
 

 

รหัสทัวร BID1901769 

ทัวรพมามหศัจรรย.....MYANMAR โปรจัดให พัก 4 ดาว 
3 วัน 2 คืน (SL) 
พระมหาเจดียชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ  เทพกระซิบ เจดียโบตะทาวน 
พระธาตุอินทรแขวน   หมอนวดเทวดา   พระนอนตาหวาน   พระธาตุมุเตา 

ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองตลาดสกอต   ตักบาตรพระสงฆ 1,000   พระอุปคุต 
อ่ิมอรอยเมนูเด็ด กุงแมน้ําเผา+สลัดกุงมังกร+เปดปกกิ่ง   พักหรูระดับ 4 ดาว 
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (ถุงผา+รม+สมุดสวดมนต+คูมือพมา) 

 



 

 

 
 
วันแรก กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวด-ีเจดียชเวมอดอร-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูน
แคมป�-พระธาตุอินทรแขวน                                                ไ (-/กลางวัน/เย็น) 
04.30น. พรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคานเตอรสายการบิน
ไทยไลออนแอร  ประตู 6 
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
07.35 น. ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน SL 200 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ
Randomไมสามารถล็อกที่น่ังได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันและไมสามารถเลือกชวงที่นั่ง
บนเครื่องบินไดในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการบิน  
08.25 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว 
(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองหง

สาวดหีรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมือง



 

 

มอญโบราณท่ียิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400 ป อยูหางจากเมืองยางกุง 
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 22 ชม. 

เที่ยง  บริการอาหาร
กลางวัน ณ ภัตตาคาร 
**เมนูพิเศษ กุงแมนํ้า
เผาตัวใหญทานละ 1 ตัว 
** 

หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตุที่
ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาว
ด ี  เ ป  น เ จ ด ี ย  เ ก  า แก
คู บ านคู เมืองและเปน 1 
ใน 5 มหา  บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาว
มอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะ
พมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุตสูงกวา พระเจดียช
เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป 
พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยังคง
สภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท ทาน
จะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของ
เจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ ้าจุนชีวิตให
เจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป 

จากน้ัน นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)
ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจา
บุเรงนองทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระ
นางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อ
ตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแต



 

 

รองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมา
ใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
บาย  เดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่

ขามผานชมแมนํ้าสะโตงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ซึ ่งในอดีตขณะที่2 
สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่งนํา
ทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยกติดตามกองทัพ
ไทยมากองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝم�งแมนํ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ�ายไทยไดขาม
แมนํ้าไปแลวพระองคไดคอยป�องกันมิใหขาศึกขามตามมาได ไดมีการปะทะกันที่
ริมฝم�งแมนํ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุ
รกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย จึงถอย
ทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชางนี้ไดนามปรากฏ
ตอมาวา“พระแสงปนตนขามแมนํ้าสะโตง"นับเปนพระแสง อัษฎาวุธอันเปนเครื่อง
ราชูปโภคยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันน้ี  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง 
คิ้มปูนแคมป�ซึ่งเปนจุดสําหรับทําการเปลี่ยนเปนรถบรรทุกหกลอ(เปนรถประจํา
เสนทาง 

ชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลา 
เดินทางจากคิมปูนแคมป�ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง  
พิเศษสุด!! นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูสถานีพระธาตุใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทาน

ไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน 



 

 

**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถขึ้นได ทาง
บริษัทฯจะเปลี่ยนเปนขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี** 

พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel 
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียวคะ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัยนําทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวน

Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจาก
ระดับน้ําทะเล 1,200เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู
บนกอนหินกลมๆ ที่ต้ังอยูบนยอดเขาอยางหม่ินเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมี
ทางตก เพราะพระเกศาธาตศัุกดิ์สิทธิ์ท่ีบรรจอุยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหิน
กอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของ
ชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปน พระธาตุปเกิดของปจอ แทนพระเกตุ
แกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้



 

 

ครบ3 คร้ังผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญพรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนา
ทุกประการ 

ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปดทองได
เฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปด
แทนได**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคา
เริ่มตน 2,000 จาต/ชุด** 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ หองอาหารในโรงแรมจากน้ันทานสามารถขึ้นไป
นมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับ
สุภาพบุรุษ จะเปดถงึเวลา 21.00 น.  ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผา
หมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีน้ันมีความเย็นมาก 

 
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพ่ือความสะดวกสบายเพ่ือรองรับ

นักทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตอุินแขวน  โรงแรมไมไดหรูหรา
เหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเร่ืองความสะดวกจากการ

เดินทาง บางโรงแรมมีเปนหองพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและ
ไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได  

 
วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวดี-วัดไจคะวาย-เจดียไจปุ�น-พระนอนชเวตา
เลียว-พระนอนตาหวาน-ยางกุง-พระมหาเจดียชเวดากอง ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

