
   

 

 
 
 
 

 
 
 

 

ยา่งกุง้-หงสาฯ-ไจโ้ท-สเิรยีม : 3 มหาบูชาทีศ่กัด ิส์ทิธ ิ ์พระเจดยีช์เวดากอง-พระธาตุมุเตา- 
พระธาตอุนิทรแ์ขวน ชมพระราชวงับุเรนอง พระนอนชเวตาเลยีว พระน ัง่ใหญใ่จปุ้่ น 4 ทศิ 
พระเจดยีโ์บทาทอง เทพทนัใจ พระนอนตาหวาน ลอ่งเรอืไปไหวพ้ระเจดยีก์ลางน า้ สเิรยีม 

 
 

 
 
 
 

 
    พเิศษ ! สลดักุง้มงักร+เป็ดปกักิง่+กุง้เผาหงสา+น าเจรญิภาวนา มบีทสวดมนตแ์จกให ้ 
 
                   
 
 

 
 
 
 

พระเจดยีช์เวดากอง    พระธาตอุนิทรแ์ขวน          พระธาตมุเุตา          พระราชวงัของพระเจา้บเุรงนอง          พระเจดยีโ์บทาทอง     พระเจดยีก์ลางน า้ 
 

หวัหนา้ทวัร/์วทิยากร : ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) 
ก าหนดการเดนิทาง : 21-23 มนีาคม  2562 

 

วนัแรก  :  กรุงเทพฯ–หงสา–พระน ัง่ใหญไ่จปุ้่ น–พระธาตอุนิทรแ์ขวน (รวมรถขึน้พระธาต)ุ            พฤหสั 21 ม.ีค. 61 

08.00 น. - คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประต ู6 สายการบนิเมยีนมารแ์อรเ์วย ์(8M) เคานเ์ตอร ์N1-4  

               มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยตอ้นรับอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสาร บรกิารเชค็อนิใหก้บัทกุทา่น 
10.40 น. - ออกเดนิทางสูย่า่งกุง้ โดยสายการบนิ Myanmar International Airway (8M) เทีย่วบนิที ่8M 336  

11.25 น. - ถงึสนามบนิมงิกลาดง (เวลาทอ้งถิน่พมา่ ชา้กวา่ไทยครึง่ชัว่โมง) เมอืงยา่งกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ 
12.00 น. - ตอ่รถโคช้ปรับอากาศเดนิทางสูย่า่งกุง้+บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (ใกลส้นามบนิ)+จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืง 

บา่ย          “หงสาวด”ี หรอื “พะโค” (Bago) เป็นเมอืงหลวงของมอญทีย่ิง่ใหญ่ในอดตี มอีาย ุ400 กวา่ปี อยูห่า่งจากยา่งกุง้    

                                              (ประมาณ 80 กม.ใชเ้วลา 1.45 ชม.)+นมัสการ พระพุทธรูปใจปุ้่ น (Kyaik Pun Buddha)    
                                              หรอื “พระน ัง่ใหญ ่4 ทศิ” บรูณะเมือ่ พ.ศ.2019 เป็นพระพุทธรูปใหญ่ปางมารวชิยัประทบัน่ัง 

           หันหลงัชนกนั 4 ทศิ คอื พระพุทธเจา้ทีไ่ดต้รัสรูแ้ลว้ในภัทรกปัป์นี ้4 พระองค ์1.พระสมณโคตมะ    
          (หันพระพักตรไ์ปทางทศิเหนอื)+2. พระโกนาคมนะ (ทศิใต)้+3. พระกกสุนัธะ (ทศิตะวนัออก)+ 

                                             3. พระกสัสปะ (ทศิตะวนัตก) สรา้งโดย 4 พระธดิาพีน่อ้ง ทีอ่ทุศิตนถวายแดพ่ระพุทธศาสนา  
                                             สรา้งพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนวา่จะไมข่อ้งแวะกบับรุุษเพศ จะรักษาพรหมจรรยไ์ว ้ 

