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PRO HAI JAI…ยา่งกุง้-หงสาวดี-สิเรียม 3 วนั 2 คืน โดย นกแอร ์(DD)  

พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว 2 คืน  

เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบูสไตลพ์ม่า + กุง้เผา  

บรกิารน ้าดื่มบนรถ และผา้เยน็ทุกวนั 
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เง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวประเทศเมียนมา 

1. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าวีซ่าท่องเที่ยว ส  าหรบัการเดินทางเขา้ประเทศเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยว โดย

ท าผ่านระบบออนไลน์ (E-VISA) ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่า 50 USD/ท่าน ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมการช าระผ่านบตัรเครดิต 8 USD 

2. ผูเ้ดินทางจะตอ้งมีหลักฐานการไดร้บัวัคซีนครบ 2 เข็มข้ึนไป (พาสปอรต์วัคซีน หรือ เอกสาร

รบัรองการรบัวคัซีน) 

3. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าประกันอุบตัิเหตุและประกันโควิดกบัตวัแทนบริษัทประกนัของประเทศเมียน

มาที่ไดร้บัการรบัรองจากรฐับาลเมียนมา ค่าธรรมเนียมในการท าประกนั 

 อายุระหว่าง 1-60 ปี ราคาท่านละ 50 USD 

 อายุระหว่าง 61-75 ปี ราคาท่านละ 75 USD 

 อายุ 76 ปี ข้ึนไป ราคาท่านละ 100 USD 

ไม่รวมค่าธรรมเนียมการช าระผ่านบตัรเครดิต 8 USD 

4. ผูเ้ดินทางจะตอ้งท าการตรวจ ATK ที่สนามบินเมียนมา โดยจะตอ้งช าระค่าตรวจ 15,000 จา๊ด 

(ประมาณ 300 บาท) 

5. ผูเ้ดินทางจะตอ้งกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะไดร้บัแจกเอกสารดงักล่าวบน

เครือ่งบิน เพื่อท าการยืน่ที่สนามบิน 

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

ขอ้มูลอพัเดทล่าสุด 8 ก.ค. 2565 
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ตารางการเดินทาง 

วนัที่ สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พกั ระดบั 5 ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เยน็ 

วนัท่ีหน่ึง 

ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย –  

พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา –  

เจดียไ์จปุ่๊น – ยา่งกุง้ - พระนอนเจา๊ทตัจี –  

วดัพระหินอ่อน 

-   
PAN PACIFIC HOTEL  

ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสอง  

ยา่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา – ยา่งกุง้ 

– เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – 

ตลาดสกอ๊ต –พระมหาเจดียช์เวดากอง 

   
PAN PACIFIC HOTEL  

ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม ยา่งกุง้-ดอนเมืองฯ  - -  

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

ดอนเมือง (DMK)-ยา่งกุง้ (RGN) 6.30-07.15 DD900 50 นาที 

ยา่งกุง้ (RGN)-ดอนเมือง (DMK) 08.05-09.50 DD901 50 นาที 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วนัที่หน่ึง ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตมุุเตา –  

                   เจดียไ์จปุ่๊น – ยา่งกุง้ - พระนอนเจา๊ทตัจ ี– วดัพระหินอ่อน 

04.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 2 ประตู 6 

เคานเ์ตอรส์ายการบิน นกแอร ์(DD) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและ

เอกสาร  
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06.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ ประเทศพม่า เที่ยวบินที่ DD900 สายการบิน นกแอร ์(DD)  

07.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากรเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

(เวลาทอ้งถิ่นที่ประเทศพม่า ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ 

เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี 

อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

น าท่านร่วมท าบุญตักบาตร ณ วัดไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎก มีพระภิกษุและสามเณรจ า

พรรษา ณ วัดแห่งน้ีกว่า 500 รูป ท่านสามารถร่วมกันท าบุญถวายปัจจัยเพ่ือซ้ือขา้วสารส าหรับภิกษุ 

สามเณร ท่ีมาศึกษาพระไตรปิฏก ณ วดัแห่งน้ีได ้

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนูพิเศษ!! กุง้แม่น ้าเผาท่านละ 1 ตวั)  

จากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ี

สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ี

งดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้ง

ทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พมา่ ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก จากน้ันน าท่านนมสัการ 

เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือ

ว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงั

เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญ

และชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จดุอธิษฐานอันศักดิ์ สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กับยอด

ของเจดียอ์งค์ท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค า้จุนชีวิตใหเ้จริญรุง่เรอืงยิ่ งขึ้นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและ

ศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สู งกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุด

อธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงั

พ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศักด์ิ-สิทธ์โดยแท ้

และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี

โบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็

ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  
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น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 

500 ปี หันพระพักตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูป

เพ่ือแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบรกักบัชาย

หนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตวัของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลงมา และมี

การบรูณะข้ึนมาใหมจึ่งท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะแตกต่างจากองคอ่ื์นๆ 
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ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองยา่งกุง้ น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรือ  

พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครง

เหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่

และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือนยิ้ ม ดวงตาท าจากลูกแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทา

ขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” 

บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดง

ถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลกัษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณี

แวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

 

น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งกอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า พระ

หินอ่อนสรา้งในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนกอ้นใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงไดม้ีการแกะสลกัโดย

ช่างฝีมือชาวเมืองมณัฑะเลย ์เป็นพระพุทธรูปประทับนัง่พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  พระหัตถ์

ยกขึ้ นหนัฝ่าพระหตัถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในหอ้ง

กระจกติดแอรร์กัษาอุณหภูมิเน่ืองจากหินอ่อนเมื่อโดนความรอ้นอาจท าใหเ้กิดรอยรา้วได ้

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PAN PACIFIC HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 
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วนัที่สอง ยา่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ –  

                   เทพกระซิบ – ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 

ตั้งอยู่ริมแมน่ ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแมน่ ้าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดีย์

เยเลพญา เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้าเป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ 

ในยุคท่ีอาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพนักวา่ปีมาแลว้ เช่ือกนัว่าตอนท่ีสรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ า

การอธิษฐานขอใหน้ ้าอย่าท่วมถึงองค์เจดีย ์ถา้มีคนมากราบไหวจ้ านวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพ้ืนท่ี 

และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้ าการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซ่ึงท าใหผู้ค้นเกิดความเช่ือว่า

การมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะท าใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูป

เก่าแก่ทรงเคร่ืองจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก์ไมแ้กะสลักปิดทองค าทองเปลวท่ีมีความงดงาม และ

นมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพมา่มีความเช่ือวา่จะบนัดาลใหม้ีกินมีใชไ้มข่าด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบั

กรุงยา่งกุง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ตช์าบูสไตลพ์ม่า 

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ได้

น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ
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ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และ

จารึกดินเผาภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ย

กระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์จากน้ันน าท่านขอพร เทพทันใจ 

หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผู้

คุม้ครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัว่าเป็น "นัต" น้ัน มกัจะเป็นคนท่ีเคยสรา้ง

ความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกว่า ตายโหง  ท าใหว้ิญญาณยงัมี

ความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยังคงผูกพันกับผู้คนเบ้ืองหลัง ท าให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึง

กลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไป

ใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไป

แตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แคน้ี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตสัสะมิงรัตตะนัง 

พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 

 

น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 

ห้ามคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม้ จากน้ันใหท่้าน

อิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณา

นิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด 

เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้

ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง 

เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร์ และบาง

รา้นคา้ยงัไมเ่ปิดใหบ้ริการ) น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ  
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ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้

รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต มีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 

1100 กิโลกรมั ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาด

เท่าไขไ่ก่ น าท่านสู่ ลานอธิฐาน ซ่ึงเป็นสถานท่ีพระเจา้บุเรงนองมาขอพรก่อนท าการออกรบ ท่านสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองค์เจดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริ

มงคล ซ่ึงถือเป็นสถานท่ีส าคัญจุดหน่ึงของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง นอกจากน้ีรอบองค์เจดีย์ยังมีพระ

ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 
 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

 

 

 

 

 

 

บทสวดมนตบู์ชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 

วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 

ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พุทธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา  

ธาตโุย ธสัสะต ิอหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ  

สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี่แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 
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ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PAN PACIFIC HOTEL ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สาม ยา่งกุง้-ดอนเมือง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

08.05 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ท่าอากาศยานดอนเมิอง โดยสายการบิน นกแอร ์(DD) เที่ยวบินที่ DD901 

