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บูชา 3 ใน 5 ส ิง่ศกัดิส์ทิธิส์ูงสุดของชาวพมา่ 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง-พระธาตมุเุตา-พระธาตอุนิทรแ์ขวน 
น ัง่กระเชา้ขึน้สูพ่ระธาตอุนิทรแ์ขวน  

ขอพรเทพทนัใจองคศ์กัดิส์ทิธิท์ ีสุ่ด พรอ้มรว่มสรงน า้เทพทนัใจ 
ชอ้ปป้ิงสุดเพลนิทีห่งสาวด ีและตลาดสก็อต 

อิม่อรอ่ย จใุจกบัเมนูกุง้แมน่ า้เผา – Buffet ชาบู ชาบู ไมอ่ ัน้ 
 

อิม่อรอ่ยกบั HOTPOT CITY ชาบ ูชาบ ูไมอ่ ัน้ และอาหารอืน่ๆ 
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 วนัทีห่นึง่     กรุงเทพฯ-ยา่งกุง้-หงสาวด-ีพระนอนชเวตาเลยีง-เจดยีไ์จปุ๊่ น-พระราชวงับุเรงนอง-คมิ

ปูนแคม้ป์-น ัง่กระเชา้-พระธาตุอนิทรแ์ขวน  

04.30 น. คณะพรอ้มกันที่ สนามบินดอนเมือง บริเวณอาคารผูโ้ดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ อาคาร 1ช ัน้ 3 ประตู 7 เคาน์เตอรส์ายการบนิ THAI LION 

AIR (SL) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้ับทุกท่าน  

06.45 น. บนิลัดฟ้า สู ่กรุงยา่งกุง้ ประเทศพม่า 

  โดยสายการบนิ THAI LION AIR เทีย่วบนิที ่  SL200 

07.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนมา่ร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ช ัว่โมง) 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงหงสาวด ีหรอื เมอืงพะโค(Bago) ซึง่ในอดีตเป็นเมืองหลวงที่

เกา่แกท่ีส่ดุของเมอืงมอญโบราณทีย่ิง่ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมอืงย่างกุง้  

 

 

 

 

            !! แจง้เพือ่โปรดทราบ !! 
 

เนื่องดว้ยต๋ัวเครือ่งบนิเป็นการจองแบบต๋ัวหมู่คณะ 

ทางระบบของสายการบนิจะสุ่มเลขทีน่ั่ง บรษัิททัวรจ์งึ

ไม่สามารถระบทุีน่ั่งไวก้อ่นลว่งหนา้ได ้ผูเ้ดนิทาง

อาจจะไม่ไดน่ั้งตดิกัน หรือไม่ไดอ้ยู่ในโซนเดยีวกัน 

ทัง้นี้ขึน้อยู่กับนโยบายของสายการบนิ เท่านัน้  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.  จากนั้นน าชม เจดยีไ์จปุ๊่ น (Kyaik Pun 

Buddha) สรา้งในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั ้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร 

ประกอบดว้ย องคส์มเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้      (ผนิพระพักตรไ์ปทางทศิเหนือ) 

กับพระพุทธเจา้ในอดีต สามพระองคค์ือ พระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก)เล่ากันว่าสรา้ง

ขึน้โดยสตรสีีพ่ีน่อ้งทีม่ีพุทธศรัทธาสงูสง่และต่างใหสั้ตยส์าบานว่าจะรักษาพรหมจรรยไ์วช่ั้วชวีติ 

ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร ่าลือกันว่าท าใหพ้ระพุทธรูปองค์นั้นเกดิรอยรา้วขึน้ทันที 

นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ช เวตาเลียง (Shew Thalyang Buddha)กราบนมัสการ

พระพุทธรูปนอนทีท่ีม่พุีทธลักษณะที ่สวยงามในแบบของมอญ  ในปี พ.ศ.2524 ซึง่เป็นทีเ่คารพ

นับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สดุของพม่าองคพ์ระยาว 55 เมตร สูง 

16 เมตรถงึแมจ้ะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจา้ทัตจีที่ย่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง

เหลือ่มพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย แลว้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้

พืน้เมอืง อาทเิช่น ไมเ้กะสลกั, ผา้ถุง, โสรง่ ฯลฯ ตามอธัยาศยั 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! กุง้เผาทา่นละ 1 ตวัใหญ ่  

บา่ย   จากนั้นน าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง และ บัลลังกผ์ึง้ (KanbawzaThardi Palace) ซึง่

