
พมา่ หรอืเมยีนมาร ์(Myanmar) ถอืเป็นเพชรเม็ดงามแหง่เอเชยีทีนั่กทอ่งเทีย่วตา่งชืน่ชมความงามแบบธรรมชาตแิละ
ชืน่ชมศลิปะและวัฒนธรรมทีง่ดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสมัผัสนานมาแลว้ทีเ่มอืงยา่งกุง้ตดิอยูใ่นมติขิองกาลเวลา ที่
บดิเบอืน เลอืนราง เมอืงโบราณแหง่นีเ้คยอบอวลไปดว้ยไอรอ้น ฝุ่ นผงธลุดีนิ และสรรพส าเนยีง เสยีงเซ็งแซ ่ไมม่อีาคารสงูระฟ้า 
มแีตต่กึรามเกา่ ๆ ทีช่าวองักฤษสรา้งไว ้บนทอ้งถนนก็มแีตร่ถประจ าทาง ทีแ่น่นขนัด แท็กซีรุ่น่คณุปู่ และสามลอ้ ทีเ่กา่จวนจะพัง
มพัิงแหล ่แตใ่นชว่งไมก่ีปี่สดุทา้ยของศตวรรษที ่20 ยา่งกุง้ไดพ้ลกิเปลีย่นโฉมหนา้ไป ตกึรามอนัเกา่แกท่รดุโทรมถกูทบุทิง้เพือ่
สรา้งโรงแรม กบัอาคาร ส านักงานทีส่งูระฟ้าขึน้มาแทนที ่แตน่ั่นไมไ่ดท้ าใหเ้สน่ห ์ของยา่งกุง้ ลดนอ้ยลงในสายตาของ
นักทอ่งเทีย่ว พาหนะทีท่ันสมัย ชว่ยใหเ้ดนิทางไดส้ะดวกสบายขึน้และแมถ้งึวา่จะมตีกึสงูขึน้แซมอยู ่กบัหมูโ่บราณสถาน แตว่ถิี
ชวีติของผูค้นกลับเปลีย่นแปลงไปนอ้ยกวา่  

หงสาวด ี เมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรมอญโบราณทีม่อีายเุกา่แกก่วา่ 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานทีส่ าคัญในหง
สาวด ี อาท ิ นมัสการพระพทุธไสยาสนช์เวเลยอง ซึง่เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพมา่, พระราชวังแหง่กรงุหงสาวด ี และมหา
เจดยี ์โบราณสถานทีม่คีวามงดงามแหง่หนึง่ของหงสาวด ี

พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอื ไจก้ท์โิย (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถงึ หนิรปูหัวฤๅษี พระธาตอุนิทรแ์ขวน ตัง้อยูท่ี่
เมอืงไจก้โ์ถ ่อ าเภอสะเทมิ เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ บนยอดเขา Paung Laung เหนอืระดับ น ้าทะเล 3,615 ฟตุ ลักษณะ
เดน่ของพระธาตอุนิทรแ์ขวนคอื มลีักษณะเป็นกอ้นหนิสทีองขนาดใหญ ่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาสงูชนัอยา่งหมิน่เหม ่เหมอืนจะหลน่และ
ทา้ทายแรงดงึดดูของโลกโดยไมต่กลงมาอยา่งเหลอืเชือ่ พระธาตอุนิทรแ์ขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิ ์ ทีช่าวพมา่ตอ้งไป
สกัการะ และยังเป็นพระธาตปุระจ าปีจอ (สนัุข) ทีค่นเกดิปีนีต้อ้งไปนมัสการสกัครัง้หนึง่ในชวีติชาวพมา่เชือ่วา่ ถา้ผูใ้ดไดม้า
นมัสการครบ 3 ครัง้แลว้จะมแีตค่วามสขุความเจรญิ 

ก าหนดการเดนิทาง  7-9 มถินุายน 2556 

วนัแรก  นครสวรรค ์- กรงุเทพ - ยา่งกุง้  (-/L/D) 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สถานอมตะธรรมพุทธพรหมปัญโญ ออกเดนิทางโดยรถบัสสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิบรกิาร 
Set Box ทา่นละ 1 ชดุ 

