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        โดย… สายการบนินกแอร(์DD) 

 

 

สมัผัสอารยธรรมเกา่แกแ่ละประเพณีทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของพมา่ อิม่บญุ...... นมสัการ 3 มหาบชูาสถาน มหาเจดยี ์
ชเวดากอง เจดยีศ์ักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ เจดยีช์เวมอดอว ์ “เจดยีจ์มกูรอ้น” พระมหาเจดยีศ์ักดิส์ทิธิแ์หง่กรงุหงสาวด ี
ไจ๊กท์โีย(พระธาตอุนิทรแ์ขวน) อนัศักดิส์ทิธิ ์

 
พมา่ หรอืเมยีนมาร ์ ถอืเป็นเพชรเม็ดงามแหง่เอเชยีทีนั่กทอ่งเทยีวตา่งชนืชมความงามแบบธรรมชาตแิละชืน่ชม

ศลิปะและวัฒนธรรมทีง่ดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสมัผัส นานมาแลว้ทีเ่มอืงยา่งกุง้ตดิอยูใ่นมติขิองกาลเวลาที่
บดิเบอืนเลอืนราง เมอืงโบราณแหง่นีเ้คยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธลุดีนิ และสรรพสาเนยีงเสยีงเซง็แซ ่ไมม่อีาคารสงู
ระฟ้า มแีตต่กึรามเกา่ๆ ทีช่าวองักฤษสรา้งไวบ้นทอ้งถนน ก็มแีตร่ถประจาทางทีแ่น่นขนัด แท็กซีรุ่น่คณุปู่ และสามลอ้ทีเ่กา่
จวนจะพังมพิังแหล ่ แตใ่นชว่งไมก่ีปี่สดุทา้ยของศตวรรษที ่ 20 ยา่งกุง้ไดพ้ลกิเปลยีนโฉมหนา้ไป ตกึรามอนัเกา่แกท่รดุ
โทรมถกูทบุทิง้ เพือ่สรา้งโรงแรมกบัอาคารสานักงานทีส่งูระฟ้าขึน้มาแทนที ่แตนั่น้ไมไ่ดทํ้าใหเ้สน่หข์องยา่งกุง้ลด
นอ้ยลงในสายตาของนักทอ่งเทีย่ว พาหนะทีท่ันสมยัชว่ยใหเ้ดนิทางไดส้ะดวกสบายขึน้ และแมถ้งึวา่จะมตีกึสงูขึน้แซม
อยูก่บัหมูโ่บราณสถาน แตว่ถิชีวีติของผูค้นกลับเปลยีนแปลงไปนอ้ยกวา่ ทา่นจะไดไ้ปนมสัการมหาเจดยีช์เวดากองอนัศัก
สทิธิ ์

หงสาวด ี เมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรมอญโบราณทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่
สาคัญในหงสาวด ีอาท ินมสัการพระพทุธไสยาสนช์เวเลยอง ซึง่เป็นพระนอนทีง่ดงามที่สีดุของพมา่, พระราชวังแหง่กรงุ
หงสาวด ีและมหาเจดยี ์โบราณสถานทีม่คีวามงดงามแหง่หนึง่ของหงสาวด ี 

พระธาตอนิทรแ์ขวน หรอื ไจก้ท์โิย(Kyaikhtiyo) ในภาษามอญ หมายถงึ หนิรปหูัวฤๅษี พระธาตอนิทรแ์ขวน 
ตัง้อยูท่ี่เีมอืงไจก้โ์ถ ่อาเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ บนยอดเขา Paung Laung เหนอืระดับน้ํา ทะเล 3,615 
ฟตุ ลักษณะเดน่ของพระธาตอนิทรแ์ขวนคอื มลีักษณะเป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูชนัอยา่งหมิน่เหม่
เหมอืนจะหลน่และทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมาอยา่งเหลอืเชือ่ พระธาตอนิทรแ์ขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิง่
ศักดิส์ทิธิ ์ทีช่าวพมา่ตอ้งไปสกัการะ และยงัเป็นพระธาตประจาปีจอ(สนัุข) ที่คีนเกดิปีนีต้อ้งไปนมสัการสกัครัง้หนึง่ในชวีติ 
ชาวพมา่เชือ่วา่ ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการครบ 3 ครัง้แลว้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ 
 
