
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ไหวพ้ระ ขอพร เสริมบุญบารมี แบบเตม็อิ�ม � วนั � คืน 

�พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตปุระจาํปีเกิด ปีมะเมีย 

�พระธาตมุุเตา สถานที�สาํคญัในอดีตจวบจนถึงปัจจุบนัของชาวมอญ ขอพรใหชี้วิตรุ่งเรืองมั �นคง 

�ขอพรใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดียก์ลางนํ/าเมืองสเิรยีม �นมสัการพระเกศามีชีวิต ณ วดับารมี 

�นมสัการ พระพุทธรูปหงาทตัจ ีและ พระพุทธรูปเจา๊ทตัจ ีที�มีความงดงามในแบบฉบบัของพม่า 

�นมสัการ พระเกศาธาต ุณ เจดียโ์บตาทาวน ์�ขอพร เทพทนัใจ และ เทพกระซิบ ใหส้ิ�งที�หวงัสมดั �งปราถนา 

�พกัโรงแรม IBIS STYLES YANGON STADIUM หรือเทียบเทา่ 
�เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบู + กุง้เผา + เป็ดปักกิ�ง + สลดักุง้มงักร �แจกฟรี!! หนงัสือสวดมนต ์+ เสื/ อทวัรพ์ม่าดีดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม 
ตารางการเดินทาง 

วนัที� � กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา –  
พระราชวงับุเรงนอง – เจดียไ์จปุ่๊น – ยา่งกุง้  

L-D 

วนัที� ) ยา่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลางนํ,าเยเลพญา – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – 
ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัที� 2 พระนอนเจา๊ทตัจี – พระพุทธรูปงาทตัจี – วดับารมี – วดัพระหินอ่อน – โรงชา้งเผือก – กรุงเทพฯ B-L 
 
 

วนัที�หนึ�ง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตมุุเตา –  
                  พระราชวงับุเรงนอง – เจดียไ์จปุ่๊น – ยา่งกุง้ 
 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั/น � ประต ู=  
สายการบิน THAI LION AIR ซึ�งมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  

07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที�ยวบินที� SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ�นที�เมียนม่าร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยครึ�งชั �วโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ�งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�
เก่าแก่ที�สุด ของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่และอายุมากกว่า HII ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 
JI กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �.HK ชม.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตั/งแตว่นัที� 02 พ.ย. 61 เป็นตน้ไปสายการบินไดมี้การเปลี�ยนแปลงตารางบินดงันี/  
04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั/น 3 ประตู 7  

สายการบิน THAI LION AIR ซึ�งมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  
07.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที�ยวบินที� SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ�นที�เมียนม่าร ์

ชา้กว่าประเทศไทยครึ�งชั �วโมง (นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ�งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�
เก่าแก่ที�สุด ของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่และอายุมากกว่า HII ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 
JI กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ �. 45 ชม.)  



