
 

 

รหัสทัวร ZAT1902059 

ทัวรพมา EASY DESIRE IN MYANMAR 3 วนั 2 คืน (DD) 
ยางกุง   หงสาวดี   พระธาตุอินแขวน   เจดียไจปุ�น   วัดไจคะวาย 
พระเจดียสุเล   พระนอนตาหวาน   ชเวดากอง   ตลาดสก็อต   โบตาทาวน 
เทพทันใจ   เทพกระซิบ   วัดพระบารมี   พระหินออน   ปางชางเผือก 
เดินทางโดยสายการบิน NOK AIR โหลดกระเป�าได 20 กิโล 

พิเศษ !!! เมนูกุงแมน้ํา สลัดกุงมังกร เปดปกกิ่งและบุฟเฟ�ตซีฟู�ด 
 

 



 

 

 

เหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผดิชอบและไมสามารถคนืคาใชจายตางๆได
ในทุกกรณ 

 
กําหนดการเดินทาง   

สายการบินนกแอร NOK AIR (DD) 
ขาไป DD4230 DMK - RGN 06.45 – 07.30 

ขากลับ DD4239 RGN - DMK 21.00 – 22.45 

หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปน้ันจะคอน
เฟรมประมาณ 10 วันกอนเดินทาง 

หากทานตองการจองต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเที่ยวบินคอนเฟรมกับ
เจาหนาท่ีกอน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาใน

การเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสายการบิน เชน ความลาชาของเที่ยวบิน 
การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆท่ีอยู 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง 
ผูใหญ 1 ทาน 
พักหองละ 2 

ทาน 
พักเด่ียว เที่ยวบิน 

28-30 กรกฎาคม 2562  9,999.- 3,500.- 

DD4230 DMK-RGN 
06.45-07.30 

DD4239 RGN-DMK 
21.00-22.45 

18-20 สิงหาคม 2562 10,900.- 3,500.- 
08-10 กันยายน 2562 10,900.- 3,500.- 
25-27 ตุลาคม 2562  11,900.- 3,500.- 

09-11 พฤศจิกายน 2562 11,900.- 3,500.- 
17-19 พฤศจิกายน 2562 11,900.- 3,500.- 
08-10 ธันวาคม 2562 11,900.- 3,500.- 



 

 

 
 
วันแรก       กรุงเทพ- ยางกุง– หงสาวดี-พระธาตุอินทรแขวน                   

(B/L/D) 
 
04.15น.  คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกตางประเทศ 

เคานเตอร สายการบินนกแอรพบเจาหนาที่ของทางบริษัทฯ  คอยตอนรับและ
อํานวยความสะดวก  

06.45น.  เหินฟ�าสู กรุงยางกุง ประเทศพมา โดย สายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD 
4230  

07.30น.  ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงยางกุง(เวลาที่ประเทศพมาชากวาประเทศไทย 30 
นาที) หลังจากผานพิธีการทางศุลกากรและตรวจคนเขาเมืองแลวพรอมตรวจเช็ค

22-24 ธันวาคม 2562 11,900.- 3,500.- 
29-31 ธันวาคม 2562 13,900.- 3,500.- 
31 ธันวาคม-2 มกราคม 

2563 15,900.- 3,500.- 

26-28 มกราคม 2563 11,900.- 3,500.- 
01-03 กุมพาพันธ 2563 11,900.- 3,500.- 
08-10 กุมพาพันธ  2563 11,900.- 3,500.- 
23-25 กุมพาพันธ  2563 11,900.- 3,500.- 

01-03 มีนาคม 2563 11,900.- 3,500.- 
13-15 มีนาคม 2563 11,900.- 3,500.- 
22-24 มีนาคม 2563 11,900.- 3,500.- 

:: ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก :: 
ราคาอื่นๆ 

1. ทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 5,900 บาท 
2. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทานั้น สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับ

เจาหนาที่ 



 

 

สัมภาระกอนออกเดินทาง (กอนออกเดินทางทางมัคคุเทศกจะแจกโสรงและเทพ
ทันใจใหแกทานเพ่ือความเปนสิริมงคลกอนออกเดินทาง)  

