
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไหวพ้ระ ขอพร เสริมบุญบารมี แบบเตม็อ่ิม 3 วนั 2 คืน 
พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตปุระจ  าปีเกิด ปีมะเมีย 

พระธาตมุุเตา สถานที่ส  าคญัในอดีตจวบจนถึงปัจจุบนัของชาวมอญ ขอพรใหชี้วิตรุ่งเรืองมัน่คง 

ขอพรใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดียก์ลางน ้าเมืองสเิรยีม นมสัการพระเกศามีชีวิต ณ วดับารมี 

นมสัการ พระพุทธรูปหงาทตัจ ีและ พระพุทธรูปเจา๊ทตัจ ีที่มีความงดงามในแบบฉบบัของพม่า 

นมสัการ พระเกศาธาต ุณ เจดียโ์บตาทาวน ์ขอพร เทพทนัใจ และ เทพกระซิบ ใหส้ิ่งที่หวงัสมดัง่ปราถนา 

พกัโรงแรม IBIS STYLES YANGON STADIUM หรือเทียบเทา่ 



เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบู + กุง้เผา + เป็ดปักก่ิง + สลดักุง้มงักร แจกฟร!ี! หนงัสือสวดมนต ์+ เสื้ อทวัรพ์ม่าดีดี 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตมุุเตา –  

                  พระราชวงับุเรงนอง – เจดียไ์จปุ่๊น – ยา่งกุง้ 

 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 3 ประตู 1-2  

สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา –  

พระราชวงับุเรงนอง – เจดียไ์จปุ่๊น – ยา่งกุง้  

L-D 

วนัท่ี 2 ยา่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – 

ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัท่ี 3 พระนอนเจา๊ทตัจี – พระพุทธรูปงาทตัจี – วดับารมี – วดัพระหินอ่อน – โรงชา้งเผือก – กรุงเทพฯ B-L-D 

http://bit.ly/2NMk5YE


07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD)  

08.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ี

เก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 

80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

น าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์

จ าพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎก

ของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด 

ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถ

ถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  

จากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ 

พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.

2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอน

ท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้ งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไม้

แกะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ 

ของฝาก อาทิเช่น ผา้พมา่ ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก  
 

จากน้ันน าท่านนมสัการ เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหง

สาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2 ,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิส าคัญสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมัสการ ยอด

เจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและชาวพมา่เช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ

มาก (ณจุดอธิษฐานอนัศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้า

กบัยอดของเจดียอ์งค์ท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบ

เหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดีย์น้ี 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดีย์

องค์น้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะ

ของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่

ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ี

แห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือ

ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุม

หน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  



น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็น

พระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 

แต่ไดถู้กท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กบัตองอูในสมยัพระ

เจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังท่ียัง

หลงเหลืออยู ่ท าใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ี

ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญว่า

เป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณ

กลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลย

ศึก เมื่ อต้องเสียกรุงศ รีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ ปัจจุบัน 

พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ 

ขึ้ นมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร 

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 

500 ปี หันพระพักตร์ไปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพ่ีน้องท่ี

อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และ

ได้สาบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคน

สุดทอ้ง กลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศ

ฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตวัของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลงมา 

และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่ จึงท าให้พระพุทธรูปองค์น้ีจะมี

ลักษณะ แตกต่างจากองค์อ่ืนๆ ได้เวลาอันสมควรน าท่าน

เดินทางกลบัสู่เมืองยา่งกุง้ 
 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั IBIS STYLE YANGON ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง ยา่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – 

                   เทพกระซิบ – ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 

ตั้งอยูริ่มแมน่ ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี  



จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลาง

น ้ าเป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม สรา้งโดย

เศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจักรมอญ

รุ่งเรืองเมื่อประมาณพนักว่าปีมาแลว้ เช่ือกนั

วา่ตอนท่ีสรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ าการ

อธิษฐานขอใหน้ ้าอย่าท่วมถึงองค์เจดีย ์ถา้มี

คนมากราบไหวจ้ านวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มี

วนัเต็มพ้ืนท่ี และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติม

องคเ์จดีย ์ขอใหท้ าการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซ่ึงท าใหผู้ค้นเกิดความเช่ือว่าการมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดีย์

แห่งน้ี จะท าใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจักรพรรดิ

ประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองค าทองเปลวท่ีมีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามี

ความเช่ือวา่จะบนัดาลใหม้ีกินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! BUFFET SHABU 

น าท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆ์อินเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 

2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุ อีก 2องค์ และพบ

พระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ท่ี

ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" 

หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพมา่ โดยเทพท่ีจะถูก

จัดว่าเป็น "นัต" น้ัน มักจะเป็นคนท่ีเคยสร้างความดี  หรือมีวีรกรรมน่า

ประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกวา่ ตายโหง ท าใหว้ิญญาณยงัมี

ความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบ้ืองหลงั ท าให้

ไม่อาจไปเกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือ

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแล้วสมตาม

ความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กล้วย 

จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แล้วเอาไปใส่มือ

ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้

จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แคน้ี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตสัสะมิงรัตตะนัง 

พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 



น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่  

“อะมาดอว์เมี๊ ยะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของ

พญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษา

ศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์นเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาว

พม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบ

ตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพ

กระซิบ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ี

ยงัเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน

หลายหลัง สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด 

เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด 

งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้ง

ทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอ

ใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากร

ตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ 

น าท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้) 

แห่งลุ่มน ้ าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้ารอ้ยกว่าปี 

มหาเจดีย์ท่ี ใหญ่ ท่ี สุดของประเทศพม่า มี

ความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจ้าโอ

กะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์

เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้ าหนักถึง 

1100 กิโลกรมั ยอดฉัตรประดับประดาดว้ย

เพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า กว่า 5 ,548 เม็ด 

รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัท ธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลังคาทรงปราสาท

ปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน ามาซ่ึ งบุญกุศลอันเป็น

หนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดินประ

ทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้

เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เว

ดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอ

พรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมี

พระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน 

จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 
 



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

 

 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สู่ที่พกั IBIS STYLE YANGON ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 
 

วนัที่สาม พระนอนเจ๊าทัตจี – พระพุทธรูปงาทัตจี – วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน – โรงช้างเผือก – 

กรุงเทพฯ 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน 

ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 

70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ น

เมื่อปี 1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุด

ในพมา่ ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือนยิ้ ม ดวงตาท าจากลกูแกว้ท่ีสัง่ผลิต

จากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดู

หวาน จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาท

มีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ 

ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลกัษณะพร้ิวไหวสมจริง

และตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า 

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบั

ศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ี

แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรงเป็นโลหะ ส่วนเคร่ือง

ประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลอง

แบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย์) ซ่ึงมีความ

งดงามเป็นอยา่งมาก   

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! เป็ด

ปักก่ิง+สลดักุง้มงักร 

หลงัจากน้ันน าท่านสกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ท่ี วดับารมี ท่ีเช่ือวา่พระ

เกศายงัมีชีวิตอยูจ่ริง ดว้ยองคพ์ระเกศาน้ันเมื่อน ามาวางบนมือจะสามารถ



เคล่ือนไหวได ้ซ่ึงพระภิกษุเจา้อาวาสจะน ามาแสดงใหทุ้กท่านไดก้ราบนมสัการ อีกทั้งวดัน้ียงัไดช่ื้อวา่

เป็นท่ีเก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากท่ีสุด  

น าท่านนมสัการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลกัจากหินอ่อนทั้งกอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า 

พระหินอ่อนสรา้งในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนกอ้นใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงไดม้ีการ

แกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ พระหัตถ์ยกขึ้ นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความ

เจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในหอ้งกระจกติดแอรร์กัษาอุณหภูมิเน่ืองจากหินอ่อนเมื่อโดนความรอ้นอาจ

ท าใหเ้กิดรอยรา้วได ้

จากน้ันชม ชา้งเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่าโดยชา้งทั้ง 3 ตัวน้ี มีลกัษณะเด่น คือ มีลกัษณะผิวพรรณ

เหลืองทองอร่าม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือวา่เป็นชา้งท่ีหาชมไดย้ากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคน

พม่าเองตามเขา้มาชมและสกัการะชา้งเผือกเหล่าน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือ

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

21.40 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) เท่ียวบินท่ี FD258  

ค า่   บรกิารอาหารค า่บนเครือ่ง 

23.30 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 

 

ตั้งแตว่นัท่ี 28 ตลุาคม 61 เป็นตน้ไป เวลาบินเท่ียวบินขากลบัมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

21.40 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) เที่ยวบินที่ FD258 

ค า่   บรกิารอาหารค า่บนเครือ่ง 

23.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบรกิาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

ตลุาคม 2561 

06-08 ต.ค. 61 9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

12-14 ต.ค. 61 10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

13-15 ต.ค. 61 10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

19-21 ต.ค. 61 

20-22 ต.ค. 61 

21-23 ต.ค. 61 

10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

ธนัวาคม 2561 

01-03 ธ.ค. 61 9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 

05-07 ธ.ค. 61 10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

08-10 ธ.ค. 61 10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

15-17 ธ.ค. 61 

21-23 ธ.ค. 61 

22-24 ธ.ค. 61 

9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 

28-30 ธ.ค. 61 10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

มกราคม 2562 

04-06 ม.ค. 62 10,500  บาท 10,000 บาท 2,900 บาท 

05-07 ม.ค. 62 9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

11-13 ม.ค. 62 

12-14 ม.ค. 62 

18-20 ม.ค. 62 

19-21 ม.ค. 62 

25-27 ม.ค. 62 

26-28 ม.ค. 62 

9,799 บาท 9,299 บาท 2,900 บาท 



กุมภาพนัธ ์2562 

01-03 ก.พ. 62 

02-04 ก.พ. 62 

08-10 ก.พ. 62 

09-11 ก.พ. 62 

15-17 ก.พ. 62 

16-18 ก.พ. 62 

22-24 ก.พ. 62 

23-25 ก.พ. 62 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

มีนาคม 2562 

01-03 มี.ค. 62 

02-04 มี.ค. 62 

08-10 มี.ค. 62 

09-11 มี.ค. 62 

15-17 มี.ค. 62 

16-18 มี.ค. 62 

21-23 มี.ค. 62 

22-24 มี.ค. 62 

23-25 มี.ค. 62 

29-31 มี.ค. 62 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 62 

9,999 บาท 9,499 บาท 2,900 บาท 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง 2,900 บาท ** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 600 บาท/ท่าน *** 

 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอรเ์อเชีย AIR ASIA (FD) 

 ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกั ยา่งกุง้ 2 คืน โรงแรมเทียเท่าระดบั 3 ดาว 
 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

อตัราน้ีรวม 



 ค่ารถข้ึนพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภัย อายุระหวา่ง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต า่

กวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม ์

/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัท่ีไมร่ะบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 600 บาทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่านตอ่ทริป  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

 

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ า

แลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

อตัราน้ีไม่รวม 



  

 กรณีท าการยกเลิกหลงัจากท าการมดัจ  าทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนมดัจ  าทั้งหมด 

เน่ืองจากบริษัทไดด้  าเนินการช าระเงินค่าตัว๋เครื่องบินเต็มจ  านวนให้กับทางสายการบินเป็นที่

เรยีบรอ้ย พรอ้มทั้งไดม้ดัจ  าค่าหอ้งพกัเป็นจ  านวนเงิน 50 % ของราคาหอ้งพกั 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบริษัทฯยนิดีคืนเงินเต็มจ านวนท่ีไดช้ าระมา 

 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

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 ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป(มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปกบักรุป๊) แตใ่น

กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่นอ้ยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยืนยนัการเดินทางแต่จะไม่มีหัวหนา้ทัวร์

เดินทางไปกบักรุป๊ดว้ย โดยจะมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษทัคอยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน าการเดินทางใหท้่าน 

ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมีไกดท์อ้งถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอย

บริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่

ออกเดินทางในกรุป๊นั้น โดยจะคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดใหแ้ก่ท่าน หรือท่านสามารถเล่ือนพีเรียดการเดินทางออกไป

ได ้

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ


