
  

 
        

 
 

นมสัการพระมหาเจดย์ีชเวดากอง  หัวใจของชาวพม่า  ณ  เมอืงย่างกุ้ง 
สักการะพระธาตุอนิทร์แขวน...  ครั$งหนึ&งของชาวพุทธ ต้องไปกราบนมสัการ 

ไหว้พระธาตุมุเตา  พระธาตุศักดิ+สิทธิ+ของท่านบุเรงนอง ณ  เมอืงหงสาวด.ี. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง – หงสาวด ี– วดัไจ่คะวาย (ตกับาตรพระสงฆ์ 011 กว่ารูป) – พระธาตุมุเตา (เจดย์ีชเวมอดอร์) 

  พระราชวงับุเรงนอง – พระธาตอุนิทรแขวน  (รวมรถ ขึ$น-ลง เขาพระธาตุอนิทร์แขวน) 

17.81 น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมอืง  ผู้โดยสายขาออก  เคาน์เตอร์ สายการบิน  นกแอร์  (DD)  เจา้หนา้ที�ของบริษทั คอย 



  

 อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่าน   
1<.81 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที&ยวบินที&  DD 4230    (มบีริการ เบเกอร์รี&  และนํ$า  บนเครื&อง)     
1B.10 น. เดนิทางถึงสนามบินนานาชาต ิเมง็กะลาดง  เมอืงย่างกุ้ง หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง   

เรียบร้อยแลว้ (เวลาท้องถิ&นที&พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ&งชั&วโมง) 
…นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมอืงหงสาวด ีอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 ก.ม. 
ซึ� งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�เก่าแก่ที�สุดของเมืองมอญโบราณ ที�ยิ�งใหญ่และอาย ุ
มากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ  80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดิน 
ทางประมาณ 1 ชั�วโมง 45 นาที) ... ถึงเมืองหงสาวดี นาํท่านร่วม  
ทําบุญตกับาตร ณ วดัไจ๊คะวาย  ซึ� งเป็นวดัสาํคญัมีพระสงฆจ์าํพรรษากวา่ :,<<<  
รูป อีกทั=งวดันี=ยงัเป็นสถานที�ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกดว้ย   
นาํท่านชม... เจดย์ีชเวมอดอร์  หรือ พระธาตุมุเตา (1 ใน 0 สิ&งศักดิ+สิทธิ+ของพม่า) 
ซึ� งเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในเมืองหงสาวดีสญัลกัษณ์ยืนยนัความเจริญรุ่งเรือง  
อีกทั=งยงัเป็นเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาชา้นาน  

12.00  น.       รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร   
จากนั=นนาท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลงัก์ผึ$ง  ซึ� งเพิ�งเริ�มขดุคน้และบูรณปฏิสงัขรณ์เมื�อปี พ.ศ. @ABB  จาก 
ซากปรักหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี= เป็นพระราชวงัของพระเจา้หงสาวดี หรือ  
ท่านบุเรงนอง ปัจจุบนัการขดุคน้ยงัไม่เสร็จสิ=นสมบูรณ์ แต่กพ็อจะมองเห็นไดว้า่บริเวณของพระราชวงัแห่งนี=กวา้งใหญ่ 
เพียงใด … สมควรแก่เวลาท่านออกเดินทางสู่ คิมปุน แค้มป์ (เชิงเขาไจ้โท) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ @. B< B< นาที) 
ระหวา่งทางผา่นชม แม่นํ$าสะโตง สถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์ ซึ� งในอดีตขณะที�สมเดจ็พระนเรศวรกาํลงัรวบรวม
คนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพม่าไล่ตาม สมเดจ็พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนดาบชุดยาวเกา้คืบ ยิงถกูสุรกรรมา 
แม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพักลบักรุงหงสาวดี พระแสงปืนที�ใชย้ิง 
สุรกรรมาตายบนคอชา้งนี=ไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนต้นข้ามแม่นํ$าสะโตง" นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนั
เป็นเครื�องราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนันี=  ...  