                                             ตลอดชวีติ ตอ่มา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตง่งาน ลอืกนัวา่ท าใหพ้ระพุทธรูปองคนั์น้เกดิรอยรา้วทนัท ี

              จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงไจโ้ท แหง่รัฐมอญ ระหวา่งทางไดข้า้มสะพาน “แมน่ ้าสะโตง” สถานทีส่ าคญัทาง 
              ประวตัศิาสตรไ์ทย-พมา่ในอดตี ซึง่สมเด็จพระนเรศวรไดร้วบรวมคนไทยเดนิทางกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพมา่ไลต่าม  

              น าทพัโดยสรุกรรมาเป็นกองหนา้ พระมหาอปุราชาเป็นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชดุยาว 
              เกา้คบื ยงิถูกสรุกรรมาแมท่พัพม่าเสยีชวีติบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นแลว้ขวญัเสยีจงึถอยทพักลบักรุงหงสาวด+ี 

              เดนิทางถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ แลว้เปลีย่นใชร้ถทอ้งถิน่ (รถบรรทกุหกลอ้ขนาดเล็ก เป็นรถประจ าทางทีจ่ะขึน้ไปพระธาต ุ

              อนิทรแ์ขวนได)้+นมัสการ “เจดยีไ์จท้โิย” หรอื ไจโ้ท “พระธาตอุนิทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden  
               Rock) หรอืกอ้นหนิทอง ชมความมหัศจรรยและงดงามขององคพ์ระธาตทุีศ่ักดิส์ทิธิ ์ชาวพมา่เชือ่วา่ชวีตินีถ้า้ไดม้า 

             ไหวพ้ระธาตนุีค้รบ 3 ครัง้แลว้จะประสบผลส าเร็จในสิง่ทีป่รารถนา เป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิส์งูสดุของชาวพมา่ เป็น 
              เจดยีข์นดเล็กสงู 5.5 เมตร ตัง้อยู่บนกอ้ศลิาใหญ่ปิดทอง ทีว่างหมิน่ เหม ่อยู่บนหนา้ผา ซึง่ต านานกลา่ววา่พระอนิทร ์

              ไดน้ าหนิจากใตม้หาสมุทรมาแขวนไว ้โดยตสิสะฤาษีประกอบพธิบีรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ไวภ้ายใน จะด ารง 
              อยู่แบบนีต้ลอดไปจนกวา่จะหมดอายพุระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมพุทธเจา้ทีฝ่ากศาสนาไวใ้นโลกนี ้5,000 ปี 

 

บรษิทั ธรรมหรรษาทวัร ์แอนด ์แทรเวล จ ากดั  
DHAMMAHANSA TOURS & TRAVEL CO., LTD. 
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel : (+66) 02-8845683-6, 081-9944790  
Fax : 02-8845682 E-mail: dhammahansa@yahoo.com                                        

www.dhammahansa.com Line ID: 0819944790 

บรษิทั บางกอกไทย เซ็นเตอร ์จ ากดั 
BANGKOK THAI CENTER CO., LTD.  
 

71/4 ถนนบรมราชชนน ีเขตบางกอกนอ้ย กทม. 1070 
Borommaratchachaonnani Rd., Bangkok 10700 Thailand 

Tel: (+66) 02-8845683-6,061-4026277 
Fax: 02-8845682 E-mail: btc2555@hotmail.com                                        

www.btc2555.com    Line ID: 0614026277     

 
License No. 
11/03632 

                          

 

รายการ TV “ธรรมหรรษา” สถานโีทรทศันอ์นิเตอรเ์น็ต ธรรมหรรษาทวี ีออนแอร ์24 ชม.รับชมทาง YouTube : Dhammahansa Channel 
www.dhttv.com,   www.dhammahansa.com,       www.btc2555.com,    www.watthaibodhi.com,    www.indiathai.com 
วทิย ุAM.963 จนัทร-์ศกุร ์: 09.30-10.00 น., AM.792 เสาร-์อาทติย ์: 23.00-24.00 น. โดย ดร.นติกิานต ์ธรรมหรรษากลุ (ดร.เบริต์) 

