
 

ยา่งกุง้ หงสา พระธาตุอนิทรแ์ขวน 3วนั 2คนื 
โดยสายการบนิ MYANMAR AIRWAYS (8M) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนเมษายน – พฤษภาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
บูชา 3 ใน 5 สิง่ศกัดิส์ทิธ ิสู์งสุดของชาวพม่า 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอนิทรแ์ขวน 

น ัง่กระเช้าขึน้สู่พระธาตุอนิทรแ์ขวน 

ขอพรเทพทนัใจทีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ด 

ช้อปป้ิงสุดเพลนิทีห่งสาวด ีและตลาดสก็อต 

พเิศษ !! อิม่อร่อย จุใจกบัเมนูกุง้แม่น า้เผา – Buffet Seafood ไม่อ ัน้!! 



 
 

วนัทีห่นึง่ กรุงเทพฯ-ย่างกุง้-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีง-คมิปูนแคม้ป์-น ัง่กระเช้า-พระ

ธาตุอนิทรแ์ขวน 

07.00 น. คณะพรอ้มกันท่ี สนามบนิสุวรรณภูม ิ บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชั้น 3 ประตู 7 Row N เคาน์เตอร์สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) 

เจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้บัทุกท่าน 

10.15 น. บินลัดฟ้า สู่ กรุงย่างกุ ้ง  ประเทศพม่า โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS 

เท่ียวบินท่ี  8M 336 

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง  กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ี

เรียบรอ้ยแลว้(เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร์ ชา้กว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! กุง้เผาท่านละ 1 ตวัใหญ่  

บ่าย นมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีง (Shew Thalyang Buddha) กราบ

นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธลักษณะท่ี สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.

2524 ซึง่เป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงาม ท่ีสุด

ของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์

เจา้ทัตจีท่ีย่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะท่ีไม่

เหมือนกับพระนอนของไทย แลว้ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิงสนิคา้พ้ืนเมือง อาทิเช่น ไมเ้กะ

สลัก, ผา้ถุง, โสร่ง ฯลฯ ตามอัธยาศัย 

น าท่านเดินทางต่อสู่ เมอืงไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพาน

เหล็กท่ีขา้มผ่านชม แม่น า้สะโตง สถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึง่ในอดีตขณะท่ี2 

สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึง่น าทัพ

โดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา

กองหนา้ของพม่าตามมาทันท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไป

แลว้พระองค์ไดค้อยป้องกันมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้ีการปะทะกันท่ีริมฝ่ังแม่น ้าสะ

โตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหนา้

พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี 

พระแสงปืนท่ีใชยิ้งสุรกรรมาตายบนคอชา้งนี้ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปืนตน้ขา้ม

แม่น ้าสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุก

วันนี้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 

ชั่วโมง ก็จะถึง คิม้ปูนแคม้ป์ เพ่ือท าการเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถ่ินเป็นรถบรรทุกหกลอ้ 

(เป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลา

เดินทางสักพัก เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา 

พิเศษสุด น าท่านน ัง่กระเช้าไฟฟ้า ขึน้สู่สถานพีระธาตุ ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 

ใหท่้านไดส้ัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน 

(กรณีเกดิอุปสรรค์ท าใหไ้ม่สามารถขึ้นกระเชา้ไดท้างบริษัทขอจัดเป็นการขึ้นบนยอด

เขาดว้ยวิธีอื่นๆแทน และจะไม่คืนเงินค่ากระเชา้ในทุกกรณี) จากนั้น น าชม เจดยีไ์จท้ ี

โยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า 

กอ้นหินทอง อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 

5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหินกลมๆ ท่ีตัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืน



 

กรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สทิธิ์ท่ีบรรจุ อยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อม

ท าใหห้ินกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเก ิด

ของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ใหถื้อเป็น พระธาตุปีเกดิของปีจอ แทนพระเกตุ

แกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ3 

ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนาทุกประการ

ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เขา้ไปปิดทอง

ไดเ้ฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทน

ได)้ **หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส าหรับ 1 คืน เพ่ือน าติด

ตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสัมภาระซึง่จะมี

ค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ท่ี 1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

ความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่     บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

พกัที ่KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, MOUNTAIN TOP HOTEL 