  จากนั้นนําทานไปรับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคาร ตมยํากุง รานอาหาร
พื้นเมืองชือ่ดังของพมา บริการดวยอาหารติ่มซําสไตลพมา 

 
 
 
 
 
 
 
  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ80

กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง) ผานชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัย
พมารบกับญี่ปุ�นในสงครามโลกครัง้ที ่2  

 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ัน นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว (ShwemawdawPagoda)คนไทย
นิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา ซึ่งเปนเจดียใหญคูบานคูเมืองที่สูงที่สุดของหง
สาวดีและยังเปนที่เคารพสักการะของชาวมอญและพมามาชานาน แลวนําทานชม 
พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณะปฏิสังขรณเมื่อป 2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยูทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปน
พระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนองปจจุบัน 



 

 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ

เมนูกุงแมน้ําเผา) 
  นําคณะเดินทางสู เมืองไจกทีโย (Kyaikhtyo) ใช

เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากน่ันนําชม วัด
พระไฝเลื่อนหรือ วัดไจทปอลอ (kyaikpawlaw) 
พระไฝเลื่อน   เปนพระพุทธรูปที่มีอายุมากกวา
2,000ปโดยมีเรื่องเลากันวาเปนพระพุทธรูปที่ลอยน้ํามาติดอยูใกลๆวัดจากน้ัน
ชาวพมาไดเอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไวที่วัดแลวปดทององคพระทั้งองคตอมา
ในตําแหนงที่หางคิ้วไดมีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึ้นจะปดทองกี่ครั้งก็ยังเกิดเปนจุดดําๆ
อยูตลอด ทางวัดจึงไมไดปดทองตรงที่ตําแหนงไฝอีกเลย จึงเรียกพระองคน้ีกันวา 
พระไฝเลื่อน 

 
 
 
 
 
 
 

ถึงคิมปูนแคมป�(เชิงเขาไจกทีโย) หยุดพกัเพ่ือเปลี่ยนรถเปนรถบรรทุกหกลอเพ่ือขึ้น
บนภูเขาไจกทีโยใชเวลา 
เดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1ชั่วโมง นําทานขึ้นกระเชาสูพระธาตุอินทรแขวน 
ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทางพรอมสัมผัสความเย็นซึ่งจะคอย ๆ เย็นขึ้น 
เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแขวน พระธาตุอินทรแขวน เปนองค
เจดียขนาดเล็ก ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญสูง5.5เมตรปดทองทั้งองคซึ่งตั้งอยูบนหนา
ผาอยางหมิ่นเหมดูคลายวาจะตกลงไปในหุบเหวไดทุกขณะ พระธาตุอินทรแขวนน้ี
นับเปน 1ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพมา เปนที่มาและแรง



 

 

บันดาลใจของกวีซีไรส ป พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ที่แตงวรรณกรรม
เร่ือง “เจาจันทรผมหอม นิราศพระธาตุอินทรแขวน” 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมที่พัก 
 

หลังอาหารคํ่าเชิญทานไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธิหรือ
สวดมนตไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู
พระเจดียไจกทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะ
รองน่ังเพราะพื้นที่น่ังมีความเย็นมาก พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่
เปดสําหรับบุรุษเปดถึงเวลา 20.00 น. เทาน้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  นําทานเขาพักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่
สอง  

    พระธาตุอินทรแขวน – หงสาวดี – ยางกุง                                          
(B/L/D) 

 
เชาตรู  เชิญทานนมัสการ พระธาตุอินทรแขวนหรือใส

บาตรตามอัธยาศัยใสบาตรพระสงฆหรือถวายขาว
พระพุทธ มีชุดจําหนายบริเวณวัด เมื่อถวายขาวพระ
พุทธนิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรือจํานวนอายุ 
นมัสการ พระธาตุ อินทรแขวน และนมัสการสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ 
พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีตั้งอยูไดอยางไรโดยไมลมหรือ
หลนลงมานมัสการพระเจดียไจกทีโย กอนกลับ 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
 

หลังอาหารแลวออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกลอถึงคินปูนแคมป�เปลี่ยนเปน
บัสปรับอากาศเดินทางสู เมืองหงสาวดี  ใชเวลาเดินทางประมาณ 2-3ชั่วโมงซึ่ง
เปนเมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเกาแกกวา 400 ป ชมวัด
และโบราณสถานที่สําคัญในหงสาวดี จากน้ันชม พระเจดียไจปุ�น ซึ่งบูรณะเมื่อ 
พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ น่ังโดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระ
สมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาใน
อดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศ
ตะวันออก)และพระพุทธเจามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)สรางโดยสี่สาวพี่นองที่อุทิศ
ตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมของแวะกับ
บุรุษเพศ 
นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่ วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและ
สามเณรไป ศึกษา  พระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทานสามารถนําสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได 



 

 

จากน้ันนําทานนมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวหรือพระนอนยิ้มหวาน ซึ่งเปน
พระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาท ิ
ไมแกะสลกั ผาปกพื้นเมือง ผาพ้ืนเมือง เปนของฝากคนทางบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุงแมน้ําเผา) 
 

หลั งรับ ป ระทานอาหาร  นํ าท าน เดิ นท างกลั บ
กรุงยางกุ ง (ใช เวลาเดินทางประมาณ  1.30-2 
ชั่วโมง) 
นํ าท าน เดิ นท างผ าน ชม  พ ระเจดี ย สุ เล  (Sule 
Pagada) (ถาตองการเขาชม มีคาใชจายเพิ่ม  2 
USD/PAX) องคพระเจดียสูงถึง157ฟุต ตั้งอยูใจ
กลางกรุงยางกุงสรางอุทิศใหแกสุเลนัตหน่ึงในสี่นัตที่
เกี่ยวของกับตํานานของพระมหาเจดียชเวดากอง 
นําทานชม เจดียเจาทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระ
ที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระ
บาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสนเปนศิลปะ
พมาที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค70เมตร จากน้ันขับรถชมตัวเมืองยาง
กุงชมวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบานยานใจกลางกรุงยางกุง  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากน้ันนําทานไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel 
ใหทานไดลองชิมของวางสุดอรอยไปพรอมกับบรรยากาศที่หรูหราและโรแมน
ติก ใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแหงน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานกราบนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) 
พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป เจดียทอง
แหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุงมหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา
สถานที่แหงน้ีมีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนํา
ดอกไมธูปเทียนไปไหวเพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากองณลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวัน
เกิดตนจะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริย
หลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดน้ําหนักยี่สิบสามตัน ภายใน



 

 

ประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐบริขาร
ของพระพุทธเจาองคกอนท้ังสามพระองค บนยอดประดับดวยเพชรพลอยและ อัญ
มณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดเจดีย ทานจะได
ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอน
เปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหน่ึงของพุทธ
เจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญที่ อังกฤษ
พยายามจะยืดเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอน อังกฤษกูเทาไหรก็ไม
สามารถนําขึ้นจากแมน้ําไดภายหลังชาวพมาชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิม จึงถือ
เปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง3
ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งสมความปรารถนา จากน้ันใหทานชมแสง
ของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุด ทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน
ออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ 

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ ** 

 

                        บทภาวนาบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 



 

 

  
 หลังจากน้ันทําทานเขาพักโรงแรม  Grand Mercure Yangon Golden Empire 
หรือเทียบเทา 

 พรอมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษบุฟเฟต Seafood ที่โรงแรม (เบียรไมอั้น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว 
สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนหูาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

วันที่ 3      ยางกุง-กรุงเทพ                                                                           
(B/L/D) 

 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม ดวยเมนูหลากหลายสไตล โรงแรม 5 ดาว 

