นพระราชวังมัณฑะเลย ์ครัง้เมือ่พมา่ตกเป็นอาณานคิม

อังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลือ่นยา้ยไปยังพพิธิภัณฑก์ัลป์กัตตาในอนิเดยี ท าใหร้อด

พน้จากระเบดิของฝ่ายพันธมติรทีถ่ลม่พระราชวังมัณฑะเลย ์ตอ่มาในปี 2488 พระพทุธรูป

องคน์ี้ถกูจัดแสดงทีพ่พิธิภัณฑว์กิตอเรยีและแอลเบริต์  และดา้นซา้ยมอืจะเป็นรปูป้ัน นตั

โบโบย ีหรอื เทพทนัใจ ซึง่ชาวพมา่รวมถงึชาวไทยนยิมไปกราบไหวบ้ชูา ดว้ยทีเ่ชือ่วา่

เมือ่อธษิฐานสิง่ใดแลว้จะสมปรารถนาทันใจ 

วธิกีารสกัการะเทพทนัใจ น าดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วออ่น กลว้ย หรอืผลไมอ้ืน่ๆมาสกัการะเทพทันใจ ซึง่

ทา่นจะชอบมาก (บรเิวณวดัจะมขีาย) จากนัน้ก็ใหท้า่นน าเงนิเงนิบาท (แบงค ์20, 50, 100 บาท) ไปใสม่อืของเทพ

ทันใจ 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ 

น าทา่นขอพร เทพกระซบิ หรอื อะมาดอวเ์มีย๊ะ ตามต านานเลา่วา่ เป็นธดิาของพญานาค ทีศ่รัทธาในพทุธศาสนา จน

สิน้ชวีติไปกลายเป็นนัตทีช่าวพมา่เคารพกราบไหวก้ัน โดยทา่นสามารถกระซบิทีข่า้งหเูบาๆ หา้มใหค้นอืน่ไดย้นิ และน า

น ้านมไปจ่อไวท้ีป่าก บชูาดว้ยขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้

 

 

หลังจากนัน้น าทา่นสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ีซ ึง่เป็นพระนอนทีม่ี

ความสวยงามทีส่ดุและดวงตาสวยทีส่ดุของประเทศพม่า  ทีบ่รเิวณพระบาทมี

ภาพวาดรูปสรรพสิง่ อันลว้นเป็นมิง่มงคลสูงสุด  ประกอบดว้ยลายลักษณ

ธรรมจักรขา้งละองคใ์นบรเิวณใจกลางฝ่าพระบาท และลอ้มดว้ยรูปอัฎจุตร

สตกมงคล 108 ประการ พระบาทมลีักษณะซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของ

ไทย 

 

 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดสก๊อตมารเ์ก็ต ซึง่สรา้งเมือ่ครัง้พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ

อังกฤษ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชมและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึพืน้เมอืงมากมายในราคาถกู เชน่ ไมแ้กะสลัก พระพุทธรูปไมห้อม

แกะสลัก แป้งทานาคา ผา้ปักพืน้เมอืง เครือ่งเงนิ ไขม่กุ และหยกพมา่ (ตลาดสกอ๊ตปิดทกุวนัจนัทรแ์ละเทศกาลวนั

สงกรานต)์ 

 น าทา่นชม วดัพระหนิออ่น  ซึง่เป็นพระพทุธรปูทีแ่กะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในพมา่  

 
น าทา่นชม ชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคูบ่า้นคูเ่มอืงของพมา่ มสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัวถกูตอ้งตาม คชลักษณะของชา้งเผือก

ทกุประการ 

 
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิยา่งกุง้ เพือ่ เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

 

21.00 น. ออกเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239 
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22.55 น. 
คณะเดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยความประทบัใจ 

 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

***ในกรณีคณะทวัรเ์ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ส าหรบัรถขึน้บนพระธาตอุนิทรแ์ขวน  

ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใิชร้ถรว่มกบัคณะอืน่ ซืง่อาจใชเ้วลาพอสมควร**** 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

**ขณะนีร้ฐับาลไทยและเมยีนมารไ์ดล้งนามความตกลง ยกเวน้การตรวจลงตราผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางธรรมดา ผา่นทา่อากาศ

ยานนานาชาตแิละจะมสีทิธพิ านกัในดนิแดนของอกีฝ่ายหนึง่เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั ซึง่จะมผีลบงัคบัใชต้ ัง้แตว่นัที ่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 

พกัเดีย่วเพิม่ 

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

12-14 กรกฎาคม 2561 9,900 9,900 9,900 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 9,900 9,900 9,900 2,900 8,900 3,500 

20-22 กรกฎาคม 2561 10,900 10,900 10,900 2,900 9,900 3,500 
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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 

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 
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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 

29 กนัยายน 2561 – 

01 ตลุาคม 2561 

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

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ขึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

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

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิ

จ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

 น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 20 กโิลกรัม)  

 คา่ประกันอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตุ

วงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่ง

สขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ธรรมเนียมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 500 บาท/ทา่น สว่นทปิหวัหนา้ทัวรต์ามทีท่า่นประทับใจ 

 คา่ธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

   เงือ่นไขการจอง  
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1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท (หรอืเต็มจ านวนคา่ทัวร ์ในกรณีคา่ทัวร์

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

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด 

เนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท (หรอืเต็มจ านวนคา่ทัวร ์ในกรณีคา่ทัวรน์อ้ยกวา่ 10,000 

บาท ) 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิท

ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม

จ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิท

ตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของ

ทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนียมในการมัดจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัคา่ใชจ้่าย

บางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิ กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ 

ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิท

ของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หม 

ทวัร์พม่าตลอดทั้งปี  สอบถามผ่านไลน์ >> คลิก๊ 

ทัวร์พม่า มกราคม ทัวร์พม่า กุมภาพันธ์ 

ทวัร์พม่า มนีาคม  
ทัวร์พม่า เมษายน 

ทัวร์พม่า พฤษภาคม ทัวร์พม่า มิถุนายน 

ทัวร์พม่า กรกฎาคม  ทัวร์พม่า สิงหาคม 

ทัวร์พม่า กันยายน  ทัวร์พม่า ตุลาคม 

ทัวร์พม่า พฤศจกิายน  ทัวร์พม่า ธันวาคม 

 

http://line.me/ti/p/%40sjj3286w
https://goo.gl/WrNvkx
https://goo.gl/UDSdPi
https://goo.gl/xvp9x2
https://goo.gl/3SQVuL
https://goo.gl/cN2B8M
https://goo.gl/Rvc21v
https://goo.gl/SU7LrP
https://goo.gl/5oPUzE
https://goo.gl/TdWNkr
https://goo.gl/gs9ykL
https://goo.gl/ybwwjF
https://goo.gl/6h71ge

