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ย่างกุ้ง สิเรียม พระเจดีย์เยเลพญา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุอินทร์แขวน 

พระเข้ียวแก้ว  ชมโชว์การะเวก 4 วัน 3 คืน 
                   พิเศษ !!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น ้า  
                             รวมขึ นเสลี่ยงพระธาตุอินทร์แขวน 
ก ำหนดกำรเดินทำง      

วันแรก  กรุงเทพ – ยํางก๎ุง – สิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

 
04.30 น. สมาชิกทุกทํานพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4   เคาน์เตอร์ N ทีมงาน

มัคคุเทศก์เจ๎าหน๎าที่ บริษัท ดุสิต อินเตอร์ ทราเวิล จ ากัด อ านวยความสะดวกและให๎

การต๎อนรับ 
07.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบินเมียรมาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 8M 336 

07.55 น. เดินทางถึง   สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง ย่างกุ้ง  
(เวลาท๎องถ่ินที่เมียร์มาร์ช๎ากวําประเทศไทย ครึ่งชม.)  

11.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45  กิโลเมตรเดินทางถึง 

สิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมอืงนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัย
โบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําย่างกุ้งท่ีเช่ือมต่อกับแม่น้ําอิระวดี นําท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา 
บนเกาะกลางน้ําอายุนับพันปี  เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม  ท่ีบริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ 

สามารถซื้ออาหารเลี้ยง ปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวท่ีว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังท่ีโผล่
เหนือผิวน้ํา  

17.00 น. จากนั้นนําท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย) พระมหา

เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ซึ่งมีท้ังผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะท้ัง
กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ว่ากันว่าทองคําท่ีใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระ

มหาเจดีย์แห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคําท่ีเก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก ปัจจุบัน

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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รัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ให้ความงดงามยิ่งใหญ่สมเป็นมหาเจดีย์องค์
สําคัญท่ีงดงาม 

19.00 น.    รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
  พักท่ี CHATRIUM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   
 

วันที่สอง  หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอร์ดอ – พระราชวังบุเรงนอง -พระนอนชเวตาเลียว –  
                         พระธาตุอินทร์แขวน 

 
07.00 น.   รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่  เมืองหงสาวดี อยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ 80 ก.ม.นําท่านสักการะ 

พระเจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระธาตุมุเตา เป็นเจดีย์ท่ีสูงท่ีสุดในหงสาวดีสัญลักษณ์แสดง
ความเจริญรุ่งเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุเกศาธาตุพระพุทธเจ้า จากนั้นนําท่านชม 
พระราชวังบุเรงนอง โบราณสถานท่ีเคยเป็นพระราชวังของเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง เพิ่งขุดค้น

และบูรณะปฏิสังขรณ์ เมื่อปี พ .ศ 2533 จากนั้นนําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตา
เลียว ซึ่งเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่ากราบสักการะพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งในพม่า 

ท่านสามารถเลือกสินค้าต่างๆ อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง เก็บไว้เป็นท่ีระลึก 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  นําท่านออกเดินทางสู่  คิมปูนแค๎มป์  (เชิงเขาไจ้เท่ียว)    ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง

ครึ่ง   ถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เท่ียว ใช้เวลา
เดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 45 นาที จากนั้นนําท่านนั่งเสลี่ยงเพื่อเดินทางต่อสู่โรงแรมท่ีพัก 

ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ  เข้าท่ี
พัก โรงแรมไจ๎โท โรงแรมท่ีอยู่ใกล้ พระธาตุอินทร์แขวน ชมทัศนียภาพงดงามมากท่านจะ
เห็นทิวเขาซึ่งอยู่รอบ ๆ  และตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งอยู่ใกล้ท่ีพักมาก  

ค่ํา  บริการอาหารค่ า ณ ห๎องอาหารโรงแรมที่พัก    
หลังอาหารเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอด
คืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ียื่นสู่พระเจดีย์ไจ้เท่ียว  ควรเตรียมเส้ือ

กันหนาว  หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นท่ีนั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์
องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับบุรุษเปิดถึงเวลา  22.00 น. เท่านั้น   พระธาตุ

อินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นท่ีมาและ
แรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรม  เรื่อง “ เจ้า
จันทร์ผมหอม   นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ”  

 
** หมายเหตุ **  กรณีวันเดินทางขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน  กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก ๆ หรือ กระเป๋าเป้  

ส าหรับค๎างคืน 1  คืน เพ่ือสะดวกแกํการเดินทาง กระเป๋าใบใหญํเก็บไว๎ท่ีโรงแรมท่ียํางกุ๎ง 

 

วันที่สาม  พระธาตุอินทร์แขวน– เจดีย์ไจ๏ปุ่น – พระหินอํอน –โรงช๎างเผือก –  
                      พระเข้ียวแก๎ว- โชว์การะเวก 