05.00 น.   อรุณสวัสดิ์ยามเชา สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไมได
บังคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคา
อาหารเร่ิมตนชุดละ 3,000-10,000จาตดอกไมธูปเทียนเร่ิมตนชุดละ2,000จาต 

06.30 น.   ไ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
07.30 น.   เดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกลอถึงคิมปุนแคมป� เปลี่ยนเปนรถโคชปรับ

อากาศ เดินทางสูกรุงหงสาวดี  
จากน้ัน  นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุ

และสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมากทานสามารถนําสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได 



 

 

จากน้ัน  น ํ าชม เจด ีย  ไจ ป ุ � น (Kyaik Pun 
Buddha)สร  า ง ใ นป   1 476  มี
พระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบ
ทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย 
องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัม
พุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศ
เหนือ กับพระพุทธเจาในอดีต สาม
พระองคคือพระพุทธเจามหากัสสปะ 
ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่นองที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตย
สาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกัน
วาทําใหพระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทาน
ละ 1 ตัว ** 

บาย    นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบ
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที ่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ  ในป 
พ.ศ.2524ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเปนพระนอนที่งดงาม
ที่สุดของพมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เปน
ลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย 

จากน้ัน   สักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอน
ตาหวานพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16 ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความพระ
ที่มีความสวยที่สุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ 

เย็น นําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระ
เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา
สถานที่แหงนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถ
นําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระ



 

 

ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไป
สรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะ
และตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุ มดวยแผนทองคําทั ้งหมด
นํ้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน
แปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอด
ประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ
ประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถง
ครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่
รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้น
ชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอน
อังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปน
สัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3 ครั้ง
แลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตร
โดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง 
  วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ 
 ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนัง

ธาตุโย 
ธัสสะติตติยังกัสสปงพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ 
  อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา 
  *** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสําเร็จ *** 
คํ่า  ไ บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร **สลัดกุงมังกร+เปดปกก่ิง 
จากน้ัน  นําทานเขาสูที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว SUMMIT HOTEL พักหรูระดับ 

4* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน 

พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สั ต ว
สัญลักษณ 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมี
งา 

ชางไมมี
งา 

หนูหาง
ยาว 

หนู
หาง
สั้น 

พญานาค 



 

 

วันที่สาม ยางกุง-เจดียไจเขา–เทพทันใจไจเขา–สิเรียม-เจดียโบตะทาวน-เทพทันใจ-
เทพกระซิบ-ตลาดสกอต-วัดพระหินออน-กรุงเทพฯ                         ไ (เชา/กลางวัน/-) 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
จากน้ัน น ําท านแวะสักการะ เจด ีย ไจ  เข า(Kyaik 

Khauk Pagoda)ซึ่งเปนเจดียที่เกาแกอีกแหง
หน่ึงของพมาเปนเจดียคูบานคูเมืองสิเรียม 

พิเศษสุด!! ขอพรเทพทันใจไจเขาซึ่งเปนหัวหนาของเทพ
ทันใจในยางกุงที่ไหนที่สรางเทพทันใจตอง
มาบรวงสรางขออนุญาตที่นี ้กอน ที่สําคัญ 
ใครอยากไดงานใหญเงินใหญคนพมาจะมา
ขอที่นี้ ทั้งเรื่องงาน เงินและความสําเร็จ ถา
จะนับแลวองคนี้เปนเทพทันใจที่ใหญทีสุ่ดใน
ยางกุง 

 
จากน้ัน เดินทางสู เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ45กิโลเมตรเมื่อ

เดินทางถ ึงสิ เร ียม ชมความ
สวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่ง
เม ืองน ี ้ เคยเป นเม ืองทาของ
โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต
ในสมัย นายพลฟลิป เดอ บริโต 
ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปพ.ศ. 
2156 ร วมสมัยพระเจ าทรง
ธรรมกรุงศรีอยุธยาทานจะเห็น
เศษซากกําแพงสไตลลูซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยูริมฝم�งแมนํ ้ายางกุงที่เชื่อมตอกับ
แมน้ําอิระวดี นําทานน่ังเรือแจว  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 



 

 

จากน้ัน  พระเจดียเยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวิชัยอันงดงาม
บนเกาะกลางนํ้าอายุนับพันปเปนที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไมวานํ้าจะขึ้นสัก
เทาไหรก็ไมมีวันนํ้าทวมได ที่บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ นําทานไหวสักการะเพ่ือ
ขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เปนที่นับถือของชาวพมาสามารถซื้อ
อาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญนับรอยๆ ตัวที่วายวนเวียนใหเห็นครีบหลัง
ที่โผลเหนือผิวนํ้า นําทานเดินทางกลับยางกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน ชม เจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที ่พระสงฆ

อินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝ�าย
สัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 
2องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวย
กระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย 



 

 