 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านร่วมทาํบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซึ�งเป็นวดัสาํคญัมีพระสงฆ ์จาํพรรษากว่า KII รูป อีกทั,งวดันี,
ยงั เป็นสถานที�ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด 
ปากกา ดินสอไปบริจาคที�วดัแห่งนี, ได ้หากท่านใดไมส่ะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา  
จากนั,นนําท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ 
พระพุทธรูปนอนที�มีพุทธลกัษณะที�สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.
)K)H ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือของชาวพม่าทั �วประเทศ และเป็นพระนอน
ที� งดงามที� สุดของพม่า อีกทั, งท่านสามารถที�จะเลือกหา เครื�องไม้
แกะสลกั ที�มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซื, อ 
ของฝาก อาทิเช่น ผา้พมา่ ของที�ระลึกต่างๆ ในราคาถูก  
จากนั,นนําท่านนมสัการ เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ที�ตั,งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหง
สาวดี พระเจดียอ์งคนี์, ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กวา่ ),SII ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้ และยังเป็น � ใน K มหาบูชาสถานสิ�งศักดิT สิทธิT
สาํคัญสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการ ยอดเจดียห์ักซึ�งชาวมอญ
และชาวพม่าเชื�อกันว่าเป็นจุดที�ศักดิT สิทธิTมาก (ณจุดอธิษฐานอัน
ศกัดิUสิทธิU และสามารถนําธูปไปคํ,ากบัยอดของเจดียอ์งคที์�หกัลงมาเพื�อ
เป็นสิริมงคลซึ�งเปรียบเหมือนดั �งคํ,าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ�งขึ, นไป) ซึ�ง
เจดียนี์,  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งคนี์,
เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญไดอ้ย่าง
กลมกลืน พระเจดียส์ูง ��H เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง �H เมตร มีจุดอธิษฐานที�ศกัดิTสิทธิTอยู่ตรง
บริเวณยอดฉตัร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. )HW2 ดว้ยนํ,าหนักที�มหาศาล ตกลงมายงัพื, นล่างแต่ยอดฉตัร กลบั
ยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ �าลือถึงความศกัดิT-สิทธโ์ดยแท ้และสถานที�แห่งนี, ยงัเป็น
สถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ, นดาํ ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความ
กลา้หาญก่อนขึ, นครองราชย ์นับเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในพม่า ส่วนปลียอดที�พงัลงมาก็ไดต้ั,งไวที้�มุมหนึ�งของ
องคเ์จดียเ์พื�อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  
นําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สถานที�ซึ�งมีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณที�เคยเป็น
พระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ, นในปี พ.ศ. )�IX แต่ไดถู้ก
ทาํลายดว้ยฝีมือของพวกยะไขก่บัตองอใูนสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี 
พ.ศ. )�H) จากซากปรกัหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานได้
ว่าโบราณสถานแห่งนี, เป็นที�ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผู้ที�
ไดร้ับคําสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที�ประทับของ พระ
นางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั,งตอ้งตกเป็น
เชลยศึก เมื�อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงั
แห่งนี, ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตําหนักต่างๆ ขึ, นมา
ใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร 



 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียที์�มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั,ง H ดา้นอายุ
กว่า KII ปี หันพระพักตร์ไปยงั H ทิศ สรา้งขึ, นโดย H สาวพี�
น้องที� อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพื�อแทน
ตนเอง และได้สาบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมา
น้องสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบรกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึง
เกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที�แทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้ง
พงัทลายลงมา และมีการบูรณะขึ, นมาใหม่จึงทําใหพ้ระพุทธรูป
องคนี์, จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอื์�นๆ ไดเ้วลาอนัสมควรนํา
ท่านเดินทางกลบัสู่เมืองยา่งกุง้ 

คํ �า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
� นาํทา่นเขา้สู่ที�พกั IBIS STYLE YANGON ระดบั � ดาวหรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 
 

วนัที�สอง ยา่งกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ลางนํ/าเยเลพญา – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – 
                   เทพกระซิบ – ตลาดสกอ๊ต – พระมหาเจดียช์เวดากอง 
 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ HK กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา
เดินทางประมาณ � ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที�ซึ�งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 
ตั,งอยูริ่มแมนํ่,ายา่งกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ,าอิระวดี  
จากนั,นชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ/า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตั,งตระหง่านอยู่บนเกาะ
กลางนํ,าเป็นที�สกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที�อาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื�อประมาณ
พนักวา่ปีมาแลว้ เชื�อกนัวา่ตอนที�สรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้าํการอธิษฐานขอใหนํ้,าอย่าท่วมถึงองคเ์จดีย ์
ถา้มีคนมากราบไหวจ้ํานวนมากเท่าไรก็ขอให้ไม่มีวันเต็ม
พื, นที�  และผู้ใดมาทําบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย์ ขอให้ทํา
การคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ�งทําใหผู้้คนเกิดความเชื�อว่า
การมาทําบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งนี,  จะทําใหก้ารคา้การ
ขายเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่
ทรงเครื�องจกัรพรรดิประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคาํทองเปลวที�มีความงดงาม และนมสัการ
พระอุปคุต ที�ชาวพม่ามีความเชื�อว่าจะบันดาลใหมี้กินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลับ
กรุงยา่งกุง้  