08.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประต ู10 สดุทา้ยพบเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ  คอยตอ้นรับและอ านวย 
ความสะดวก   หลังจากตรวจเชค สมัภาระแลว้น าทา่นไปเชคอนิทีเ่คานเ์ตอร ์สายการบนิ Myanmar 
 National Airlines 

10.20 น. เหนิฟ้าสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดย สายการบนิ Myanmar National Airlines เทีย่วบนิที ่UB 020 
11.15 น. ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรงุยา่งกุง้(เวลาทีป่ระเทศพมา่ชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาท)ี หลังจากผา่นพธิกีารทาง

ศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระกอ่นออกเดนิทาง (กอ่นออกเดนิทางทางมัคคเุทศกจ์ะ
แจกโสรง่ ใหก้บัทกุทา่นกอ่นออกเดนิทาง)  



 เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง รา้นตม้ย ากุ้ง 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงหงสาวด(ีBAGO) ซึง่อยู่หา่งจากย่างกุง้ประมาณ80กม.(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
1.30 ชัว่โมง) ผา่นชม สสุานสมัพันธมติร ยคุสมัยพมา่รบกบัญีปุ่่ นในสงครามโลกครัง้ที ่2  

จากนัน้ น าทา่นนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์(ShwemawdawPagoda) คนไทยนยิมเรยีกวา่ พระมหาเจดยีม์เุตา ซึง่
เป็นเจดยีใ์หญ่คู่บา้นคู่เมอืงทีส่งูทีส่ดุของหงสาวดแีละยังเป็นทีเ่คารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาชา้นาน 
แลว้น าท่านชม พระราชวังบเุรงนอง ซึง่เพิง่เริม่ขดุคน้และบรูณะปฏสิังขรณ์เมือ่ปี 2533 จากซากปรักหักพังทีย่ัง
หลงเหลอือยูท่ าใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นพระราชวังของพระเจา้หงสาวดบีเุรงนองปัจจบุนั 
น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงไจ๊กท์ีโย (Kyaikhtyo) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง จากน่ันน าชม วัดพระไฝ
เลือ่นหรอื วัดไจท้ป์อลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเลือ่น   เป็นพระพุทธรูปทีม่อีายุมากกวา่2,000ปีโดยมเีรือ่งเล่า
กนัวา่เป็นพระพุทธรปูทีล่อยน ้ามาตดิอยูใ่กล ้ๆ วัดจากนัน้ชาวพมา่ไดเ้อาพระพุทธรปูมาประดษิฐานไวท้ีว่ัดแลว้ปิด
ทององคพ์ระทัง้องคต์่อมาในต าแหน่งทีห่างคิว้ไดม้จีุดๆเหมอืนไฝเกดิขึน้จะปิดทองกีค่รัง้ก็ยังเกดิเป็นจุดด าๆอยู่
ตลอด ทางวัดจงึไมไ่ดปิ้ดทองตรงทีต่ าแหน่งไฝอกีเลย จงึเรยีกพระองคน์ีก้นัวา่ พระไฝเลือ่น 

ถงึคมิปนูแคมป์ (เชงิเขาไจ๊กท์โีย) หยดุพักเพือ่เปลีย่นรถเป็นรถบรรทกุหกล ้อเพือ่ขึน้บนภเูขาไจ ้กท์โียใชเ้วลา 
เดนิทางจากบรเิวณนี้ประมาณ 1ชัว่โมง(หรอืหากทา่นตอ้งการขึน้กระเชา้สูพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวนมคีา่ใชจ้า่ย 
เทีย่วเดยีวทา่นละ 10 usd  ไปกลบัทา่นละ 15 usd สามารถจา่ยตรงกบัทางไกดไ์ดเ้ลย) 
ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข ้างทางพร ้อมสมัผัสความเย็นซึง่จะคอ่ย ๆ เย็นขึน้ เรือ่ย ๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระ 
ธาตอุนิทรแ์ขวน พระธาตอุนิทรแ์ขวน เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก ตัง้อยูบ่นก ้อนศลิาใหญส่งู5.5เมตรปิดทองทัง้องค์ 
ซึง่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาอยา่งหมิน่เหมด่คูล ้ายวา่จะตกลงไปในหบุเหวได ้ทกุขณะ พระธาตอุนิทรแ์ขวนนี้นับเป็น 1ใน5 
มหาบชูาสถานสงูสดุของพุทธศาสนกิชนชาวพมา่ เป็นทีม่าและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส์ ปี พุทธศักราช 2534 