จากนั=นนาํท่านเดินทางสู่ พระธาตอุนิทรแขวน เปลี�ยนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้ทอ้งถิ�น (ใชเ้วลา HA นาที) 
ขึ=นบนภูเขาไจทิ้โย เมื�อถึงยอดดอยแลว้พาท่านเดินต่อไปยงัองคพ์ระธาตุอินทร์แขวนชมทศันียภาพอนัสวยงามของสอง
ขา้งทางพร้อมสมัผสัความเยน็ซึ�งจะค่อยๆ เยน็ขึ=นเรื�อย ๆ    
พร้อมนาํท่านเขา้สู่ที�พกัที�พกั   YOE  YOE  LAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 3*  ( พกัห้องละ R ท่าน)  
จากนั=นนาํท่าน ไปนมัสการพระธาตุ  ตามอธัยาศัย... พระธาตุอนิทร์แขวน หรือ  
ก้อนหินทอง  ซึ� งเป็นเจดียข์นาดเลก็สูง A.A เมตร ตั=งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทอง  
ที�วางหมิ�นเหม่  อยูบ่นหนา้ผา ซึ�งถือวา่เป็นสิ�งมหศัจรรย ์โดยเชื�อวา่ถา้ผูใ้ด 
ไดม้านมสัการพระธาตุอินทร์แขวนนี=ครบ B ครั= ง ผูน้ั=นจะมีแต่ความสุขความเจริญ 
 พร้อมทั=งขอสิ�งใดกจ็ะไดส้มดั�งปรารถนาทุกประการ 

คํ&า         รับประทานอาหารคํ&า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   
หลงัอาหารคํ�าเชิญท่านสกัการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือท่านจะไปนั�งสมาธิ 
หรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน สาํหรับท่านที�ตอ้งการนมสัการกลางแจง้ 
เป็นเวลานานที�บริเวณระเบียงที�ยื�นสู่พระเจดีย ์ท่านควรเตรียมเสื=อกนัหนาว หรือกนัลมหรือผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรอง 
นั�งเนื�องจากบริเวณพื=นที�นั=นมีความเยน็มาก พระธาตุอินแขวนนี= เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหลก็ที�เปิดสาํหรับ สุภาพบุรุษ  
จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.   



  

 

วนัที&สอง        พระธาตุอนิทร์แขวน  – วดัพระใฝ่เลื&อน - หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีง - ย่างกุ้ง  
                       พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  

17.81 น.    เชิญท่านสักการะพระธาตุอนิทร์แขวน หรือท่านจะเลือกทาํบุญดว้ยการถวายระฆงัเพื�อเป็นสิริมงคลกบัตวัท่านเอง   
0<.00 น. � รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
<K.<< น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่กรุงหงสาวดี ... นาํท่านเที�ยวชม เมอืงบะโค หรือ ที&รู้จกักนัดใีนชื&อ เมอืงหงสาวดี  
 จากนั$นนําาท่าน นมสัการวดัไจ๋ป๋ อรอ (วดัพระไฝเลื&อน) มีอายมุากกวา่ @,<<< ปีซึ� งมีเรื�องเล่ามากมายเกี�ยวกบั สถานที� 
 แห่งนี=รายการ National Geographic Society ไดเ้คยมาถ่ายทาํสารคดีที�นี=มากกวา่ :< ครั= ง  ซึ� งในแต่ละครั= ง ตาํแหน่ง 
 ไฝที�บริเวณหนา้ผากจะไม่ตรงกนัเลย ซึ�งเป็นเรื�องมหศัจรรยม์าก 

12.00  น.       � รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  รานเจาสวั พเิศษ... กุงแมน้ํายาง ทานละ 1 ตวั  

บ่าย กราบนมสัการ พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลยีง พระพุทธรูปนอนที�ที�มีพุทธลกัษณะ 
 ที�สวยงามในแบบของมอญ สร้างขึ=น ในปี พ.ศ.2524  ซึ� งเป็นที�เคารพนบัถือ 
 ของชาวพม่าทั�วประเทศ และเป็นพระนอนที�งดงามที�สุดของประทศพม่า  
 อีกทั=งท่านสมารถที�จะเลือกหา เครื�องไมแ้กะสลกั ที�มีใหเ้ลือกมากมายตลอดสอง 
 ขา้งทาง…จากนั=นนาํท่านชม เจดย์ีไจ๊ปุ่น  ซึ� งมีพระพุทธรูปปางประทบั 
 นั�งโดยรอบทั=ง 4 ทิศ ประกอบดว้ยองคส์มเดจ็พระสมณะโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้ 
 (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคคื์อ พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้าง

โดยสี�สาวพี�นอ้งที�อุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  
 จากนั=นนาํท่านกลบัสู่เมืองยา่งกุง้    

นําท่านนมสัการ พระมหาเจดย์ีชเวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองพม่า  

