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นําทุกทานรวมทําบุญ ไหวพระ ขอพรสิ่งศักด์ิ ณ ประเทศพมา 
 นมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง 1 ใน 5 มหาสถานสูงสุดของชาวพมา 
 กราบขอพร เทพทันใจนัตโบโบยี ขอพรใหทานสมด่ังใจปรารถนา 
 นมัสการ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี พระนอนที่มีดวงตาที่งดงามที่สุดในพมา 
 นมัสการ พระพุทธรูปหินออน สูงเทาตึก 5 ชั้น ณ วัดหงาทัตจี 
 ชอปปงสินคาพื้นเมืองของขวัญของฝาก ณ ตลาดสกอต 
 อิ่มอรอยกับเมนู เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร !!! 
 แจกฟรีทุกที่น่ัง เสื้อยืดทัวรพมาดีดีสุดชิค 

วันเดียว เท่ียวสบาย อ่ิมบุญสขุใจ 
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กําหนดการเดินทาง ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
รายละเอยีดการเดินทาง 

 
 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองเอกสารการเดินทาง  
07.35 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเท่ียวบินท่ี SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง นําทานผานการตรวจคนเขาเมืองและ

ดานศุลกากร (เวลาทองถ่ินท่ีเมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง)  
นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่ งบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาท่ีพระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 
เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุ
พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษา
บาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม 
และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  
นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักดิ์สิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือ

วิญญาณเทพผูคุมครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาวพมา โดยเทพท่ีจะถูกจัดวาเปน 
"นัต" นั้น มักจะเปนคนท่ีเคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนาประทับใจ และมาตา
ยลงดวยเหตุรายแรงท่ีเรียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความหวงใยใน
ภาระหนาท่ีบานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบ้ืองหลัง ทําใหไมอาจไปเกิดใหมได 

โปรแกรม ดอนเมือง-ยางกุง-เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดียชเวดากอง-พระพุทธรูป
เจาทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระหินออน-สนามบิน 
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จึงกลายเปนนัตท่ีมาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เชน พระเจดียองคสําคัญ 
วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบย)ี เพ่ือขอส่ิงใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม 
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือ
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับ
นิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตั้งใจไว  
คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโปะโปะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง 
ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม 

นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา  “อะมาดอวเมี๊ยะ” 
ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนือ้สัตวจนเมือ่ส้ินชีวติไปกลายเปนนัต ซึ่ง
ชาวพมาเคารพกราบไหวกนัมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไป
กระซิบเบาๆ หามคนอืน่ไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้าํนม 
ขาวตอก ดอกไม และผลไม  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สลัดกุงมังกร+เปดปกกิ่ง 
นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุม
น้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสอง
พันหารอยกวาป มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดของประเทศพมา มี
ความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 
2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปน
น้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม 
ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก 
บริเวณทางข้ึนท้ังส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเคร่ืองไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกท้ังหลัง 
ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบ
ไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยท้ังมวล บางนั่ง
ทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีท่ี
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ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง 
เปนตน (สถานท่ีสําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทาน
สามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและ
สิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็
ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตวสัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธไสยาสนองคขนาดใหญท่ีมี
ความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มี
หลังคาคลุม 6 ชั้น สรางข้ึนเมื่อป 1907 ถูกยกยองใหเปนพระนอนท่ีมี
ขนาดใหญและงดงามท่ีสุดในพมา ดวยพระพักตรท่ีงดงามเปอนยิ้ม 
ดวงตาทําจากลูกแกวท่ีส่ังผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟาและมี
ขนตาหนายาวทําใหดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระ
ตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝาพระ
บาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกท้ังจีวรยังมีลักษณะ

พร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลปท่ีมีความ
งดงามทรงคุณคา 
นําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเปนพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบับ
ศิลปะของพมา มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ี
แกะสลักจากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเคร่ือง
ประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักท้ังหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลอง
แบบมาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความ
งดงามเปนอยางมาก   

นําทานนมัสการ พระหินออน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากหินออนท้ังกอนท่ีใหญ
ท่ีสุดในประเทศพมา พระหินออนสรางในสมัยนายพลตานฉวยโดยมีการขุดพบหิน
ออนกอนใหญท่ีสุดท่ียะไข จึงไดมีการแกะสลักโดยชางฝมือชาวเมืองมัณฑะเลย 
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เปนพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถยกข้ึนหันฝาพระหัตถออกจากองค 
หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง ประดิษฐานในหองกระจกติดแอรรักษาอุณหภูมิเนื่องจากหิน
ออนเมื่อโดนความรอนอาจทําใหเกิดรอยราวได 

19.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
20.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

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

 
 

กําหนดการเดินทางและอัตราคาบริการ 
วันเดินทาง ราคาตอทาน / ไมมีราคาเด็ก 

28 ต.ค. 61 4,999 บาท 
12 / 13 / 14 / 15 / 21 / 22 / 28 / 29 
พฤศจิกายน 61 

3,678 บาท 

6 / 11 / 12 / 13 / 19 / 20 / 24 / 25 / 
26 / 27 ธันวาคม 61 

3,678 บาท 

5 , 10 ธันวาคม 61 4,999 บาท 
7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 15 / 16 /  
23 / 24 / 30 / 31 มกราคม 62 

3,678 บาท 

11 / 12 / 13 / 14 / 21 / 25 / 26 3,678 บาท 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 
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27 / 28 กุมภาพันธ 62 
4 / 5 / 6 / 7 / 11 / 12 / 13 / 14 
18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 27 
28 มีนาคม 62 

3,678 บาท 

ราคาไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

1,500 บาท / ลูกทัวร 1 ทาน / ทริป (ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 
อัตราน้ีรวม 

 คาตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 
ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดย
แพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทานั้น**) 

อัตราน้ีไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
 คาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไดระบุไวในรายการ  
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น / หัวหนาทัวร / คนขับรถ 1,500 บาท/ผูเดินทาง 1 ทาน  
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(ชําระที่สนามบินกอนเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ   
 คาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

เงื่อนไขการจองทัวร 

 รายการทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์ในการ ชําระคาทัวรยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากไดทําการจอง มิฉะน้ัน
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 

กรณียกเลกิ 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋ว
เคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสาร

ไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกคร้ัง ท้ังนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดท้ังหมด หรือ บางสวน เพราะ จะข้ึนอยูกับการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและ
จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  
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 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา 
 สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานข้ึนไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 
10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ท่ี
พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับท่ีสนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพมา
เปนอยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 

 
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ  

ที่เก่ียวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ  
กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว  

ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 


