
 

 

รหัสทัวร PVC1900953 
ทัวรพมา PRAY MYANMAR 1 วัน (FD) 
พระมหาเจดียชเวดากอง   เจดียโบตาทาวน 
เทพทันใจนัตโบโบยี   ตลาดสกอต   พระพุทธรูปงาทัตจี  
พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน 
 
 

 

 

 



 

 

วันเดินทาง และ อัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาตอทาน / ไมมีราคาเด็ก 

22 พ.ค. / 29 พ.ค. 62 3,499 บาท 
05 มิ.ย.  / 06 มิ.ย. / 12 มิ.ย.  
13 มิ.ย. / 19 มิ.ย  / 20 มิ.ย.  

26 มิ.ย.  / 27 มิ.ย. 62 
3,499 บาท 

03 ก.ค. / 04 ก.ค. / 10 ก.ค.  
11 ก.ค. / 18 ก.ค. / 24 ก.ค. 

25 ก.ค. / 31 ก.ค. 62 
3,499 บาท 

01 ส.ค. / 07 ส.ค. / 08 ส.ค. 
14 ส.ค. / 15 ส.ค. / 21 ส.ค. 

22 ส.ค. / 28 ส.ค. / 29 ส.ค. 62 
3,499 บาท 

04 ก.ย. / 05 ก.ย. / 11 ก.ย.  
12 ก.ย. / 18 ก.ย. / 19 ก.ย. 

25 ก.ย. / 26 ก.ย. 62 
3,499 บาท 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรดสอบถาม ** 

ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 
1,500 บาท / ลูกทัวร 1 ทาน / ทริป(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 

 
รายละเอียดการเดินทาง 
 
 
 
04.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน 3 ประตู 1  

เคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย (AIR ASIA) ซึ่งจะมีเจาหนาที่คอยอํานวยความ
สะดวกในการเดินทาง  

07.15 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที ่FD251 

โปรแกรม ดอนเมือง-ยางกุง-เจดียชเวดากอง-เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-
ตลาดสกอต-พระพุทธรูปเจาทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินออน-สนามบิน 



 

 

 
08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง นําทานผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง)  
นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือ
เดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวา
สองพันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต 



 

 

สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบ
หุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้า
คา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปน
ลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งส่ีทิศจะ
มีวิหารโถงสรางดวยเคร่ืองไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง 
ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญ
และชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปน
หนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยท้ังมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับ
ลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่
ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, 
สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิ
ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอ
พรจากองค เจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิ ริมงคล 
นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หาก
ใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมี

งา ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส้ัน พญานาค 



 

 

นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่
พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเม่ือ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของ
ฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 
2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณ อินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวย
กระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  
นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักด์ิสิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย 
นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่ตามความเช่ือของชาวพมา 
โดยเทพที่จะถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน มักจะเปนคนที่เคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนา
ประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความ
หวงใยในภาระหนาท่ีบานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบ้ืองหลัง ทําใหไมอาจไปเกิด
ใหมได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ เชน 
พระเจดียองคสําคัญ 
วิธ ีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ ื่อขอส่ิงใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากน้ันก็ใหเอาเงิน
จะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวขอพร
แลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้
ของนัตโบโบย ีแคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ต้ังใจไว  
คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป�ะโป�ะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัส
สะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิ
สัพพะทา สวาโหม 



 

 

นําทานขามฝم�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา  “อะมาดอวเม๊ียะ” ตามตํานาน
กลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล 
ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานาน
แลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การบูชาเทพ
กระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สลัดกุงมังกร+เปด
ปกก่ิง 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง นําทานสู ตลาดสกอต ใหทานอิสระชอปปم�ง 
ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณา
นิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหง
น้ีมีหลากหลายชนิด เชน เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน (หากซื้อส้ิน

คาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตองแสดงให
ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร และชวง



 

 

เทศกาลสงกรานต) นําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สวยงาม
ตามแบบฉบับศิลปะของพมา มีความสูงประมาณ ตึก 5 ช้ัน เปนพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเคร่ือง
ประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความงดงามเปน
อยางมาก 
สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธไสยาสน
องคขนาดใหญที่มีความสูงถึง 6 ช้ัน 
ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กก้ัน
ถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ช้ัน 
สรางขึ้นเม่ือป 1907 ถูกยกยองให
เป นพ ระนอนที่ มี ขนาดใหญ และ
งดงามที่สุดในพมา ดวยพระพักตรที่
งดงามเปم�อนยิ้ม ดวงตาทําจากลูกแกว
ที่ส่ังผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตา
ดวยสีฟ�าและมีขนตาหนายาวทําให
ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมี
ภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ�าพระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่
แสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพร้ิวไหวสมจริงและ
ตรงชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลป�ที่มีความงดงามทรงคุณคา จากน้ัน
นําทานนมัสการ พระหินออน  พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินออนทั้งกอนที่ใหญที่สุดใน
ประเทศพมา พระหินออนสรางในสมัยนายพลตานฉวยโดยมีการขุดพบหินออนกอน
ใหญที่สุดที่ยะไข จึงไดมีการแกะสลักโดยชางฝมือชาวเมืองมัณฑะเลย เปนพระพุทธรูป
ประทับน่ังพระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถยกขึ้นหันฝ�าพระหัตถออก
จากองค หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง ประดิษฐานในหองกระจก
ติดแอรรักษาอุณหภูมิเน่ืองจากหินออนเมื่อโดนความรอนอาจทําใหเกิดรอยราวได ได
เวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย  

19.25 น. เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ FD258 



 

 

21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจในการเดินทาง 

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

อัตราน้ีรวม 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินที่น่ังปกติ ไป-กลับ ดอนเมือง – ยางกุง – ดอนเมือง โดยสารการบิน แอร

เอเชีย (FD) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 
6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % 
ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอา
ประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหาร
เปนพษิ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**) 

อัตราน้ีไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น / หัวหนาทัวร / คนขับรถ 1,500 บาท/ผูเดินทาง 1 ทาน  

(ชําระที่สนามบินกอนเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ � เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกวา่ � หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 



 

 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต
ตางชาติ   

 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมทีไ่มไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

เง่ือนไขการจองทัวร 

 รายการทัวรนี้ขอสงวนสิทธ์ิในการ ชําระคาทัวรยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดทําการ
จอง มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทจะทําเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อให
พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ
สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  



 

 

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร 
จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออก
จากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานข้ึนไป ออกเดินทางได
แนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนา
ทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอย
รับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปน
อยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 

 ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ  
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษัิทฯ  

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ กอ่นการชาํระเงินคา่ตั �วดงักล่าว  
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