เพิง่เริม่ขุดคน้และบูรณปฏสัิงขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ังหลงเหลอือยู่ ท าให ้

สันนิษฐานไดว่้าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท้ี่ไดรั้บค า

สรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสบิทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยาและ สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช ครัง้ตอ้งตกเป็นเชลยศกึ เมือ่ตอ้งเสยีกรุงศรอียุธยาใหแ้กพ่ม่า 



 
 

 
 

 
    แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัตศิาสตร์ และถูกสรา้งจ าลอง

พระราชวังและต าหนักต่างๆ ขึน้มาใหม่โดยอา้งองิจากพงศาวดาร น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมอืง  

ไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะไดพ้บกับสะพานเหล็กที่ขา้มผ่านชม แม่น า้สะโตง 

สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึง่ในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรก าลังรวบรวมคนไทย

กลับอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามซึง่น าทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหนา้พระมหาอุปราชาเป็น

กองหลวง ยกตดิตามกองทัพไทยมากองหนา้ของพม่าตามมาทันทีร่มิฝ่ังแม่น ้าสะโตง ในขณะ ที่

ฝ่ายไทยไดข้า้มแม่น ้าไปแลว้พระองคไ์ดค้อยป้องกันมใิหข้า้ศกึขา้มตามมาได ้ไดม้ีการปะทะกัน

ที่รมิฝ่ังแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบยงิถูกสุรกรรมาแม่

ทัพหนา้พม่าเสยีชวีิตบนคอชา้ง กองทัพของพม่าเห็น

ขวัญเสยี จงึถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช ้

ยงิสรุกรรมาตายบนคอชา้งนี้ไดน้ามปรากฏต่อมาว่า“พระ

แสงปืนตน้ขา้มแม่น ้าสะโตง”นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธ 

อันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิทรแ์ขวน ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง ก็จะถงึ คิม้ปูนแคม้ป์ 

เพื่อท าการเปลี่ยนเป็นรถทอ้งถิ่นเป็นรถบรรทุกหกลอ้ 

(เป็นรถประจ าเสน้ทางชนดิเดียวทีเ่ราจะสามารถขึน้พระธาตุอนิทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดนิทางสัก

พัก เพือ่เดนิทางสูย่อดเขา  



 
 

 
 

   พเิศษสุด น าทา่นน ัง่กระเชา้ไฟฟ้า ขึน้สูส่ถานพีระธาตุ ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีใหท้า่น

ไดส้มัผสักบับรรยากาศอนัสวยงามอกีแบบของการขึน้ชมพระธาตุอนิแขวน (กรณีเกดิ

อุปสรรคท์ าใหไ้ม่สามารถขึน้กระเชา้ไดท้างบรษิทัขอจดัเป็นการขึน้บนยอดเขาดว้ยวธิี

อ ืน่ๆแทน และจะไม่คนืเงนิค่ากระเชา้ในทุกกรณี) จากนั้น น าชม เจดยีไ์จท้โียหรอื พระ

ธาตุอ ินทรแ์ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า กอ้นหินทอง อยู่สูงจาก

ระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดียอ์งคเ์ล็กๆ สงูเพยีง 5.5 เมตรตัง้อยู่บนกอ้นหนิกลมๆ 

ที่ตัง้อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ

ศักดิส์ทิธิท์ี่บรรจุ อยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหห้นิกอ้นนี้ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื่อยไป 

ตามคตกิารบูชาพระธาตุประจ าปีเกดิของชาวลา้นนาพระธาตุอนิทรแ์ขวนนี้ใหถ้ือเป็น พระธาตุปี

เกดิของปีจอ แทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรคโ์ดยเชือ่ว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมัสการพระธาตุ

อนิทรแ์ขวนนี้ครบ3 ครัง้ผูนั้น้จะมีแต่ความสขุความเจรญิพรอ้มทัง้ขอสิง่ใดก็จะไดส้มดั่งปรารถนา

ทุกประการทา่นสามารถเตรยีมแผ่น

ทองค าไปเพือ่ปิดทององคพ์ระธาตุ

อ ินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้

เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตร ี

ส า ม า ร ถ อ ธิ ฐ า น  แ ล ะ ฝ า ก

สุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) **

หมาย เห ตุ* *  (ก รุณ า เต รีย ม

กระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 

1 คืน เพื่อน าตดิตวัขึน้ไปบนพระ

ธาตุอนิทรแ์ขวน เนือ่งจากอาจจะ

ตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซึง่จะ

มีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋ า 

เร ิม่ตน้ที ่1,000 จา๊ด ประมาณ 30 

บาท) ท ัง้นีข้ ึน้อยู่กบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ในการใชบ้รกิาร 

