


1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - เจดียชเว
มอดอร (พระธาตุมุเตา) - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน

KYAIKHTO HOTEL / YOE
YOE LAY HOTEL /
MOUNTAIN TOP HOTEL
หรือระดับเทียบเทา

2 พระธาตุอินทรแขวน - วัดไจคะวาย - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง -
พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจป ุน - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)
- เจดียชเวดากอง

 MILLENNIUM HOTEL /
GRAND UNITED HOTEL
หรือเทียบเทา

3 เจดียกาบาเอ - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะ
มาดอวเมีย๊ะ) - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

-

8 ก.ค. 63 - 10 ก.ค. 63 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿2,500



บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

สุดพิเศษ !! นําทานขึ้นเขาดวยกระเชาไฟฟา ใชเวลาประมาณ
10 นาที

เชา
07.30 น. พรอมกันท่ี ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออกประตู 6 เคาวเตอรสายการบิน MYANMAR AIRWAY โดยมี

เจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

10.40 น. นําทานเหินฟาสู เมืองยางกุง ประเทศพมาโดยเท่ียวบิน 8M336 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

11.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมือง หงสาวดี ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ 80 กม.

นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เป็นเจดียใหญคูบานคูเมืองท่ีสูงท่ีสุดของหงสาวดี นับวาเป็น 1ใน5
สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซ่ึงในสมัยกอนเป็นสถานท่ีประกอบพิธีศักดิส์ิทธิ ์กอนออกศึกของบูรพกษัตริย
ไมวาจะเป็นกษัตริยมอญหรือพมา รวมท้ังพระเจาบุเรงนองดวย

นําทานมุงหนาสูเมือง ไจทีโย เดินทาง 3 ชั่วโมงถึง คิมปูนแคมป เชิงเขาไจทีโยหยุดพักเพ่ือเปล่ียนรถเป็นรถบรรทุกหกลอเพ่ือขึ้นบนภูเขา ไจที
โย ใชเวลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง พรอมสัมผัสความเย็นซ่ึงจะคอย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ

สุดพิเศษ !! นําทานขึ้นเขาดวยกระเชาไฟฟา ใชเวลาประมาณ 10 นาที

ค่ํา
บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

พักท่ี KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL / MOUNTAIN TOP HOTEL *หรือระดับเทียบเทา*

นําทานเดินจากท่ีพักไป พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเทานั้น หลังอาหารค่ําเชิญทานไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย
สามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืนสูพระเจดียไจทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว
หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายในประเทศ ใน
ตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคนคับค่ังท่ีสุดในประเทศ
อีกดวย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยาน
ท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมืองยางกุง

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

่ ้ ่

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL /

MOUNTAIN TOP HOTEL หรือระดับเทียบเทา

เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

05.00 น. เชิญทานนมัสการ พระธาตุ
อินทรแขวน หรือใสบาตรตามอัธยาศัย หรือ



เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ีพระเจา
ตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของมอญอยู และ
สถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุ
เรงนอง

เป็นเจดียท่ีมีความสําคัญย่ิงในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมียอดเจดียหัก
ซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก นักทองเท่ียวสามารถไปนมัสการ ณ จุด
อธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึง
เปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป

เป็นจุดพักรถท่ีเป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ตองเปล่ียนถายจากรถบัสทองเท่ียว
มาเป็นรถ 6 ลอประจําทางท่ีว่ิงขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูท่ีจะขึ้นไปนมัสการพระธาตุอินทรแขวนท่ีอยู
บนยอดเขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ตองมาขึ้นรถท่ีน่ีกันทุกคน

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะหลนและ
ทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชา
สถาน สิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลานนาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิด
ปีจอ (ปีหมา) ท่ีคนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึงในชีวิต

ถวายขาวพระพุทธ มีชุดจําหนาย

บริเวณนั้น ใหทานได
ขอพรพระธาตุ
อินทรแขวนอีก

ครั้ง ถายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระ
ธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ี
ตั้งอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมา

นํา
ทานเขาสู วัดไจคะวาย
เพ่ือทําบุญใสบาตรขาว
สวยแดภิกษุ สามเณร
จํานวน 1,200 รูป ท่ีน้ี
เราจะใสบาตรขาวสวย

เพียงอยางเดียว สําหรับอาหารทางชาวบานจะจัดเตรียมไวตางหาก (หรือถาตองการถวายสิ่งอ่ืนๆ ก็สามารถนําไปไดตามกําลังศรัทธา)

(สิ่งท่ีทางวัดตองการขณะน้ีคือขาวสาร โดยทางวัดจะมีการทําบุญบริจาคขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)

