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ทัวร์พม่าดีด!ี! 3 วัน 2 คืน 

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน-สิเรียม 

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ 
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ก าหนดการเดินทาง สิงหาคม-กันยายน 61 

ตารางการเดินทาง 
วันท่ี 1 ดอนเมือง – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง –  

พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) 

L-D 

วันท่ี 2 พระธาตุอินทร์แชวน - หงสาฯ – วัดไจ๊คะวาย - พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) 

– เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

B-L-D 

วันท่ี 3 ย่างกุ้ง - สิเรียม – เจดีย์กลางน้้าเยเลพญา - ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพ
กระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจ ี(พระนอนตาหวาน) – วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ 

B-L 

 

  อิ่มอร่อยกับชาบูร้อยเมนู ยกทะเลมาให้คุณ  

จัดไม่อั้น หรรษากับหม้อส่วนตัวนัวเนียสุดสุด 
 

แจกฟรี!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี + หนังสือสวดมนต์เสริมบุญบารมี 
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รายละเอียดการเดนิทาง 
วันที่หนึ่ง ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน  

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู1-2  

สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ้านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสาร  

07.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบินท่ี FD251 สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)  

08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่า
ประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) น้าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่
เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 

กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุ้งเผา)  
จากนั้นน้าท่านชม เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจ
กลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน  เก่าแก่กว่า 
2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส้าคัญสูงสุดของชาวพม่า น้าท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญ
และชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านน้า
ธูปไปค้้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้้าจุนชีวิต
ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา
สักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้
อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุด
อธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่าง
แต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร้่าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่
แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นด้า ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบ

ความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ นับเป็น
เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลง
มาก็ได้ตั้งไว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไป
กับเจดีย์องค์ปัจจุบัน น้าท่านชม พระราชวัง
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บุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความส้าคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง 

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกท้าลายด้วยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ. 

2142 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท้าให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้า
บุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค้าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวัง
แห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ้าลองพระราชวังและต้าหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดย
อ้างอิงจากพงศาวดาร จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชม แม่น้ า
สะโตง สถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรก้าลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้
ถูกทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึ่งน้าทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวร
ทรงใช้พระแสงปืนต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็น
เช่นนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ 
เพื่อท้าการเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น (รถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กเป็นรถประจ้าเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้น
พระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากนั้นท่านจะต้องเดินเท้า
เพื่อเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย น้าชม เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน  หรือ ก้อนหิน
ทอง ซึ่งถือเป็นหน่ึงสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง
ที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผาแต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตกเพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายใน
พระเจดีย์องค์ย่อมท้าให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ้าปีเกิดของชาว
ล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อ
ว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 คร้ังผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะ
ได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ส้าหรับท่านที่ต้องการนมัสการ
กลางแจ้งเป็นเวลานานที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโยควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม 

ผ้ า พั น ค อ  แ ล ะ เ บ า ะ ร อ ง นั่ ง  เ นื่ อ ง จ า ก อ า ก า ศ เ ย็ น  

(พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดส้าหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น. 

ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค้าไปเพื่อปิดทอง
องค์พระธาตุอินทร์แขวน) 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส าหรับ 1 คืน เพื่อน าติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทร์แขวน 

เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า  เร่ิมต้นท่ี 1,000 จ๊าด ประมาณ 

30 บาท) ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ 
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ค่ า   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า 
จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน 

 

 

 

 

 

วันท่ีสอง พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาฯ – วัดไจ๊คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – ตลาดส
ก๊อต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

** อิสระตามอัธยาศัย ส าหรับท่านท่ีต้องการใส่บาตร, ท าบุญท่ีพระธาตุอินทร์แขวน (กิจกรรมนี้ไม่บังคับ)ส าหรับ
อาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจ าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน 

ประมาณ 300-500 จ๊าต ท าบุญตามอัธยาศัย ** 
น้าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ
น้าท่านร่วมท้าบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็นวัดส้าคัญมีพระสงฆ์ จ้าพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เป็น
สถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน้าสมุด ปากกา ดินสอไป
บริจาคที่วัดแห่งนี้ได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน) 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุ้งเผา)  
จากนั้นน้าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูป
นอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 

ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่
งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เคร่ืองไม้
แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถ
เลือกซื้อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก น้า
ท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็นพระเจดีย์ที่มีพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 

4 ทิศ สร้างขึ้นโดย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และได้สาบานไว้ว่า
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จะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้องกลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่า
พระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหม่จึงท้าให้พระพุทธรูปองค์นี้
จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อ่ืนๆ จากนั้นน้าทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดโบโจ๊ก
อองซาน หรือ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของ
อังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จ้าหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน 

ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าส้าเร็จรูป แป้งทานาคา 
เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย 

ทุกคร้ัง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อตปิด
ทุกวันจันทร์) น้าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่ง
เมืองดากองหรือตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้้าอิระวดี เจดีย์
ทองค้าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอ
กะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองค้าโอบหุ้มอยู่
เป็นน้้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร
พลอยอัญมณีล้้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บน
ยอดองค์พระเจดีย์ช เวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนได้จ้านวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้าง
ด้วยเคร่ืองไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส้าหรับให้
ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน้ามาซึ่ง
บุญกุศลอันเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งท้าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค้า และ
บ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่าน
จะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่ส้าคัญของพระมหาเจดีย์ชเว
ดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน้าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจาก
องค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ้าวัน
เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้้าพระประจ้าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่
ชีวิต) 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร ์ เสาร์ 