มาลา ค าจันทร์ ทีแ่ตง่วรรณกรรมเรือ่ง “เจ ้าจันทรผ์มหอม นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน”

รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรือสวดมนต์ได ้ตลอดคืน ถ ้าจะ 
นมัสการกลางแจ ้งเป็ นเวลานานบรเิวณระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ๊กท์โีย ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรอืกันลม หรอื 
ผ ้าห่ม ผ ้าพันคอ เบาะรองน่ังเพราะพื้นที่น่ังมีความเย็นมาก พระเจดียอ์งคน์ี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิด 
ส าหรับบรุษุเปิดถงึเวลา 20.00 น. เทา่นัน้ 



น าทา่นเขา้พักโรงแรม  Yoe Yoe lay Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง     พระธาตอุนิทรแ์ขวน – หงสาวด ี– ยา่งกุง้   (B/L/D) 

เชา้ตรู ่ เชญิท่านนมัสการ พระธาตุอนิทรแ์ขวนหรือใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่

บาตรพระสงฆห์รอืถวายขา้วพระพทุธ มชีดุจ าหน่ายบรเิวณวัด เมือ่ถวาย
ขา้วพระพุทธนยิมจุดเทยีนตามก าลังวันหรอืจ านวนอายุ นมัสการ พระ
ธาตุอนิทร์แขวน และนมัสการสิง่ศักดิส์ทิธิบ์นภูเขา ถ่ายรูป และชม
ทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้
ตัง้อยู่ไดอ้ย่างไรโดยไม่ลม้หรอืหล่นลงมานมัสการพระเจดยีไ์จ๊กท์ีโย 
กอ่นกลับ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

หลังอาหารแลว้ออกเดนิทางกลับโดยรถบรรทุกหกลอ้ถงึคนิปูนแคม้ป์

เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดนิทางสู่ เมืองหงสาวดี  ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2-3ชั่วโมงซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกข่องอาณาจักรมอญโบราณทีม่อีายุเกา่แกก่วา่ 400 ปี ชมวัดและ

โบราณสถานทีส่ าคัญในหงสาวด ีจากนัน้ชม พระเจดยีไ์จ๊ปุ่ น ซึง่บรูณะเมือ่ พ.ศ. 2019 มพีระพทุธรปูปางประทับ 

น่ังโดยรอบทิศประกอบดว้ยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ

พระพุทธเจา้ในอดตี 3 พระองค ์คอื พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกสุันธะ(ทศิตะวันออก)และ

พระพุทธเจา้มหากัสสปะ(ทศิตะวันตก)สรา้งโดยสีส่าวพี่นอ้งทีอุ่ทศิตนใหก้ับพระพุทธศาสนาสรา้งพระพุทธรูป

แทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ น าท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจค้ะวาย 

สถานทีท่ีม่พีระภกิษุและสามเณรไป ศกึษา  พระไตรปิฎกเป็นจ านวนมาก ทา่นสามารถน าสมดุ ปากกา ดนิสอไป

บรจิาคทีว่ัดแห่งนี้ได ้จากนัน้น าท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีวหรอืพระนอนยิม้หวาน ซึง่เป็นพระ

นอนทีง่ดงามทีส่ดุ ของเมอืงหงสาวด ีอกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้

พืน้เมอืง เป็นของฝากคนทางบา้น 



เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูกุง้แมน่ ้าเผา) 