 

http://www.dhammahansa.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Nnwibl4vbqc&feature=youtu.be
http://www.dhttv.com/
http://www.dhammahansa.com/
http://www.btc2555.com/
http://www.watthaibodhi.com/
http://www.indiathai.com/
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              พระธาตอุนิทรแ์ขวนมรัีว้รอบ ประตเูหล็กทีเ่ปิดใหส้ภุาพบรุุษเขา้ไปปิดทององคเ์จดยีเ์ปิดถงึเวลาสีทุ่ม่ สภุาพสตรเีขา้ไป  
              ไม่ได ้ใหอ้ธฐิานแลว้ฝากสภุาพบรุุษเขา้ไปปิดทองแทน จะเตรยีมแผน่ทองไปหรอืจะบชูาทีก่องอ านวยการของวัดก็ได)้  

               (คนืนี.้.กรุณาน ากระเป๋าเล็กเตรยีมสมัภาระแยกไวต้า่งหาก เพือ่สะดวกในการขึน้ไปพระธาตอุนิทรแ์ขวน)  
ค า่ - บรกิารอาหารเย็น+และพักทีโ่รงแรม KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL / MOUNTAIN TOP  

วนัทีส่อง  :  พระธาตอุนิทรแ์ขวน-วดัไจค้ะวาย-พระธาตุมุเตา-พระราชวงับุเรงนอง-ชเวตาเลยีว     ศกุร ์ 22  ม.ีค. 62                 

                  พระนอนยิม้หวาน-เจดยีโ์บทาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ- วสิาขบูชา ณ พระมหาเจดยีช์เวดากอง     

เชา้ - บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม+ใหท้า่นอสิระท าบญุตักบาตรแดพ่ระสงฆ ์ณ พระธาตอุนิทรแ์ขวน สว่นอาหารทีจ่ะใสบ่าตร                   
              หาซือ้ไดโ้ดยจะมรีา้นคา้จ าหน่าย หรอืน าไปจากไทยก็ได+้จากนัน้ลงเขาโดยรถทอ้งถิน่ถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ ตอ่รถโคช้ปรับ 

              อากาศเดนิทางสูห่งสาวด+ีร่วมพธิที าบญุตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย มพีระสงฆ ์จ าพรรษาประมาณ 500 กวา่รูป เป็นส านัก 
              บาลพีระไตรปิฎกทีม่ชี ือ่เสยีงของคณะสงฆพ์มา่ (หมายเหต ุ: ผูใ้จบญุจะน าสมดุ ปากกา ดนิสอไปถวายดว้ยก็ได ้ซึง่คณะ 

              รวบรวมเป็นกองผา้ป่าถวายเป็นคา่ภัตตาหาร)+นมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว งดงาม ยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ     

              สรา้งปี พ.ศ.356 เป็นพระนอนทีง่ดงามและเกา่แกท่ีส่ดุของพม่า+ชอ้ปป้ิงเครือ่งไมแ้กะสลัก ผา้ไหม ทีร่า้นหนา้พระนอน 
 

 
                                       

 

  
 

 
 
      พระนอนชเวตาเลยีว             พระเจดยีช์เวมอดอร ์(พระธาตมุเุตา)         พระราชวงับายนินอง (พระเจา้บเุรงนอง) : หงสาวด ี
 

          - นมัสการพระเจดยีช์เวมอดอร ์หรอื พระธาตมุุเตา (Shwe Mordore) มอีายเุกา่แกก่วา่ 2,300 ปี ภายในบรรจุพระ 
 เกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ เป็น 1 ใน 5 สิง่ศักดิส์ทิธิส์ าคัญสงูสดุของพมา่ ชมยอดเจดยีห์ัก ซึง่ชาวมอญและพม่าเชือ่กนัวา่

