
 

 

 

รหัสทัวรJWL2000537 
ทัวรพมา ยางกุง หงสา พระธาตุอนิทรแขวน (พัก 5 ดาว)  
3 วัน 2 คืน (SL)  
บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักด์ิสิทธิ์สูงสุดของชาวพมา 
พระมหาเจดียชเวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทรแขวน 
นั่งกระเชาขึ้นสูพระธาตุอินทรแขวน  
ขอพรเทพทันใจ ถึง 2 องค เกาแกทีสุ่ด, ศักดิ์สิทธ์ิที่สุด 
ชอปปم�งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต 

อิ่มอรอย จุใจกับเมนูกุงแมนํ้าเผา – Buffet ชาบู ชาบู ไมอั้น 
อิ่มอรอยกับ HOTPOT CITY ชาบู ชาบู ไมอั้น และอาหารอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            !! แจง้เพื�อโปรดทราบ !! 
 

เนื�องดว้ยตั�วเครื�องบนิเป็นการจองแบบตั�วหมูค่ณะ 

ทางระบบของสายการบนิจะสุม่เลขที�นั�ง บรษัิททวัรจ์งึ

ไมส่ามารถระบทุี�นั�งไวก้อ่นลว่งหนา้ได ้ผูเ้ดนิทาง

อาจจะไมไ่ดนั้�งตดิกนั หรอืไมไ่ดอ้ยูใ่นโซนเดยีวกนั 

ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บันโยบายของสายการบนิ เทา่นั�น  



 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
 วันแรกของการเดินทาง     กรุงเทพฯ-ยางกุง-หงสาวด-ีเจดียชเวมอดอร-พระราชวังบุเรง

นอง-คิมปูนแคมป�-นัง่กระเชา-พระธาตุอินทรแขวน  
04.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ อาคาร 1ชั้น 3 ประตู 7 เคานเตอรสายการบิน 
THAI LION AIR (SL) เจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหกับทุกทาน  

06.45 น. บินลัดฟ�า สู กรุงยางกุง ประเทศพมา  
  โดยสายการบิน THAI LION AIR เท่ียวบินที่   SL200 
07.35 น.  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเปนที่

เรียบรอยแลว(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) 
  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค(Bago) ซึ่งในอดีตเปน

เมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400ป 
อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม.  จากนั้นนําชม เจดียไจปุ�น (Kyaik Pun Buddha) สราง
ในป  1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ ง 4ทิศ สูง 30 เมตร 
ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา      (ผินพระพักตรไป
ทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ 
(ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่นองที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางให

สัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่า



 

 

ลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที นมัสการ พระพุทธ
ไสยาสนชเวตาเลียง (Shew Thalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูป
นอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ  ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่
เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมาองค
พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่
ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เปนลักษณะที่ไม
เหมือนกับพระนอนของไทย แลวใหทานอิสระชอปปم�งสินคาพื้นเมือง อาทิเชน 
ไมเกะสลัก, ผาถุง, โสรง ฯลฯ ตามอัธยาศัย 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! กุงเผาทานละ 1 ตัวใหญ   
บาย   จากนั้นนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (KanbawzaThardi 

Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณ เมื่อป พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่
ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และ
เปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยาและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้ง
ตองตกเปนเชลยศึก เม่ือตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา 

 
    แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูก

สรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร นํา



 

 

ทานเดินทางตอสู เมือง  ไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพาน
เหล็กที่ขามผานชม แมนํ้าสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ซึ่งในอดีต
ขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไล
ตามซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนกองหนาพระมหาอุปราชาเปนกองหลวง ยก
ติดตามกองทัพไทยมากองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝم�งแมนํ้าสะโตง ในขณะ ท่ี
ฝ�ายไทยไดขามแมนํ้าไปแลวพระองคไดคอยป�องกันมิใหขาศึกขามตามมาได ไดมี
การปะทะกันที่ริมฝم�งแมนํ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนคาบชุดยาว
เกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็น
ขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปนที่ใชยิงสุรกรรมาตายบนคอชาง
นี้ไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปนตนขามแมนํ้าสะโตง"นับเปนพระแสง 
อัษฎาวุธ อันเปนเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนําทาน
เดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้
มปูนแคมป� เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่นเปนรถบรรทุกหกลอ (เปนรถประจํา
เสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางสัก
พัก เพ่ือเดินทางสูยอดเขา  