หรอืเทยีบเท่า  

จากน ัน้ท่านสามารถขึน้ไปนมสัการหรอืน ัง่สมาธทิ ีพ่ระเจดยีไ์ด้ตลอดท ัง้คนื แต่

ประตูเหล็กทีเ่ปิดส าหรบัสุภาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น. ควรเตรยีมเสือ้กนั

หนาวหรอืกนัลมหรอืผา้พนัคอ เบาะรองน ัง่เนือ่งจากบรเิวณพืน้ท ีน่ ัน้มคีวาม เย็น

มาก (ยกเวน้ Golden Rock Hotel จะขึน้ไปไหวพ้ระธาตุอนิทรแ์ขวนไดแ้ค่รอบ

เดยีว) 

 



 

 

วนัทีส่อง พระธาตุอนิทรแ์ขวน-พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง – เจดยีไ์จ๊ปุ่ น – พระ

นอนตาหวาน – วดังาทตัจ ี- พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

05.00 น.  อรุณสวสัดิย์ามเช้า อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตุอิน

แขวน กจิกรรมนีไ้ม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถ ซ้ือได้

โดยจะมรี้านค้าจ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไมธู้ปเทยีน 

ประมาณ 300–500 จ๊าต ท าบุญตามอธัยาศยั 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านอ าลาท่ีพัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถ ถงึคมิปุนแคม้ป์ เปลี่ยนเป็นรถโคช้

ปรับอากาศ...จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมอืงหงสาวด ี หรอื เมอืงพะโค(Bago) ซึง่

ในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ่ และ อายุมากกวา่ 

400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 ก ิโลเมตร) ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.45 ชม. น าท่านเขา้ชมพระธาตุท่ีตั ้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์

เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิง่ศักดิ์สทิธิ์ของพม่า เจดยีช์เวม

อดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขอ ง

พระพุทธเจา้ น าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึง่ชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจดุท่ี

ศักดิ์สทิธิ์มาก ซึง่เจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์

องค์นี้เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน 

พระเจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักดิ์สทิธิ์อยู่

ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายัง

พ้ืนล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่าลือถึง

ความศักดิ์สทิธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งนี้ยังเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นท่ี

เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้น

ครองราชย์ ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธ ิ ์ และสามารถน าธูปไป

ค า้กบัยอดของเจดยีอ์งคท์ ีห่กัลงมาเพือ่เป็นสริมิงคลซึง่เปรยีบเหมอืนด ัง่ค ้าจุน

ชีวติใหเ้จรญิรุ่งเรอืงยิง่ขึน้ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บลัลงัก์ผ ึ้ง (KanbawzaThardi 

Palace) ซึง่เพ่ิงเริ่มขุดคน้และบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ี

ยังหลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นท่ีประทับของ พระเจา้



 

บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้ับค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนาง

สุพรรณกัลยาและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรงุ

ศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทาง

ประวัติศาสตร์ และถูกสรา้งจ าลองพระราชวังและต าหนักต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่โดยอา้งอิง

จากพงศาวดาร 

จากนั้นน าชม เจดียไ์จ๊ปุ่ น (Kyaik Pun Buddha) สรา้งในปี 1476 มีพระพุทธรูป

ปางประทับนั่งโดยรอบทัง้ 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดว้ย องค์สมเด็จพระสมณโคดม

สัมมาสัมพุทธเจา้ (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองค์

คือ พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสรา้งขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีนอ้งท่ีมีพุทธ

ศรัทธาสูงส่งและต่างใหส้ัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไวช้ั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาว

หนีไปแต่งงาน ร ่าลือกันว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองค์นั้นเกดิรอยรา้วขึน้ทันที  

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสนเ์จาทตัย ี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระ

นอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึง่เป็นพระท่ีมี

ความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วัด

งาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดนี้มีพระพุธรูปองค์ใหญ่มีความสูงประมาณตึกหา้ขั ้น 

ทรงเครื่องกษัตริย์  เป็นพระท่ีสวยแปลกดูอลังการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ใหท้่านไดท้านกุง้แม่น า้ย่างท่านละ 1 ตวั  

จากนั้นน าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) 