มีแถมพิเศษสุด และมีเพียงโรงแรมเดียวเทานั้น คือเมนู Myanmar Snow 
Birdnest หรือเรียงตรงตัววา  รังนกหิมะ หรือภาษาจีนเรียกวา  Xui Yan 
ทานไมควรพลาด มี เพียงโรงแรมเดียวเทานั้น  เปนสมุนไพรที่ เรียกวา 
Tragacanth Gum (Xueyan) จะถูกหลั่งออกมาจากเปลือกของ Xueyan เปน
เยื่อไมที่มีคา Tragacanth Gum (Xueyan) ที่หลั่งออกมาจากไมพุมหนาม 
Tragacanth มีรสเปรี้ยวมีกลิ่น เปรี้ยวตามธรรม ชาติ อยางไรก็ตามหลังจากแช
ในน้ําแลว  Tragacanth จะน่ิมและไมมีรสเปรี้ยว จากการวิเคราะหทางเคมี
พ บ ว า  Tragacanth Gum ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ก ร ด  D-galacturonic, D-
galactose, L-fucose, D-xylose, L-arabinose และ L-rhamnose  เปน
ที่เชื่อกันวาเปนสมุนไพรที่มีประโยชนและมีคุณคาสําหรับสมอง หัวใจ ไต หลอด
เลือดและ ปอด ชวยควบคุมอาการทองผูก  มีตนกําเนิดมาจากภูมิภาคเมดิเตอรเร
เนียนตะวันออกและเอเชียตะวันตกเฉียงใต, เอเชียตะวันออกเฉียงใต, อินเดีย, 
เวียดนาม, Loas และมาเลเซีย นิยมใชทานเพื่อ บํารุงปอด, ความงาม 
นําคณะไปช็อปปم�ง ตลาดโบโจก(Bogyoke Market) ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของ
พมาความหลากหลายของสินคาของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญ
มณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวายงานฝมือเชนผาปูโตะที่มี
ความสวยงามและราคาถูกมากผาโสรงหญิงชายท่ีมีลวดลายงามมาก 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

 นําทานชม พระเจดียโบตะตอง ซึ่งเปนเจดียที่สรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่
นําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง เม่ือพระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได
นํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงน้ีกอน พระเจดียแหงน้ีไดถูก ทําลาย
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่2และไดรับการปฏิสังขรณขึ้นมาใหมโดยมีความ
แตกตางกับพระเจดียทั่วไปคือออกแบบใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรงใหคน
เดินเขาไปภายในไดโดยอัญเชิญพระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคนไดเขามา
กราบไหวมองเห็นไดชัดเจนสวนผนังใตฐานเจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆที่มี
พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระเจดีย นําทานสักการะขอพรจาก 
“เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอพร 
ดวยเช่ือวาอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากน้ันนําทานขอพรจาก เทพกระซิบ  
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลัดกุงมังกร เปดปกกิ่ง ) 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางไปสักการะที่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศา
ของพระพุทธเจา ที่เช่ือวายังมีชีวิตอยูจริงดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อนํามาวางบน
มือจะสามารถเคลื่อนไหวไดอีกทั้งไดชื่อวาเปนที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมาก
ที่สุดดวยไมวาจะเปนของพระโมคาลาพระสารีบุตรและองคพระอรหันตตางๆเชิญ



 

 

สักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจากัสสปะซึ่งเปนพระพุทธเจา
องคที่สามในกัปป�น้ีพรอมชมความอัศจรรยของพระเกศาธาตุน้ีดวยพุทธานุภาพ
ทรงขยับพระองคไปมาไดทั้งในน้ําและบนบกและเปนพิพิธภัณฑพระธาตุใหญที่สุด
ในพมา จากน้ันนําทานสักการะ  พระหินออน (เจาดอจี) ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่
แกะสลักจากหินออนที่มีขนาดใหญที่สุดในพมามีน้ําหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต 
แกะสลักโดยชางชาวเมืองมัณฑะเลย ซึ่งถือวาเปนชางที่ฝมือดีที่สุดของพมาแลวนํา
ทานชม ปางชางเผือก ที่เปนชางคูบานคูเมืองของพมามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว
จํานวน 3 เชือก ตองตามคชลักษณะของชางเผือกทุกประการ  
 
 
 
 
 

 
 
 

จากน้ันนําทานเดินทางไปรับประทาน LIGHT MEAL WITH MYANMAR 
TRADITIONAL FOOD กอนขึ้นเครื่อง 

 
 

   
 
 
  ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน 
21.00น. บินลัดฟ�ากลับสูสนามบินดอนเมืองโดยสายการบิน นกแอร เที่ยวบินที่ DD 

4239 
22.45น. ถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิ่งพิเศษที่เรามอบใหลูกคาทุกทาน 