โปรแกรมทวัรพ์เิศษ 

- สกัการะพระธาตอุนิทรแ์ขวน 
- สิง่ศักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงเจดยีช์เวดากอง 
- ขอพรพระเทพทันใจ(นัตโบโบย)ี 
- นมสัการพระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีง พระพทุธรปูนอนทีส่วยงามในแบบของมอญ 
- ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงตลาดสกอ๊ต หรอื ตลาดโบโจ๊ก 

เมนพูเิศษ 
- เป็ดปักกิง่ / สลัดกุง้มงักร / กุง้แมน่า้เผา / อาหารพืน้เมอืงพมา่ / บฟุเฟ่ตน์านาชนดิ ณ ภตัตาคารการะเวก  

พรอ้มชมโชวพ์ืน้เมอืง 
  

 

ก าหนดการเดนิทาง     14-16 ก.พ.57       ทา่นละ 19,900  บาท                  

วนัแรก   กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)-ยา่งกุง้-หงสาวดี –เจดยีช์เวมอดอว-์พระราชวงั
บเุรงนอง-เจดยีไ์จปุ๊่ น-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 

04.30 น.   คณะพรอ้มกนัที่  ทา่อากาศยานดอนเมอืง บรเิวณผูโ้ดยสารขาออกตา่งประเทศช ัน้ 2 ประต ู2 
เคานเ์ตอร ์สายการบนินกแอร ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกใหก้บัทา่น  
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06.30 น.   เหนิฟ้าสู่กรงุยา่งกุ ้ง ประเทศพมา่ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4230  บรกิารอาหาร
เชา้บนเครือ่ง  

07.15 น. ถงึสนามบนิมงิกาลาดอน กรงุยา่งกุง้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง)  หลังผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง  จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ี(บะโค) ซึง่ในอดตีเป็นเมอืงหลวงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของ
เมอืงมอญโบราณทีย่ ิง่ใหญแ่ละอายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่า่งจากยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชม.) แลว้นําทา่นนมสัการเจดยีช์เวมอดอว ์(Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยี์
มเุตา ซึง่เป็นเจดยีใ์หญคู่บ่า้นคูเ่มอืงทีส่งูทีส่ดุของหงสาวด ีและยงัเป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวมอญและ
พมา่มาชา้นาน ชมพระราชวงับเุรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณะปฏสิงัขรณ์เมือ่ปี พ.ศ. 2533  จากซาก
ปรักหักพังทีย่งัหลงเหลอือยู ่ทําใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดี
บเุรงนอง ปัจจบุนัการขดุคน้ยงัไมเ่สร็จสิน้สมบรูณ์ แตก่็พอจะมองเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวังแหง่นีก้วา้ง
ใหญเ่พยีงใด ชมพระเจดยีไ์จปุ๊่ น  ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรปูปางประทับน่ังโดยรอบทศิ
ประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดม สมัมาสมัพทุธเจา้ (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื) กบัพระพทุธเจา้
ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพทุธเจา้โกนาคม ์(ทศิใต)้ พระพทุธเจา้กกสุนัธะ(ทศิตะวันออก) และ
พระพทุธเจา้มหากสัสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้บัพระพทุธศาสนา สรา้ง
พระพทุธรปูแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกบับรุษุเพศ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร **เมนพูเิศษ กุง้แมน่ า้เผา**  
บา่ย   ออกเดนิทางมุง่หนา้สูเ่มอืงไจ๊กท์โีย ( kyaikhtiyo) ถงึคมิปนูแคมป์ (เชงิเขาไจ๊กท์โีย) หยดุพักเพือ่

เปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุ 6 ลอ้เพือ่ขึน้บนภเูขาไจก้ท์โีย(ไมน่ั่งเสลีย่ง)  ใชเ้วลาเดนิทางจากบรเิวณนี้
ประมาณ 1 ชัว่โมง   ชมทัศนยีภาพอนัสวยงามสองขา้งทางพรอ้มสมัผัสความเย็นซึง่จะคอ่ยๆ เย็นขึน้ 
เรือ่ยๆ เดนิทางจนถงึทีพ่กัโรงแรม KYAITHIYO  HOTEL  หรอื MOUNTAIN TOP HOTEL   
พระธาตอุนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก ตัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญส่งู 5.5 เมตร ปิดทองทัง้องคซ์ ึง่
ตัง้อยูบ่นหนา้ผาอยา่งหมิน่เหมด่คูลา้ยวา่จะตกลงไปในหบุเหวไดท้กุขณะ พระธาตอุนิทรแ์ขวนนีนั้บเป็น 
1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนกิชนชาวพมา่ เป็นทีม่าและแรงบนัดาลใจของกวซีไีรส ์ปี 
พทุธศักราช 2534 มาลา คําจันทรท์ีแ่ตง่วรรณกรรมเรือ่ง "เจา้จันทรผ์มหอม นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน" 
เชญิทา่นนมสัการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน   และนมสัการสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภเูขา ชมทัศนยีภาพรอบ ๆ พระ
ธาต ุพสิจูนค์วามมหัศจรรยว์า่พระธาตอุงคน์ีต้ัง้อยูไ่ดอ้ยา่งไรโดยไมล่ม้หรอืหลน่ลงมา ทา่นสามารถ
เตรยีมแผน่ทองคําเพือ่ไปปิดทององคพ์ระธาตอุนิทรแ์ขวน (เขา้ไปไดเ้ฉพาะสภุาพบรุษุ สว่น
สภุาพสตร ีอธษิฐานแลว้ฝากสภุาพบรุษุเขา้ไปปิดทองแทน) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารคํ่าเชญิทา่นไปนมสัการพระธาตตุาม
อธัยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณระเบยีง
ทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ๊กท์โีย ควรเตรยีมเสือ้กนัหนาว กนัลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ทีน่ั่ง
มคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ีเ้ปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดสําหรับบรุษุเปิดถงึเวลา 22.00 น.  

  

วนัทีส่อง   พระธาตอุนิทรแ์ขวน -พระไฝ่เลือ่น-วดัไจค้ะวาย-พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีว
หงสาวด-ียา่งกุง้-เจดยีก์าบาเอ-พระนอนเจา้ทตัจ-ีมหาเจดยีช์เวดากอง-โชวพ์ืน้เมอืง 

 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
  เชญิทา่นนมสัการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอธัยาศัยใสบ่าตร พระสงฆห์รอืถวายขา้วพระ