พระเจดีย์ทองค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดีย์ทองแห่ง

เมืองดากอง หรือ ตะเกงิ ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดีย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในพม่าสถานที่

แห่งนีม้ ีลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้

ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย ์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ

เสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดยีย์งัมพีระประจ าวนัเกดิ

ประดิษฐานท ัง้แปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวนัไหนก็ให้ไปสรงน ้าพ ระ

ประจ าวนัเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแก่ชีวติพระเจดีย์นี้ไดร้ับการบูรณะและต่อเติมโดย

กษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั้งหมดน ้าหนักย่ีสบิสามตัน

ภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะ

บริขารของพระพุทธเจา้องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับดว้ยเพชรพลอย

และอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะ



 

ไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรงปราสาทซอ้น

เป็นชัน้ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ท่ีรวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์

ลว้นมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทัง้ส ิน้ชมระฆังใบใหญ่ท่ีอังกฤษพยายามจะเอา

ไปแต่เก ิดพลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสียก่อนอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า 

ช่วยกันกูข้ึ้นมาแขวนไวท่ี้เดิมไดจ้ึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่า ถือ

ว่าเป็นระฆังศักดิ์สทิธิ์ใหต้ีระฆัง 3ครั้งแลว้อธิษฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ ชมแสง

ของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกันออกไป

เช่นสีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดงเป็นตน้ น าท่านร่วมบูชา แม่ยกัษ์ ท่ีเชื่อกันว่าการ

บูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเขา้ไดที้

ละคน และ พระสุรยินัจนัทรา ขอพรเรื่องธุรกจิ 

คาถาบูชา  พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

ต ัง้ นโม 3 จบ 

ธมัภูทเีป วะระฐาเน สงิคุตตะเร มะโนรมัเม สตัตะระนะ ปะฐะมงั กะกุสนัธงั สุวณัณะฑณัธงั ธาตุโย ฐสั

สะต ิ

ทุตยิงั โคนาคะมะนงั ธมัมะกะระณัง ธาตุโย ฐสัสะต ิตะตงิ กตัสปัปัง พุทธะจวีะรงั ธาตุโย ฐสัสะต  ิ

จะตุตะถงั โคตะมะ อฏัฐเกสะ ธาตุโย ฐสัสะต ิปัญจะมงั อรยิะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมงัธาตุโยฯ 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศูกร ์ เสาร ์

สตัวป์ระจ าวนัเกดิ ครุฑ เสือ สงิห์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

ก าลงัเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 
หมายเหตุ : ส าหรับผูท้ี่ไม่ทราบวันเกิดของตัวเองจะยึด พระเกตุ ซึง่มีก าลัง 9 เป็นเทวดาประจ าวันเกิด 

เย็น   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! Buffet Seafood เต็มทีไ่ม่มอี ัน้ 

    พกัที ่SEDONA HOTEL, CHATRIUM HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีส่าม  เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-ตลาดสก็อต-สนามบนิ-ดอนเมอืง 

เช้า   บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดินทางกลับย่างกุง้น าท่านชม เจดยีโ์บตาทาวน ์ สรา้งโดยทหารพัน

นายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 

2486เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุ

พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ 

และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ ตน้แบบภาษาพม่า 

ภายในเจดีย์ท่ีประดับดว้ยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุด ใน

องค์พระเจดีย์ ใหท่้านขอพร นตัโบโบยหีรอืพระเทพทนัใจ เทพเจา้ศักดิ์สทิธิ์ ของ

ชาวพม่าและชาวไทย  

 

 

 

 

 

 



 

 

วิธีการสักการะรูปป้ัน เทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพ่ือขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็ 

ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื่นๆมาสักการะ นัตโบโบ

ยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อา

เงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวข้อ

พรแลว้ดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไวจ้ากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนตั

โบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว ้ จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังไปอีกฟาก 

หนึ่งของถนน เพ่ือสักการะ เทพกระซบิ ซึง่มีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามต านานกลา่ว

ว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่

ยอมกนิเนื้อสัตว์จนเมื่อส ิน้ชีวิตไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานาน

แลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื่นไดยิ้น ชาวพม่านิยมขอพร

จากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้

และผลไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดของพม่า มีสนิคา้ของท่ี

ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งาน

ฝีมือ เช่น ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสร่ง น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองย่างกุง้ 

เท ีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เป็ดปักกิง่+สลดักุง้มงักร 

สมควรเวลาเดินสู่ สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง 

13.30 น.  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบิน มงิกาลาดง เมืองย่างกุง้ 

16.30 น. ออกเดินทางจากกรุงย่างกุง้ โดยสายบิน MYANMAR AIRWAYS ดว้ยเท่ียวบินท่ี 

8M331 

18.15 น.   คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและดว้ยความประทับใจ 



 

 

 

รายการท่องเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยู่ในดุลย

พนิจิของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ  

โดยจะยดึถอืประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั และขึน้อยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

**ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก*์* 

ท่านละ 1,000 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน** 

หวัหนา้ทวัรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของลูกคา้ 

 

อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาต่อท่าน (ไม่ม ี

ราคาเด็ก) 
พกัเดีย่ว / ท่าน 

12 - 14 APR 2020 15,999.- 3,500.- 

13 – 15 APR 2020 15,999.- 3,500.- 

1 – 3 MAY 2020 15,999.- 3,500.- 

3 – 5 MAY 2020 15,999.- 3,500.- 

4 – 6 MAY 2020 14,999.- 3,500.- 

ราคาเด็กทารก 

(แรกเกดิ – 1 ปี 11เดอืน) 
4,500. - 

 

 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ สายการบิน Myanmar Airways 

✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

✓ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครื่องบิน 30 Kg.  ถือขึ้นเครื่อง 7 Kg. 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ อัตราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 

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

ประกันภัยอายุต ่ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทัง้นี้



 

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **

อาหารเป็นพิษเท่านั้น**) 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

× ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

× ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ 

× ทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถ่ิน, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, รา้นอาหาร, 1,000 บาท / ลูกคา้ 1 ท่าน 

(ช าระท่ีสนามบินก่อนเดินทาง) หัวหนา้ทัวร์จากเมืองไทยแลว้แต่ท่านจะมอบใหไ้ม่ไดบั้งคับ 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัว หรือ ค่าใชจ้่ายอื่น ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

× ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาต ิ  

× ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

× ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

➢ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาช าระเงินเต็มจ านวนพรอ้มกับเตรี ยม

เอกสารส่งใหเ้รียบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ (เนื่องจากเป็นโปรแกรมโปรโมชั่น) 

➢ หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจ าตัว 

หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว

ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี

ความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทัง้หมด 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

• ไม่สามารถยกเลิกได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด 

หมายเหตุ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ

ความรับผิดชอบของหัวหนา้ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ

จลาจล ต่าง ๆ  

❖ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใด ๆตามรายการ 

หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ  

❖ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ  

❖ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศ

ไทยและพม่า 



 

❖ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบ

เรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบใน

กรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 

10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้ง้หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

❖ เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ไม่สามารถรีฟันได ้อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 

❖ หากท่านไม่ไดร้่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเขา้ชมใด ๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได ้

เนื่องจากค่าบริการท่ีเวียดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจน

ไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือ

ความรับผิดชอบของหัวหนา้ทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน , ภัยธรรมชาต,ิ 

การจลาจลต่าง ๆ  เป็นตน้ 

❖ กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่ว่า

เหตุผลใด ๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 

ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 15 ท่านขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน 

ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แต่จะไม่มหีวัหนา้ทวัร์

จากเมอืงไทยไปกบักรุ๊ปดว้ยแต่จะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ีคอย

รบัทีส่นามบนิพม่า และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศพม่าเป็น

อย่างด ีและอาจจะเปลีย่นเป็นรถคนัทีเ่ล็กลง 

แต่ถา้ต ่ากว่า 8 ท่าน ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิม่ออกเดนิทางในกรุป๊น ัน้ 

แต่จะแจง้ใหท้ราบก่อนล่วงหนา้ 3 วนั 

ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

ส าคญัทีสุ่ด!! 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง และมี

หนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัวนัเดนิทางทีท่่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่

ทราบ ก่อนการช าระเงนิค่าต ัว๋ดงักล่าว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณ ี

 

 

 



 

 

 

 

  