 ใชรถใหม 45 ที่น่ังทุกกรุป 
 แถมติ่มซํา อาหารเชาวันแรกที่มาถึงพมา 
 นอน โรงแรม 5 ดาว ที่ Grand Mercure Yangon Golden Empire 
 แถม Seafood Buffet 1 มื้อที่โรงแรมหาดาวที่เราพัก ฟรีเบียรไมอั้น 
 แถม Afternoon Tea ที่ โรงแรมเรือ Vintage Luxury Yacht Hotel 
 แถมเมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา 2 มื้อ และสลัดกุงมังกร เปดปกกิง่ 1 มื้อ 
 บริการอาหารพิเศษ มากถึง 10 ม้ือ � � 

 
มีอีก  

 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire ม ีWIFI ทีเ่ร็วและแรงที่สุด
ในพมา 

 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มีหองพักทีห่รูหราที่สุด 
 โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire เปนโรงแรมแหงเดียวที่เสิรฟ
รงันก บํารุงรางกายใหทานในม้ือเชา 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ  
แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง *** 

 
สิ่งที่ควรเตรยีมไป 

สัมภาระสวนตัว เชน เสื้อแขนยาว, รองเทาสวมใสสบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค 
รวมท้ังคนรูใจ 

 
เอกสารในการเดินทาง 

พาสปอรต ที่มีอายุเหลือใชงานไดไมนอยกวา 6 เดือน 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินกรุงเทพ – ยางกุง – กรุงเทพ โดยสายการบิน NOK AIR (DD) 
 น้ําหนักกระเป�า 20 Kg 
 คารถนําเท่ียวตลอดทริป         
 คารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินทานละ 500,000 บาท 
 คารถกระบะขึ้นพระธาตุอินทรแขวน (ในกรณีมีผูเดินทางมากกวา 15 ทานขึ้นไป ทาง

บริษัทฯจัดเปนรถเชาเหมาคันสวนตัวใหคณะของทาน แตถาคณะของทานมีจํานวนผู
เดินทางนอยกวาน้ี ทางบริษัทฯใชรถประจําทาง จอยรวมกับคณะอ่ืน  

 คาไกดและคาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
 คาโรงแรมท่ีพักระดบั 5 ดาว และโรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแขวน หองละ 2 ทาน  
 คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ     

**ราคาทวัรไ์มร่วมทปิไกดท์อ้งถ ิ�น คนขบัรถ ผูช้ว่ยคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/ทา่นตลอดทรปิ ** 
**คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย แลว้แตค่วามพงึพอใจในการบรกิารของหวัหนา้ทัวร*์* 

*** โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล *** 
การเดนิทางในแตล่ะคร ั�งจะตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน  15 ทา่นขึ�นไป มหีวัหนา้ทวัรเ์ดนิทาง 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจาํนวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทางหรอื เปลี�ยนแปลงราคา 
สําคญัมาก!!! กรณุาอา่นและทําความเขา้ใจ PASSPORT 

ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 
 



 

 

 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

 คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ 
 คาระวางกระเป�าน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกิน 20 กก. 
 คาธรรมเนียมวีซา 
 คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว คาซักรีด คา

โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน 
 คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ 
 ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรม

เนียมประเทศคะ)  
 ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินนํ้าใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกด คนขับรถ ผูชวย

คนขับรถ แตไมไดบังคบัคะ) 
 
เงื่อนไขการชําระเงิน 

 ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน 
(ชวงเทศกาลมัดจําทานละ 10,000 บาท) 

 ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของ

ราคาทัวรทั้งหมด 
 กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทาง

บริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําที่น่ังกับทางสายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน 
Charter Flight และโรงแรมที่พักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคามัดจํา 
หรือ คาทัวรทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม 



 

 

 เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืน
คาตั๋วได เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู

เดินทางไมถึง 20 คนขึ้นไป 
 ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียก

เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจริง 
 ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความ

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจาก
สายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอ
จลาจล ปญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจาก
ความประมาทของตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาท
ของตัวทานเอง 

 กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ 
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุใน
รายการทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดิน
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว  เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของ
ตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม 



 

 

 กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับ
คณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด 

 