 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! BUFFET SHABU 
นาํท่านกราบนมัสการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึ�งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ที�พระสงฆอิ์นเดีย Jรูป 
ไดนํ้ามาเมื�อ ),IIIปีก่อน ในปี )HJS เจดียแ์ห่งนี, ถูกระเบิดของฝ่าย
สมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระ
บรมธาตุอีก )องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด WIIองค์ และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบ
ภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที�ประดับดว้ยกระเบื, องสีสันงดงาม และมีมุม

สาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 
นําท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศักดิT สิทธิTของชาวพม่าและ
ชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานที�ตามความเชื�อ
ของชาวพมา่ โดยเทพที�จะถูกจดัว่าเป็น "นัต" นั,น มกัจะเป็นคนที�เคยสรา้งความดี 
หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงที�เรียกว่า ตายโหง ทาํ
ใหว้ิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที�บา้นเมือง และยงัคงผูกพันกับผูค้น
เบื, องหลัง ทําใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตที�มาคอยคุม้ครองรักษา
บา้นเมือง หรือสถานที�ศกัดิTสิทธิT เช่น พระเจดียอ์งคส์าํคญั  
วิธีการสักการะรปูปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ� งใดแลว้สมตามความ
ปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนันก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท 
หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี . ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 0 ใบ เอามาเก็บรกัษา
ไว ้จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะกบันิวชีของนตัโบโบยี แคนี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตังใจไว ้ 
คาํบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลงั เอตสัสะมิงรัตตะนัง 
พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
นําท่านขา้มฝั�งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ�งมีนามวา่  
“อะมาดอวเ์มี\ ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที�เกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเนื, อสตัวจ์นเมื�อสิ, นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานาน
แลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื�นไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ย
นํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
จากนั,นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ, ง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาด
เก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ, นโดยชาวสก๊อตในสมัยที�ยัง
เป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนั
หลายหลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี, มีหลากหลาย
ชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า
ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เสื, อผา้
สําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซื, อสิ, นคา้หรืออัญ
มณีที�มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั,ง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดส
กอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ 



 

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื�อเดิมของเมืองย่าง
กุง้) แห่งลุ่มนํ,าอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดียที์�ใหญ่
ที�สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 2)S ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื�อกว่า ),III ปีก่อน มหา
เจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่เป็นนํ,าหนักถึง ��II กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชร
พลอยอญัมณีลํ,าค่า กวา่ K,KHJ เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลาน
กวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ํานวนมาก บริเวณทางขึ, นทั,งสี�ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ย
เครื�องไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั,งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรบั
ใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์
จะนํามาซึ�งบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั,งมวล บา้งนั�งทาํสมาธิเจริญสติภาวนานับ
ลูกประคํา และบา้งเดินประทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากนั,นใหท่้านชมแสงของอญัมณีที�ประดับบนยอดฉัตร
โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํ, าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น 
(สถานที�สําคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสรา้งบารมี
และสิริมงคล นอกจากนี, รอบองค์เจดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั,งแปดทิศรวม J องค ์หากใคร
เกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ,าพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 
 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั/น พญานาค 
 

 

คํ �า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร  
� นาํทา่นเขา้สู่ที�พกั IBIS STYLE YANGON ระดบั � ดาวหรือเทียบเทา่ 

 
 
 

 
 

วนัที�สาม พระนอนเจา๊ทัตจี – พระพุทธรูปงาทัตจี – วัดบารมี – วัดพระหินอ่อน – โรงชา้งเผือก – 
กรุงเทพฯ 

 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจา๊ทัตจี หรือ พระนอน
ตาหวาน ซึ�งเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ที�มีความสูง
ถึง 6 ชั,น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั,นถึง 65 เมตร มี
หลงัคาคลุม 6 ชั,น สรา้งขึ, นเมื�อปี 1907 ถูกยกยอ่งใหเ้ป็นพระ
นอนที�มีขนาดใหญ่และงดงามที�สุดในพม่า ดว้ยพระพักตร์ที�
งด งาม เปื, อนยิ, ม  ด วงตาทํ าจากลูก แก้ว ที� สั �งผ ลิตจาก



 

 

 

 

 

 

 

 