ที�มีอายกุวา่ 2,500 ปี เป็นที�ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เสน้ ของพระพุทธ 
เจา้องคพ์ระเจดีย ์สร้างดว้ยทองคาํหนกั 2 ตนั ขนาดเท่าไข่ประดบัดว้ย  
เพชร 5,548 เมด็ รวมถึงทบัทิม ไก่บนยอดเจดีย ์ซึ� งมีทั=งผูค้นชาวพม่า  
และชาวต่างชาติมากมายพากนัเที�ยวชมและนมสัการทั=งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย 

*** นําท่านไปยงัจุดอธิษฐาน...เพื&อเสริมสิริมงคลและบารมี และถอืเป็น 1 ใน 5 *** 
มหาบูชาสถานของประเทศพม่า... สถานที&แห่งนี$เปรียบเสมือนจติวญิญาณของชาวพม่า 

คาํไหว้...พระมหาเจดย์ีเวดากอง  
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ู วระฐาเน สิงกตุตะเร   มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 
ปฐมงั กกสุนัธงั สุวรรณะ  ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ   ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ  จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 
อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย   อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธษิฐานพรอมดวยใบไมทีแ่ปลวาชัยชนะและความสาํเรจ็ *** 
สรงนํ$าพระ และนักษตัรประจาํวนัเกดิ 

วนั 
 

อาทิตย์ จนัทร์ องัคาร พุธ (กลางวนั) พุธ (กลางคืน) พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 



  

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมงีา ช้างไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสั$น พญานาค 

19.00 น. � รบัประทานอาหารคํา  ณ  ภตัตาคาร   
         นาํท่านเขา้สู่ที�พกั  ณ  ORCHID HOTEL / / NEW AYAR HOTEL /UP TOWN HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

วนัที&สาม         ย่างกุ้ง – เมืองสิเรียม  เจดีย์เยเลพญา - ตลาดสกอ็ต - วดับารมี (พระเกศามีชีวติ)  
                          พระหยก – ช้างเผอืก – กรุงเทพฯ  

0B.00 น. � รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านสู่ เมอืงสิเรียม  ซึ� งอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ�งเมืองนี= เคย 
เป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ  ตั=งแต่ในสมยั นาย พลฟิลปิ 
เดอ บริโต ย ีนิโคเต จนมาสิ=นสุดเมื�อปีพ.ศ. @:A_ ร่วมสมยัพระเจา้ทรง- 
ธรรมกรุงศรีอยธุยา ท่านจะเห็นเศษซากก าแพง สไตล ์ลซิูตา 
เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque ) ตั=งอยูริ่มฝั�งแม่น  ยา่งกุง้ที�เชื�อมต่อกบั 
แม่นํ=าอิระวดี น าท่านนั�งเรือ ชม พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun 
Pagoda) พระปางมารวิชยัอนังดงามบนเกาะกลางน อายนุบัพนัปี  
เป็นที�สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี=ไม่วา่น ◌้าจะขึ=นสกัเท่าไหร่กไ็ม่มีวนั  
นํ=าท่วมได ้ที�บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ น าท่านไหวสก้กัาระเพ่อืขอพร  
พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที�เป็นที�นบัถือของชาวพม่า  
สามารถซื=ออาหารเลี=ยงปลาดุกตว ัขนาดใหญ่นบัรอย้ๆ ตวัที�วา่ยวนเวียน 
จากนั=นนาํท่านสักการะ เจดียห์งาทตัจี  สร้างขึ=นตั=งแต่สมยัเมื�อ 2,500 ปี  
ก่อน เป็น 1 ใน 10 วดั ที�มีชื�อเสียงของพม่า นอกจากนั=นยงัประดิษฐาน  
พระพุทธรูปที�มีความงดงาม สีทองเหลืองอร่าม สลกัจากหินอ่อนทั=งแท่ง 
 เครื�องทรงเป็นโลหะเป็นเครื�องประกอบดา้นหลงัองคพ์ระเป็นเครื�องไมแ้กะสลกัทั=งหมด  
สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองยา่งกุง้  นาํท่านผา่นชม เจดย์ีซูเลย์ ซึ� งเป็นเจดียท์รงแปดเหลี�ยมกลางเมือง 
ยา่งกุง้ สร้างในสมยัที�องักฤษยงัปกครองพม่าอยู ่เปรียบเจดียซู์เลยนี์=ไดด้ั�งหวัใจของยา่งกุง้ เพราะชาวองักฤษไดว้างผงั 
เมืองใหเ้จดียนี์= เป็นศูนยก์ลางสวนสาธารณะ  

