
 

 

รหัสทัวร DKC2000655 
ทัวรพมา HASHTAG อ่ิมบุญ พมา 2วัน1คืน (FD) 
พระมหาเจดียชเวดากองเจดียโบตาทาวน – พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวพระราชวังบุเรงนอง - ขอพร
พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – ชอปปم�งสินคาพื้นเมืองตลาดสกอต 

 



 

 

อัตราคาบริการ 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

19 - 20 Mar 2020 7,900 7,900 7,500 2,900 3,500 

26 - 27 Jun 2020 7,900 7,900 7,500 2,900 3,500 

รายละเอียดทัวร 

วันที่ 
1 

ทาอากาศยานดอนเมือง–พระเจดียชเวมอดอว(พระธาตุมุเตา)–พระราชวังบุเรงนอง - 
พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว – เจดียชเวดากอง 

 
 

05.
00 

 

 

พรอมกันท่ี ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ช้ัน 2 เคาทเตอร 1-2  สายการบินแอร
เอเชีย  ประตู 1-2 โดยสายการบิน  Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุก
ทาน 

07.
30  

ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเท่ียวบิน  FD 251 

08.
15  

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง (เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที)ผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองเปนท่ีเรียบรอย และรับกระเป�า 

 

นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค (Bago) ซ่ึงในอดีตเปนเมืองหลวงท่ีเกาแก
ท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญ และ อายุมากกวา 400 ป อยูหางจากเมืองยางกุง 



 

 

(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.นําทานเดินทางสูเมืองหง
สาวดีเพื่อสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียน้ีเปนสัญลักษณแหงความรุงโรจนแหงหงสาวดี 
และนับเปน 1 ใน 5 ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิของพมา คนไทยนิยมเรียกวา “พระธาตุมุเตา”ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา ซ่ึงคร้ังกอนเปนสถานท่ีประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ กอนออกศึกของบูรพ
กษัตริย ในสมัยโบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย และ
เม่ือคร้ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคย
เสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี ยังเคยผานการพังทลายจากแผนดินไหวคร้ังใหญมาแลวถึง 4 
คร้ัง ทําใหปลียอดของเจดียองคน้ีหักพังลงมา แตดวยความศรัทธาท่ีชาวเมืองมีตอเจดียองคน้ี 
จึงไดทําการสรางเจดียชเวมอดอวข้ึนมาใหมในปพ.ศ.2497 ดวยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอน
แรกท่ีสรางสูง 70 ฟุต) นับเปนเจดียที่สูงท่ีสุดในพมา 

เท่ีย
ง  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(1)    (พิเศษ  เมนูกุงแมน้ําเผา ทานละ 1 ตัว)                                                                                                                              
นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) ซ่ึงเพิ่งเริ่ม
ขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเม่ือป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําให
สันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนท่ีประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูท่ีไดรับคํา
สรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เม่ือตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน 
พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและ
ตําหนักตางๆ ข้ึนมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร  นําทานเดินทางไปนมัสการสักการะ พระ
พุทธไสยาสนชเวตาเลียว เปนท่ีเคารพนับถือของชาวพมา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร 
สรางข้ึนโดยพระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม 
โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอ
กัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดท่ีสวยงาม เม่ือคร้ังกอนพระพุธรูปองคน้ีถูกปลอยใหทรุดโทรม
จนกลายเปนเพียงกองอิฐทามกลางป�ารกจนถึงป พ.ศ. 2424 เม่ืออังกฤษสรางทางรถไฟสาย
พมา จึงไดพบพระนอนองคน้ี จากน้ันในป พ.ศ. 2491 หลังพมาไดรับเอกราชก็มีการ
บูรณปฏิสังขรณใหม โดยทาสีและปดทองใหม จนกลายเปนพระพุทธรูปท่ีสวยงามในปจจุบัน 
จากน้ันนําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระ



 

 

เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป เจดียทองแหงเมืองดากอง 
หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมา สถานท่ีแหงน้ีมี ลานอธิฐาน 
จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองค
เจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระ
ประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต พระเจดียน้ีไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริย
หลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําท้ังหมดน้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสน
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเคร่ืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนท้ัง
สามพระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆ จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาด
ใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารส่ีทิศ ซ่ึงทําเปนศาลาโถงครอบ
ดวยหลังคาทรงปราสาท ซอนเปนช้ันๆงานศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นท่ีรวมกันข้ึนเปนสวน
หน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังความเปนมาท้ังส้ิน ชมระฆังใบใหญท่ีอังกฤษ
พยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา 
ชวยกันกูข้ึนมาแขวนไวท่ีเดิมได จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซ่ึงชาวพมาถือวาเปนระฆัง
ศักด์ิสิทธิ์ ใหตีระฆัง 3 ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังตองการชมแสงของอัญมณีท่ีประดับ
บนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, 
สีแดง เปนตน 

ค่ํา 
ท่ีพัก 

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  (2)                                                                                   
SEDONA HOTEL  หรือระดับเทียบเทา 

