
 

 



 

04.15น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร ์สาย
การบนินกแอร ์

  พบเจา้หนา้ที!ของทางบรษัิทฯ  คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก  
06.20น.  เหนิฟ้าสู ่กรงุยา่งกุง้ ประเทศพมา่ โดย สายการบนินกแอร ์เที"ยวบนิที" DD 4230  
07.05น.  ถงึสนามบนิเมงกาลาดอน กรุงย่างกุง้(เวลาที!ประเทศพม่าชา้กว่าประเทศไทย 30 นาที) 

หลังจากผา่นพธิกีารทางศลุกากรและตรวจคนเขา้เมอืงแลว้พรอ้มตรวจเช็คสัมภาระกอ่นออก
เดนิทาง (กอ่นออกเดนิทางทางมคัคเุทศกจ์ะแจกเทพทันใจใหแ้กท่า่นเพื!อความเป็นสริมิงคล
กอ่นออกเดนิทาง)  

   จากน ั)นนาํทา่นไปรบัประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร ตม้ยํากุง้ รา้นอาหารพื8นเมอืงชื!อดัง
ของพมา่ บรกิารดว้ยอาหารติ!มซําสไตลพ์มา่ 

 

 

 

 

 

 

 

   จากนั8นนําทา่นเดนิทางไปชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ี หรอื พระนอนตาหวาน ซึ!งเป็นพระที!มคีวาม
สวยงามที!สุด มขีนตาที!งดงามพระบาทมภีาพมงคล108ประการและพระบาทซอ้นกัน ซึ!ง
แตกตา่งกบัศลิปะของไทยที!ประดษิฐานพระพุทธไสยาสนเ์ป็นศลิปะพมา่ที!งดงามโดยมขีนาด
ความยาวขององค ์70เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

  

วนัแรก       กรงุเทพฯ - ยา่งกุง้         



 

  จากนั8นนําทา่นกราบนมัสการพระมหาเจดยีช์เวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระ
เจดยีท์องคําคู่บา้นคูเ่มอืงประเทศพมา่อายกุวา่สองพันหา้รอ้ยกว่าปี เจดยีท์องแห่งเมอืงดา
กอง หรอื ตะเกงิ ช ื!อเดมิของเมอืงยา่งกุง้มหาเจดยีท์ี!ใหญ่ที!สุดในพมา่สถานที!แหง่นี8มลีานอธิ
ฐานจดุที!บเุรงนองมาขอพรกอ่นออกรบทา่นสามารถนําดอกไมธ้ปูเทยีนไปไหวเ้พื!อขอพรจาก
องคเ์จดยีช์เวดากองณลานอธษิฐานเพื!อเสรมิสรา้งบารมแีละสริมงคลนอกจากนี8รอบองคเ์จดยี์
ยังมพีระประจําวันเกดิประดษิฐานทั8งแปดทศิรวม8องคห์ากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงนํ8าพระ
ประจําวันเกดิตนจะเป็นสริมิงคลแก่ชวีติพระเจดียน์ี8ไดรั้บการบูรณะและต่อเตมิโดยกษัตรยิ์
หลายรัชกาลองคเ์จดยีห์อ่หุม้ดว้ยแผ่นทองคําทั 8งหมดนํ8าหนักยี!สบิสามตัน ภายในประดษิฐาน
เสน้พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจา้จํานวนแปดเสน้และเครื!องอัฐบรขิารของพระพุทธเจา้องค์
กอ่นทั 8งสามพระองค ์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆจํานวนมากและยังมี
เพชรขนาดใหญป่ระดับอยูบ่นยอดเจดยี ์ทา่นจะไดช้มความงามของวหิารสี!ทศิซึ!งทําเป็นศาลา
โถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้นเป็นชั 8นๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทกุชิ8นที!รวมกัน
ขึ8นเป็นสว่นหนึ!งของพทุธเจดยีล์ว้นมตํีานานและภมูหิลังความเป็นมาทั 8งสิ8น ชมระฆังใบใหญท่ี!
อังกฤษพยายามจะยดืเอาไปแต่เกดิพลัดตกแม่นํ8าย่างกุง้เสียก่อน อังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่
สามารถนําขึ8นจากแม่นํ8 าไดภ้ายหลังชาวพม่าช่วยกันกูข้ ึ8นมาแขวนไวท้ี!เดิม จึงถือเป็น
สัญลักษณแ์หง่ความสามัคคซี ึ!งชาวพมา่ถอืวา่เป็นระฆังศักดิBสทิธิBใหต้รีะฆัง3ครั 8งแลว้อธษิฐาน
ขออะไรก็จะไดดั้!งสมความปรารถนา จากนั8นใหท้า่นชมแสงของอัญมณีที!ประดับบนยอดฉัตร
โดยจดุชมแตล่ะจดุ ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนํี8าเงนิ, สสีม้, สแีดง 
เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
วันทาม ิอุตตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกสุนัธงั สวุรรณะ ตันตัง ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิัง โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 
ธัสสะต ิตตยัิง กสัสปัง พุทธจวีะรัง ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิอหัง 

