
 

 

 

 

 

 
 

 
 

สกัการะ 3 มหาบูชาสถาน!!!  
พระมหาเจดียช์เวดากอง - พระธาตมุุเตา - พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

โดยสายการบิน นกแอร ์
ก าหนดการเดินทาง 

พิเศษ!!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง + กุง้หงสาฯ 
รวมรถข้ึนพระธาตอิุนทรแ์ขวน + วีซ่า 

เดือน วนัที ราคา 
ธนัวาคม 2557 10-12 / 13-15 ธ.ค.57 14,900 บาท 

มกราคม 2558 03-05 / 17 - 19 ม.ค.58 13,900 บาท 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
รายละเอียดโปรแกรม 
วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – เจดียเ์ยเลพญา – พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทัตจี – เจดียโ์บตาทาวน์  พระเทพ

ทนัใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสกอ๊ต - มหาเจดียช์เวดากอง  
04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 6 สายการบิน 

นกแอร ์(DD) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  สงัเกตุ
ป้าย “ทวัรพ์ม่าดีดี” 

06.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ DD4230 สายการบิน นกแอร ์(DD) 
07.05 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยูห่่างจากกรุงยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศ

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยั

โบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น ้าย่างกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ 

พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้าเป็นท่ีสกัการะ

ของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ สมควรแก่เวลาน าท่านกลบักรุงยา่งกุง้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk 

Htatgyi Buddha) นมสัการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 

ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดในประเทศพม่า มีขนตาท่ีงดงาม ชมพระ

บาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึง
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8 รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์
แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 
องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700 องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณ์

อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิ

หลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและ

ชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากน้ันก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือ

ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ี

ของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีตั้งใจไว ้น าท่านขา้มฝัง่ถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมี

นามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่าง
แรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานาน

แลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ จากน้ัใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจก๊อองซาน (Bogyoke Aung San) 

หรือ ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สรา้งขึ้ นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัท่ียงัเป็น 



 

 

 

 

 
 
 
อาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี

หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี 

หยก ผ้าทอ เส้ือผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซ้ือส้ินค้าหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิด

ทุกวนัจนัทร)์  
ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ!!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง  

น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง 

(ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพมา่อายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่า

ปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพมา่ มีความสงูถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกวา่ 2,000 
ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ย

เพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กวา่ 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็น
ลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ย

เคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบั

ใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการ

กราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอันเป็น

หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภัยทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติ

ภาวนานับลกูประค า และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันให้

ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะ

ไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็น
ตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน

สามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมี

และสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิด

วนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

เขา้สู่พกัท่ี ณ ASIA PLASA HOTEL // PLESANT VIEW HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่สอง ยา่งกุง้ – หงสา – วัดไจค้ะวาย – พระพุทธรูปไจปุ่้น – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรง
นอง – คิมปูนแคม้ป์ – พระธาตอุินทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง

หลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่าง

จากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) 

น าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษา

กวา่ 500 รปู อีกทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและ 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

 

 

 

 

 

 
สามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได้ หากท่านใดไม่

สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยไดเ้ช่นกัน)  จากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น (Kyaik Pun 

Buddha) ซ่ึงบรูณะเม่ือ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรปูปางประทบันัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบดว้ย องคส์มเด็จ

พระสมณโคดม สมัมาสมพุทธเจา้ (หนัพระพกัตรไ์ปทางทิศเหนือ) กบั พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองคคื์อ 1. 

พระพุทธเจา้ โกนาคมโน (ทิศใต)้ 2. พระพุทธเจา้ กกุสนัโธ (ทิศตะวนัออก) 3. พระพุทธเจา้ มหากสัสะปะ 

(ทิศตะวนัตก) สรา้งโดย 4 สาวพ่ีน้อง ท่ีอุทิศตน ใหก้บัพระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และ

สาบานตน ไมข่อ้งแวะ กบับุรุษเพศ จะรกัษาพรหมจรรยไ์วช้ัว่ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร า่ลือกนั
วา่ท าใหพ้ระพุทธรปูองคน้ั์นเกิดรอยรา้วขึ้ นทนัที 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากน้ันน าท่านชม เจดีย ์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe 

Mordore) ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์
ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2 ,600 ปี ภายในบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ักซ่ึงชาว

มอญและชาวพม่าเช่ือกันว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอัน

ศกัด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็น

สิริมงคล ซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของ

ไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน 

พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอด

ฉตัร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิม

และไมแ่ตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หง

สาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ น

ครองราชย์ นับเป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพังลงมาก็ได้ตั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององค์เจดีย์เพ่ือให้

พุทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งค์ปัจจุบนั  จากน้ันน าท่านเขา้ชม พระราชวังบุเรงนอง 
สถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้ง

ขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 

2142 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระ

เจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน 

พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ 

ขึ้ นมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้ม

ผ่านชมแม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร ์ซ่ึงในอดีตขณะท่ี สมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคน

ไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซ่ึงน าทพัโดย สุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง 

สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง 

กองทพัของพมา่เห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทรแ์ขวน ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง ค้ิมปนูแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน เป็นรถบรรทุกหกลอ้

ขนาดเล็ก (เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางสกัพกั 

เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา เดินทางถึงท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั น าชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระ

ธาตอุินทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือกอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสงูสุดของ 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
ชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทอง ท่ีวางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา แต่

ชาวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้น

กอ้นน้ีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนา พระธาตุอินทร์

แขวนน้ีใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้า

นมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 ครั้ง ผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่

ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ส าหรับท่านท่ีต้องการนมัสการ

กลางแจง้เป็นเวลานาน ท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดียไ์จที้โย ควรเตรียมเส้ือกนัหนาวหรือกนัลมหรือผา้ห่ม 

ผา้พนัคอ เบาะรองนัง่เน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีน้ันมีความเย็นมาก (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ี

เปิดส าหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝาก

สุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนได ้ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 
**หมายเหต*ุ* (กรุณาน ากระเป๋าเล็กเตรียมสมัภาระส าหรบั 1 คืน เพ่ือข้ึนพระธาตอิุนทรแ์ขวน)  

ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // GOLDEN ROCK // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเท่า จากน้ันท่านสามารถขึ้ นไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 
 

วนัที่สาม พระธาตุอินทรแ์ขวน – พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว – พระหินอ่อน – ชา้งเผือก – 
กรุงเทพฯ  

 ** อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับท่านที่ตอ้งการใส่บาตร, ท าบุญที่พระธาตุอินทรแ์ขวน (กิจกรรมน้ีไม่

บงัคบั)ส าหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จ  าหน่าย 

ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-

500 จา๊ต ท าบุญตามอธัยาศยั ** 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็ก ถึง ค้ิมปนู

แคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ น าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์

เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึง

เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะ

เลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น 

ผา้พมา่ ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก  
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพมา่ จากน้ันชม ชา้งเผือก 

เชือกงามท่ีสุดในพม่าโดยชา้งทั้ง 3 ตัวน้ี มีลกัษณะเด่น คือ มีลกัษณะผิวพรรณ

เหลืองทองอร่าม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งท่ีหาชมได้

ยากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพมา่เองตามเขา้มาชมและสกัการะชา้งเผือกเหล่าน้ี 
ค า่  รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

21.15 น.  เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที่ DD4239 สายการบิน นกแอร ์



 

 

 

 

 
 
 
 

23.00 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 
 

 

อตัราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน นกแอร ์
 ค่าภาษีสนามบินพม่า 310 บาท และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัระดบั 3 ดาว รวมทั้งส้ิน 2 คืน 
 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 
 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน 
 ค่าธรรมเนียมการยืน่วซี่าพม่า 14 วนัท าการ ไม่นับรวมเสาร-์อาทิตย ์
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ครอง ผูเ้อา

ประกนัภยั อายุระหวา่ง 15-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภัยอายุต า่กวา่ 15 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของ
จ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง)  
 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

อตัราค่าบริการ ตลุาคม – มกราคม 2558 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

13,900 บาท ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียว เพ่ิม   3,500 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียว เพ่ิม   3,900 บาท 

อตัราค่าบริการ 10-12 / 13-15 ธ.ค.57 

ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

14,900 บาท ราคาเด็กเสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียว เพ่ิม   3,900 บาท 



 

 

 

 

 
 
 
 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน 3 USD/วนั, พนักงานขบัรถ 2 USD/วนั, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, ทิปหวัหน้าทัวรจ์ากเมืองไทย 3 

USD/วนั มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่บัความพอใจของลกูคา้ 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าท าวซี่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 
 

เง่ือนไขการจองทวัร ์
 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถกูยนืยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

 หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษัทฯ จะท าการออกตัว๋ล่วงหน้า 1-2 อาทิตยก์่อนการเดินทาง 

 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัขึ้ นไป เก็บค่าใชจ้า่ย ยดึเงินมดัจ าทั้งหมด ในทุกรณี 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วนั เก็บค่าใชจ้า่ย 50% ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี 
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 1 – 6 วนั เก็บค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 100 % ของราคาทวัรใ์นทุกรณี 
 ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทเป็นผูย้ืนวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกเดินทาง บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธใ์นการคืนมดัจ าทั้งหมด 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ  านวนท่ีบริษัทก าหนดไว ้(15 ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผูอ่ื้นท่ีเดินทางในขณะเด่ียว กนั บริษัทตอ้ง

น าไปช าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าการเล่ือน การเดินทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัด จ าตัว๋ และ

ค่าธรรมเนียมวซี่าท่ีตามสถานทตู เรียกเก็บ ในกรณีไม่สามารถเดินทางได ้

 

เอกสารท่ีใชใ้นการขอวีซ่าประเทศพม่า (ส าหรบัโชวต์วัท่ีสถานทูตเท่านั้น) 