เป็นจดุทีศ่กัดิส์ทิธิม์าก (ณ จุดอธษิฐานอนัศักดิส์ทิธิ ์และสามารถน าธปูไปค ้ากับยอดของเจดยีอ์งคท์ีห่ักลงมาเพือ่เป็นสริิ
มงคล ซึง่เปรยีบเหมอืนดัง่ค ้าจุนชวีติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ขึน้ไป) ณ เจดยีน์ี ้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา

สกัการะในสมัยเป็นเชลยศกึ เป็นศลิปะทีผ่สมผสานระหวา่งพม่าและมอญไดอ้ยา่งกลมกลนื สงู 114 เมตร ซึง่สงูกวา่พระ

เจดยีช์เวดากอง 14 เมตร มจีดุอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ยอดเจดยีต์กลง
มายังพืน้ลา่ง แตย่อดฉัตรยังคงสภาพเดมิไม่แตกกระจายออกไป จงึเป็นทีร่ ่าลอืถงึความศักดิส์ทิธ ์ในอดตีพระเจา้หงสาลิน้

ด า ใชเ้ป็นทีเ่จาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณ เพือ่ทดสอบความกลา้หาญกอ่นขึน้ครองราชย ์นับเป็นเจดยีท์ี่
สงูทีส่ดุในพมา่ สว่นยอดทีพั่งลงมาไดจั้ดตัง้ไวท้ีม่มุหนึง่ขององคเ์จดยีเ์พือ่ใหก้ราบไหวบ้ชูาควบคูไ่ปกบัเจดยีอ์งคปั์จจุบนั+

จากนัน้ชม พระราชวงับุเรงนอง สถานทีซ่ ึง่มคีวามส าคญัตอ่ประวตัศิาสตรข์องไทย คอื บรเิวณทีเ่คยเป็นพระราชวังของ
พระเจา้บเุรงนอง สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 แตถู่กท าลายดว้ยฝีมอืของพวกยะไขก่บัตองอใูนสมัยพระเจา้นันทบเุรง ในปี 

พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังทีย่ังเหลอือยู ่ท าใหส้นันษิฐานไดว้า่โบราณสถานแหง่นีเ้ป็นทีป่ระทับของพระเจา้บเุรงนอง 

ไดส้มญานามวา่ “ผูช้นะสบิทศิ” และเป็นทีป่ระทบัของ พระนางสพุรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือ่ครัง้ตก
เป็นเชลยศกึ เมือ่คราวเสยีกรุงศรอียธุยาครัง้ที ่1 ใหแ้กพ่ม่า ปัจจบุนัเหลอืเพยีงแตร่่องรอยทางประวตัศิาสตร ์และถกูสรา้ง

จ าลองพระราชวงัและต าหนักตา่งๆ ขึน้มาใหมโ่ดยอา้งองิจากพงศาวดาร ภายในมทีอ้งพระโลง บลัลงักส์งิห ์หอ้งบรรทม 
เทีย่ง  - อาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (พเิศษ !!! เมนู กุง้เผา)+จากนัน้เดนิทางกลบัยา่งกุง้+นมัสการ “พระเจดยีโ์บตาถอ่ง”  

            (Bo Tha Taung : โบ ทหารสญัญาบัตรนายรอ้ย/ตาถอ่ง หนึง่พัน) ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ สามารถ 

           มองเห็นไดใ้นโถใส ซึง่ต านานกลา่ววา่ “ตะปุสสะ และ ภลัลกิะ” ไดอ้ัญเชญิมาจากชมพูทวปี (ตน้ราชายตนะ/พุทธคยา/ 
           อนิเดยี) ถวายแดพ่ระเจา้โอกะลาปะ (ภาษาบาลวีา่อกุกลชนบท คอื พระเจา้อกุกละ) พระราชาแหง่อกุกลชนบท หรอืเมอืง              