วันทาม ิตุระโต อหัง วันทาม ิธาตโุย อหัง วันทาม ิสพัพะทา อหัง วันทาม ิสริะสา 
 

*** อธษิฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี!แปลวา่ชยัชนะและความสาเร็จ *** 
 

                       บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดากอง 



 

 

เที"ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร(พเิศษเมนูสลัดกุง้มังกร เป็ดปักกิ!ง ) 

 

 

 

 

 

 

บา่ย  จากนั8นนําทา่นนําทา่นไปชมวดังาทตัจ ี เป็นวัดที!สรา้งขึ8นตั 8งแตส่มัยเมื!อ 2,500 ปีกอ่น เป็น 1 
ใน 10 วัด ที!มชี ื!อเสยีงของพมา่ จากนั8นนําทา่นชม พระเจดยีโ์บตะตอง ซึ!งเป็นเจดยีท์ี!สรา้ง
ขึ8นเพื!อรับพระเกศาธาตุก่อนที!นําไปบรรจุในพระเจดยีช์เวดากอง เมื!อพระเกศาธาตุได ้ถูก
อัญเชญิขึ8นจากเรอื ไดนํ้ามาประดษิฐานไวท้ี!พระเจดยีโ์บตะตองแหง่นี8กอ่น พระเจดยีแ์หง่นี8ได ้
ถูก ทําลายในระหว่างสงครามโลกครั8งที!2และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ขึ8นมาใหม่โดยมคีวาม
แตกตา่งกบัพระเจดยีทั์!วไปคอืออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยีม์โีครงสรา้งโปรง่ใหค้นเดนิเขา้ไป
ภายในไดโ้ดยอัญเชญิพระบรมธาตุไวใ้นผอบทองคําใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นได ้
ชดัเจนสว่นผนังใตฐ้านเจดยีไ์ดนํ้าทองคําและของมคีา่ตา่งๆที!มพีุทธศาสนกิชนชาวพมา่นํามา
ถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์นําทา่นสกัการะขอพรจาก “เทพทนัใจ”

””

”(นตัโบโบย)ี ซึ!งชาวพมา่ให ้
ความเคารพอยา่งมากและนยิมมาขอพร ดว้ยเชื!อวา่อธฐิานสิ!งใดจะสมความปรารถนา จากนั8น
นําทา่นขอพรจาก เทพกระซบิ  

16.00 น.  นําคณะไปชอ็ปปิ8 ง ตลาดโบโจก๊(Bogyoke Market) ซึ!งเป็นตลาดที!ใหญ่ที!สุดของพมา่
ความหลากหลายของสนิคา้ของฝากของที!ระลกึมากมายราคาถกู อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ 
หยก ไขม่กุ เครื!องเงนิ เครื!องหวายงานฝีมอืเชน่ผา้ปโูตะ๊ที!มคีวามสวยงามและราคาถกูมากผา้
โสร่งหญงิชายที!มลีวดลายงามมากจากนั8นขับรถชมตัวเมอืงย่างกุง้ ชมวถิชีวีติความเป็นอยู่
ของชาวบา้นยา่นใจกลางกรงุยา่งกุง้  

 

 

 

วันเกดิ อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์ 

สัญลกัษณ์ 

ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมงีา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั 'น พญานาค 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

17.00 น. รบัประทานอาหารเย็นเมนูสุดพเิศษ Seafood Buffet +Free Flow Beer กุง้มงักร
สดๆ ทานไดไ้มอ่ ั)น ที" Pan Pacific Hotel  

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น. ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

21.00 น. บนิลัดฟ้ากลับสู ่กรงุเทพมหานคร  โดยสายการบนิ นกแอร ์เที"ยวบนิที" DD 4239 

22.45 น. ถงึสนามบนิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 



 

กําหนดการเดนิทาง 

ยา่งกุง้ 1 วนั  

วนัเดนิทาง 
   ราคาผูใ้หญ ่ไมม่รีาคา

เด็ก 
ราคาทารก ที"น ั"ง 

 4 เม.ย.63  4,884.00 2,900.00 21 

 11 เม.ย.63  4,884.00 2,900.00 21 

 18 เม.ย.63  4,444.00 2,900.00 21 

 25 เม.ย.63  4,444.00 2,900.00 21 

 1 พ.ค. 63 (Bus1)  4,998.00 2,900.00 21 

 1 พ.ค. 63(Bus 2)  4,998.00 2,900.00 21 

 2 พ.ค. 63  4,998.00 2,900.00 21 

 3 พ.ค. 63  4,998.00 2,900.00 21 

 4 พ.ค. 63  4,998.00 2,900.00 21 

 6 พ.ค. 63(Bus 1)  4,998.00 2,900.00 21 

 6 พ.ค. 63(Bus 2)  4,998.00 2,900.00 21 

 6 ม.ิย. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 13 ม.ิย. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 20 ม.ิย. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 27 ม.ิย. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 4 ก.ค. 63(Bus1)  4,998.00 2,900.00 21 

 4 ก.ค. 63(Bus2)  4,998.00 2,900.00 21 

 5 ก.ค. 63(Bus1)  4,884.00 2,900.00 21 

 5 ก.ค. 63(Bus2)  4,884.00 2,900.00 21 



 