ค า่   บรกิารอาหารค า่   

ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

พกัที่ KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, MOUNTAIN TOP HOTEL หรือ

เทยีบเท่า จากนัน้ท่านสามารถขึน้ไปนมัสการหรือน่ังสมาธทิี่พระเจดียไ์ดต้ลอดทั ้งคืน แต่ประตู

เหล็กทีเ่ปิดส าหรับสภุาพบุรุษ จะเปิดถงึเวลา 22.00 น. ควรเตรยีมเสือ้กันหนาวหรอืกันลมหรือ

ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเนื่องจากบรเิวณพืน้ที่นัน้มคีวามเย็นมาก (ยกเวน้ Golden Rock Hotel 

จะขึน้ไปไหวพ้ระธาตุอนิทรแ์ขวนไดแ้คร่อบเดยีว) 

 
 

วนัทีส่อง เจดยีโ์บตาทาวน-์เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-พระมหาเจดยีช์เวดากอง  

05.00 น.      อรุณสวสัดิย์ามเช้า อสิระตามอธัยาศยั ส าหรบัผูท้ีต่อ้งการใส่บาตรพระธาตุอนิแขวน 

กจิกรรมนีไ้ม่ไดบ้งัคบันะคะ ส าหรบัอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถซื้อไดโ้ดยจะมรีา้นคา้



 
 

 
 

จ าหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทยีน ประมาณ 300–500 จ๊าต 

ท าบุญตามอธัยาศยั 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านอ าลาทีพั่ก ออกเดนิทางกลับ เปลีย่นน่ังรถ ถงึคมิปุนแคม้ป์ เปลีย่นเป็นรถโคช้ปรับอากาศ 

เดนิทางถงึสู ่เมอืงย่างกุง้...จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับย่างกุง้น าท่านชม เจดยีโ์บตาทาวน์ สรา้ง

โดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอ์นิเดีย 8รูป ไดน้ ามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 

2486เจดียแ์ห่งนี้ถูกระเบดิของฝ่ายสัมพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศา

ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700องค์ และจารกึดินเผา

ภาษาบาล ีและตัวหนังสอืพราหมณ์อนิเดียทางใต ้ตน้แบบ

ภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับดว้ยกระเบื้องสีสัน

งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองค์

พระเจดีย์ ใหท้่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพ

ทันใจ เทพเจา้ศักดิส์ทิธิข์องชาวพม่าและชาวไทย 

วธิีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอ

สิง่ใดแลว้สมตามความปรารถนาก็ ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้

โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ยหรือผลไมอ้ื่นๆมาสักการะ นัต โบโบ

ย ีจะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได ้(แต่แนะน าใหเ้อาเงนิบาท

ดกีว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แลว้เอาไปใสม่อืของนัตโบโบยสัีก 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลับมา 1

ใบ เอามาเก็บรักษาไวจ้ากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกับนิ้วชีข้องนัตโบโบยแีค่นี้ท่านก็จะสมตาม

ความปรารถนาทีข่อไว ้จากนั้นน าท่านขา้มฝ่ังไปอกีฟาก หนึง่ของถนน เพือ่สักการะ เทพกระซบิ

ซึง่มนีามว่า“อะมาดอวเ์มี๊ยะ”ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธดิาของพญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธ

ศาสนาอย่างแรงกลา้รักษาศีล ไม่ยอมกนิเนื้อสัตวจ์นเมื่อสิน้ชีวิตไปกลายเป็นนัตซึง่ชาวพม่า

เคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ซึง่การขอพรเทพกระซบิตอ้งไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอื่นไดย้ิน 

ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองคน์ี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก 

ดอกไม ้และผลไม ้

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร !!! ใหท้า่นไดท้านกุง้แมน่ า้ยา่งทา่นละ 1 ตวั !!! 