หลังรับประทานอาหาร น าทา่นเดนิทางกลับกรงุยา่งกุง้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง) 
น าท่านเดนิทางผ่านชม พระเจดยีส์เุล (Sule Pagada) (ถา้ตอ้งการเขา้ชม มคี่าใชจ้่ายเพิม่  2 USD/PAX) องค์
พระเจดยีส์งูถงึ157ฟตุ ตัง้อยูใ่จกลางกรงุยา่งกุง้สรา้งอทุศิใหแ้กส่เุลนัตหนึง่ในสีนั่ตทีเ่กีย่วขอ้งกบัต านานของพระ
มหาเจดยีช์เวดากอง น าท่านชม เจดยีเ์จ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวาม
สวยงามทีส่ดุ มขีนตาทีง่ดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกันซึง่แตกต่างกับศลิปะของ
ไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศลิปะพม่าทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค์70เมตร จากนัน้ขับรถ
ชมตัวเมอืงยา่งกุง้ชมวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรงุยา่งกุง้  

จากนั้นน าท่านไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหท้่านไดล้องชมิของว่าง
สดุอรอ่ยไปพรอ้มกบับรรยากาศทีห่รหูราและโรแมนตกิ ใหท้า่นไดเ้ก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรม
เรอืแหง่นี ้



จากนั้นน าท่านกราบนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองค าคู่บา้นคู่เมือง
ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้มหา
เจดยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในพมา่สถานทีแ่หง่นี้มลีานอธฐิานจดุทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถน าดอกไมธ้ปู
เทยีนไปไหวเ้พือ่ขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากองณลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี้รอบ
องคเ์จดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวัน
เกดิตนจะเป็นสริมิงคลแกช่วีติพระเจดยีน์ีไ้ดรั้บการบรูณะและตอ่เตมิโดยกษัตรยิห์ลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ย
แผ่นทองค าทัง้หมดน ้าหนักยีส่บิสามตัน ภายในประดษิฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้
และเครือ่งอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์อ่นทัง้สามพระองค์ บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและ อัญมณีตา่งๆ
จ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ท่านจะไดช้มความงามของวหิารสีท่ศิซึง่ท าเป็น
ศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิน้ทีร่วมกนัขึน้เป็นสว่นหนึง่
ของพุทธเจดยีล์ว้นมตี านานและภมูหิลังความเป็นมาทัง้สิน้ ชมระฆงัใบใหญท่ีอ่งักฤษพยายามจะยดืเอาไปแตเ่กดิ
พลัดตกแม่น ้ายา่งกุง้เสยีกอ่น อังกฤษกูเ้ท่าไหรก่็ไมส่ามารถน าขึน้จากแมน่ ้าไดภ้ายหลังชาวพมา่ชว่ยกันกูข้ ึน้มา
แขวนไวท้ี่เดมิ จงึถอืเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซี ึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง3ครัง้แลว้
อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งสมความปรารถนา จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชม
แตล่ะจดุ ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ 

วนัทาม ิอตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ
ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจวีะรัง ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทาม ิตรุะโต 
อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา
*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ีแ่ปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ **

พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นเมนสูดุพเิศษ รา้นชาบ ูSeafood City Hot Pot 

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง

วันเกดิ อาทติย ์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
สัตว์

สัญลักษณ์
ครุฑ เสอื สิงห ์ ช้างมงีา ช้างไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค



หลังจากนัน้ท าทา่นเขา้พักโรงแรม  Lotte Hotel ระดบั 5 ดาว 

วนัที ่3     ยา่งกุง้-กรงุเทพฯ      (B/L/-) 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ โรงแรม  
น าคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจ๊ก(Bogyoke Market) ซึง่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลายของ
สนิคา้ของฝากของทีร่ะลกึมากมายราคาถกู อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขม่กุ เครือ่งเงนิ เครือ่งหวายงาน
ฝีมอืเชน่ผา้ปโูตะ๊ทีม่คีวามสวยงามและราคาถกูมากผา้โสรง่หญงิชายทีม่ลีวดลายงามมาก 