 

 

 

 



 

 

วันที่ 2 
เจดียโบตาทาวน–พระเทพทันใจ–เทพกระซิบ–พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี–ตลาดส
กอต 

 
เชา  

 

รับประทานอาหารเชา  ที่หองอาหารของโรงแรม     (3)   

  

จากน้ันนําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ี
พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเม่ือ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิด
ของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองค จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม
ธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษา
บาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดับ
ดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดียจากน้ันนํา
ทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย
วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใดแลวสมตามความปราถนาก็ 
ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ืนๆมาสักการะ นัตโบ
โบยี จะชอบมาก จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลาบาท หรือจาด ก็ได (แตแนะนําให
เอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอ
พรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ี
ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาท่ีขอไว จากน้ันนําทานขามฝم�งไปอีก
ฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตาม
ตํานานกลาววานางเปนธิดาของพญานาคท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา 
รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบ



 

 

ไหวกันมานานแลว ซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาว
พมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม 
ขาวตอก ดอกไม และผลไม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(4)    (พิเศษ  เมนูเปนปกกิ่ง + สลัดกุง
มังกร)                                                                                                                                                           

นําทุกทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเปนพระท่ีมีความพระท่ีมีความ
สวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ จากน้ันนําทานเท่ียวชม 
ตลาดโบโจก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอต (Scot 
Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางข้ึนโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณา
นิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาท่ีจําหนายในตลาด
แหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด 
งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  (หาก
ซ้ือส้ินคาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกคร้ัง เนื่องจากจะตอง
แสดงใหศุลกากรตรวจ)     หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะปดทุกวันจันทร                 
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง 

21.40  ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เท่ียวบินท่ี  FD 258 

23.30  ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ 

*** หมายเหตุ :  รายการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน  ท้ังน้ีจะข้ึนอยูกับลูกคาเปนสําคัญ *** 

หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกท่ีน่ังและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาท่ีมีความ
ประสงคตองการน่ังแถวหนาและน่ังติดกันหรือเลือกท่ีน่ังได เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินของคณะเปนต๋ัวกรุป
ระบบ Randomไมสามารถล็อกท่ีน่ังได ท่ีน่ังอาจจะไมไดน่ังติดกันในคณะ ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขสาย
การบิน  



 

 

     * ในกรณีตองการล็อกท่ีน่ังไปกลับคาใชจายในการล็อกท่ีน่ังไปกลับ 200 บาท/ทาน/เท่ียว 

     * ตองการล็อคท่ีน่ังแถวหนา Hot Seat 

        แถวท่ี 1    คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 500 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน 

        แถวท่ี 2-5  คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 400 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน 

        แถวท่ี 6-8  คาบริการล็อกท่ีน่ัง ขาละ 300 บาท/เท่ียว/ทาน ไปกลับ 600 บาท/ทาน 

** กรุณาแจงพนักงานขายทุกคร้ังกอนทําการจองคะ ** 

ราคาทัวรรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินไป–กลับตามเสนทางท่ีระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ(ไมสามารถเล่ือนวัน
เดินทางได) 
2.คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3.คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ 
4.คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา 
5.คารถรับ–สง และนําเที่ยวตามรายการ 
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี 
7.น้ําหนักกระเป�าสัมภาระสายการบิน แอรเอเชีย ขาไปทานละ 20 กก. ขากลับทานละ 20 กก 
8.คาไกดทองถ่ินนําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง 
   – การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
1,000,000 บาท 
   – คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เง่ือนไขการชดเชยตามกรมธรรมท่ีบริษัท
ไดทําไว ) 



 

 

ราคาทัวรไมรวม 
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึง
คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
แลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป ตอ 1 ทาน 
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากับภาษี) 
4.คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีท่ีไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝาก
ประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทานโดย
จายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา–
ออกดวยตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง) 

เง่ือนไขการจองและการใหบริการ 
1.ในการจองคร้ังแรก มัดจําทานละ 3,000 บาท หรือ ชําระท้ังหมด 
2.สวนท่ีเหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีท่ีไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกําหนด ขอสงวน
สิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเม่ือไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาท่ีฝ�ายขาย พรอม
กรอกรายช่ือของผูเดินทางท่ีสะกดตรงตามหนังสือเดินทาง 

การยกเลิกและคืนคาทัวร 
     เน่ืองจากเปนราคาต๋ัวเคร่ืองบินโปรโมช่ัน เม่ือจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี  และ กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังกรุงเทพฯและในตางประเทศ
ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคา
ทัวรไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น รวมถึง เม่ือทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการรายการ



 

 

ใดรายการหน่ึงหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจา
คืนไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางต่ํากวา 20  ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเท่ียวเทาน้ัน 
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆท้ังส้ิน อันเน่ืองมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯ
จะดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา) 
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมคืนเงิน ในกรณีท่ีทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเท่ียวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 
7.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆแลว ตามท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเท่ียวเทาน้ัน 
 