พทุธ มชีดุจําหน่ายบรเิวณวัด เมือ่ถวายขา้วพระพทุธนยิมจดุเทยีนตามกําลังวันหรอืจํานวนอาย ุอําลาที่
พัก ออกเดนิทางกลับสู่คมิปนุแคมป์ โดยรถบรรทกุ 6 ลอ้(ไมน่ ัง่เสลีย่ง) เพือ่เปลีย่นพาหนะเป็นรถ
โคช้ปรับอากาศ เดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ีแลว้นําชมวดัไจป๋๋อรอ (วัดพระไฝเลือ่น) มอีายมุากกวา่ 2,000 
ปี ซึง่มเีรือ่งเลา่มากมายเกีย่วกบัสถานทีแ่หง่นี ้รายการ National Geographic Society ไดเ้คยมาถา่ยทํา
สารคดทีีน่ีม้ากกวา่10 ครัง้ซึง่ในแตล่ะครัง้ ตําแหน่งไฝทีบ่รเิวณหนา้ผากจะไมต่รงกนัเลย ซึง่เป็นเรือ่ง
มหัศจรรยม์าก นําทา่นตักบาตรพระสงฆก์วา่ 1,000 รปู ทีว่ดัไจค้ะวาย สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณร  
ไปศกึษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปบรจิาคทีว่ดัแหง่นีไ้ด ้  
จากนัน้นมสัการพระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นปชูนยีสถานศักดิส์ทิธิอ์นัดับสองของเมอืงหงสาวด ี
รองจากพระมหาธาตมุเุตา และเป็นพระพทุธไสยาสนท์ีม่คีวามยาว 181 ฟตุ สงู 50 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้
เมงกะตปิะ พ .ศ.1537 ในสมยัมอญเรอืงอํานาจ มพีทุธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลือ่มพระ
บาท ตา่งจากพระพทุธไสยาสนข์องไทยทีน่ยิมวางพระบาทเสมอกนั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บา่ย  เดนิทางกลับสู่ กรงุยา่งกุง้  นําชมเจดยีก์าบาเอ  สรา้งในปี ค .ศ. 1950 โดยทา่นอนูุอดตีนายกรัฐมนตรี
ของพมา่ โดยมตํีานานการสรา้งพระเจดยีก์ะบา่เอ วา่ มพีระภกิษุน่ังสมาธ ิอยูร่มิฝ่ังแมน้ํ่าอริะวดี   และมี
ชปีะขาวผูห้นึง่นําลําไมไ้ผท่ีม่ขีอ้ความจารกึอยูม่อบใหพ้ระภกิษุ ฝากไปมอบตอ่ทา่นอนูุและบอกใหท้า่น
อนูุ ทํานุบํารงุศาสนาพทุธ ทา่นรับไมไ้ผลํ่านัน้ไวแ้ละปฎบิตัติามคําบอกของชปีะขาวผูนั้น้โดยการสรา้ง
พระเจดยีก์ะบา่เอขึน้ทางตอนเหนอืของนครยา่งกุง้   เพือ่เตรยีมการทําสงัคายนาพระไตรปิฏกในปี 
ค.ศ.1954-1956 และอทุศิพระเจดยีอ์งคน์ีเ้พือ่ใหเ้กดิการสรา้งสนัตภิาพขึน้ในโลกและในประเทศพมา่ 
ลักษณะของเจดยีเ์ป็นรปูทรงกลม มคีวามสงูและเสน้ผา่ศนูยก์ลางคอื  34 เมตร ภายในองคพ์ระเจดยี์
บรรจพุระบรมธาตพุระอรหันตส์าวกองคสํ์าคัญ  2 องค์  พระเจดยีก์ะบา่เอมทีางเขา้ทัง้หมด  5 ดา้น  ทกุ
ดา้นมพีระพทุธรปูขนาด 2.4 เมตร ประดษิฐานอยูบ่นฐานทักษิณ มพีระพทุธรปูหุม้ดว้ยทองคําองคเ์ล็กๆ
อกี 28 องค ์แทนอดตีสาวกของพระพทุธเจา้ทัง้  28 องคท์ีอ่บุตัขิ ึน้ในโลกนี ้สว่นพระพทุธรปูองคพ์ระ
ประธานทีอ่ยูข่า้งในหลอ่ดว้ยเงนิบรสิทุธิม์น้ํีาหนัก กวา่  500 กโิลกรัม ชมเจดยีเ์จา๊ทตัจ ี(Kyauk Htat 
Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงาม พระบาทมภีาพมงคล 
108 ประการ และพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพทุธไสยาสน ์เป็น
ศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค ์70 เมตร  จากนัน้นําชม มหาเจดยีช์เวดากอง  พระ
มหาเจดยีค์ูบ่า้นคูเ่มอืงพมา่ตัง้อยูบ่รเิวณเนนิเขาเชยีงกตุระ เมอืงยา่งกุง้ ประเทศ พมา่ เชือ่กนัวา่เป็นมหา
เจดยีท์ีบ่รรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวน 8 เสน้ บนยอดสดุของพระเจดยี ์มเีพชรอยู ่5 ,448 
เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญอ่ยู ่72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มทีัง้ผูค้นชาวพมา่
และชาวตา่งชาตมิากมายทีพ่ากนัเทีย่วชมและนมสัการทัง้กลางวันและกลางคนือยา่งไมข่าดสาย โดย
กลา่วขานกนัวา่ ทองคําทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่นีม้จํีานวนมากมายมหาศาลกวา่
ทองคําทีเ่ก็บอยูท่ีธ่นาคารชาตอิงักฤษเสยีอกี และนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารการะเวก บพุเฟ่ตอ์นิเตอรน์านาชาติ  พรอ้มชมการแสดง
นาฎศลิป์ของพมา่อนังดงามออ่นชอ้ยบนทะเลสาบหลวง ซึง่ภตัตาคารนีส้รา้งขึน้ในปี พ.ส.2513 โดย
เลยีนแบบเรอืกญัญา หัวเรอืเป็นรปูนกการะเวก สตัวป่์าในหมิพานตพ์รอ้มทวิทัศนข์องมหาเจดยีช์เวดา
กอง ซึง่มคีวามงดงามน่าประทับใจอยา่งยิง่ พกัทีโ่รงแรม YUZANA HOTEL(3 ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม   วดับารม-ีวดัพระเขีย้วแกว้-เจดยีโ์ตตะตาวน-์ขอพรเทพทนัใจ-เทพกระซบิ 