 จากนั้นน าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์

ทองค าคู่บา้นคู่ เมืองประเทศพม่า อายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปีเจดยีท์องแห่งเมืองดากอง 
หรอื  ตะเกงิ ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้ 
มหาเจดยีท์ี่ใหญ่ที่สดุในพม่าสถานที่

แห่งนี้มีลานอธษิฐาน จุดที่บุเรงนอง
มาขอพรกอ่นออกรบท่านสามารถน า
ดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพร

จากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลาน
อธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมีและสิ

รมงคลนอกจากนี้รอบองคเ์จดียย์ังมี
พระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปด
ทศิรวม 8องค์หากใครเกดิวันไหนก็

ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะ



 
 

 
 

เป็นสริมิงคลแก่ชีวติพระเจดียน์ี้ไดรั้บการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตรยิ์หลายรัชกาลองค์เจดีย์
ห่อหุม้ดว้ยแผ่นทองค าทั ้งหมดน ้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสน้พระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้จ านวนแปดเสน้และเครื่องอัฐะบรขิารของพระพุทธเจา้องคก์่อนทัง้สามพระองคบ์น

ยอดประดับดว้ยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บน
ยอดบริเวณเจดีย์จะไดช้มความงามของวิหารสี่ทิศซึง่ท าเป็นศาลาโถงครอบดว้ยหลังคาทรง
ปราสาทซอ้นเป็นชัน้ๆงานศลิปะและสถาปัตยกรรมทุกชิน้ทีร่วมกันขึน้เป็นสว่นหนึ่งของพุทธเจดีย์

ลว้นมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทัง้สิน้ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกดิ
พลัดตกแม่น ้าย่างกุง้เสยีกอ่นอังกฤษกูเ้ท่าไหร่ก็ไม่ข ึน้ภายหลังชาวพม่า ชว่ยกันกูข้ ึน้มาแขวนไวท้ี่
เดมิไดจ้งึถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคซีึง่ชาวพม่าถอืว่าเป็นระฆังศักดิส์ทิธิใ์หต้รีะฆัง 3ครัง้

แลว้อธษิฐานขออะไรก็จะไดด้ั่งตอ้งการ ชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละ
จุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสตี่างกันออกไปเชน่สเีหลือง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดงเป็นตน้ น าท่านร่วมบูชา 
แม่ยักษ์ ทีเ่ชือ่กันว่าการบูชาท่านจะชว่ยในการตัดกรรมหรอืศัตรู หรอืพระพยุงโชคชะตาอยู่ในชอ่ง

แคบเขา้ไดท้ลีะคน และพระสรุยิันจันทรา ขอพรเรือ่งธุรกจิ 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคนื พฤหสับด ี ศูกร ์ เสาร ์

สตัวป์ระจ าวนัเกดิ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค 

ก าลงัเทวดา 6 15 8 17 12 19 21 10 
 

หมายเหตุ : ส าหรับผูท้ีไ่ม่ทราบวันเกดิของตัวเองจะยดึ พระเกตุ ซึง่มกี าลัง 9 เป็นเทวดาประจ าวันเกดิ 
 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ !! Buffet Shabu Shabu เต็มทีไ่มม่อี ัน้ 

  พกัที ่SEDONA HOTEL, CHATRIUM HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
 

วนัทีส่าม พระธาตุมุเตา (ชเวมอดอร)์  + สรงน า้เทพทนัใจ – พระนอนตาหวาน-วดังาทตัจ-ี

ตลาดสก็อต-วดับารม-ีสนามบนิ-ดอนเมอืง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเขา้ชมพระธาตุที่ตัง้อยู่ใจกลางเมืองหง

สาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บา้นคู่เมืองและเป็น 1 

ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 

เจดีย ์ช เวมอดอร์ หรือ  พ ระธาตุมุ เตา 

(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ น าท่านนมัสการ ยอดเจดยีหั์ก

ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่

ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์งค์นี้

เป็นศลิปะที่ผสมผสานระหว่างศลิปะพม่าและศลิปะของมอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดยีส์ูง377 

คาถาบชูา  พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

ตัง้ นโม 3 จบ 
 

ธัมภูทเีป วะระฐาเน สงิคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระนะ ปะฐะมัง กะกสัุนธัง สวัุณณะฑัณธัง ธาตโุย ฐัสสะต ิ

ทุตยิัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะต ิตะตงิ กัตสัปปัง พุทธะจวีะรัง ธาตุโย ฐัสสะต ิ

จะตุตะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตุโย ฐัสสะต ิปัญจะมัง อรยิะเมตเตยโย อนาคะโต อตุตะมังธาตโุยฯ 



 
 

 
 

ฟตุ สงูกว่า พระเจดยีช์เวดากอง 51 ฟตุ มจีุดอธษิฐานทีศ่ักดิส์ทิธิอ์ยู่ตรงบรเิวณยอดฉัตร ทีต่กลง

มาเมือ่ปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพืน้ล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดมิ

และไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร ่าลือถึงความศักดิ์สทิธ์โดยแท ้และสถานที่แห่งนี้ยังเป็น

สถานที่ที่พระเจา้หงสาลิ้นด า ใชเ้ป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ

ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึน้ครองราชย์ ท่านจะไดน้มสัการ ณจุดอธษิฐานอนัศกัดิส์ทิธิ ์

และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดียอ์งคท์ี่หกัลงมาเพื่อเป็นสิรมิงคลซึ่งเปรยีบ

เหมอืนด ัง่ค า้จุนชวีติใหเ้จรญิรุง่เรอืงยิง่ข ึน้ไป 

 และท า พธิสีรงน า้องคเ์ทพทนัใจ ทีช่าวพม่าเชือ่ว่าเป็นการช าระบาป เราจะไดเ้ห็นชาวพม่าบาง

คนมาสวดออ้นวอน สวดสารภาพบาป น่ังรอ้งไหต้่อหนา้องคเ์ทพทันใจองคน์ี้ 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทตัยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอน

ตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึง่เป็นพระที่มีความพระที่มี

ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วดังาทตัจ ีNga Htat Gyi 

Pagoda วัดนี้มพีระพุธรูปองคใ์หญ่มคีวามสงูประมาณตกึหา้ขัน้ ทรงเครือ่งกษัตรยิ ์ เป็นพระทีส่วย

แปลกดูอลังการ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ!! เป็ดปักกิง่+สลดักุง้มงักร 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสนิคา้ของที่ระลึก
มากมาย อาท ิอัญมณี ทับทมิ ไพลนิ หยก ไข่มุก เครือ่งเงนิ เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผา้ปูโต๊ะ 
ผา้โสร่ง น าท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงย่างกุง้  
 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่วดับารม ีใหสั้กการะพระเกศาของพระพุทธเจา้  
ทีเ่ชือ่ว่ายังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองคพ์ระเกศาธาตุนี้เมือ่น ามาวางบนมอื จะ 
สามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรม 

สารรีกิธาตุไวม้ากทีส่ดุดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบุีตร  
และองคพ์ระอรหันตต์่าง ๆ พรอ้มรบัพระธาตุเพือ่น ากลบัไปบูชาเพือ่ 
ความเป็นสริมิงคลฟร!ี!  

สมควรเวลาเดนิสู ่สนามบนินานาชาตมิงิกาลาดง  
17.30 น.  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่  
    สนามบนิ มงิกาลาดง เมอืงย่างกุง้  



 
 

 
 

19.35 น. ออกเดนิทางจากกรุงย่างกุง้ โดยสายบนิ Thai Lion Air ดว้ยเทีย่วบนิที ่SL207 

21.25 น.  คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวัสดภิาพและดว้ยความประทับใจ 
 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรอืสลบัสบัเปลีย่นกนัไดต้ามความเหมาะสม โดยอยูใ่นดุลยพนิจิ

ของหวัหนา้ทวัรแ์ละผูป้ระสานงานทอ้งถิน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ โดยจะยดึถอืประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั  

และขึน้อยูก่บัสภาพการณ์ปัจจุบนั 

** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ** 

**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศก ์และหวัหนา้ทวัร ์

ทา่นละ 1,000 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น**  
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง จ านวน 
ราคาตอ่ทา่น 

(ไมม่รีาคาเด็ก) 
พกัเดีย่ว / ทา่น 

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

วนัมาฆบูชา!!  FRI 7-9 FEB 2020 34+1 11,999. - 3,000. - 

วนัมาฆบูชา!! 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. - 

วนัจกัร!ี! FRI 3-5 APR 2020 34+1 11,999. - 3,000. - 

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

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



 
 

 
 

วนัสงกรานต!์! 

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

วนัสงกรานต!์! 

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 10,999. - 3,000. - 

แรงงาน!! 

THU 30 APR-02 MAY 2020 
34+1 11,999. - 3,000. - 

แรงงาน!! 

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

แรงงาน!! 