 



 

 

   พิเศษสุด นําทานนั่งกระเชาไฟฟ�า ขึ้นสูสถานีพระธาตุ ใชเวลาประมาณ 10 
นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระ
ธาตุอินแขวน (กรณีเกิดอุปสรรคทําใหไมสามารถขึ้นกระเชาไดทางบริษัทขอ
จัดเปนการขึ้นบนยอดเขาดวยวิธีอื่นๆแทน และจะไมคืนเงินคากระเชาในทุก
กรณี) จากนั้น นําชม เจดียไจทีโยหรือ พระธาตุอินทรแขวน Kyaikhtiyo 
Pagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจากระดับนํ้ าทะเล 
1,200เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบนกอนหิน

กลมๆ ที่ตั้ งอยูบนยอดเขา
อยางหม่ินเหม แตชาวพมามัก
ยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะ
พระเกศาธาตุศักดิ์สิทธ์ิที่บรรจุ 
อยูภายในพระเจดียองคยอม
ทําใหหินกอนนี้ทรงตัวอยูได
อยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติ
การบูชาพระธาตุประจําปเกิด
ของชาวลานนาพระธาตุอินทร
แขวนนี้ใหถือเปน พระธาตุป
เกิดของปจอ แทนพระเกตุ

แกวจุฬามณีบนสรวงสวรรคโดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้
ครบ3 ครั้งผูนั้นจะมีแตความสุขความเจริญพรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่ง
ปรารถนาทุกประการทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระ
ธาตุอินทรแขวน (เขาไปปดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี สามารถ
อธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได) **หมายเหตุ** (กรุณาเตรียม
กระเป�าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนําติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทร
แขวน เนื่องจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตาม
ขนาดกระเป�า เริ่มตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความ
ตองการของลูกคาในการใชบริการ 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า   



 

 

ณ หองอาหารในโรงแรม  
พักที่ KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, MOUNTAIN TOP 
HOTEL หรือเทียบเทา จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระ
เจดียไดตลอดทั้งคืน แตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึงเวลา 
22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจาก
บริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก (ยกเวน Golden Rock Hotel จะขึ้นไปไหว
พระธาตุอินทรแขวนไดแครอบเดียว) 

 
วันที่สองของการเดินทาง พระธาตุอินทรแขวน-พระไฝเลื่อนไจทปอลอ-พระนอนชเวตา

เลียง-เจดียไจปุ�น-เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ- เทพกระซิบ-พระมหา
เจดียชเวดากอง  

05.00 น.      อรุณสวัสดิ์ยามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุ
อินแขวน กิจกรรมนี้ไมไดบังคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อ
ไดโดยจะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูป
เทียน ประมาณ 300–500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย 

เชา    บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
 นําทานอําลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถ ถึงคิมปุนแคมป� เปลี่ยนเปนรถ
โคชปรับอากาศ เดินทางถึงกรุงหงสาวดี 
นําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้ งอยูใจกลาง
เมื อ ง ห ง ส า ว ดี  เป น เจ ดี ย เ ก า แ ก
คูบานคูเมืองและเปน 1 ใน 5 มหา บูชา
สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา เจดียชเวม
อ ด อ ร  ห รื อ  พ ร ะ ธ า ตุ มุ เ ต า 
(ShweMordore)  ภ าย ใน บ รรจุ พ ระ
เกศ าธาตุ ขอ งพ ระพุ ท ธ เจ า  นํ าท าน
นมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่ง
เจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะ
ที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง



 

 

377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรง
บริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายัง
พื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึง
ความศักดิ์สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใช
เปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญ
กอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถ
นําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือน
ดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร !!! ใหทานไดทานกุงแมนํ้ายางทาน
ละ 1 ตัว !!! 