12.00 � รับประทานอาหารกลางวนั  ณ  ภัตตาคาร  มื้อพิเศษ...สลัดกุงมังกร และเปดปกกิ่ง  
จากนั=นนาํท่านเลือกซื=อสินคา้ที� “สก๊อตมาร์เกต็ ซึ� งสร้าง โดยชาวสก๊อตสมยัเมื�อครั= งพม่ายงัเป็นอาณานิคมของประเทศ 
องักฤษ ท่านจะสามารถซื=อหาของที�ระลึกพื=นเมืองไดม้ากมายในราคาถกู เช่น ไมแ้ละงาชา้งแกะสลกั,  พระพุทธรูปไม้
หอมแกะสลกั, แป้งทานาคา, ผา้ปักพื=นเมือง และ เครื�องเงิน เป็นตน้  จากนั=นนาํท่านสู่ วดับารม ีใหส้กัการะพระเกศา 
ของพระพุทธเจา้ ที�เชื�อวา่ยงัมีชีวิตอยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนี= เมื�อนาํมาวางบนมือ จะสามารถเคลื�อนไหวไดอี้กทั=ง 
วดันี=ยงัไดชื้�อวา่เป็นที�เก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากที�สุดดว้ยไม่วา่จะเป็นของพระโมคาลา  พระสารีบุตร และองค ์
พระอรหนัตต่์าง ๆ   
นาํท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ ตามตาํนานเล่าขานวา่ เมื�อราว 2000 ปีก่อน พระเจา้โอกะลาปะ กษตัริยม์อญทรงบญัชาให้
นายทหารระดบัแม่ทพัตั=งแถวถวายสกัการะแด่พระเกศธาตุที�นายวาณิช สองพี�นอ้งอญัเชิญมาทางเรือและมาขึ=นฝั�งเมือง
ตะเกิงหรือดากอง ณ บริเวณนี=  จึงสร้างเจดียโ์บตะทาวนไ์วเ้ป็นที�ระลึก พร้อมทั=งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เสน้ มาบรรจุไว ้
ก่อนนาํไปบรรจุในมหาเจดียเ์วดากองและเจดียส์าํคญัอื�นๆ เจดียโ์บดาทาวน ์จึงเป็นหนึ�งในมหาบูชาสถานของชาวมอญ



  

และพม่าเรื�อยมา จนกระทั�งเกิดสงครามโลกครั= งที� 2 เครื�องบินฝ่ายสมัพนัธมิตรไดทิ้=งระเบิดถล่มยา่งกุง้ ทาํใหเ้จดียโ์บดา
ทาวนอ์งคเ์ดิมถกูทาํลายพินาศ แต่ในระหวา่งการบูรณะไดค้น้พบผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริก- 
ธาตุครั=นเมื�อเจดียโ์บดาทาวนอ์งคใ์หม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2496  จึงนาํพระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแกว้ใส  
ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย ์และทาํช่องทางใหพุ้ทธศาสนิกชนเดินเขา้ไปดูและสกัการบูชาไดอ้ยา่งใกลชิ้ด นอกจากนี=  
ยงัมีสิ�งที�นาชมในอาณาบริเวณเจดียโ์บดาทาวนคื์อ พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดา้นขวา ซึ�งเป็นพุทธรูป 
ปางมารวิชยัที�มีพุทธลกัษณะงดงามยิ�งนกั ตามประวติัวา่เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์ครั=นเมื�อพม่าตก 
เป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ.ศ. 2428 ถกูเคลื�อนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลักตัตาในอินเดียทาํใหร้อดพน้จากระเบิดของ 
ฝ่ายสมัพนัธมิตรที�ถล่มวงัมณัฑะเลย ์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคนี์=ถูกจดัไปแสดงที�พิพิธภณัฑวิ์กตอเรียและแอล
เบิร์ต นอกจากพระพุทธรูปทองคาํแลว้   