ต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทําใหด้วงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื�อคือ “ 
พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 
ประการ ที�แสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั,งจีวรยงัมีลกัษณะพริ, วไหวสมจริงและตรงชาย
ประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที�มีความงดงามทรงคุณค่า 
นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจี ซึ�งเป็นพระพุทธรูปที�สวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูง
ประมาณ ตึก K ชั,น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที�แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื�องแบบกษัตริย ์เครื�องทรง
เป็นโลหะ ส่วนเครื�องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั,งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเครื�องสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซึ�งมีความงดงามเป็นอยา่งมาก  

เที�ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ�ง+สลดักุง้มงักร 
หลงัจากนั,นนําท่านสกัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ที� วดับารมี ที�เชื�อวา่พระเกศายงัมีชีวิตอยูจ่ริง 
ดว้ยองคพ์ระเกศานั,นเมื�อนํามาวางบนมือจะสามารถเคลื�อนไหวได ้ซึ�งพระภิกษุเจา้อาวาสจะนํามา
แสดงใหทุ้กท่านไดก้ราบนมสัการ อีกทั,งวดันี, ยงัไดชื้�อวา่เป็นที�เก็บองคพ์ระบรมสารีริกธาตุไวม้ากที�สุด  
นําท่านนมสัการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปที�แกะสลกัจากหินอ่อนทั,งกอ้นที�ใหญ่ที�สุดในประเทศพม่า 
พระหินอ่อนสรา้งในสมยันายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนกอ้นใหญ่ที�สุดที�ยะไข่ จึงไดมี้การ
แกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั�งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ พระหตัถ์ยกขึ, นหนัฝ่าพระหตัถอ์อกจากองค ์หมายถึงการไล่ศตัรู
และประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในหอ้งกระจกติดแอร์รักษา
อุณหภูมิเนื�องจากหินอ่อนเมื�อโดนความรอ้นอาจทาํใหเ้กิดรอยรา้วได ้
จากนั,นชม ชา้งเผือก เชือกงามที�สุดในพม่าโดยชา้งทั,ง 2 ตวันี,  มีลกัษณะเด่น 
คือ มีลกัษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แมก้ระทั �งนัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง 
ถือว่าเป็นชา้งที�หาชมไดย้ากที�สุดในเอเชีย ซึ�งคนพม่าเองตามเขา้มาชมและ
สกัการะชา้งเผือกเหล่านี,  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื�อ
เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  
 

20.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 
 
 
 
 
 

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

 
 

ตั/งแตว่นัที� 02 พ.ย .61 เป็นตน้ไปสายการบินไดมี้การเปลี�ยนแปลงตารางบินดงันี/  
19.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที�ยวบินที� SL207 สายการบิน THAI LION AIR 

(SL)  
20.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบรกิาร 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ �-� ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่� ท่าน) 

พกัเดียวเพิ�ม 

ตลุาคม �bcd 

de-�d ต.ค. cd df,eff บาท df,hff บาท �,eff บาท 

พฤศจกิายน �bcd 
02-04 พ.ย. cd 
f�-fb พ.ย. cd 
df-d� พ.ย. cd 
dc-di พ.ย. cd 
d=-de พ.ย. cd 
��-�b พ.ย. cd 
�h-�c พ.ย. cd 
�f พ.ย.-f� ธ.ค. cd 

e,eee บาท e,hee บาท �,eff บาท 

ธนัวาคม �bcd 
fd-f� ธ.ค. cd e,eee บาท e,hee บาท �,eff บาท 

f=-fe ธ.ค. cd dd,bff  บาท dd,fff บาท �,eff บาท 

db-d= ธ.ค. cd 
�d-�� ธ.ค. cd 
��-�h ธ.ค. cd 

e,eee บาท e,hee บาท �,eff บาท 

�i-�f ธ.ค. cd 
�f ธ.ค. – 01 ม.ค. cd 

dd,bff  บาท dd,fff บาท �,eff บาท 

มกราคม �bc� 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั jวดงักล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิUในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

 

 

 

 

 

 