           ดากองหรอืตาโกง/ยา่งกุง้ในปัจจบุนั) รับสัง่ใหน้ายทหารสญัญาบัตรนายรอ้ยนายพัน 1,000 คน ตัง้ขบวนรับพระเกศาธาต ุ
           ทีร่มิฝ่ังทะเล และพักไวท้ีเ่จดยีโ์บตาถอ่ง ขณะทีก่ าลังสรา้งชเวดากอง กอ่นจะยา้ยไปบรรจไุวใ้นพระเจดยีช์เวดากองตอ่ไป 

           ในปี พ.ศ. 2486 เจดยีแ์หง่นีถ้กูระเบดิของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจพุระเกศาธาต ุและพระบรม 
           ธาตอุกี 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดยีทาง 

           ตอนใต ้ตน้แบบภาษาพมา่ ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม และมมีมุส าหรับฝึกสมาธหิลายจดุรอบพระเจดยี ์ 

         - นมัสการ พระนนัอูพญา (Nan Oo)  พระพุทธรูปส ารดิสรา้งในสมัยพระเจา้มนิดง กษัตรยิแ์หง่พระราชวงัมัณฑะเลย ์
           องักฤษยดึพมา่ไดเ้มือ่ 29 พ.ย. 2528 และถกูอญัเชญิไปอยู่องักฤษ ตัง่แต ่1 ม.ค. 2429-17 ม.ิย. 2499 เป็นเวลา 66 ปี   

           และไดอ้ญัเชญิกลบัมาพมา่ประดษิฐาน ณ วดัพระเจดยีโบตาถ่อง เป็นศลิปะสมัยกองบอง 
          -สกัการะขอพรกบั “เทพทนัใจ” (นตัโบโบย ีnatboboyee)ทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ซึง่เป็นผูรั้กษาพระเกศาธาต ุชาวพมา่เชือ่วา่ถา้ 

           ขอพรหนึง่อยา่งแลว้จะไดส้มดงัปรารถนารวดเร็วทนัใจ เปรยีบเทยีบกบัไทย คอื องคจ์ตคุามรามเทพแหง่พระบรมธาตุ 

           นครศรธีรรมราช อสิระขอพรตามทีพ่งึพอใจ ใหใ้ชส้ตปัิญญาในการสกัการะขอพรตามพุทธธรรม พอดอียา่ใหถ้งึกับงมงาย 
           วธิกีารสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะ 

           มะพรา้วออ่น กลว้ย จากนัน้ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอื จ๊าด ก็ได ้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพร  
           แลว้ดงึกลบัมา 1 ใบ เพือ่เก็บรักษาไว ้ใหเ้อาหนา้ผากไปแตะกับนิว้ชีข้องเทพทนัใจ (ประเพณีนีใ้หใ้ชปั้ญญาพจิารณา) 

          - สกัการะ “เทพกระซบิ” (อะมาดอวเ์มี๊ยะ) ชาวพม่าเชือ่วา่เป็นดวงวญิญาณทียั่งไมไ่ปผดุไปเกดิยังเป็นหว่งทรัพยส์นิเงนิ 

           ทอง จงึมคีนไปกราบไหวข้อพรโดยไปกระซบิทีข่า้งหู คนไทยเราจงึเรยีกวา่ “เทพกระซบิ” (ไมจ่ าเป็นตอ้งท าเสมอไป) 
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ค า่    - อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร+วสิาขบูชาร าลกึ 2605 ปี ณ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยีท์อง  

          แหง่เมอืงดากอง (ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ กอ่นพุทธศักราช 80 ปี (ปีทีพ่ระพุทธเจา้ตรัสรู)้      
          เป็น 1 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธิส์ าคญัสงูสดุและส าคัญอนัดับ 1 คูบ่า้นคูเ่มอืงของพม่ามคีา่มากทีส่ดุในโลก บรรจุพระเกศาธาต ุ