 

 

 

 

 6 ก.ค. 63(Bus1)  3,998.00 2,900.00 21 

 6 ก.ค. 63(Bus 2)  3,998.00 2,900.00 21 

 7 ก.ค. 63(Bus1)  3,998.00 2,900.00 21 

 7 ก.ค. 63(Bus2)  3,998.00 2,900.00 21 

 11 ก.ค. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 18 ก.ค. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 25 ก.ค. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 8 ส.ค. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 12 ส.ค. 63(Bus1)  4,444.00 2,900.00 21 

 12 ส.ค. 63(Bus2)  4,444.00 2,900.00 21 

 22 ส.ค. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 29 ส.ค. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 5 ก.ย. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 12 ก.ย. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 19 ก.ย. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 26 ก.ย. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 3 ต.ค. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 10 ต.ค. 63  3,998.00 2,900.00 21 

 23 ต.ค. 63  4,884.00 2,900.00 21 

 24 ต.ค. 63  4,884.00 2,900.00 21 



 

อตัราคา่บรกิารนี)รวม 
� คา่ตัRวเครื!องบนิกรงุเทพ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพ โดยสายการบนิ NOK AIR (DD) ไมม่นํี )าหนกั

กระเป๋า  
� คา่รถนําเที!ยวตลอดทรปิ         
� คา่รักษาพยาบาล(Accident medical Expense) วงเงนิทา่นละ 500,000 บาท  
� หัวหนา้ทัวรไ์ทย และไกดท์อ้งถิ!น(พูดภาษาไทย) ที!มคีวามชาํนาญคอยดแูลทา่นตลอดการเดนิทาง 

คา่ไกดท์อ้งถิ!น (กรณีมผีูเ้ดนิทางครบ 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ จะมหีวัหนา้ทวัรใ์ห ้1 ทา่น แตถ่า้
ไมถ่งึ ลูกคา้เดนิทางเอง มไีกดไ์ทยรอรบัที"สนามบนิยา่งกุง้  ) 
คา่เขา้ชมสถานที!ตา่งๆ ตามรายการ 

� คา่อาหารตามมื8อที!ระบใุนรายการ     
� คา่ประกนัอบัุตเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื!อนไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี)ไมร่วม 
� คา่ทปิคนขับรถ และมัคคเุทศกท์อ้งถิ!น ทา่นละ 2,000 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น *เก็บพรอ้ม

ราคาทวัร*์ 
� คา่วซีา่สําหรับคนตา่งชาต ิ(คนไทยไมใ่ชว้ซีา่) 
� คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที!ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่

โทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต  
� ภาษีมูลคา่เพิ!ม 7% 

 
การสํารองที"น ั"ง และการชําระเงนิ 

� สํารองที!นั!ง ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นเดนิทาง พรอ้มชําระมัดจําทา่นละ 3,000 บาท 
� สว่นที!เหลอืชําระทั 8งหมด 10 วนัทําการกอ่นออกเดนิทาง 

 
การแจง้ยกเลกิ 

� การแจง้ยกเลกิ ภายใน 20 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 3,000 บาท 
� การแจง้ยกเลกิ ภายใน 15 วันกอ่นออกเดนิทาง เสยีคา่บรกิารทา่นละ 50% ของราคาทัวร์

ทั 8งหมด 
� การแจง้ยกเลกิ ภายใน 10 วันกอ่นออกเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิBในการคนืเงนิคา่ทวัร์

ทั 8งหมด 

หมายเหต ุ
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBในการเปลี!ยนแปลงรายการทัวรไ์ดต้ามความเหมาะสมหากมีเหตุจําเป็น 

เนื!องจากการยกเลกิของเที!ยวบนิ การลา่ชา้ของเที!ยวบนิ สภาพอากาศ การจราจร การเมอืง หรอื
ดว้ยสาเหตุอื!นๆ ที!อาจเกดิขึ8นได ้ทั 8งนี8ทางบรษัิทฯ จะยดึถือผลประโยชน์ และความปลอดภัย
ของท่านเป็นสําคัญ และทางบรษัิทขอสงวนสทิธิBในการไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายที!อาจเกดิขึ8น
เนื!องจากเหตุการณ์ดังกล่าวบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการออกนอกประเทศหรือหา้มเขา้
ประเทศในกรณีที!ท่านถูกปฏิเสธมิใหผ้่านขั 8นตอนพิธีการตรวจคนเขา้-ออกนอกเมือง จาก
เจา้หนา้ที!กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 8งในประเทศ และตา่งประเทศ อันเนื!องมาจากผูเ้ดนิทางมสีิ!งผดิ
กฎหมายเอกสารการเดนิทางไม่ถูกตอ้ง และความประพฤตสิ่อไปในทางเสื!อมเสีย หรือดว้ย
เหตุผลอื!นใดก็ตามที!ทางเจา้หนา้ที!ไดพ้จิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิBในการไม่คนืเงนิ
คา่ทวัรท์ั 8งหมด 

� โปรแกรมอาจเปลี!ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถอืประโยชนล์กูคา้เป็นสําคัญ 