                    ชอ้ปป้ิงตลาดสกอ๊ต-ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ(สนามบนิดอนเมอืง)  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  หลังอาหารนําทา่นชมวดับารมี สกัการะพระเกศาธาตขุอง
สมเด็จพระสมัมาพทุธเจา้กสัสปะ (ซึง่เป็นพระพทุธเจา้องคท์ีส่ามในกปัป์นี้) ขึน้ประทับบนศรีษะของทกุทา่น
เพือ่ความเป็น สริมิงคล ความอศัจรรยข์องพระเกศาธาตนุี้ดว้ยพทุธานุภาพทรงขยับพระองคไ์ป-มาไดท้ัง้ในน้ํา
และบนบกซึง่พระภกิษุเจา้อาวาสจะกรณุานํามาแสดงใหท้กุทา่นไดก้ราบนมัสการ (การเขา้ชมน ัน้ตอ้งไดร้บั
การอนุญาตจากเจา้อาวาส ซึง่ตอ้งมกีารตดิตอ่ไวล้ว่งหนา้ หากเจา้อาวาสไมม่กีจินมินตอ์ ืน่ใด ก็จะ
สามารถเขา้ชมได)้ นําทา่นเขา้สูว่ดัพระเขีย้วแกว้ ซึง่สรา้งขึน้เพือ่ประดษิฐานพระเขีย้วแกว้จําลอง ทีไ่ดม้า
จากอาณาจักรน่านเจา้ ทีเ่คยนํามาประดษิฐานทีพ่ทุธมณฑล  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  **เมนูพเิศษ เป็ดปกักิง่, สลดักุง้มงักร**  
บา่ย นําทา่นสกัการะ พระเจดยีโ์บตะตาวน์  ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตกุอ่นทีนํ่าไปบรรจใุนพระ

เจดยีช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุด ้ถกูอญัเชญิขึน้จากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแหง่
นี้กอ่น พระเจดยีแ์หง่นี้ไดถ้กู ทําลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที ่ 2 และไดรั้บการปฏสิงัขรณ์ขึน้มาใหม ่โดย
มคีวามแตกตา่งกบัพระเจดยีท์ั่วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไปภายใน
ได ้โดยอญัเชญิ พระบรมธาตไุวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน สว่นผนังใตฐ้าน
เจดยี ์ไดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่งๆ ทีม่พีทุธศาสนกิชนชาวพมา่นํามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้
นําทา่นสกัการะขอพร จาก "เทพทนัใจ" (นตัโบโบย)ี  ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอ
พร ดว้ยเชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนาและ สกัการะ เทพกระซบิ ซึง่มนีามวา่ "อะมาดอวเ์มี๊ยะ" ซึง่
การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ ชาวพมา่นยิมขอพรจากเทพองคน์ี้กนัมากเชน่กนั 
อสิระชอ้ปป้ิง ตลาดสกอ๊ต  เป็นตลาดทีร่วบรวมสนิคา้ทกุประเภท อาท ิผา้ทอ งานไม ้อญัมณี และขา้วของ
เครือ่งใชท้กุชนดิ  