น าท่านชม พระเจดยีโ์บตะตอง ซึง่เป็นเจดยีท์ีส่รา้งขึน้เพือ่รับพระเกศาธาตุกอ่นทีน่ าไปบรรจุในพระเจดยีช์เวดา
กอง เมือ่พระเกศาธาตุได ้ถูกอัญเชญิขึน้จากเรอื ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ี่พระเจดยีโ์บตะตองแห่งนี้ก่อน พระ
เจดยีแ์ห่งนี้ไดถู้ก ท าลายในระหวา่งสงครามโลกครัง้ที่2และไดร้ับการปฏสิังขรณ์ขึน้มาใหมโ่ดยมคีวามแตกตา่ง
กับพระเจดยีท์ั่วไปคอืออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในไดโ้ดยอัญเชญิพระ
บรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจนสว่นผนังใตฐ้านเจดยีไ์ดน้ าทองค าและ

ของมคี่าตา่งๆทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์น าทา่นสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”

(นัตโบโบย)ี ซึง่ชาวพมา่ใหค้วามเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชือ่วา่อธฐิานสิง่ใดจะสมความปรารถนา 
จากนัน้น าทา่นขอพรจาก เทพกระซบิ  



เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พเิศษเมนูสลัดกุง้มังกร เป็ดปักกิง่ ) 

น าทา่นชม เจดยีเ์จ๊าทัตจ ี(Kyauk Htat Gyi) หรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็นพระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ มขีนตาที่
งดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกนัซึง่แตกตา่งกบัศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธ
ไสยาสน์เป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามโดยมขีนาดความยาวขององค7์0เมตร จากนัน้ขับรถชมตัวเมอืงย่างกุง้ชมวถิชีวีติ
ความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลางกรงุยา่งกุง้  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปสกัการะที ่ พระหนิออ่น (เจ๊าดอจ)ี ซึง่เป็นพระพุทธรปูทีแ่กะสลักจากหนิออ่นทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีส่ดุในพมา่มนี ้าหนักถงึ 60 ตัน สงู 37 ฟตุ แกะสลักโดยชา่งชาวเมอืงมัณฑะเลย ์ซึง่ถอืวา่เป็นชา่งทีฝี่มอืดี
ทีส่ดุของพม่าแลว้น าท่านชม ปางชา้งเผอืก ทีเ่ป็นชา้งคู่บา้นคู่เมอืงของพม่ามสีขีาวเผอืกตลอดทัง้ตัวจ านวน 3 
เชอืก ตอ้งตามคชลักษณะของชา้งเผอืกทกุประการ  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ชอ้ปป้ิงซือ้ของฝากคนทางบา้นทีห่า้งสรรพสนิคา้ Market Place   
ไดเ้วลาอันสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

17.35 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ Myanmar National Airlines เทีย่วบนิที ่UB 017 
19.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิหลังจากนัน้เดนิทางกลับ นครสวรรค ์

23.00 น. คณะเดนิทางถงึ สถานอมตะธรรมพรหมพทุธปัญโญ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

******************************************************************************************** 



ก ำหนดกำรเดนิทำง โรงแรม ระดบั 5 ดำว รำคำ พกัเดีย่ว ทิปไกด์+คนขบัรถ 
7-9 มิถุนำยน 2556 Lotte Hotel 16,999 2,500 400 

สิง่ทีเ่รามอบใหล้กูคา้ VIP ทกุทา่น นอกเหนอืจากทวัรป์กต ิ

นอน โรงแรม 5 ดาว ทกุกรุ๊ปที ่Lotte Hotel Lake Yangon 
แถม Buffet Shabu 1 มือ้ทีร่า้น Seafood City Hot Pot   
แถม Afternoon Tea ที ่โรงแรมเรอื Vintage Luxury Yacht Hotel 
แถมเมนูพเิศษ กุง้แมน่ ้าเผา และสลัดกุง้มังกร เป็ดปักกิง่ 1 มือ้