          ของพระพุทธเจา้ จ านวน 8 เสน้ (ขณะทีพ่ระพุทธองคป์ระทับเสวยวมิตุตสิขุอยูใ่ตต้น้ราชายตนะ (ตน้เกต) ในสปัดาหท์ี ่7  

          หลงัตรัสรู ้ทรงรับสตัตผุงสตัตกุอ้นอาหารบณิฑบาตมือ้แรกจากพ่อคา้วานชิชาวมอญ 2 พีน่อ้ง คอื ตปุสสะ กบั ภลัลกิะ  
          ทรงประทานพระเกศา 8 เสน้ แกส่องพีน่อ้งแลว้น ามาถวายพระเจา้โอกะลาปะสรา้งพระเจดยีช์เวดากองบรรจุไวภ้ายใน)  

          มอีายกุวา่ 2,500 ปี สงู 326 ฟตุ ยอดบนสดุของเจดยีห์ุม้ดว้ยทองค าแทห้นัก 2 ตนั ประดบัดว้ยเพชร 5,448 เม็ด ทับทมิ  
          นลิและบษุราคมั อกี 2,317 เม็ด มมีรกตเม็ดเขือ่งอยู่กลาง เพือ่รับล าแสงแรกและสดุทา้ยของพระอาทติย ์รวมถงึทับทมิ 

          ขนาดเทา่ไขไ่ก ่นับวา่เป็นพระเจดยีท์ีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกมคีวามยิง่ใหญง่ดงามตระการตา+น าคณะสวดมนตภ์าวนา   
          ณ ลานอธษิฐานจติ+เวยีนเทยีนทกัษิณาวตัรรอบองคพ์ระเจดยี+์ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึแลว้ใหท้า่นบชูาสกัการะตามอัธยาศยั 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

พเิศษ : เชญิทา่นสมัผสัสองบรรยากาศ ยามเย็นมแีสงอาทติยแ์ละค า่พระอาทติยต์กดนิ ดเูพชรนลิจนิดาบนยอดชเวดากอง 
           ชมแสงของอญัมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตร ณ จดุชมแตล่ะจดุ ทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ,  

           สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (ณ ลานอธฐิานจติ เป็นจุดทีพ่ระเจา้บเุรงนองมาสวดมนตข์อพรกอ่นออกรบ ใหท้า่นน าดอกไมธ้ปู เทยีน  
          ไปบชูา และสรงน ้าพระประจ าวนัเกดิ+เทวดา+สตัวม์งคลประจ าวนัเกดิ รอบพระเจดยีท์ัง้ 8 ทศิ เพือ่เสรมิบารมแีละสริมิงคล) 

           -จากน ัน้น าทา่นเขา้พกัทีโ่รงแรม ระดบั 3 ดาว Grand United/Uptow/Central/Millennium/Yangon/Ibis 

วนัทีส่าม  :  เจดยีก์ลางน า้ – พระนอนตาหวาน - ตลาดสกอ๊ต - พระหนิออ่นชา้งเผอืก – กรุงเทพฯ     เสาร ์ 23 ม.ีค. 62 

06.00 น. –บรกิารอาหารทีโ่รงแรมแลว้เดนิทางไปสเิรยีม (Thanlyin) (ระยะทางประมาณ 45 กม. ใชเ้วลา 1 ชม.) อดตีเคยเป็น
เชา้          เมอืงทา่ของโปรตเุกส ตัง้อยูร่มิแมน่ ้ายา่งกุง้ทีเ่ชือ่มตอ่กับแมน่ ้าอริะวด ีลอ่งเรอืไปไหวพ้ระเจดยีก์ลางน า้ หรอื  

               พระเจดยีเ์ยเลพญา (Yele Pagoda) ทีศ่ักดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงสเิรยีม สรา้งโดยกษัตรยิม์อญ เมือ่ไปไหวใ้หอ้ธษิฐาน 

