
 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ำทุกท่ำนร่วมท ำบุญ ไหว้พระ ขอพรสิ่งศักดิ ์ณ ประเทศพม่ำ 
➢ นมัสกำร พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง 1 ใน 5 มหำสถำนสูงสุดของชำวพม่ำ 
➢ กรำบขอพร เทพทันใจนัตโบโบยี ขอพรให้ท่ำนสมดั่งใจปรำรถนำ 
➢ นมัสกำร พระพุทธไสยำสน์เจ๊ำทัตย ีพระนอนที่มีดวงตำที่งดงำมที่สุดในพม่ำ 
➢ นมัสกำร พระพุทธรูปหินอ่อน สูงเท่ำตึก 5 ชั้น ณ วัดหงำทัตจี 
➢ ชอปปิ้งสินค้ำพื้นเมืองของขวัญของฝำก ณ ตลำดสก๊อต 
➢ อ่ิมอร่อยกับเมนู เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร !!! 
➢ แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวร์พม่ำดีดีสุดชิค 

วันเดียว เที่ยวสบำย อ่ิมบุญสุขใจ 



 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ตลุำคม 2561 – มีนำคม 2562 
รำยละเอียดกำรเดินทำง 

 
 

04.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 3 ประตู 7  

สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง  

07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่ำงกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL)  

08.25 น. ถึง สนำมบินมิงกลำดง เมืองย่างกุ้ง น าท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่าน

ศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)  

น าท่านกราบนมัสการ เจดีย์โบตำทำวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่
พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้น ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิด
ของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม
ธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดีย
ทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระ
เจดีย์  
น าท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณ

เทพผู้คุ้มครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็น "นัต" นั้น 
มักจะเป็นคนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุ
ร้ายแรงที่เรียกว่า ตายโหง ท าให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บ้านเมือง และ
ยังคงผูกพันกับผู้คนเบื้องหลัง ท าให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้  จึงกลายเป็นนัตที่มาคอย
คุ้มครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดีย์องค์ส าคัญ 
วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็
ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า 
บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 
ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็

จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้  

โปรแกรม ดอนเมือง-ย่ำงกุ้ง-เจดีย์โบตำทำวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-เจดีย์ชเวดำกอง-พระพุทธรูปเจ๊ำทัตจ-ี

พระพุทธรูปหงำทัตจี-พระหินอ่อน-สนำมบิน 



 

 

ค ำบูชำเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหำนัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง 
เทวำนัง ประสิทธิลำโภ ชยโยนิจจัง วันทำมิสัพพะทำ สวำโหม 

น าท่านข้ามฝั่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า  “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตาม
ต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพ
กราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคน
อ่ืนได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้  

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ HOT POT KING 
น าท่านนมัสการ พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดา

กอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดีย์

ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี 

มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต 

สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเว

ดากองมีทองค าโอบหุ้มอยู่เป็นน้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตร

ประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้ าค่า กว่า 5 ,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดา

กองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนได้จ านวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วย

เครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับให้ประชาชน

มากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองเป็นนิตย์ จะน ามาซึ่งบุญกุศลอันเป็น

หนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั่งท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบ้างเดินประทักษัณรอบ

องค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป 

เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น (สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนอง

มาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพ่ือขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือ

เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใคร

เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

วันเกิด อำทิตย์ จันทร์ อังคำร พุธ พุธกลำงคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสำร์ 



 

 

สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้ำงมีงำ ช้ำงไม่มีงำ หนูหำงยำว หนูหำงสั้น พญำนำค 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยำสน์เจ๊ำทัตจี หรือ พระนอนตำหวำน ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูง
ถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น 
สร้างขึ้นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุด
ในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้อนยิ้ม ดวงตาท าจากลูกแก้วที่สั่งผลิตจาก
ต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าให้ดวงตาดูหวาน จน
ถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลาย
ธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดง

ถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริงและตรง
ชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที่มีความงดงามทรงคุณค่า 
น าท่านนมัสการ พระพุทธรูปงำทัตจี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะ
ของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหิน
อ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้
สักแกะสลักทั้ งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย์) ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก  

น าท่านนมัสการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งก้อนที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศพม่า พระหินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนก้อนใหญ่ที่สุด
ที่ยะไข่ จึงได้มีการแกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งพระ
หัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถ์ยกข้ึนหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่
ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในห้องกระจกติดแอร์รักษาอุณหภูมิเนื่องจาก
หินอ่อนเมื่อโดนความร้อนอาจท าให้เกิดรอยร้าวได้ 

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

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

 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลอืไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า 

** กรณี ถอืหนังสอืเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 



 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำงและอัตรำค่ำบริกำร 

วันเดินทำง รำคำต่อท่ำน / ไม่มีรำคำเด็ก 

28 ต.ค. 61 4,999 บำท 

12 / 13 / 14 / 15 / 21 / 22 / 28 / 29 พฤศจิกำยน 

61 
3,678 บำท 

6 / 11 / 12 / 13 / 19 / 20 / 24 / 25 / 26 / 

27 ธันวำคม 61 
3,678 บำท 

5 , 10 ธันวำคม 61 4,999 บำท 

7 / 8 / 9 / 10 / 14 / 15 / 16 / 17 

23 / 24 / 30 / 31 มกรำคม 62 
3,678 บำท 

11 / 12 / 13 / 14 / 21 / 25 / 26 

27 / 28 กมุภำพันธ์ 62 
3,678 บำท 

4 / 5 / 6 / 7 / 11 / 12 / 13 / 14 

18 / 19 / 20 / 21 / 25 / 26 / 27 

28 มีนำคม 62 

3,678 บำท 

รำคำไม่รวมค่ำทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่/คนขับรถ/หัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทย 

1,500 บำท / ลูกทวัร์ 1 ท่ำน / ทริป (ช ำระที่สนำมบินกอ่นกำรเดินทำง) 

อัตรำนี้รวม 
✓ ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
✓ ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 



 

 

✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ 
✓ ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม 
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีระบุไว้ในรายการ 
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่ีระบุไว้ในรายการ 
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 

500,000  บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ ากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี 
คุ้มครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 
ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหาร
เป็นพิษเท่านั้น**) 

อัตรำนี้ไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ / คนขับรถ 1,500 บาท/ผู้เดินทาง 1 ท่าน  
(ช้าระที่สนามบินก่อนเดินทาง) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 
 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
 ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ 

เงื่อนไขกำรจองทัวร ์

▪ รายการทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ช้าระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 5 วันหลังจากได้ท้าการจอง มิฉะนั้นถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  

 

 

 

 



 

 

กรณยีกเลกิ 

• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, 
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าห้องพัก เป็นต้น)  

• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะท าเรื่อง ยื่นเอกสารไปยัง

สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ทั้งหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , 
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอ่ืนๆ เป็นส าคัญ 

หมำยเหต ุ

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

▪ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

▪ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

▪ ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้ งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นส าคัญ  

▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า 
▪ ส าหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การ

แจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธใน
การเข้าและออกจากประเทศ 

▪ ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ ส ำหรับ จ ำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึ้นไป ออกเดินทำงได้แน่นอน ถ้ำจ ำนวนผู้เดินทำง 10-15 ท่ำน 
ทำงบริษัทฯ ออกเดินทำง แต่จะไม่มีหัวหน้ำทัวร์จำกเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ท้องถิ่น ที่พูดภำษำไทยได้เป็นอย่ำง
ดี คอยรับที่สนำมบินพม่ำ และ จะคอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศพม่ำเป็นอย่ำงดี แต่ถ้ำต่ ำกว่ำ 10 ท่ำน 
ทำงบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรุ๊ปนั้น 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ในกรณีที่ผู้โดยสาร มไีฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ  

ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ท าการจองไวก้ับทางบริษัทฯ  

กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั๋วดังกล่าว  

ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 
 