จากนั=นนาํท่านขอพร พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิr สิทธิr ของชาวพม่าและชาวไทย ที�นิยมมากราบไหวข้อพรและ 
เพื�อความเป็นสิริมงคล  จากนั=นนาํท่านขา้มฝั�งไปอีกฝากหนึ�งของถนนเพื�อ...สกัการะ  เทพกระซิบ  ซึ� งองคเ์ทพกระซิบ  
นี=ชาวพม่าเชื�อวา่เป็นธิดาของพญานาค  คนพม่าจะนบัถือเทพองคม์ากรองจากเทพทนัใจ  ท่านจะเห็นไดจ้ากของไหวที้� 
คนพม่านาํมาไหวเ้มื�อประสบความสาํเร็จตามพรที�ขอ  โดยการขอพรเทพกระซิบนี=   ตอ้งไปขอเบา ๆ ขา้ง ๆ หู ซึ� งเป็น 
ที�มาของเทพของเทพกระซิบ   นาํท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี นมสัการพระพุทธรูปนอน 
ที�มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซึ� งเป็นพระที�มีความสวยงามมากโดยเฉพาะ ดวงตา 
 และพระบาทมีภาพมงคล  :<u  ประการ นาํท่านชม วดัพระหินอ่อน ซึ� งเป็นวดัที�มี 
พระพุทธรูปทาํจากหินอ่อนที�ใหญ่ที�สุดในโลก และนาํท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ  
ช้างเผอืก ที&มลีกัษณะทั$ง e ประการตรงตามตาํราโบราณ ซึ� งหาชมไดย้ากมากในปัจจุบนั 
 

สมควรแก่เวลานาํท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเมง็กะลาดง  
Rf.11 น. ออกเดนิทางกลบั กรุงเทพฯ  โดยเที&ยวบินที&   DD4239    (มบีริการ เบเกอร์รี&  และนํ$า บนเครื&อง)   
RR.70 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจมรู้ิลมื 
 

******** ขอขอบพระคุณทุกท่านที�ใช้บริการค่ะ ****** 
(* * กรุป๊ออกเดินทางได้ตั �งแต่ �� ท่านขึ�นไป **) 

บริการนํ�าดืม วนัละ & ขวด / เสิรฟ์ผ้าเยน็ ตลอดการเดินทาง   
 

เอกสารทีใช้ในการขอวีซ่าประเทศพมา่ (ใช้เวลายืน 5 วนัทาํการ) 
�หนงัสอืเดนิทางที�มวีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัที�จะออกเดนิทาง 
�รปูถ่ายส ีขนาด 2 นิ$ว จาํนวน 2 รปู  (พื$นหลงั สขีาวเท่านั $น)  / สถานฑตูพมา่ไมร่บัรปูราชการค่ะ 
� สาํเนาทะเบยีนบา้น   
 
อตัราค่าวีซ่าด่วน ทีต้องจ่ายสถานทูต เมือท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า 
� ยืนวีซ่า ด่วน  & วนัทาํการ  เสียค่าใช้จ่ายเพิมท่านละ  :00 บาท     
   
 

 
เงื&อนไขการชําระเงนิ 



  

• ชําระเงนิมดัจําทานละ 7,000  บาท พร้อมแจง้ชื�อเป็นภาษาองักฤษตามหนงัสือเดินทาง  

• ชําระส่วนที&เหลอื ทั$งหมดก่อนการเดินทาง 15 วนั หรือตามเงื&อนไขที&สายการบินกาํหนด ** 
 

 

กาํหนดการเดินทาง  
** รวมรถขึน้-ลง เขาไจทโิย ** 

ผู้ใหญ่  
พกัห้องละ R ท่าน 

 

เด็กมีเตียง  
พกักบัผู้ใหญ่Rท่าน 

 

เด็กอายุ f-< ปี 
ไม่มีเตียง 

 

พกัเดี&ยวเพิ&ม 
 
 

*** วนัวสิาขบชูา *** 
30 พ.ค. –  1 มิ.ย. 58 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500.- 

5 -7  ม.ิย. 58 
 f7,e11.- f7,e11.- f7,e11.- 8,011 

 12-13, 19-21  มิ.ย. 58 
26-28   มิ.ย. 58 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

** อาสาฬหบูชา / เขาพรรษา ** 

30 ก.ค. –  1  ส.ค. 58 
31 ก.ค. –  2  ส.ค. 58 

15,900.- 15,900.- 15,900.- 2,500.- 

29 –  31 ก.ค. 58 f8,e11.- f8,e11.- f8,e11.- R,011 

3-5,  10-12, 17-19  ก.ค. 58 
 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

13-15, 14-16, 21-23  ส.ค. 58 
28-30 ส.ค. 58 

13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 

11-13, 25-27  ก.ย. 58 13,900.- 13,900.- 13,900.- 2,500.- 



  

 