สัตว์สัญลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7                                                                                                                                                                      **ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น** 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์   PJ01FD PORJAI MM 3D2N SEP19-FD-W08 

ค่ า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! BUFFET SHABU 

 น าท่านเข้าสู่ที่พัก SKY STAR HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 

 

 

 
 

วันท่ีสาม ย่างกุ้ง – สิเรียม – เจดีย์กลางน้ าเยเลพญา – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน ์– เทพทันใจ –  

                   เทพกระซิบ – พระนอนเจ๊าทัตจี – วัดพระหินอ่อน – ดอนเมือง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น้าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. น้าชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้้าย่าง
กุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้้าอิระวดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดีย์
กลางน้ า หรือ พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะ
กลางน้้า ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศ้กดิ์น้้าท่วมไม่ถึงองค์พระเจดีย์ 
เป็นที่สักการะของชาวสิเรียมซึ่งนิยมมากราบไหว้ขอพรเร่ืองธุรกิจ
การค้าการขายให้เจริญก้าวหน้า จากนั้นน้าท่านเดินทางกลับสู่ย่าง
กุ้ง  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นน้าท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้

น้ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้า
กลางองค์จึงพบโกศทองค้าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบ
พระพุทธรูปทอง เงิน ส้าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสัน
งดงาม และมีมุมส้าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ น้าท่านขอพร นัตโบโบยี 
หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูป
ปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ 
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ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็
ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความ
ปราถนาที่ตั้งใจไว้ น้าท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์
เมี๊ยะ” ตามต้านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่าง
แรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพ
กราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนได้ยิน 

การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ น้าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ 

พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดใน
ประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นน้าท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า แกะสลักโดยช่างฝีมือชาวมัณฑะเลย์ ซึ่งแกะสลักมาจากหินอ่อนก้อนใหญ่ทั้งก้อน มี
น้้าหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต ได้เวลาอนัสมควรน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

19.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) เที่ยวบินที่ FD258  

21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

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

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

03-05 ส.ค. 61 

04-06 ส.ค. 61 

9,999 บาท 2,900 บาท 

10-12 ส.ค. 61 11,500 บาท 2,900 บาท 
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12-14 ส.ค. 61 

18-20 ส.ค. 61 

25-27 ส.ค. 61 

31ส.ค.-02ก.ย. 

9,999 บาท 2,900 บาท 

01-03 ก.ย. 61 

08-10 ก.ย. 61 

15-17 ก.ย. 61 

22-24 ก.ย. 61 

28-30 ก.ย. 61 

29ก.ย.-01ต.ค. 

9,999 บาท 2,900 บาท 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง 2,900 บาท ** 

*** ราคายังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ 

หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาท *** 

 
 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอร์เอเชีย AIR ASIA (FD) 

✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ 

✓ ค่าท่ีพัก จ้านวน 2 คืน ตามที่ระบุในโปรแกรม 

✓ ค่าระวางน้้าหนัก 20 กิโลกรัม 

✓ ค่ารถขึ้นพระธาตุอินแขวน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
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✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีระบุไว้ในรายการ 

✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่ีระบุไว้ในรายการ 

✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ้านวนเงิน 1,000,000 

บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู้เอา

ประกันภัยอายุต่้ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจ้านวนเงินเอาประกันภัย ท้ังนี้

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็นพิษ

เท่านั้น** 

 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวท่ีไม่ระบุไว้ในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาทต่อลูกทัวร ์1 ท่านต่อทริป  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 

 ค่าท้าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส้าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 เงื่อนไขการจองทัวร์ 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
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▪ กรุณาวางเงินมัดจ้า ท่านละ 5,000 บาท หลังจากท่ีได้ท้าการจอง และท่ีนั่งจะถูกยืนยันเมื่อได้รับค่ามัดจ้าแล้ว

เท่านั้น 

▪ ช้าระค่าทัวร์ท้ังหมด 14 วันก่อนการเดินทาง  

 

• กรณีท าการยกเลิกหลังจากท าการมัดจ าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจ าทั้งหมด เนื่องจาก

บริษัทได้ด าเนินการช าระเงินค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ านวนให้กับทางสายการบินเป็นที่เรียบร้อย พร้อมทั้งได้มัดจ าค่า 

• ห้องพักเป็นจ านวนเงิน 50 % ของราคาห้องพัก 

 

 

• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ้านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณ ี

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจ้านวนท่ีได้ช้าระมา 

 

 

 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร ์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

▪ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ  หรือช้าระโดยตรงกับทาง

บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

อัตราค่าบริการนี้ไมร่วม 

หมายเหตุ 
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▪ ก้าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม  ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส้าคัญ  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและ

พม่า 

▪ ส้าหรับ ผู้โดยสาร ท่ีไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร 

(VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเข้า

เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ 

▪ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป(มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุ๊ป) แต่

ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยืนยันการเดินทางแต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์

เดินทางไปกับกรุ๊ปด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทคอยอ านวยความสะดวกพร้อมแนะน าการเดินทางให้ท่าน 

ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมีไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอย

บริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถ้าต่ ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่

ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้น โดยจะคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้แก่ท่าน หรือท่านสามารถเล่ือนพีเรียดการเดินทางออกไป

ได้ 

ในกรณีท่ีผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  

ที่เก่ียวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ท าการจองไว้กับทางบริษัทฯ  

กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว  
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
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