 จากนั้นนําทานเดินทางกลับยางกุงนําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพัน
นายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเม่ือ 2,000ป กอน ใน
ป 2486เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 
700องค  และจารึกดิน เผาภาษาบาลี  และ
ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบ
ภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวย
กระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝก
สมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย ใหทานขอ
พร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจา
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูป
ปم�น  

  เทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม 
ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้น

ก็ ให เอาเงินจะเปนดอลลา 
บาทหรือจาด ก็ได (แตแนะนํา
ใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเรา
เปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือ
ของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว
ขอพรแลวดึกกลับมา 1ใบ 
เอามาเก็บรักษาไวจากนั้นก็



 

 

เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอ
ไว จากนั้นนําทานขามฝم�งไปอีกฟาก หนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมี
นามวา“อะมาดอวเมี๊ยะ”ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไป
กลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบ
ตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมาก
เชนกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  จากนั้นนํา
ทานชมและนมัสการ พระมหาเจดีย ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระ
เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปเจดียทองแหง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา
สถานที่แหงนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนํา
ดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระประจําวัน
เกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิตพระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริย
หลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดนํ้าหนักยี่สิบสามตันภายใน
ประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะ
บริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอย
และอัญมณีตางๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณ
เจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรง
ปราสาทซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่ง
ของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญที่
อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไม
ขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมไดจึงถือเปนสัญลักษณแหงความ
สามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ใหตีระฆัง 3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็
จะไดดั่งตองการ ชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทาน
จะไดเห็นแสงสีตางกันออกไปเชนสีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สีสม, สีแดงเปนตน นําทาน
รวมบูชา แมยักษ ที่เชื่อกันวาการบูชาทานจะชวยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระ
พยุงโชคชะตาอยูในชองแคบเขาไดทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ 

 
 
 

คาถาบชูา  พระมหาเจดยีช์เวดากอง 
ตั �ง นโม 3 จบ 

 

ธัมภทูเีป วะระฐาเน สงิคตุตะเร มะโนรัมเม สตัตะระนะ ปะฐะมัง กะกสุนัธัง สวุณัณะฑัณธัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

ทตุยิัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตโุย ฐัสสะต ิตะตงิ กตัสปัปัง พทุธะจวีะรัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

จะตตุะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตโุย ฐัสสะต ิปัญจะมัง อรยิะเมตเตยโย อนาคะโต อตุตะมังธาตโุยฯ 



 

 

 
 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศูกร เสาร 
สัตวประจําวัน
เกิด 

ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

กําลังเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 
 

หมายเหตุ : สําหรับผูท่ีไมทราบวันเกิดของตัวเองจะยึด พระเกต ุซึ่งมีกําลัง 9 เปนเทวดา
ประจําวันเกิด 
 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! Buffet Shabu Shabu 
เต็มที่ไมมีอั้น 

  พักที่ SEDONA HOTEL, CHATRIUM HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 
วันที่สามของการเดินทาง เจดียสุเหร-เทพทันใจองคแรกของพมา-สวนมหาบัณฑุละ-พระ

นอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ีตลาดสก็อต-วัดบารมี-สนามบิน-ดอนเมือง 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
  จากนั้นนําทานชม เจดียสุเหร (Sule pagoda) เจดียซูเล หรือสุเหรพาโกดา เปน

เจดียทรงแปดเหลี่ยม สีทองอราม (Sule Pagoda) ณ เมืองยางกุง 
ประเทศพมา ตั้งอยูใจกลางเมือง (ถาเปนกรุงเทพฯ ก็ประมาณ