จากน้ัน  นําทานขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและ
ชาวไทยวิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตาม
ความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือ
ผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอล
ลาบาทหรือจาดก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)
แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ เอามา
เก็บรักษาไวจากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคนี้ทานก็จะ
สมตามความปรารถนาที่ขอไวนําทานขามฝ งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อ�م
สักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววา นางเปน
ธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกิน
เน้ือสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต 

ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หาม
คนอื่นไดยิน ชาวพมา 

นิยมขอพรจากเทพองคนี ้กันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบบูชาดวยนํ ้านม ขาวตอก 
ดอกไม และผลไม 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
จากน้ัน  นําทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดส

กอต(Scot Market)เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัย
ที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่
จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวาง



 

 

มอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป 
แป�งทานาคา เปนตน  (หากซื้อสิ้นคาหรืออญัมณีที่มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) 

จากน้ัน  นําทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรือ ตลาดส
กอต(Scot Market)เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัย
ที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่
จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวาง
มอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม หยก ผาทอ แป�งทานาคา เปนตน  
(หากซื ้อสิ ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวยทุกครั้ง
เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) **ตลาดสกอตจะปดทุกวันจันทร**  

จากน้ัน  นําทานชม วัดพระหินออน (Marble Buddha) ซึ่งเปนวัดที่มีพระพุทธรูปหยก
ขาว (White jade Buddha) สร างจากหินหยกก อนใหญน ํามาจากเม ือง
มัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง นําทานชมความนารักแสน
รูของ ชางเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตําราโบราณ ซึ่งหาชมไดยากใน
ปจจุบัน   สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง 

20.45 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่  SL 
207 

22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม 
 
** รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลบัวันขึ้นตามความ
เหมาะสมโดยไมแจงใหทานทราบลวงหนา เนื่องจากปจจุบันมีนักทองเที่ยวเดินทางขึ้นเปน
จํานวนมาก และดวยโรงแรมมีจํานวนจํากัด ทําใหหองพักไมเพียงพอตอการรองรับ
นักทองเที่ยว ในกรณีหองคืนแรกเต็ม ทางผูจัดจะสลับขึ้นเปนวันที่สองแทน คะ ** 
 
******************************************** 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว 
ตาราง วันเดินทาง ราคา พมา ยางกุง อินแขวน บินไทยไลออนแอร 

SUMMIT HOTEL พักหรูระดับ 4* 

เริ่มเดินทาง กลับจาก
เดินทาง จํานวน ผูใหญ เด็กมีเตียง เด็กไมมี

เตียง พักเด่ียว 

21 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 
28 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 
05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 
26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
06 ก.ย.62 08 ก.ย.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 
13 ก.ย.62 15 ก.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 
20 ก.ย.62 22 ก.ย.62 34+1 9,900 9,900 9,900 3,000 
27 ก.ย.62 29 ก.ย.62 34+1 10,900 10,500 9,900 3,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไม

ตองการเพ่ิมเงินพักหองเดี่ยว) 
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตาม

สถานการณ)  
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบ ุ



 

 

 คาระวางนํ้าหนักกระเป�าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เปนไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)  
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณี

ที่ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและ
ไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 ภาษีนํา้มันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวนั
เดินทาง) 

อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,

อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,

การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยู
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลกูทัวร 1 ทาน(บังคับ
ตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศคะ) 

 คาทิปหัวหนาทัวรตามสินนํ้าใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและ
คนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ) 

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือ
หนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดนิแดนของ
อีกฝ�ายหนึ่ง เปนระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บ
คาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท ** 
 



 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่และการยกเลิกทัวร 
การจองทัวร : 
 กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 5,000 บาท สวนที่

เหลือชําระทนัทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 21 วัน) 

กรณียกเลิก : 
 ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด 

ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50% และริบเงินมัดจํา
ทั้งหมด 

 ยกเลิกภายใน 14 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินคาทัวร
ทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีเจ็บป�วย :  
 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อน            การเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แต
ทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดตามความ
เปนจริง 

 ในกรณีเจ็บป�วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนเงินทุกกรณี 

เงื่อนไขอื่น ๆ :  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและ

มีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) 
เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

 คณะผูเดินทางจํานวน 10 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง  ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 10 
ทาน ไมมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวยโดยทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ
ลวงหนา 10 วันกอนการเดินทาง 



 

 

 กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณา
สอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบิน
มีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร 
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขได  

 เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะ
ผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทานั้น (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงาน
ไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทาง
ได ) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการ
บินยกเลิกบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรอืกรณีทานถูกปฎิเส
ธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ง
อาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจาก
โรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางม้ือ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯ
ไดชําระคาใชจายใหตวัแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอย
แลวเปนการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ
หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป�า
เกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทาง
ออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อได 

 เม่ือทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่
ไดระบุไวขางตนนี้แลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , 
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะ
ยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎเิสธการเขาและออกประเทศได เชน 
ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลม
ใหมกอนทําการจองทวัร  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการ
ตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไม
สามารถเดินทางได ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถองแท 

แลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 