18.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร หลังอาหารอําลากรงุยา่งกุง้ เดนิทางสูส่นามบนิมงิกาลาดอน 
21.00 น.   เหนิฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD 4239  
22.45 น.   ถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ... พรอ้มความประทับใจ 

 

***ดอนเมือง-พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวด-ีพระธาตอุนิทร์แขวน-ดอนเมือง  3 วนั(DD)*** 
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อตัราคา่บรกิาร ส าหรบักรุป๊ 16-20 ทา่น(มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย) กรณีผูเ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย 
 

 กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่                     

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กอายตํุา่กวา่ 11 ปีพัก

รวมกบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น(ไมม่เีตยีง) 

พักเดีย่ว 

เพิม่ทา่นละ 

14-16 ก.พ.57 19,900.- 18,900.- 4,800.- 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ  ดอนเมอืง–ยา่งกุง้-ดอนเมอืง โดยสายการบนินกแอร ์และภาษีสนามบนิ 

 คา่วซีา่พมา่  

  คา่น้ําหนักสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม 

 คา่หอ้งพักโรงแรม 2 คนื ตามระบไุวใ้นรายการ 

 คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 ไกดพ์มา่พดูไทยรอตอ้นรับทีส่นามบนิยา่งกุง้ และหัวหนา้ทัวรไ์ทย 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีต่อ้งเสยีคา่เขา้ชม 

 คา่พาหนะตลอดการเดนิทาง 

 บรกิารน้ําดืม่-ผา้เย็น 

 คา่รถบรรทกุ 6 ลอ้ ขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน (ไมต่อ้งน่ังเสลีย่ง) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 1,000,000 บาท(คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทัง้นี้  

     ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถ  400 บาท /นกัทอ่งเทีย่ว 1 ทา่น (เก็บเพิม่จากราคาทวัร)์ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบไุว ้เชน่ คา่เครือ่งดืม่,คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง,คา่โทรศัพท,์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 สําหรับราคานี้บรษัิทฯ จะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ทําใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (กรณีตอ้งการใบกํากบัภาษี) และคา่ภาษีการบรกิารหัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

 

เอกสารในการท าวซีา่พมา่ ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. หนังสอืเดนิทางทีม่อีายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน และตอ้งมหีนา้วา่งสําหรับประทับตราวซีา่และตราเขา้-ออก  

อยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม  

3. รปูถา่ยหนา้ตรง รปูส ี2 นิว้ 2 ใบ(ฉากหลงัสขีาวเทา่น ัน้) ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน พมิพจ์ากกระดาษอดัรปูเทา่นัน้  

  เนื่องจากทางสถานทตูพมา่ไมรั่บรปูถา่ยทีเ่ป็นสติ๊กเกอร ์ 
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4. คา่วซีา่ใชเ้วลาดําเนนิการ 15 วันทําการ  กรณีเรง่ดว่น มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ทา่นละ 1000 บาท 

 

การเตรยีมเอกสารการเดนิทาง  การยืน่วซีา่พมา่ ตอ้งใชเ้วลาด าเนนิการประมาณ 14 วนัท าการ กรณีตอ้งเรง่วซีา่ใน

เวลาจ ากดั ตอ้งมคีา่เรง่เพิม่ทา่นละ 1,000 บาท     

 
การจอง/ช าระเงนิ  มัดจําในวันจอง 5,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืชําระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
 

สิง่ท ีค่วรเตรยีมไป  สมัภาระสว่นตัว เชน่ กลอ้งถา่ยภาพ, แบตเตอรีสํ่ารอง, เสือ้แขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก, รม่,  

     ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทัง้คนทีรู่ใ้จ 
 
หมายเหต:ุ  กําหนดการเดนิทางนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ  เวลาสภาพการจราจรและสภาพ

ภมูอิากาศในขณะนัน้ตามความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้  ซึง่ผูจั้ดสามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมจํ่าเป็นตอ้งแจง้ให ้
ทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ถอืเอาความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 