09.50 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่  

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง  

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเด่ียวจ่าย

เพ่ิม 

05-07 ส.ค. 65 

06-08 ส.ค. 65 
11,999 บาท 11,999 บาท 11,500 บาท 3,500 บาท 

12-14 ส.ค. 65 

13-15 ส.ค. 65 
12,500 บาท 12,500 บาท 11,900 บาท 3,500 บาท 

19-21 ส.ค. 65 

20-22 ส.ค. 65 

26-28 ส.ค. 65 

27-29 ส.ค. 65 

11,999 บาท 11,999 บาท 11,500 บาท 3,500 บาท 

02-04 ก.ย. 65 

09-11 ก.ย. 65 

16-18 ก.ย. 65 

23-25 ก.ย. 65 

11,999 บาท 11,999 บาท 11,500 บาท 3,500 บาท 

07-09 ต.ค. 65 

14-16 ต.ค. 65 
11,999 บาท 11,999 บาท 11,500 บาท 3,500 บาท 

21-23 ต.ค. 65 12,500 บาท 12,500 บาท 11,900 บาท 3,500 บาท 

28-30 ต.ค. 65 11,999 บาท 11,999 บาท 11,500 บาท 3,500 บาท 

 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทางโปรดสอบถาม ** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ /หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  
1,500 บาท/ทา่น *** 

 

 

 



 

RGN-HJ01-DD           UPDATE 11 JUL 22             

12                                ***ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านัน้*** 
 

อตัราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบินนกแอร ์(DD) 

 ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน ้ามนั ภาษีตัว๋ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเพ่ิมหากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนการเดินทาง) 
 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กิน 20 กิโลกรมัต่อ 1 ใบ (โหลดไดท่้านละ 1 ใบ)  
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั ยา่งกุง้ 2 คืน โรงแรมเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ (ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนูหรือสลบัม้ืออาหารตามสถานการณ)์ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 บริการน ้าด่ืมบนรถวนัละ 2 ขวด/ท่าน 

 ประกันภัยในการเดินทาง คุ ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณี ท่ีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ ค่า

รกัษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภัย ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไข

ของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครอง

อาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

อตัราน้ีไม่รวม 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1,500 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทริป  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่า / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

 ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การถูก

ปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 

 ในกรณีท่ีรฐับาลไทย และหรือ รฐับาลพม่า มีการเปล่ียนแปลงขอ้ก าหนด และหรือ เง่ือนไขในการกกัตวัเพ่ิมเติม การขอ

เรียกตรวจโรคเพ่ิมเตืม ทางผูเ้ดินทางจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายส่วนเกินขา้งตน้ 

 ค่าวีซ่าเขา้ประเทศพม่า E-VISA (วีซ่าท่องเท่ียว) ท่านละ 50 USD ใชเ้วลายื่นวีซ่า 7-10 วนัก่อนการเดินทาง ระยะเวลา

ในการยื่นวีซ่าไมนั่บรวมวนัเสาร-์อาทิตย ์และวนัหยุดราชการ ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัดุลพินิจของเจา้หนา้ท่ีสถานฑตูพมา่ 

 ค่าประกันการเดินทาง MYANMAR INSURANCE ใชใ้นการเดินทางเขา้ประเทศพม่า ซ่ึงท ากับบริษัทประกันของทาง

ประเทศพมา่ 
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-อายุ 1-60 ปี ค่าประกนัท่านละ 50 USD 

-อายุ 61-75 ปี ค่าประกนัท่านละ 75 USD 

-อายุ 75 ปีขึ้ นไป ค่าประกนัท่านละ 100 USD 

***หมายเหตุ*** ราคาค่าวีซ่า และ ค่าประกันการเดินทาง MYANMAR INSURANCE อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้

ข้ึนอยูก่บัค่าเงิน USD ในแตล่ะวนั 

เงื่อนไขการจองทวัร ์

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีไดท้ าการจองภายใน 3 วนั  ท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจ าแลว้

เท่าน้ัน  

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะน้ันทางบริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 ในกรณีท าการจองก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 14 วนั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน 

 ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางและเอกสารอื่นๆที่ใชใ้นการยืน่ของวีซ่าตอ้งส่งใหท้างบริษทัหลงัจากท าการจองและ

