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นมัสการมหาเจดีย์ทองค้าชเวดากอง สัมผัสความมหัศจรรย์ เหนือลุ่มแม่น ้าอิระวดี 

ดินแดนแห่ง  อารยธรรมอันรุ่งเรือง ต้นก้าเนิดศิลปวัฒนธรรมแบบพม่า 

ช้อปป้ิงสินค้าพื นเมืองราคาถูก เมนูพิเศษ กุ้งแม่น ้าเผาตัวใหญ่  กุ้งมังกร  เป็ดปักกิ่ง 

  

( ( 6 6 วัน วัน 5 5 คืคืน น ))    โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย และ โดย สายการบินไทยแอร์เอเซีย และ AAiirr  BBaaggaann  

  
ก าหนดการเดินทางก าหนดการเดินทาง          

วันแรก  กรุงเทพ – ย่างกุ้ง – วัดพระธาตุเข้ียวแก้ว – พระนอนตาหวาน –  

                         พระเจดีย์โบตะตอง - เทพทันใจ - มหาเจดีย์ชเวดากอง 

 
05.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ช้ัน 4   ROW   D ทีมงานมัคคุเทศก์เจ้าหน้าท่ี  

   บริษัท ดุสิต อินเตอร์ ทราเวิล จ ากัด   อํานวยความสะดวกและให้การต้อนรับ 
07.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่   FD 3770  
08.00น. เดินทางถึง   สนามบินมิงกาลาดง   กรุงย่างกุ้ง นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเป็น

ท่ีเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ย่างกุ้ง  
(เวลาท้องถ่ินที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชม.) บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

09.00 น. นําท่านเท่ียวชม วัดพระธาตุเข้ียวแก้ว จําลองมาจากประเทศจีน สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นท่ีประดิษฐาน
พระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน จากนั้นชม เจดีย์กาบาเอ สถานท่ีชําระพระไตรปิฎกครั้ง
ท่ี 6 ในระหว่างปี พ.ศ. 2497-2499 เจดีย์มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างละ 34 เมตร นําชมพระ

พุทธไสยาสน์เจ๊าทัดจี หรือเรียกว่า พระนอนตาหวาน เป็นพระพุทธไสยาสน์ ศิลปะพม่าท่ีสวยและ
งดงามมาก โดยเฉพาะดวงตา     

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านชม  เจดีย์โบตะตอง ซึ่งมีความแตกต่างจากเจดีย์ท่ัวไป ท่ีการออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มี
โครงสร้างโปร่ง ให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ในผอบทองคําให้ผู้คน

ได้เข้ามากราบไหว้บูชามองเห็นได้ชัดเจน สักการะเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและ
ชาวไทย จากนั้นนําท่านสักกการะ มหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองของประเทศ
พม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า บนยอดเจดีย์ประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ 

จํานวน 5,428 เม็ด และมีเพชรขนาดใหญ่ 76 กะรัต ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ทําประทักษิณ เวียน
เทียน 3 รอบ และสรงน้ําพระประจําวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคล นําท่านชมจุดท่ีสามารถเห็นเพชรบน

ยอดเจดีย์สะท้อนแสงเป็นสีต่าง ๆ อย่างน่าอัศจรรย์ใจ 
 

9/85 ซ. วงศ์สว่าง 19  ถนนวงศ์สว่าง  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ 10800 
9/85   Wongsawang 19  Lane,   Wongsawang Rd.,   Bangsue,  Bangkok 10800 
TEL.  02-913-0916  ,   FAX . 02-9130631       E- mail:  dusittour@hotmail.com 
Mobile:  081-791-7072   , 089 -002 -2764    Website  :  www.dusit-tour.com 
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19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารการะเวก  

พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่าอันงดงามอ่อนช้อย ณ ภัตตาคาร  บนทะเลสาบหลวง ซึ่ง
ภัตตาคารนี้ สร้างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิม
พานต์พร้อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามน่าประทับใจอย่างยิ่ง  

จากนั้นนําท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Chatrium Hotel หรือเทียบเท่า 
 

 วันที่สอง  พุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – อานันทวิหาร – สัพพัญญวิหาร – วิหารธรรมะยังจี 
   เจดียิติโลมินโล – เจดีย์ชเวชานดอว์ - ทะเลเจดีย์ 

 

04.30 น. อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ณ โรงแรมท่ีพัก  
05.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินเมงกะลาดอง เมืองย่างกุ้ง  
06.15 น. เหิรฟ้าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบินแอร์บากัน เท่ียวบินท่ี  W9 009 

07.10 น. เดินทางถึง เมืองพุกาม “ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค”์  นําท่านชมเจดีย์ชเวสิกอง ภายในเจดีย์
บรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า จากนั้นนํา