SUN 3-5 MAY 2020 
34+1 11,999. - 3,000. - 

FRI 8 – 10 MAY 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

FRI 15 – 17 MAY 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

FRI 22 – 24 MAY 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

FRI 29 – 31 MAY 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

FRI 5 – 7 JUN 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

FRI 12 – 14 JUN 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

FRI 19 – 21 JUN 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

FRI 26 – 28 JUN 2020 34+1 9,999. - 3,000. - 

ราคาเด็กทารก 

(แรกเกดิ – 1 ปี 11เดอืน) 
4,500. - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 



 
 

 
 

 

อตัรานีร้วม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ไป-กลับ ชัน้ประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบนิ Thai Lion Air 

✓ ค่าภาษีสนามบนิพม่า และ ค่าภาษีสนามบนิไทย 
✓ น ้าหนักกระเป๋าโหลดใตเ้ครือ่งบนิ 20 Kg.  ถอืขึน้เครือ่ง 7 Kg. 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 
✓ ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง 

✓ ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
✓ อัตราค่าเขา้ชมสถานทีท่ีร่ะบุไวใ้นรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดนิทาง ในกรณีที ่เสยีชวีติเนื่องจากอบัุตเิหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงนิ 1,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีทีผู่เ้อาประกันภัย
อายุต ่ากว่า 6 ปี หรอื ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงนิเอาประกันภัย ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับเงือ่นไข
ของกรมธรรม ์/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสงูกว่า 85 ปี ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคุม้ครอง) 

วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพษิ
เทา่น ัน้**) 
 

อตัรานีไ้มร่วม 

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ 
 ค่าบรกิารและค่าใชจ้่ายสว่นตัวทีไ่ม่ระบุไวใ้นรายการ 

 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, พนกังานโรงแรม, รา้นอาหาร, 1,000 บาท / ลูกคา้ 1 ทา่น 

(ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง) หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตท่า่นจะมอบให ้ ไมไ่ดบ้งัคบั 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว หรอื ค่าใชจ้่ายอืน่ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าท าวซีา่ในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ  
 ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

❖ กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรุณาช าระเงนิเต็มจ านวนพรอ้มกับเตรยีมเอกสาร
สง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแลว้ (เนือ่งจากเป็นโปรแกรมโปรโมช ัน่) 

❖ หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเขน็ (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกนั ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้าร
ดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้ง
ดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

❖ ไม่สามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน และขอเก็บเงนิทัง้หมด 

 

 
 



 
 

 
 

หมายเหตุ 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสัิยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบ
ของหัวหนา้ทัวร ์และเหตุสดุวสัิยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

❖ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  

❖ เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 
❖ ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะยดึถอืผลประโยชน์ 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

❖ ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธเขา้เมอืง โดยด่านตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทย
และพม่า 

❖ ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ทีไ่ม่ไดถ้อื PASSPORT ไทย หรอื PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผดิชอบเรือ่ง

เอกสาร (VISA) หรอื การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบรษัิทฯ ทัวร ์จะไม่รับผดิชอบในกรณี ที ่ด่าน
ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยปฏเิสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 10 
ท่าน ในกรณีนี้บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

❖ เมือ่มกีารออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ไม่สามารถรฟัีนได ้อันเนื่องมาจากเงือ่นไขของสายการบนิ 

❖ หากท่านไม่ไดร่้วมบรกิารทานอาหาร หรอืค่าตั๋วเขา้ชมใด  ๆในกรณีจอยทัวร ์ไม่สามารถคนืเงนิได ้เนื่องจากค่าบรกิารที่
เวยีดนามเป็นแบบเหมาจ่าย 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสัิยจนไม่อาจแกไ้ขได ้และ

จะไม่รับผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ
อบัุตเิหตุสดุวสัิยบางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลต่าง  ๆเป็นตน้ 

❖ กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใด  ๆก็ตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

ขอสงวนสทิธ ิจ านวนผูเ้ดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป ออกเดนิทางไดแ้น่นอน  
ถา้จ านวนผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 10 ทา่น ทางบรษิทัฯ ออกเดนิทาง แตจ่ะไมม่หีวัหนา้ทวัร์
จากเมอืงไทยไปกบักรุป๊ดว้ยแตจ่ะม ีไกดท์อ้งถิน่ ทีพู่ดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ีคอย
รบัทีส่นามบนิพมา่ และ จะคอยบรกิารทุกทา่น ตลอดการเดนิทางทีป่ระเทศพมา่เป็น

อยา่งด ีและอาจจะเปลีย่นเป็นรถคนัทีเ่ล็กลง 
แตถ่า้ต า่กวา่ 8 ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสทิธไิมอ่อกเดนิทางในกรุป๊น ัน้  

แตจ่ะแจง้ใหท้ราบกอ่นลว่งหนา้ 5 วนั  
ในกรณีนีบ้รษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 
 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

 

ส าคญัทีสุ่ด!! 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง และมี

หนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกวา่ 2 หนา้  

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ 

กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาดทางบรษิทัฯ  

ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทุกกรณี 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