 

fh-fc ม.ค. c� 
fb-f= ม.ค. c� 
dd-d� ม.ค. c� 
d�-dh ม.ค. c� 
di-�f ม.ค. c� 
�b-�= ม.ค. c� 

e,eee บาท e,hee บาท �,eff บาท 

กุมภาพนัธ ์�bc� 

fd-f� ก.พ. c� 
f�-fh ก.พ. c� 

e,eee บาท e,hee บาท �,eff บาท 

fi-df ก.พ. c� 
fe-dd ก.พ. c� 

dd,bff  บาท dd,fff บาท �,eff บาท 

db-d= ก.พ. c� 
��-�h ก.พ. c� 
��-�b ก.พ. c� 

e,eee บาท e,hee บาท �,eff บาท 

มีนาคม �bc� 

fd-f� มี.ค. c� 
f�-fh มี.ค. c� 
fi-df มี.ค. c� 
fe-dd มี.ค. c� 
db-d= มี.ค. c� 
��-�h มี.ค. c� 

e,eee บาท e,hee บาท �,eff บาท 

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน � ขวบ ณ วนัเดินทาง �,eff บาท ** 
*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคเุทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย cff บาท/ทา่น *** 
 

 

� ค่าตั lวเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบินไลออ้นแอร ์LION AIR (SL) 
� ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
� ค่าที�พกั ยา่งกุง้ ) คืน โรงแรมเทียเท่าระดบั 2 ดาว 
� ค่าระวางนํ,าหนัก )I กิโลกรมั 

อตัรานี/ รวม 



 

 

 

 

 

 

 

 

� ค่ารถขึ, นพระธาตุอินแขวน 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล KII,III  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง S-WK ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �า
กว่า S ปี หรือ ระหว่าง WK-JK ปี คุม้ครอง KI % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั,งนี, ขึ, นอยู่กับเงื�อนไขของ
กรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า JK ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิTในการคุม้ครอง) วงเงิน
คุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านั,น**)  

 

� ภาษีมลูค่าเพิ�ม W% และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 2% 
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย cff บาทตอ่ลกูทวัร ์d ท่านตอ่ทริป  
� ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื�น ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ/ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที�สายการบินมีการปรบัขึ/ นราคา 

�  

� กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ K,III บาท หลงัจากที�ไดท้าํการจอง และที�นั�งจะถูกยืนยนัเมื�อไดร้บัค่ามดัจาํ

แลว้เท่านั,น 

� ชาํระค่าทวัรท์ั,งหมด �H วนัก่อนการเดินทาง  

�  

• กรณีทาํการยกเลิกหลังจากทาํการมัดจาํทัวรม์าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิUในการคืนมัดจาํ

ทั/งหมด เนื�องจากบริษัทไดด้าํเนินการชาํระเงินค่าตั jวเครื�องบินเต็มจาํนวนใหก้บัทางสายการบินเป็น

ที�เรยีบรอ้ย พรอ้มทั/งไดม้ดัจาํค่าหอ้งพกัเป็นจาํนวนเงิน bf % ของราคาหอ้งพกั 

• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิTในการคืนเงินทั,งหมดในทุกกรณี 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 2I วนั ทางบริษัทฯยนิดีคืนเงินเต็มจาํนวนที�ไดช้าํระมา 

 
 

อตัรานี/ ไม่รวม 

เงื�อนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ



 

 

 

 

 

 

 

 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิTที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์,  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

� เนื�องจากรายการทัวรนี์, เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิTการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิTไมคื่นเงินในทุกกรณี  

� เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั,งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั,งนี, ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

� สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที�  ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ทางบริษัทของสงวนสิทธิUออกเดินทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง db ท่านขึ/ นไป(มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปกบักรุป๊) แต่

ในกรณีที�มีผูเ้ดินทางไม่ถึง db ท่านแต่ไม่นอ้ยกว่า df ท่าน ทางบริษัทยืนยนัการเดินทางแต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์

เดินทางไปกับกรุป๊ดว้ย โดยจะมีเจา้หนา้ที�จากทางบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกพรอ้มแนะนาํการเดินทางให้

ท่าน ณ สนามบินที�เมืองไทย และจะมีไกดท์อ้งถิ�น ที�พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัที�สนามบินพม่า และ จะ

คอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที�ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ํ �ากว่า df ท่าน ทางบริษัท ของสงวน

สิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั/น โดยจะคืนเงินค่าทวัรท์ั/งหมดใหแ้ก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื�อนพีเรียดการเดินทาง

ออกไปได ้
 

  

  

  