ท่านชม อานันทวิหาร  ซึ่งวิหารแห่งนี้ นับได้ว่าเป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด ในพุกาม ได้รับการยก
ย่องว่า เป็น “เพชรน้ าเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม” จากนั้นนําท่านชม สัพพัญญูวิหาร  ซึ่ง
แปลว่า “เจดีย์แห่งความรอบรู”้ เจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในพุกาม โดยสูงถึง 62 เมตร นําท่านชมวิหารธรรม

มะยังจี   เป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ตั้งตะหง่านโดดเด่นเป็นสง่า 
12:00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

13:00 น.  นําท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมท่ีพัก   Myanmar Treasure Resort Hotel  
13.00 น. นําท่านชมโรงงานเครื่องเขิน ของพม่า ท่ีผลิตเครื่องเขินท่ีงดงามและมีคุณภาพ  

จากนั้นนําท่านชม มนูหะวิหาร มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ประดิษฐานภายในวิหาร ชมวัด

กุบยางกี มีภาพจิตกรรมฝาผนังท่ีงดงามท่ีสุดในพุกามชมเจดีย์ติโลมินโล เป็นเจดีย์ทรงส่ีเหลี่ยม ตั้ง
บนฐานกว้างด้านละ 43 เมตร องค์เจดีย์ สูง 46 เมตร ชมพระอาทิตย์อัศดง ท่ี เจดีย์ชเวซานดอว์ 
ท่ีตั้งอยู่กลางทะเลเจดีย์ ท่านสามารถมองเห็นทะเลเจดีย์ได้อย่างชัดเจน 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร 
19.00 น. กลับเข้าสู่ท่ีพัก  Myanmar Treasure Resort Hotel   (ระดับ 5 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย 

  

วันที่สาม  มัณฑะเลย์ – เมืองอมรปุระ – วัดมหากันดายาน – สะพานไม้อูเป็ง   

                        พระราชวังมัณฑเลย์ – วัดกุโสดอ - วิหารชเวนันดอว์ 

 
05.30 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก  

06.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินพุกาม 
07.35 น.  เหิรฟ้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบินแอร์บากัน เท่ียวบินท่ี W9 009  
08.05 น. ถึงสนามบินมัณฑะเลย์ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมืองอมรปุระ ชมวัดมหากันดายาน ท่ีได้ช่ือว่าเป็น

วิทยาลัยสงฆ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในพม่า มีภิกษุและสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนกว่า 1,000 รูป ชมสะพานไม้อู
เป็ง เป็นสะพานไม้สักท่ียาวท่ีสุดในโลก คือยาว 1,200 เมตร เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้น 
ทอดข้ามทะเลสาบตองตามัน ไปสู่วัดเจ๊าตอจี ซึ่งตั้งอยู่อีกฝากหนึ่งของทะเลสาบ 

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 
13.00 น. นําท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง 

ซึ่งเป็นกษัตริย์พม่าท่ีมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก             จากนั้นนําท่าน
ชมวัดกุโสดอ ซึ่งได้จารึกพระไตรปิฎก 84,000  พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน 729 แผ่น รวม 1,429 
หน้า ถือกันว่าเป็นพระไตปิฎก เล่มใหญ่ท่ีสุดในโลก  ชมวิหารชเวนันดอว์ เป็นวิหารท่ีสร้างด้วยไม้

สักทองท้ังหลัง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ยอดเขา Mandalay Hill จุดชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามท่ีสุด
ของเมืองมัณฑะเลย์สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกอืบท้ังเมือง 

18.00 น.  รับประทานอาหารค่ําท่ีภัตตาคาร 
19.00 น. เดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Mandalay Hill resort Hotel (ระดับ 5 ดาว) พักผ่อนตามอัธยาศัย  
   

 

วันที่ส่ี พระมหามัยมุนี – เมืองยอง ชเว – พระบัวเข็ม – ล่องเรือทะเลสาบอินเล - ชาวอินตา 

 
04.00 น. นําท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็นส่ิงศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 ของพม่า เป็นต้นแบบ

พระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริย์ท่ีได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองค าเน้ือ

น่ิม” ชมพิธีการสําคัญคือ “พิธีการล้างพระพักตร์ (หน้า) พระมหามัยมุนี” 
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05:30 น. กลับสู่โรงแรมท่ีพัก 
06:30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินพุกาม 

08:30 น. เหิรฟ้าสู่เมืองย่างกุ้งโดยสายการบินแอร์บากัน เท่ียวบินท่ี W9 009 
09:00 น. เดินทางถึงสนามบินเฮโฮ    นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองยอง ชเว โดยรถบัสปรับอากาศ   ระยะทาง 35     