 
05.00 น.     นําท่านกราบสักการะ  พระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะพบ

กับบรรยากาศยามเช้าท่ีสดช่ืน ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า 
สักการะส่ิงศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์

ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา ก ารท่ีก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่
บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้า
ผา ราวกับพระอินทร์นําไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์  

07.00 น.   บริการอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารโรงแรมที่พัก  
  จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้งตามเส้นทางเดิม 

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน   ณ  ร๎านอาหาร 
บ่าย  นําชม เจดีย์ไจ๏ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ .ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบท้ัง 4 ทิศ 

ประกอบ ด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนอื) กับ

พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันโธ 
(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องท่ีอุทิศตน
ให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ    

จากนั้นเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง   
จากนั้นชม วัดพระหินอํอน  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปท่ี แกะสลักจากหินอ่อนท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

พม่า จากนั้นนําชม โรงช๎างเผือก ท่ีเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดท้ังตัว
ถูกต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ  จากนั้นเดินทางไปสักการะ วัดพระเข้ียว
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แก๎ว ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว เมื่อครั้งอัญเชิญจากประเทศจีน เป็นองค์
เดียวกับท่ีอัญเชิญมาท่ีพุทธมณฑล 

19.00 น.  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารการะเวก  พร๎อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพมํา อัน
งดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้ส ร้างเลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกกา
ระเวกสัตว์ในป่าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดีย์ชเวดากองได้งดงามน่า

ประทับใจ 
   พักท่ี  CHATRIUM HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า   

 

วันที่ส่ี พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – ตลาดสก๏อต - กรุงเทพฯ 

 

07.00 น.   รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก 
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ี (KYAUK HTAT GYI) ซึ่งเป็นพระท่ีมีความ
สวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม   พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้ อนกันซึ่ง

แตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนําท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ เป็นเจดีย์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อรับ
พระเกศาธาตุก่อนท่ีจะนําไปบรรจุท่ีเจดีย์ชเวดากอง โดยเมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิญขึ้นมา

จากเรือได้นํามาประดิษฐานไว้ท่ีเจดีย์โบตะทาวน์แห่งนี้ก่อน  
12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

นําท่านนมัสการ เทพทันใจโบตะทาวน์ เป็นนักพรตศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวไทยรู้จักกันดี เช่ือว่าขอ

อะไรจากท่านก็สามารถขอได้ทันใจ คนไทยจึงเรียกว่า “เทพทันใจ” จากนั้นเลือกซื้อสินค้า
พื้นเมืองท่ีตลาด “สก๏อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET) ซึ่งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้ง 

พม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามาร ถซื้อหาของท่ีระลึกพื้นเมืองได้
มากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง
และ เครื่องเงิน 

14.00 น. ได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่ สนามบิน  
16.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียร์มําร์แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ 8M 331   
18.15 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ......ไม่รู้ลืม  

 

 
 

 
อัตรำค่ำบริกำร    

ก ำหนดกำรดินทำง    ผู้ใหญ่ 
เด็ก 3 – 11 ขวบ 

มีเตียง 
เด็ก 3-11 ขวบ 
ไม่มีตียง 

พักเดี่ยว 

     

**โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม** 

 
อัตราคําบริการน้ีรวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ – ย่างกุ้ง  

- ค่าท่ีพัก  3 คืน  พักห้องละ 2 ท่าน  
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหารทุกมื้อท่ีระบุไว้ในรายการ  

- ค่าเสลี่ยงขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนท่านละ 20 USD 
- ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า (ปกต)ิ 1000 บาท  

- ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินไทย 700 / พม่า 10 USD  
- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) 
- ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ  

- ค่ามัคคุเทศก์และทีมงานคอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- คา่อาหารและเครื่องดื่มระหว่างการเดินทาง (บนรถ) ตลอดการเดินทาง(ชนิดไม่ผสมแอลกอฮอล)์ 
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อัตราคําบริการน้ีไมํรวม 
- ค่าใช้จ่าย (พิเศษ) เช่น อาหารและเครื่องดื่ม ท่ีแขกส่ังเองต่างหาก นอกเหนือจากรายการท่ีจัดไว ้

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในหอ้งพัก (ถ้ามี) 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จ) 
- ค่าทิปการบริการต่างๆ หัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถ่ิน และคนขับ  

 
เอกสารที่ต๎องเตรียม 

เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูต  สํงเอกสารกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 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 านวนผูเ๎ดินทาง ข้ันต่ า ผ๎ูใหญํ 20 ทําน ข้ึนไป  

2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ  

3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียวเท่านั้น 

4. เนื่องจากสภาวะน้ํามันโลกท่ีมีการปรับราคาสูงขึ้น ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึ้นใน
อนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อราคา

ทัวร์ 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีคว ามล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้า

เมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว 

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม แล ะ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

8. กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  

9. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 

 
 

 

 
 

 
 
 