สถานทูตเปลี่ยนกฎการยืน่วีซ่าใหม่จากเดิม 7 วนัท าการไม่รวมเสาร-์อาทิตย ์ 

เป็น 14 วนัท าการไม่รวมเสาร-์อาทิตย ์มีผลตั้งแตว่นัที่ 24 ก.ย.57 เป็นตน้ไป 

 หนังสือเดินทางท่ีมีวนัก าหนดอายุใชง้านเหลือไม่น้อยกวา่ 8 เดือน นับจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 

 ส าหรบัคนไทย รปูถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู พ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน (ส าคญัมาก) 

 ส าหรบัต่างชาติ รปูถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จ านวน 3 รปู พ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน (ส าคญัมาก) 

 ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบา้น 1 ใบ 

 กรอกเอกสารขอ้มลูส่วนตวัทา้ยโปรแกรม เพ่ือความสะดวกในการขอวีซ่าพมา่ 
 ส าหรบัท่านที่ไม่สะดวกโชวต์วัที่สถานทูต ตอ้งยืน่ขอเอกสารเป็น E-VISA             1,000 บาท จากราคาทวัร ์

 รูปถ่ายตอ้งไม่ใช่รูปขา้ราชการ และชุดครุย เพ่ือป้องกนัการตกีลบัจากสถานทูต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

** ในกรณีที่มีพาสปอรต์เล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ตอ้งแนบมาเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
หากแนบมาแลว้เกินการสูญหายทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบในทุกกรณี ** 

ส่งเอกสารเพื่อยืน่ขอวีซ่าเขา้พม่าอยา่งนอ้ย 10 วนั นบัจากวนัเดินทาง (ไม่นบัรวมเสาร-์อาทิตย ์) 
**อตัราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้งจา่ยสถานทูต เม่ือท่านส่งหนงัสือเดินทางล่าชา้ หรือ นอ้ยกว่า 10 วนั 

ยื่นวีซ่าด่วน : เสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิมทา่นละ 500 บาท 
 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์  และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 
 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภยั

ของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 
 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ

เขา้และออกจากประเทศ 
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 10-15 

ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกับกรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์อ้งถ่ิน ท่ีพูดภาษาไทยได ้

คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต า่กว่า 10 ท่าน 

ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 
 
 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 8 เดือน นบัจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่าน

ไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว  
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 

 



 

 

 

 

 

กรุณากรอกเอกสารยืน่วีซ่าพม่าดา้นลา่งน้ี!!!! 
 **เน่ืองจากสถานทูตพม่ามีการเปล่ียนแปลงแบบฟอรม์การขอวีซ่าเขา้พม่า กรุณากรอกขอ้มูลดงัตอ่ไปน้ี** 

 **กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น กรอกเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น เพ่ือประโยชนข์องตวัท่านเอง** 

 ช่ือ-นามสกุล (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่ ตามหน้าพาสปอรต์)   

 ( MISS./ MRS./ MR.)NAME................................................................ SURNAME.............................................. 

วนั/เดือน/ปีเกิด................................ จงัหวดั........................ ประเทศ......................... สญัชาติ........................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................วนัท่ีออก...............................วนัหมดอายุ........................ 

 สถานภาพ โสด  แตง่งาน            หมา้ย            หยา่   

  ไม่ไดจ้ดทะเบียน    จดทะเบียน  ช่ือคู่สมรส........................................................................................ 

 ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่)........................................................................................... 

..............................................รหสัไปรษณีย.์.................. โทรศพัทบ์า้น......................... มือถือ......................... 

 ท่ีอยูปั่จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบา้น)..................................................................................................... 

รหสัไปรษณีย ์.....................................โทรศพัทบ์า้น......................................................................................... 

 ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่).......................................................................... 

ต าแหน่งงาน…………….................................................................................................................................. 

 ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถานศึกษา(ภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญ่) ....................................................................... 

.......................................................... รหสัไปรษณีย ์......................................โทร............................................. 

 (ส าคญัมาก กรุณาแจง้เบอรท่ี์ถูกตอ้งท่ีสามารถติดตอ่ท่านไดโ้ดยสะดวก เน่ืองจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็คขอ้มูล

โดยตรงกบัท่าน) 

 รายช่ือบุคคลท่ีสามารถติดตอ่ได(้ถา้สมรสใหใ้ส่ช่ือสามีหรือภรรยา /ถา้โสดใหใ้ส่ช่ือ บิดา หรือ มารดาพรอ้มระบุ

ความสมัพนัธ ์ 

 1. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.........................................................................SURNAME......................................................................... 

RELATION (ความสมัพนัธ)์....................................OCCUPATION(อาชีพ)...............................TEL:..................... 

 2. (MISS. / MRS. / MR.) 

NAME.........................................................................SURNAME......................................................................... 

RELATION (ความสมัพนัธ)์....................................OCCUPATION(อาชีพ)...............................TEL:..................... 

หมายเหตุ 

**   กรุณากรอกขอ้มลูตามความเป็นจริง 

**   ถา้เอกสารส่งถึงบริษัทแลว้ไม่ครบ  ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติม  อาจท าใหท่้านเกิดความไม่สะดวก

ภายหลงั  ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของตวัท่านเอง  จึงขออภยัมา ณ ท่ีน้ี  (โปรดท าตามระเบียบอยา่งเครง่ครดั) 