อนุสาวรียชัยฯ) ถนนสายหลักทุกสายพุงเขาหาเจดียนี้  นั่น
เพราะวาในสมัยที่อังกฤษครองพมา ไดวางผังเมืองแบบ 
Victorian grid-plan โดยยึด เจดียสุเล เปนศูนยกลาง เชื่อ
วาเจดียนี้ สรางกอนการสรางพระมหาเจดียช เวดากอง 

ประมาณ 2,500 ปมาแลว ในเจดียองคนี้มี เทพทันใจ ที่  
เปรียบเสมือนตนแบบของการจัดสรางเทพทันใจทั่วประเทศพมา 

ทางดานความศักดิ์สิทธิ์ เทพทันใจองคนี้มีใบหนาที่มีรอยยิ้มเสมอสําหรับผู



 

 

มากราบขอพรและมักจะสําเร็จกันทุกคน  จากนั้นใหทานไดถายรูปคูกับอาคารเกา
แบบอังกฤษ โบรถคริสที่งดงาม และ สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในสวนมี
อนุสาวรียอิสรภาพ รูปเสาแหลมสูง 40 เมตร ลอมรอบดวยเสาหินสูง 9 เมตร 5 
ตน แทนรัฐที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน (กะเหรี่ยง) กะ
ยา และชิน บริเวณใกลเคียงก็จะมีสถานที่ราชการที่สําคัญในอดีต กอนที่พมาจะ
ยายเมืองหลวงไปอยูที่ เมืองอื่น นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี 
(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่
มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่
งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda 
วัดนี้มีพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย  เปน
พระที่สวยแปลกดูอลังการ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร 
จากนั้นนําทานชอปปم�ง ตลาดสก็อต ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของ
ที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย 
งานฝมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง นําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง  
 

 
จากนั้นนําทานเดินทางสู วัดบารม ีใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา  
ที่เชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุนี้เม่ือนํามาวางบนมือ จะ 
สามารถเคลื่อนไหวไดอีกทั้งวัดนี้ยังไดชื่อวาเปนที่เก็บองคพระบรม 
สารีริกธาตุไวมากที่สุดดวยไมวาจะเปนของพระโมคาลา  พระสารีบุตร  
และองคพระอรหันตตาง ๆ พรอมรับพระธาตุเพื่อนํากลับไปบูชาเพื่อ 
ความเปนสิริมงคลฟรี!!  



 

 

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง  
17.30 น.  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู   
    สนามบิน มิงกาลาดง เมืองยางกุง  
19.35 น. ออกเดินทางจากกรุงยางกุง โดยสายบิน Thai Lion Air ดวยเท่ียวบินที ่SL207 
21.25 น.  คณะเดินทางกลับถงึสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและดวยความประทับใจ 
 

******************************** 
 
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม โดยอยู
ในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน

ของทานเปนสําคัญ  
และขึน้อยูกับสภาพการณปจจุบัน 

** ปล. ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ ** 

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศก และหัวหนาทัวร 
ทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน**  

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง จํานวน 
ราคาตอทาน 

(ไมมีราคาเด็ก) 
พักเดี่ยว / ทาน 

FRI 20-22 DEC 2019 34+1 10,999. - 3,000. - 

THU 26-28 DEC 2019 34+1 10,999. - 3,000. - 

FRI 27-29 DEC 2019 34+1 11,999. - 3,000. - 

SUN 29-31 DEC 2019 34+1 12,999. - 3,000. -- 

THU 2-4 JAN 2020 34+1 11,999. - 3,000. - 

FRI 3-5 JAN 2020 34+1 11,999. - 3,000. - 

FRI 10-12 JAN 2020 34+1 10,999. - 3,000. - 

THU 16-18 JAN 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

FRI 24-26 JAN 2020 34+1 10,999. - 3,000. - 

FRI 31 JAN – 02 FEB 34+1 10,999. - 3,000. - 



 

 

2020 

วันมาฆบูชา!!  FRI 7-9 FEB 
2020 

34+1 11,999. - 3,000. - 

วันมาฆบูชา!! SUN 9-11 FEB 
2020 

34+1 11,999. - 3,000. - 

 FRI 14-16 FEB 2020 34+1 10,999. - 3,000. - 

THU 20-22 FEB 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

FRI 21-23 FEB 2020 34+1 10,999. - 3,000. - 

FRI 28 FEB-01 MAR 2020 34+1 10,999. - 3,000. - 

FRI 6-8 MAR 2020 34+1 10,999. - 3,000. - 

FRI 13-15 MAR 2020 34+1 10,999. - 3,000. - 

FRI 20-22 MAR 2020 34+1 10,999. - 3,000. - 

FRI 27-29 MAR 2020 34+1 10,999. - 3,000. - 

วันจักร!ี! FRI 3-5 APR 2020 34+1 11,999. - 3,000. - 
วันจักร!ี! SUN 5-7 APR 

2020 
34+1 11,999. - 

3,000. - 

THU 9-11 APR 2020 34+1 11,999. - 3,000. - 

วันสงกรานต!! 
FRI 10-12 APR 2020 

34+1 12,999. - 3,000. - 

วันสงกรานต!! 
SUN 12-14 APR 2020 

34+1 12,999. - 3,000. - 

FRI 17-19 APR 2020 34+1 10,999. - 3,000. - 
THU 23-25 APR 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

แรงงาน!! 
THU 30 APR-02 MAY 

2020 
34+1 10,999. - 3,000. - 

แรงงาน!! 
FRI 1-3 MAY 2020 

34+1 12,999. - 3,000. - 



 

 

แรงงาน!! 
SUN 3-5 MAY 2020 

34+1 10,999. - 3,000. - 

ราคาเด็กทารก 
(แรกเกิด – 1 ป 11เดือน) 

4,500. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สาํคญั  กรณุาอา่นเงื�อนไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพื�อประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากชําระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขแลว้และไมส่ามารถ เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น  
 
 
 

 
 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะ
อื�น ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนอืจากโปรแกรม 

อนัเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสําคัญ 



 

 

 
 
อัตรานี้รวม 

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน 
Thai Lion Air 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 นํ้าหนักกระเป�าโหลดใตเครื่องบนิ 20 Kg.  ถือขึ้นเครื่อง 7 Kg. 
 คารถโคชปรบัอากาศนาํเที่ยวตามรายการ 
 คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องดืม่ท่ีระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษ
เทานั้น**) 
 

อัตรานี้ไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องดืม่ท่ีไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบรกิารและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ 
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, 1,000 บาท / 

ลูกคา 1 ทาน (ชําระที่สนามบินกอนเดินทาง) หัวหนาทัวรจากเมืองไทยแลวแตทานจะ
มอบให  ไมไดบังคับ 

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องดืม่ท่ีไมไดระบุไวในรายการ  



 

 

 คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
 

 

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาชําระเงินเต็มจํานวนพรอม
กับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว (เนื่องจากเปน
โปรแกรมโปรโมชั่น) 

 หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดนิทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมง
ติดตอกนั ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจาก
การเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

 ไมสามารถยกเลิกได เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทัง้หมด 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรนีเ้ปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม
คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถอื
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

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

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอืน่ใหถาตองการ 

 เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟนได อันเนื่องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน 
 หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได 

เนื่องจากคาบริการที่เวียดนามเปนแบบเหมาจาย 
 บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจน

ไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใด  ๆในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, 
การจลาจลตาง  ๆเปนตน 

 กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใด  ๆก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
ขอสงวนสิทธิ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึน้ไป ออกเดินทางไดแนนอน  
ถาจํานวนผูเดินทางตํา่กวา 10 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวร
จากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่
สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี 
และอาจจะเปลี่ยนเปนรถคันที่เล็กลง 
แตถาตํ่ากวา 8 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น  
แตจะแจงใหทราบกอนลวงหนา 5 วัน  
ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ  
 

สําคัญที่สุด!! 

หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และมหีนาที่
เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา  

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 



 

 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอน

การชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