ช าระเงินเรียบรอ้ยภายใน 7 วนั ยกเวน้กรณีที่ท  าการจองนอ้ยกว่า 14 วนัก่อนการเดินทางลูกคา้จะตอ้งช าระ

เงินพรอ้มทั้งส่งเอกสารทนัที 

 เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋หมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล ์และที่นัง่จะเป็นการ RAMDOM จึงไม่สามารถลอ๊ค

ที่นัง่ได ้ผูเ้ดินทางอาจจะไม่ไดท้ี่นัง่ตดิกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของทางสายการบิน 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่า

ตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

 ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสาร

ไปยงัสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ

ด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับการ

พิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  
 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวั ร ์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
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 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไมร่บัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน 

การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ีไมไ่ดเ้กิดข้ึนจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

 ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเกิดขึ้ น ค่าเสียความรูสึ้ก หรืออ่ืนๆใดก็ตาม ในกรณีท่ี เกิดเหตุจ าเป็น

สุดวิสยัอนัสืบเน่ืองมาจากการปิดสนามบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามท่ี

ไมไ่ดเ้กิดข้ึนจากความผิดพลาดของทางบริษัท  

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ ส าหรบั จ  านวนผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป ออกเดินทางไดแ้น่นอน ถา้จ  านวนผูเ้ดินทาง 

10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแต่จะมี ไกดท์ ้องถิ่น ที่

พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่า

เป็นอยา่งดี แตถ่า้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น 

 กรณีใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฎิเสธในการ

เขา้-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรแ์ละรบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไข ก่อนการตดัสนิใจจอง หลงัจากที่ท่านไดท้  าการจองและช าระเงินแลว้ 

ทางบรษิทัฯจะถือว่าท่านยอมรบัในเง่ือนไขดงักล่าวในทุกกรณี 
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เอกสารส าหรบัใชย้ืน่ขอ E-VISAและประกนัการเดินทาง 

 

 ส าเนาหนงัสือเดินทางสแกนสี (ตามตวัอย่าง) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน 

 รูปถ่ายสี พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้น ขนาด (4.6 cm x 3.8 cm) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 3 เดือน หนา้ตรงไม่ยิ้ ม  1 รูป 

 เอกสารรบัรองการฉีดวคัซีนครบโดส 2 เข็ม ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการพิจารณาวีซ่าข้ึนอยูก่บัทางสถานทูตพม่า ในกรณีท่ีวีซ่าของทา่นไม่ผ่านการพิจารณา  

ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร ์และค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการยืน่วีซ่าทุกกรณี 
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กรุณากรอกขอ้มูลรายละเอียดในการยืน่ประกนัเมียนมาออนไลน ์

***โปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นดว้ยภาษาองักฤษ*** 

รายละเอียดผูเ้อาประกนั 

1. ช่ือ-นามสกุล (ตรงตามหนงัสือเดินทาง).................................................................................................................. 

2. วนัเดือนปีเกิด (ตรงตามหนงัสือเดินทาง) ………………………………………………………………………………………………………………............... 

3. สถานภาพ  ○แตง่งาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

4. ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................ซอย

..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง........... .................................... 

อ  าเภอ/เขต......................................จงัหวัด....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

5. เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถตดิต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ..................................................... 

6. อีเมล.์......................................................................................................................................................................... 

7. ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................

ซอย..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ  าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

รายละเอียดผูร้บัผลประโยชน ์

1. ช่ือ-นามสกุล (ตรงตามหนงัสือเดินทาง)................................................................................................................. 

2. วนัเดือนปีเกิด (ตรงตามหนงัสือเดินทาง) ………………………………………………………………………………………………………………............... 

3. สถานภาพ  ○แตง่งาน (MARRIED)  ○โสด (SINGLE)  ○หย่ารา้ง (DIVORCE) 

4. ที่อยูปั่จจุบนั เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................ซอย

..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ  าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

5. เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถตดิต่อได.้.......................................................เบอรมื์อถือ..................................................... 

6. อีเมล.์................................................................................................................... ...................................................... 

7. ที่อยูต่ามทะเบียนบา้น เลขที่.............................หมู่ที่...................หมู่บา้น..................................................................

ซอย..................................................ถนน....................................................ต  าบล/แขวง............................................... 

อ  าเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

8. ความสมัพนัธก์บัผูท้  าประกนั............................................................................. 