               จติ 3 อยา่งแลว้จะส าเร็จเหมอืนกษัตรยิผ์ูส้รา้งเจดยีแ์หง่นี+้นมัสการพระอปุคตุ เทพสมุทรผูรั้กษาพระเจดยีก์ลางน ้า 
 

 
                                                                               

                                                                                                                                
 

 

 
 

 
 

             -กลบัถงึย่างกุง้ นมัสการพระพทุธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyi Buddha) ยาว 55 ฟตุ   

              สงู 16 ฟตุ เป็น พระนอนทีม่ตีาสวยงามทีส่ดุในประเทศพมา่ มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ 
เทีย่ง  - บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร พเิศษ!!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักกิง่ 

บา่ย       - อสิระชอ้ปป้ิงทีต่ลาดโบโจ๊กอองซาน (BogyokeAung San) หรอื ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็นตลาดเกา่แกข่องพม่า 
               สรา้งโดยชาวสก๊อตในสมัยอาณานคิมขององักฤษ มสีนิคา้มากมาย เชน่ เครือ่งเงนิ ไมแ้กะสลกั อญัมณี หยก เสือ้ผา้ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 
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            -นมัสการ พระหนิออ่น ทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศพมา่+จากนัน้ชม“ชา้งเผอืก”ทีย่่างกุง้ม ี3 เชอืก สวยงามตามคณุลกัษณะ   
              พญาชา้งเชอืก มลีกัษณะเดน่ คอื มลีกัษณะผวิพรรณเหลอืงทองอร่าม แมก้ระทัง่นัยนต์าของชา้งยังเป็นสทีอง ถอืวา่เป็น 

ชา้งทีห่าชมไดย้ากทีส่ดุในเอเชยี+เดนิทางสูส่นามบนินานาชาตยิา่งกุง้+เชค็อนิรับบตัรทีน่ั่ง+ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

16.30 น.- เดนิทางกลบัไทย โดยสายการบนิ Myanmar International Airway (8M) เทีย่วบนิที ่8M 331  
18.15 น.- ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มเก็บความทรงจ าและความประทับใจ“อิม่บญุ อุน่ใจ ไปกับ ธรรมหรรษาทวัร์” 

 

 

 

 

 

อตัรานีร้วม :-  (อตัราคา่บรกิารขา้งบน) 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ–ยา่งกุง้  คา่วซีา่พม่า+คา่รถโคช้ปรับอากาศ 

 คา่ทีพั่กโรงแรมระดบั 3 ดาว  รวม 2 คนื     คา่อาหาร+คา่เขา้ชมสถานทีซ่ ึง่ระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ระวางน ้าหนัก 20 กโิลกรัม กรณีน ้าหนักเกนิตอ้งจา่ยเองตามอตัราทีส่ายการบนิก าหนด (น ้าหนักเกนิไมร่วมคา่ทวัร)์  

 ประกนัภัยในการเดนิทาง ในกรณีทีเ่สยีชวีติเนือ่งจากอบุัตเิหต ุจะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท (คุม้ครอง  

    ผูเ้อาประกนัภัย อายรุะหวา่ง 1-75 ปี  และกรณีทีผู่เ้อาประกันภัยอายุ 6 เดอืน ไมถ่งึ 1 ปี หรอื ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง  

    50 % ของจ านวนเงนิเอาประกนัภัย ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายสุงูกวา่ 85 ปี  
    ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง)  
อตัรานีไ้มร่วม :-  (อตัราคา่บรกิารขา้งบน)                 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว หรอืคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุว ้

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และ ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %    คา่บรกิารและคา่ใชจ้่ายสว่นตวัทีไ่มร่ะบไุวใ้นรายการ  

 ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามโรงแรม 3 วนั+หัวหนา้ทวัรไ์ทย เก็บทปิรวม ทา่นละ 300 บาท 

    ปัจจุบนัทวัรอ์ืน่ๆ บงัคบัเก็บทปิรวม คนละ 800-1,500 บาท เพราะหักคา่หัวหนา้ไทยในราคาตน้ทนุออก เพือ่โฆษณาเสนอขาย 
    ราคาถกูไวก้อ่น แตไ่ปบวกไวใ้นรายการทปิแลว้ บางทัวรเ์ก็บทปิกอ่นทีจ่ะบนิจากไทย ทัง้นี้เป็นการแขง่ขนักนัเพือ่เสนอราคาถกู 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์กรณียกเลกิ และอืน่ๆ 
  กรุณาวางเงนิมัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท หลงัจากทีไ่ดท้ าการจอง และทีน่ั่งจะถูกยนืยันเมือ่ไดรั้บคา่มัดจ าแลว้เทา่นัน้  

  หลงัจากช าระคา่มัดจ าแลว้ สามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กอ่นทีบ่รษัิทฯ จะท าการออกตัว๋ลว่งหนา้ 1-2 อาทติย ์หรอืถา้ 

     ออกตั๋วแลว้ บางสายการบนิเปลีย่นชือ่ได ้ตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมตามทีก่ าหนด หรอืบางสายการบนิเปลีย่นชือ่ไมไ่ด ้
  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนันัน้ ทีไ่ม่สามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอย่างเชน่  

     คา่ตั๋ว เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้ เนือ่งจากมคีา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ) 
  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย ยดึเงนิมัดจ าทัง้หมด (มัดจ า 5,000 บาท) ในทกุรณี  

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 – 14 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ย 50% ของราคาทัวรใ์นทกุกรณี  

  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-6 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100 % ของราคาทัวรใ์นทกุรณี  
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้   

     และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์ 

     และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
  เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธ 

     การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  
  เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ  

     ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการแลว้ทัง้หมด 
  ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ หากทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่วา่จะดว้ยเหตใุดก็ตาม ไมส่ามารถน ามาเลือ่น 

     วนัเดนิทางหรอืคนืเงนิได ้บางกรณีอาจจะเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดโ้ดยเสยีคา่ธรรมเนยีมตามทีส่ายการบนิก าหนด  
  ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม กรณีจ าเป็นตอ้งเปลีย่นสายการบนิ ทางบรษัิทฯ จะแจง้ 

     ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  
  ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่า่นถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยและอนิเดยี  

  ส าหรับผูโ้ดยสาร ทีไ่มไ่ดถ้อื PASSPORT ไทย หรอืตา่งดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่งเอกสาร (VISA) หรอืการแจง้   

     เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณี ทีด่า่น ตม.ไทย ปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ  
  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิราคาพเิศษนี ้ส าหรับจ านวนผูเ้ดนิทาง 16 คนขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน ถา้จ านวน 10-15 คน 

     ทางบรษัิทฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีัวหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยไปกับกรุ๊ปดว้ย แตจ่ะมไีกดท์อ้งถิน่ทีพู่ดภาษาไทยได  ้ 

  คอยรับทีส่นามบนิอนิเดยี และจะคอยบรกิารทกุทา่นตลอดการเดนิทาง แตถ่า้ต า่กวา่ 10 คน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทาง       
หรอืถา้ออกไปอาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ *** กรณีผูร้ว่มเดนิทาง ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** * 

กรณีทีผู่โ้ดยสาร มเีทีย่วบนิเดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกับวนัเดนิทาง ซึง่ทา่นไดจ้องไว ้กรุณาแจง้ให ้

กบัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ตั๋วฯ ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณี 

เง ือ่นไขรายการทวัร ์: อัตราคา่บรกิาร ทา่นละ 13,900.- บาท  
วนัรบั Passport จา่ยมดัจ ากอ่น 5,000 บาท และสว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 20 วนั     
เอกสารในการเดนิทาง : ใช ้Passport หนงัสอืเดนิทางมอีายใุชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

 