กม.  ระหว่างทาง นําท่านชมวัด SHWE YAN PHE ซึ่งแปลว่าสมปรารถนามีอายุ 115 ป ีสร้างโดยเจ้า

ฟ้าไทยใหญ่  10.30 น. เดินทางถึงเมืองยอง ชเว นําคณะลงเรือ ชมความงามของทะเลสาบอินเล 
ชมวิถีชีวิตของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ท่ีอาศัยอยู่รอบ ๆ ทะเลสาบ  

เท่ียง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านไปนมัสการพระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ท่ีแกะจากไม้จันทน์ อายุนับพันปี เดิมมีขนาด

เพียง 5 ซ.ม.แต่ด้วยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนได้มาปิดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 

เท่า   หลังจากนั้นนําท่านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็นสํานักสงฆ์ท่ีรวบรวมพระพุทธรูป
สําคัญ ๆ ไว้เป็นจํานวนมากเป็นวัดท่ีได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 
654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชมแมวกระโดดลอดบ่วงซึ่งได้รับการฝึกมา

อย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเท่ียวโดยฉพาะ   
18:00      บริการอาหารค่ํา ณ โรงแรมท่ีพัก  

20 : 00     เข้าสู่โรงแรมท่ีพัก    Myanmar  treasure  resort  hotel.  
 

วันที่ห้า  ย่างกุ้ง – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก – ตลาดสก๊อต - ไชน่าทาวน์ 

 
06.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมท่ีพัก  

07.00 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินยา่งกุ้ง  
09.30 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินย่างกุ้ง  
10.40 น. ถึงสนามบินย่างกุ้ง นําท่านเท่ียวชมพระหินอ่อน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากหินอ่อนท่ีมีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในพม่า มีน้ําหนักถึง 60ตัน สูง37ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็น
ช่างท่ีมีฝีมือดีท่ีสุดของพม่า   นําชมปางช้างเผือก ซึ่งช้างเผือก 3เชือก เป็นช้างเผือกคู่บ้านคู่เมือง
ของพม่า 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําท่านไปยังตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึ่งเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า หาซื้อสินค้าท่ีเป็น

ของฝากของท่ีระลึกมากมาย ราคาถูก เช่นไมแ้กะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าโสร่งหญิงชายท่ีมีลวดลาย
สวยงาม ตลอดจน เครื่องเงิน หยก เพชร พลอย ทับทิม   &   after that  visit  China  Town   

18.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

  นําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก   Chatrium Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่หก  ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 

 
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

06.00 น..  ออกเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง ประเทศพม่า  
08.35 น.  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3771 
10.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมด้วยความประทับใจ......ไม่รู้ลืม 

 
 
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 

อัตราค่าบริการ    
 

ก ำหนดกำรดินทำง    ผู้ใหญ่ 
เด็ก 3 – 11 ขวบ 

มีเตียง 
เด็ก 3-11 ขวบ 
ไม่มีตียง 

พักเดี่ยว 

     

**โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม** 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
- ค่าตั่วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย    
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป ย่างกุ้ง – พุกาม , พุกาม – มัณฑะเลย์ , มัณฑะเลย์ – อินเล , อินเล – ย่างกุ้ง โดยสายการ

บินแอร์บากัน 
- ค่าท่ีพัก  โรงแรม พักห้องละ 2 ท่าน  

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหารทุกมื้อท่ีระบุไว้ในรายการ  
- ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่เข้าประเทศพม่า (ปกต)ิ 1000 บาท  

- ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินไทย 700 / พม่า 10USD  
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท 
- ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  

- ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง (บนรถ) ตลอดการเดินทาง(ชนิดไม่ผสมแอลกอฮอล)์ 

 
อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

- ค่าใช้จ่าย (พิเศษ) เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ท่ีแขกส่ังเองต่างหาก นอกเหนือจากรายการท่ีจัดไว ้

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก (ถ้ามี) 
- ค่าทิปการบริการต่างๆ หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถ่ิน และคนขับ 

 
เอกสารที่ต้องเตรียม 
เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูต  ส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันท าการ  

 1. หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (นับจากวันท่ีออกเดินทาง) 
  2. รูปถ่ายสีหน้าตรงพื้นเรียบ จ านวน 3 รูป ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว 
 3. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด 

 
หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้เดินทาง ข้ันต่ า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ข้ึนไป  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามคว ามเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์

ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคาทัวร์ 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออ กเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
กรมแรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , 

ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่าย ทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ /หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

8. กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

9. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
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