อตัรานี�รวม 
ค่าตั +วเครื�องบนิ ไป-กลบั สายการบนิ NOK AIR  กรงุเทพฯ-ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ (ตั +วกรุป๊) และค่าภาษสีนามบนิไทย และ
พมา่ / ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ / ค่าที�พกั 3 คนื /  ค่านํ$าหนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กนิ ;� กก.  
ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ ตามรายการที�ไดร้ะบุไว ้/ มคัคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  /  ค่าประกนั 
อุบตัเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท / / ค่าวีซ่าพม่า  910  บาท ( 7 วนัทาํการ) / รวมค่านั งรถขึ�น-ลง เขาทีเป็น
ทีตั �งของ พระธาตอิุนทรแ์ขวน  

 

อตัรานี�ไม่รวม 
ค่าทาํหนงัสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ /  ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้น 
รายการ /  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางที�นํ$าหนกัเกนิ ;� กก.  /  ค่าใชจ้า่ยอื�น ๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรดี  
โทรศพัท ์ ค่ามนิิบารฯลฯ  /ค่าภาษีนํ�ามนัทีมีการปรบัเพิมจากสายการบิน /  ภาษีมลูค่าเพิม 7 % และภาษีหกั ณ ที 
จ่าย 3  % / ค่าทปิไกด์, คนขบั, หัวหน้าทวัร์ประมาณ  701.-/ลูกค้า f ท่าน (ตลอดการเดนิทาง) 
 
เอกสารที&ใช้ในการขอวซ่ีาประเทศพม่า 
• หนงัสือเดินทางที�มีวนักาํหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัที�จะออกเดินทาง 
• รูปถ่ายสี  พื$นหลงัขาวเท่านั$น ขนาด 2 นิ=ว จาํนวน 2 รูป ( สถานทูตพม่า...ไม่รับรูปที&ใส่ชุดราชการ) 
• สาํเนาทะเบียนบา้น 

 
หมายเหตุ  
รายการดงักล่าวเป็นเส้นทางธรรมชาติ ท่านอาจไม่รับความสะดวกสบายในบางเรื�อง อาทิเช่น อาหาร,สภาพหอ้งนํ=าระหวา่ง
การเดินทางหรือตามที�ท่องเที�ยว, ส่วนโรงแรมที�พกันั=นถือวา่สะดวกสบายและอยูใ่นสภาพดี...  บริษทัฯ มีสิทธิr ที�จะ 
เปลี�ยนแปลงหรือสับเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสม เมื�อเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้/บริษทัขอสงวนสิทธิr ที�จะ 
เลื�อนการเดินทางในกรณีที�มีผูร่้วมคณะไม่ถึง @< ท่าน / ขอสงวนสิทธิr ที�จะมีการเปลี�ยนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบ 

1-3, 2-4, 8-10, 9-11,  
16-18  ต.ค. 58 

30 ต.ค. –  1 พ.ย. 58 
15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

** วันปยะมหาราช ** 

22-24, 23-25  ตลุาคม 58 
17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500.- 

11-13, 12-14, 20-22 
27-29   พ.ย. 58  

15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 

18-20  ธ.ค. 58 15,900.- 15,900.- 15,500.- 3,500.- 



  

ล่วงหนา้ในกรณีที�มีการขึ=นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื=อ ไม่เที�ยวบางรายการ ไม่สามารถขอ 
หกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย//บริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเที�ยว  สายการบิน   
และ ตวัแทนการท่องเที�ยวในต่างประเทศ ซึ� งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ  ที�อยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ที� 
บริษทัฯ อาทิ การนดัหยดุงาน  การจลาจล  เปลี�ยนแปลงกาํหนดเวลาในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ�มเติมที� 
เกิดขึ=นทั=งทางตรงหรือทางออ้ม....เช่น การเจบ็ป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ ฯลฯ  ต่อการ 
ตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเนื�องมาจากมีสิ�งผดิกฎหมาย หรือเอกสารการ 
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณอีื&น ๆ 

 

ผูเดนิทางกรณุากรอกเอกสารดานลางนี.้...!!! 
เอกสารที่ใชประกอบการย่ืนวซีาประเทศพมา 

กรุณาเขียนเปนภาษาไทย ใหครบถวนเพ่ือประโยนชของตัวทาน 
 

 

ชื่อ........................................................ นามสกุล..................................................... 

อาชีพ / ตําแหนง..................................   ชื่อบริษัท.................................................... 

ท่ีอยูบริษัท ...........................................  วันท่ีเริ่มทํางาน.........................ถึง..............  

 

หากไมไดทํางาน , แมบาน, พอบาน, หรอื เกษียณอายุ  กรุณากรอกสถานท่ีทํางานเกา 