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
➢ คา่ตัว๋เครือ่งบนิกรงุเทพ – ยา่งกุง้ – กรงุเทพ โดยสายการบนิ Myanmar National Airline (UB)
➢ น ้าหนักกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 7 กก โหลดกระเป๋าไดอ้กี 30 กก
➢ คา่รถน าเทีย่วตลอดทรปิ และ รถรับ - สง่ กรงุเทพ - นครสวรรค์
➢ คา่ประกนัการเดนิทางตามทีรั่ฐบาลพมา่ก าหนด ส าหรับผูเ้ดนิทางทีม่อีายรุะหวา่ง 1-60 ปี (แตถ่า้ผูเ้ดนิทางมี

อายเุกนิ 60 -75 ปี จา่ยเพิม่ทา่นละ 800 บาท และถา้เกนิ 75 ปีขึน้ไปจา่ยเพิม่ทา่นละ 1800 บาท )
➢ คา่รักษา  พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท
➢ คา่รถกระบะขึน้พระธาตอุนิทรแ์ขวน (ในกรณีมผีูเ้ดนิทางมากกวา่ 15 ทา่นขึน้ไป ทางบรษัิทฯจัดเป็นรถเชา่

เหมาคนัสว่นตวัใหค้ณะของทา่น แตถ่า้คณะของทา่นมจี านวนผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่นี้ ทางบรษัิทฯใชร้ถประจ า
ทาง จอยรว่มกบัคณะอืน่

➢ คา่ไกดแ์ละคา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ
➢ คา่โรงแรมทีพั่กระดบั 5 ดาว และโรงแรมทีพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวน หอ้งละ 2 ทา่น
➢ คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ

➢ คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
➢ คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 400 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *เก็บทีส่นามบนิสวุรรณภมู*ิ
➢ คา่วซีา่ส าหรับคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชว้ซีา่)

➢ คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่โทรศพัทท์างไกล

คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง

➢ ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%

การส ารองทีน่ ัง่ และการช าระเงนิ
• ส ารองทีน่ั่ง พรอ้มช าระมดัจ าทา่นละ 5,000 บาท

• สว่นทีเ่หลอืช าระทัง้หมด 15 วนัท าการกอ่นออกเดนิทาง

การแจง้ยกเลกิ
• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 5,000 บาท

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วนักอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทวัรท์ัง้หมด

• การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วนักอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด



หมายเหต ุ

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมเีหตจุ าเป็น เนือ่งจากการยกเลกิของ
เที่ยวบนิ การล่าชา้ของเที่ยวบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอืดว้ยสาเหตุอืน่ๆ ที่อาจเกดิขึน้ได ้ทัง้นี้ทาง
บรษัิทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศหรอื
หา้มเขา้ประเทศในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธมใิหผ้า่นขัน้ตอนพธิกีารตรวจคนเขา้-ออกนอกเมอืง จากเจา้หนา้ทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนื่องมาจากผูเ้ดนิทางมสีิง่ผดิกฎหมายเอกสารการเดนิทางไมถ่กูตอ้ง และ
ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลอืน่ใดก็ตามทีท่างเจา้หนา้ทีไ่ดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด

- การนัตอีอกเดนิทางทกุกรุป๊ แตถ่า้ผูเ้ดนิทางนอ้ยกวา่ 30 ทา่นขึน้ไป
- บรกิารน ้า ผา้เย็น ตลอดการเดนิทาง
- โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นส าคญั

สิง่ทีค่วรเตรยีมไป 
สมัภาระสว่นตวั เชน่ เสือ้แขนยาว, รองเทา้สวมใสส่บาย, หมวก, ยารักษาโรค รวมทัง้คนรูใ้จ 

เอกสารในการเดนิทาง 
พาสปอรต์ ทีม่อีายเุหลอืใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

“บญุ ทาํชาตเิดยีวใชไ้ดเ้ป็นอสงไขย”

089-692-3524 อ.เบน๊ซ์

081-604-1343 คณุเกง่

ตดิตอ่สอบถามไดท้ี�




