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ก ำหนดกำรเดินทำง สิงหำคม - กนัยำยน 2561 

รำยละเอียดกำรเดินทำง 

วนัที่หน่ึง ดอนเมือง-ยำ่งกุง้-หงสำฯ-พระธำตมุุเตำ-พระรำชวงับุเรงนอง-พระธำตอุินทรแ์ขวน  

05.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 3 ระหว่ำงประตู 7-8 

สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL) ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร

การเดินทาง  

ตำรำงกำรเดินทำง 

วนัท่ี 1 ดอนเมือง – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – พระธาตุมุเตา – พระราชวงับุเรงนอง –  

พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ) 

L-D 

วนัท่ี 2 พระธาตุอินทรแ์ชวน - หงสาฯ – วดัไจค๊ะวาย - พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้ ม

หวาน) – เจดียไ์จปุ่๊น – ยา่งกุง้ – ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัท่ี 3 ยา่งกุง้ - สิเรียม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา - ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ – 

เทพกระซิบ – พระนอนเจา๊ทตัจี (พระนอนตาหวาน) – วดัพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ 

B-L 

พิเศษ !! กุง้เผำหงสำ 

  อ่ิมอรอ่ยกบัชำบูรอ้ยเมนู ยกทะเลมำใหค้ณุ  

จดัไม่อั้น หรรษำกบัหมอ้สว่นตวันวัเนียสุดสุด 
 

แจกฟร!ี! องคเ์ทพทนัใจจ  ำลองเสริมบำรมี (แบบหอ้ยคอ) 
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บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

08.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยำ่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL)  

09.30 น. ถึง สนำมบินมิงกลำดง เมืองยำ่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร์ ชา้

กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสำวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมือง

หลวงท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทาง

ประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร พิเศษ !!! เมนู กุง้เผำ  

จากน้ันน าท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธำตุมุเตำ ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 

พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายใน

บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิง

ศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและ

ชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณ จุดอธิษฐานอนัศักด์ิสิทธ์ิ ใหท่้านน า

ธูปไปค ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุน

ชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา

สกัการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้

อยา่งกลมกลืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุด

อธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ย

น ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตก

กระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า 

ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์

นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนได้

กราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  

http://bit.ly/2NMk5YE
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น าท่านชม พระรำชวังบุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความส าคัญต่อประวติัศาสตร์ของไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็น

พระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้ก

ท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กบัตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี 

พ.ศ. 2142 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู่ ท าใหส้นันิษฐานได้

ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผู้ท่ี

ไดร้บัค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนาง

สุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลย

ศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ี

ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดย

อา้งอิงจากพงศาวดาร จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม 

แม่น ้ำสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอ

โยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลังมาซ่ึงน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง 

สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนต้นคาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง 

กองทพัของพมา่เห็นเช่นน้ันจึงขวญัเสียและถอยทพักลบักรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง 

ก็จะถึง  ค้ิมปูนแค้มป์  เ พ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถท้อง ถ่ิน 

(รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเรา

จะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 

30-45 นาที เพ่ือเดินทางสู่ยอดเขา จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้

เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

น าชม เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธำตุอินทรแ์ขวน  หรือ กอ้นหิน

ทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดีย์

ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผาแต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่า

ไมม่ีทางตกเพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่าง

สมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปี

เกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ี

ครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถ

นัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน ส าหรบัท่านท่ีตอ้งการนมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานท่ีบริเวณระเบียงท่ียื่น

สู่ พระ เจ ดีย์ไ จ ้ที โยควร เต รียม เ ส้ือกันหนาวห รือกันลมห รือผ้าห่ม  ผ้าพันคอ  และ เบาะรองนั่ง  

(พระเจดียอ์งค์น้ีเปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรับสุภาพบุรุษ ท่ีเขา้ไปปิดทององค์เจดียเ์ปิดถึงเวลา 

22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองค า

ไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 

**หมำยเหตุ** (กรุณำเตรียมกระเป๋ำสมัภำระขนำดเล็กส ำหรับ 1 คืน เพ่ือน ำติดตวัข้ึนไปบนพระธำตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจำกอำจจะตอ้งจำ้งลูกหำบแบกสัมภำระซ่ึงจะมีค่ำใชจ้่ำยตำมขนำดกระเป๋ำ เริ่มตน้ที่ 

1,000 จำ๊ด ประมำณ 30 บำท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในกำรใชบ้ริกำร 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  
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น ำทำ่นเขำ้สู่ที่พกั ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL  

จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

 

 

 

 

 

วนัที่สอง พระธำตอิุนทรแ์ขวน – หงสำฯ – วัดไจค๊ะวำย – พระนอนชเวตำเลียว – เจดียไ์จปุ่๊น – ย่ำงกุง้ – 

ตลำดสกอ๊ต – พระมหำเจดียช์เวดำกอง 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

** อิสระตำมอธัยำศยั ส ำหรบัท่ำนที่ตอ้งกำรใส่บำตร, ท ำบุญที่พระธำตุอินทรแ์ขวน (กิจกรรมน้ีไม่บงัคบั)

ส ำหรับอำหำรที่จะใส่บำตรสำมำรซซ้ือไดโ้ดยจะมีรำ้นคำ้จ  ำหน่ำย รำคำอำหำร ประมำณ 3,000 จำ๊ต 

ดอกไมธู้ปเทียน ประมำณ 300-500 จำ๊ต ท ำบุญตำมอธัยำศยั ** 

น าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับ

อากาศน าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวำย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้ง

วดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมาย

เหตุ: ท่านสามารถน าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่

สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) 

เที่ยง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร พิเศษ !!! เมนู กุง้เผำ  

จากน้ันน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยำสน์ชเวตำเลียว กราบนมัสการ 

พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาว

พมา่ทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ี

มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ใน

ราคาถูก  

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 

500 ปี หันพระพักตร์ไปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนแด่

พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่

ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้งกลับพบรักกบัชายหนุ่มและ

แต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตวัของน้องสาวคนสุดทอ้ง

พังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงท าให้พระพุทธรูปองค์น้ีจะมี

ลกัษณะแตกต่างจากองคอ่ื์นๆ จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองย่างกุง้ ใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลำดโบ

โจก๊อองซำน หรือ ตลำดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณา

นิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด 

เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้
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ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย ทุกครั้ง 

เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ตปิดทุกวนัจนัทร)์ 

น าท่านนมสัการ พระมหำเจดียช์เวดำกอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้) 

แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพมา่อายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศพมา่ มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากอง

มีทองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉัตรประดับประดาดว้ย

เพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอด

องคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนได้

จ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลังคาทรง

ปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธาน

ส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบ

ไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้

ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลกูประค า และบา้งเดิน

ประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉัตร

โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ี

ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน า

ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล 

นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ป

สรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรเยน็ ณ ภตัตำคำร เมนูพิเศษ!! BUFFET SHABU 

 น ำทำ่นเขำ้สู่ที่พกั SKY STAR HOTEL ระดบั 4 ดำวหรือเทยีบเทำ่ 

 
 

 

 

 

 

 
 

วนัเกิด อำทิตย ์ จนัทร ์ องัคำร พธุ พธุกลำงคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสำร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชำ้งมีงำ ชำ้งไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงสั้น พญำนำค 

เฉพำะกรุป๊ที่เดินทำงวนัที่ 03-05 ส.ค. / 31 ส.ค.-02 ก.ย. / 28-30 ก.ย. 61 

พกัโรงแรมระดบั 3 ดำว IBIS STYLE HOTEL หรือเทียบเทำ่ 

เมนูพิเศษ สลดักุง้มงักร+เป็ดปักก่ิง+กุง้เผำ+บุฟเฟ่ตช์ำบู 
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วนัที่สำม ยำ่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลำงน ้ำเยเลพญำ – ยำ่งกุง้ – เจดียโ์บตำทำวน ์– เทพทนัใจ –  

                   เทพกระซิบ – พระนอนเจำ๊ทตัจ ี– วดัพระหินอ่อน – ดอนเมือง 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียมอยูห่่างจากกรุงยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น ้า

ยา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแมน่ ้าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลำงน ้ำ หรือ พระเจดียเ์ยเลพญำ เจดีย์

จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน ้า ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็น

สถานท่ีศ กด์ิน ้าท่วมไม่ถึงองคพ์ระเจดีย ์เป็นท่ีสกัการะ

ของชาวสิเรียมซ่ึงนิยมมากราบไหวข้อพรเร่ืองธุรกิจ

การค้าการขายให้เจริญก้าวหน้า  จากน้ันน าท่าน

เดินทางกลบัสู่ยา่งกุง้  

เที่ยง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

จากน้ันน าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตำทำวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป 

ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ

ทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 

ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้

ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดับดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม และมีมุมส าหรบั

ฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

น าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจา้ศักด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและ

ชาวไทย วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความ

ปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากน้ันก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้

ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากน้ันก็เอาหน้าผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ี ท่านก็จะสมตาม

ความปราถนาท่ีตั้งใจไว ้น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านาน

กล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสตัวจ์น

เมื่อส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพ

กระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม 

ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยำสนเ์จำ๊ทัตจี หรือ พระนอนตำหวำน นมัสการ

พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีตาสวยงามท่ีสุดใน

ประเทศพม่า มีขนตาท่ีงดงาม ชมพระบาทท่ีมีภาพมงคล 108 ประการ จากน้ันน า

ท่านนมัสการ พระหินอ่อน ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า แกะสลักโดยช่างฝีมือ

ชาวมณัฑะเลย ์ซ่ึงแกะสลกัมาจากหินอ่อนกอ้นใหญ่ทั้งกอ้น มีน ้าหนักถึง 60 ตัน สูง 

37 ฟุต ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

20.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL) 
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22.45 น. ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

***************************************************** 

หนงัสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง 

และมีหนำ้ที่เหลือไวป้ระทบัตรำไม่นอ้ยกว่ำ 2 หนำ้ 

** กรณี ซือหนังสือเดินทำงตำ่งชำต ิโปรดสอบซำม ** 
 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสำร มีไฟลท์เดินทำงภำยในประเทศหรอืระหว่ำงประเทศ  

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทำงที่ท่ำนไดท้  ำกำรจองไวก้บัทำงบริษทัฯ  

กรุณำแจง้ใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ที่ทรำบ ก่อนกำรช ำระเงินค่ำตัว๋ดงักล่ำว  

ซำ้เกิดขอ้ผิดพลำดทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรรบัผิดชอบทุกกรณี 

อตัรำค่ำบริกำร 

วนัเดินทำง 
รำคำผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 

รำคำเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

รำคำเด็กไม่เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 
พกัเดี่ยวเพิ่ม 

03-05 ส.ค. 61 

พกัโรงแรม 3 ดำว 

เป็ดปักก่ิง+กุง้มงักร 

9,999 บำท 2,900 บำท 

04-06 ส.ค. 61 9,999 บำท 2,900 บำท 

12-14 ส.ค. 61 10,999 บำท 2,900 บำท 

17-19 ส.ค. 61 

18-20 ส.ค. 61 
9,999 บำท 2,900 บำท 

24-26 ส.ค. 61 

25-27 ส.ค. 61 
9,999 บำท 2,900 บำท 

31ส.ค.-02ก.ย. 

พกัโรงแรม 3 ดำว 

เป็ดปักก่ิง+กุง้มงักร 

9,999 บำท 2,900 บำท 



JJ001SL 

 

 

9                                                                                                                                                                      **ภาพประกอบใชเ้พ่ือการโฆษณาเท่านั้น** 
 

01-03 ก.ย. 61 

07-09 ก.ย. 61 

08-10 ก.ย. 61 

14-16 ก.ย. 61 

15-17 ก.ย. 61 

21-23 ก.ย. 61 

22-24 ก.ย. 61 

9,999 บำท 2,900 บำท 

28-30 ก.ย. 61 

พกัโรงแรม 3 ดำว 

เป็ดปักก่ิง+กุง้มงักร 

9,999 บำท 2,900 บำท 

29ก.ย.-01ต.ค. 9,999 บำท 2,900 บำท 

 

** รำคำเด็กอำยุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทำง 2,900 บำท ** 

*** รำคำยงัไม่รวมค่ำทิป มคัคุเทศกท์อ้งซ่ิน/คนขบัรซ 

หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมืองไทย 600 บำท *** 

 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 

 ค่าท่ีพกั จ านวน 2 คืน ตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
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บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อา

ประกนัภยัอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ี

ขึ้ นอยู่กบัเง่ือนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์่า **

อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน** 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งซ่ิน/คนขบัรซ/หวัหนำ้ทวัรจ์ำกเมืองไทย 600 บำทตอ่ลกูทวัร ์1 ท่ำนตอ่ทรปิ  

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่ำธรรมเนียมน ้ำมนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรปรบัข้ึนรำคำ 

 

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้

เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง  

 

เง่ือนไขกำรจองทวัร ์
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 กรณีท ำกำรยกเลิกหลงัจำกท ำกำรมดัจ  ำทวัรม์ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนมดัจ  ำทั้งหมด 

เน่ืองจำกบริษัทไดด้  ำเนินกำรช ำระเงินค่ำตัว๋เครื่องบินเต็มจ  ำนวนใหก้บัทำงสำยกำรบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

พรอ้มทั้งไดม้ดัจ  ำค่ำหอ้งพกัเป็นจ  ำนวนเงิน 50 % ของรำคำหอ้งพกั 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบริษัทฯยนิดีคืนเงินเต็มจ านวนท่ีไดช้ าระมา 

 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ

หวัหนา้ทวัร ์และเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและ

พม่า 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคน

เขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ทำงบริษัทของสงวนสิทธ์ิออกเดินทำงในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทำง 15 ท่ำนข้ึนไป(มีหวัหนำ้ทวัรเ์ดินทำงไปกับ

กรุป๊) แต่ในกรณีที่มีผูเ้ดินทำงไม่ซึง 15 ท่ำนแต่ไม่นอ้ยกว่ำ 10 ท่ำน ทำงบริษัทยนืยนักำรเดินทำงแต่

จะไม่มีหัวหนำ้ทวัรเ์ดินทำงไปกับกรุป๊ดว้ย โดยจะมีเจำ้หนำ้ที่จำกทำงบริษัทคอยอ ำนวยควำมสะดวก

พรอ้มแนะน ำกำรเดินทำงใหท้่ำน ณ สนำมบินที่เมืองไทย และจะมีไกดท์อ้งซ่ิน ที่พูดภำษำไทยไดเ้ป็น

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

หมำยเหต ุ
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อยำ่งดี คอยรบัท่ีสนำมบินพม่ำ และ จะคอยบรกิำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศพม่ำเป็นอยำ่งดี 

แตซ่ำ้ต  ำ่กว่ำ 10 ท่ำน ทำงบรษิทั ของสงวนสทิธิไม่ออกเดินทำงในกรุป๊นั้น โดยจะคืนเงินค่ำทวัรท์ั้งหมด

ใหแ้ก่ท่ำน หรอืท่ำนสำมำรซเลื่อนพีเรยีดกำรเดินทำงออกไปได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


