
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ออกในนามกลาง “Club Myanmar” 
โดยสายการบนินกแอร/์เมียนมารแ์อรเ์วย/์แอรเ์อเซยี 

 

 

 

ย่างกุง้ อดีตเหมืองหลวงเก่า ราชธานีอนัรุ่งเรือง 

เจดียช์เวดากอง เจดียค์ู่บา้นคู่เมือง ศนูยร์วมจติใจชาวพม่า เป็นพระธาตุประจ าปีมะเมีย 

เจดียช์เวมอว์ดอว์ แห่งหงสาวดี เจดียท่ี์สงูท่ีสดุในแผ่นดินพม่า 

พระธาตุอนิทรแ์ขวน กอ้นหินมหศัจรรย ์เชื่อว่าพระอนิทรม์าแขวนไหว ้

อิม่อร่อย เมนูพเิศษ...กุง้แม่น า้หงสาวดี สลดักุง้มงักร เป็ดปักกิ่ง 
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รายละเอยีดการเดนิทาง 

       วนัที ่1 
กรงุเทพฯ-หงวาวด-ีพระราชวงับุเรงนอง-พระไฝเลือ่นไจท้ป์อลอ-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

04.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบินดอนเมือง
เคานเ์ตอรส์ายการบนินกแอร ์(DD) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและ
อ านวยความสะดวก 

06.20 น. ออกเดนิทางสูก่รุงยา่งกุง้ ประเทศพม่า โดยสายบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD4230 (06.20-

07.05) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงยา่งกุง้ หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีป่ระเทศ
พม่า ชา้กว่าประเทศไทยครึง่ชัว่โมง) น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงหงสาวด ีซ ึง่ในอดตีเป็นเมอืง
หลวงที่ เก่าแก่ที่สุดของมอญโบราณที่ย ิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี  น าท่านชม 

พระราชวงับุเรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ.2109 เพือ่ใชเ้ป็นศูนยก์ลางทางการปกครองและใช ้

ออกวา่ราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรง พระราชวังบเุรงนองไดถ้กูท าลายดว้ย
ฝีมือของพวกยะไข่กับตองอู ทิง้ใหพ้ระราชวังแห่งนี้รกรา้งลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษ ซึง่

พระราชวังเดมินั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ยังทรงพระเยาว์
และถูกจับเป็นตัวประกันอกีดว้ย ซึง่ในปี พ.ศ. 2533 มกีารคน้พบเสาและก าแพงเดมิทีถู่กฝัง
อยู่ในดนิ รัฐบาลพม่าจึงไดท้ าการขุดคน้และสรา้งพระราชวังบุเรงนองขึน้มาใหม่เพื่อเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว โดยถอดแบบจากของเดมิ จากนั้นน าท่านเขา้ชม วดัพระไฝเลือ่นไจท้ ์
ปอลอ (kyaikpawlaw) เป็นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรื่องเล่ากันว่าเป็น
พระพุทธรูปทีล่อยน ้ามาตดิอยูใ่กล ้ๆ วัด จากนั้นชาวพม่าไดเ้อาพระพุทธรปูมาประดษิฐานไวท้ี่

วัดแลว้ปิดทององค์พระทัง้องค์ ต่อมาในต าแหน่งทีห่างคิว้ไดม้จีุดๆเหมอืนไฝเกดิขึน้ จะปิด
ทองกีค่รัง้ก็ยังเกดิเป็นจุดด าๆอยู่ตลอด ทางวัดจงึไม่ไดปิ้ดทองตรงทีต่ าแหน่งไฝอกีเลย จงึ
เรยีกพระองคน์ี้กันวา่พระไฝเลือ่น 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนู กุง้แมน่ ้าหงสาวด,ีสลัดกุง้มังกร 
จากนัน้เดนิทางสู ่พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีตอ้งเปลีย่นเป็นรถ

ทอ้งถิน่ เมือ่ถงึหนา้โรงแรมน าทา่นเชค็อนิ เขา้สูท่ีพั่กสมควรแกเ่วลา พรอ้มกัน ณ จุดนัดพบ ล็

อบบีข้องโรงแรม พรอ้มน าท่านเดนิทางต่อไปยังพระธาตุอนิทรแ์ขวน (ประมาณ 5นาท)ี ชม

ทัศนียภาพพรอ้มสมัผัสความเย็น ซึง่จะเย็นขึน้เรือ่ยๆ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ่กั 
   พกัที ่Kyaik Hto Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

หลังอาหารค ่าเชญิท่านไปนมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบรเิวณ พระธาตุอนิทรแ์ขวน หรอื

กอ้นหนิทอง ซึง่เป็นเจดยีข์นาดเล็กสงู 5.5 เมตร ตัง้อยูบ่นศลิาใหญ่ปิดทอง ทีว่างหมิน่เหม ่

อยูบ่นหนา้ผา ซึง่ถอืวา่เป็นสิง่มหัศจรรย ์โดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอนิทรแ์ขวน

นี้ครบ 3 ครัง้ ผูนั้น้จะมแีตค่วามสขุ ความเจรญิ พรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะสมปรารถนาทุกประการ 

สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ส าหรับท่านทีต่อ้งการน่ังเป็นเวลานาน ทีบ่รเิวณ

ระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จ ้ท่านควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรอืกันลมหรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะ

รองน่ังเนื่องจากบรเิวณพืน้ทีม่คีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน์ี้เปิด ตลอดคนืแต่ปรตูเูหล็กทีเ่ปิด

ส าหรับสภุาพบรุษุจะเปิดถงึเวลา 22.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 
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วนัที ่2 

อนิทรแ์ขวน-เจดยีช์เวมอดอร-์พระพทุธไสยาสนช์เวตาเลยีง-เจดยีไ์จปุ๊่ น 
วดัซเวตอเมยีต-พระมหาเจดยีช์เวดากอง-ยา่งกุง้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 
  น าท่านชม เจดยีช์เวมอดอร ์หรอืพระธาตมุุเตา (1 ใน 5 สิง่ศกัด ิส์ทิธ ิข์องพมา่) ซึง่เป็น

เจดยีท์ีส่งูทีส่ดุในหงสาวดสีญัลักษณ์ยนืยันความเจรญิรุง่เรอืง อกีทัง้ยังเป็นเจดยีค์ู่บา้นคูเ่มอืง

ของกรงุหงสาวดมีาชา้นาน น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีง พระพทุธรปูนอน
ทีม่พีุทธลักษณะทีส่วยงามในแบบของมอญ เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของพมา่ อกีทัง้ท่าน
สามารถเลอืกหา เครือ่งไมแ้กะสลัก ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายตลอดสองขา้งทาง 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 น าทา่นชม เจดยีไ์จปุ๊่ น ซึง่บูรณะเมอืง พ.ศ.2019 มพีระพุทธรปูปางประทับนังโดยรอบทัง้ 4 

ทศิประกอบดว้ย องค์สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพักตร์ไปทางทิศ

เหนือ) กับพระพทุธเจา้ในอดตี สามพระองคค์อื พระพทุธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้ง
โดยสีส่าวพีน่อ้งทีอ่ทุศิตนใหก้ับพระพุทธศาสนา สรา้งพระพุทธรปูแทนตนเอง และสาบานตน

ไมข่อ้งแวะบรุษุเพศ จากนัน้น าทา่นชม วดัซเวตอเมยีต หรอืเมยีดเซดอร ์(วัดพระเขีย้วแกว้
จุฬามณี) พระเจดียแ์ห่งวัดนี้ มคีวามงดงามทางพุทธศลิป์เป็นอย่างยิง่ เพราะเป็นการสรา้ง
โดยรวมเอาสถาปัตยกรรมของพม่าในยุคต่างๆ มาผสมผสานเขา้ดว้ยกัน องคเ์จดียเ์ป็นทรง

ปราสาทแปดเหลีย่มปลายยอดเจดียป์ระดับดว้ยทองค าแทภ้ายในองค์เจดยี์ประดับตกแต่ง
อย่างวจิิตร กลางโถงเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้อันศักดิ์สทิธิ ์จากนั้นน าท่าน
นมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดยี์คู่บา้นคู่เมอืงพม่า ที่มอีายุกว่า 2,500 ปี 

เป็นทีป่ระดษิฐานพระเกศาธาตุ 8 เสน้ ของพระพทุธเจา้ องคพ์ระเจดยี ์สรา้งดว้ยทองค าหนัก 
2 ตัน ขนาดเทา่ไขไ่กป่ระดับดว้ยเพชร 5,548 เม็ด รวมถงึทับทมิไกบ่นยอดเจดยี ์ซึง่มทีัง้ผูค้น
ชาวพมา่ และชาวต่างชาตมิากมายพากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคนือย่าง

ไมข่าดสาย 
เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
   พกัที ่Taw Win Garden Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 
 

 

วนัที ่3 

ยา่งกุง้-พระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ-ีตลาดสกอ๊ต-เจดยีส์เุลย-์เจดยีโ์บดาทาวน-์เทพทนัใจ 
วดับารม-ีวดัพระหนิออ่น-ชา้งเผอืก 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ีเป็นพระพุทธรูปนอนทีม่คีวามยาว 55 ฟุต สูง 
16 ฟุต ซึง่เป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 
ประการ จากนั้นน าท่านเลอืกซือ้สนิคา้ที่ ตลาดสก๊อต ซึง่สรา้งโดยชาวสก๊อต สมัยเมือ่ครัง้

พม่ายังเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลกึพื้นเมืองได ้
มากมายในราคาถกู เชน่ ไม ้และงาชา้งแกะสลัก พระพุทธรปูไมห้อมแกะสลัก แป้งทานาคา 

ผา้ปักพืน้เมอืงและเครือ่งเงนิ จากนั้นน าท่านผ่านชมทัศนียภาพและเก็บความประทับใจของ 
เจดยีส์ุเลย ์ซึง่เป็นเจดยีท์รงแปดเหลีย่มกลางเมอืงยา่งกุง้ สรา้งในสมัยทีอ่ังกฤษยังปกครอง
พมา่อยู ่เปรยีบดั่งหัวใจของยา่งกุง้ น าทา่นชม เจดยีโ์บดาทาวน ์สรา้งโดยทหารพันนายเพือ่

บรรจุพระบรมธาตทุีพ่ระสงฆอ์นิเดยี 8 รปู ไดน้ ามา 2,000 ปีกอ่น ในปี พ.ศ. 2486 เจดยีแ์หง่นี้
ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองค์จงึพบโกศทองบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม
ธาตุอีก 2 องค์ พระพุทธรูปทองเงนิ ส ารดิ700 องค ์จารกึดนิเผาภาษาบาลี และตัวหนังสอื

พราหมณ์อนิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีป์ระกอบดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม มี
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มมุส าหรับฝึกสมาธ ิน าท่านนมัสการ เทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพมา่และชาวไทย 

ทีน่ยิมไหวข้อพรและเพือ่ความเป็นสริมิงคล 

 กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนู เป็ดปักกิง่ 
น าทา่นชม วดับารม ีสกัการะพระเกศาของพระพทุธเจา้ ทีเ่ชือ่วา่ยังมชีวีติอยูจ่รงิ ดว้ยองคพ์ระ

เกศาธาตุนี้เมือ่น ามาวางบนมอื จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังมชีือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองค์
พระบรมสารรีกิธาตุไวม้ากที่สดุดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารบีุตร และองคพ์ระ

อรหันตต์่างๆ จากนั้นน าท่านชม วดัพระหนิอ่อน ซึง่เป็นวัดทีม่พีระพุทธรปูท าจากหนิอ่อนที่
ใหญ่ทีส่ดุในโลก และน าท่านชม ชา้งเผอืก ทีม่ลีักษณะทัง้ 9 ประการตรงตามต าราโบราณ 
ซึง่หาชมไดย้ากในปัจจุบัน สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิมงิกะลาดง 

เพือ่เดนิทางกลับกรงุเทพฯ 

19.00 น. ออกเดนิทางจากกรงุยา่งกุง้ กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนินกแอร ์ 

เทีย่วบนิที ่DD4238 (19.00-20.15) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 

20.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง/คา่บรกิาร ผูใ้หญ ่ เด็ก พกักบัผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว 

17-19 ต.ค.58 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

30 ต.ค.-01 พ.ย.58 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

06-08 พ.ย.58 14,900.- 14,900.- 4,000.- 

13-15 พ.ย.58 14,900.- 14,900.- 4,000.- 

27-29 พ.ย.58 14,900.- 14,900.- 4,000.- 

05-07 ธ.ค.58 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

10-12 ธ.ค.58 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

11-13 ธ.ค.58 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

19-21 ธ.ค.58 15,900.- 15,900.- 4,000.- 

26-28 ธ.ค.58 16,900.- 16,900.- 4,000.- 

01-03 ม.ค.59 16,900.- 16,900.- 4,000.- 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพ่ักหอ้งคู ่ดงัทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั 
 คา่อาหาร ดงัทีร่ะบุในรายการ 

 คา่เขา้ชม ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่รถน าเทีย่ว ดงัทีร่ะบุในรายการ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิาร ์คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลงั 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ วนัละ่ 200 บาท/ทา่น 

   ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% และภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 
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หมายเหตุ  

1.กรณีที่จองทัวร ์ตอ้งขอรับ มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ี่จะเดนิทาง และช าระ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 15วนักอ่นเดนิทาง 

2.การยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษัิทกอ่นเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 

 3.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจ านวนอย่างนอ้ย 

15 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 4.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์

และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

5.บรษัิทจะไม่รับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทุกกรณี  

6.ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอรต์เล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่่านอาจจะถูกปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการท่องเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหมู 

 7.บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์ี่เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ

ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิม่ที่เกดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญ

หาย ความลา่ชา้หรอือบุัตเิหตตุา่ง ๆ 

 8.ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามัน หรือ
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณด์งักลา่ว 

 9.เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 10.โปรแกรมอาจเปลยีนแปลงสถานทีไ่ดต้ามความเหมาะสม จากสภาพอากาศหรอืเหตฉุุกเฉินตา่งๆ ขึน้อยู่ ณ หนา้งาน

นัน้ๆ 
 11.ภาพที่ใชใ้นการประกอบการท าโปรแกรมใชเ้พื่อความเขา้ใจในมุมมองสถานที่ท่องเที่ยว ภาพใชเ้พื่อการโฆษณา

เท่านัน้ 
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RESERVATON FORM 

Date : 

Name:  Tel: MB: 

Address :   E-mail 

    

Tour Code:  Program :  

Airline:  Period: No of Room :  

Price: Pax : Adult : CHD wz Bed : 

DHD w/o Bed : 

 

Name of Passenger (ระบเุป็นภาษาองักฤษ ตรงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง )  

NO Status Name Family Name Date of 

Birth 

Member 

No. 

      

      

      

      

      

      

 

Special  Request  

 
 