นําทานเดินทางกลับตามเสนทางเดิมมุงหนาสู เมืองหงสาวดี ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรมอญโบราณท่ีมีอายุเกาแกกวา 400 ปี ชม
วัดและโบราณสถานท่ีสําคัญในหงสาวดี

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง ซ่ึงเพ่ิงเริ่มขุดคน และ บูรณปฏิสังขรณเมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวา
โบราณสถานแหงน้ีเป็นพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดคนยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ แตก็พอจะเห็นไดวาบริเวณของ
พระราชวังแหงน้ีกวางใหญเพียงใด

นําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของเมืองหงสาวดี อีกท้ังยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแกะ
สลัก ผาปักพ้ืนเมือง ผาพ้ืนเมือง

นําทานชม พระเจดียไจป ุน ซ่ึงบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธ
เจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และ
พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … พิเศษ !!! เมนูกุงแมน้ําเผา ทานละ 1 ตัว

นําทาน ชอปป้ิง ตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของพมา มีสินคาของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน
เครื่องหวาย งานฝีมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง

นําทานชม พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง เชื่อกันวาเป็นมหาเจดียท่ี
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72
กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด

ค่ํา

่



(สิ่ง

ท่ีทางวัดตองการขณะ
น้ีคือขาวสาร โดยทาง

วัดจะมีการทําบุญบริจาคขาวสารกระสอบละ
1,000 บาทโดยประมาณ)

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ... พิเศษ !!! เมนูเป็ดปักกิ่ง สลัดกุงมังกร

พักท่ี MILLENNIUM HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเทา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะหลนและ
ทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชา
สถาน สิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลานนาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิด
ปีจอ (ปีหมา) ท่ีคนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึงในชีวิต

วัดไจคะวาย อยูในเมืองหงสาวดี ท่ีน่ีไมใชวัดท่ีมีชื่อในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโตสูงใหญ แต
มีชื่อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนท่ีสอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท และเอก อันโดงดังของพมา

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ีพระเจา
ตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของมอญอยู และ
สถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุ
เรงนอง

เป็นพระราชวังท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนหงสาวดี ซ่ึงพระเจาบุเรงนองมีรับสั่ง
ใหสรางขึ้นเพ่ือเป็นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระสุพรรณกัลยาก็เคยประทับท่ีน่ีใน
ระหวางท่ีพระองคทรงเป็นองคประกัน พระเจาบุเรงนองจึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหย่ิงใหญ โดย
กําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง 20 ประตู พ้ืนท่ีภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตา
ยังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพงเมืองพระราชวังบุเรงนองแหงน้ี

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอั์นดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และเป็นพระพุทธ
ไสยาสน ท่ีมีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี พ.ศ.1537 ในสมัยมอญ
เรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือมพระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของ
ไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับ
ขันธปรินิพพาน

เป็นเจดียท่ีมีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องคหันพระ
พักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศนั้นก็เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจาท้ังสี่
พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูกุงแมน้ําเผา ทานละ 1
ตัว 

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูเป็ดปักกิ่ง สลัดกุง
มังกร 
  MILLENNIUM HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือ
เทียบเทา



(ชวงเวลาในการเขารวมพิธีอาจมีการเปล่ียนแปลง)

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน ,
ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท
หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายใน

ประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวัน
จองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง
**

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับ
เปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการ
บิน โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณ

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาวสก็อต ตลาดน้ีถือ
เป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของพมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถ
เลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

เจดียน้ีตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดียท่ีบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of Records ไดจัดใหพระเจ
ดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานรวมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะท่ี เจดีย
คาบาเอ เป็นเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุ
ของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลานและพระสารีบุตร และเป็นท่ี
ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายในอาณา
บริเวณเจดียยังมีหองประชุมใหญ บรรจุคนกวา 10,000 คน

(ชวงเวลาในการเขารวมพิธีอาจมีการเปล่ียนแปลง)

นําทานชม พระเจดียโบตะทาวน ซ่ึงเป็นเจดียท่ีสรางขึ้นเพ่ือรับ
พระเกศาธาตุ
กอนท่ีนําไป

บรรจุใน พระเจ
ดียชเวดากอง เมื่อ

พระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได
นํามา

ประดิษฐานไวท่ีพระเจดีย
โบตะตองแหงน้ีกอน
พระเจดียแหงน้ีไดถูก
ทําลายในระหวาง
สงครามโลกครั้งท่ี 2 และ

ไดรับการปฏิสังขรณขึ้นมาใหม

นําทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซ่ึงชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอพร ดวยเชื่อวา อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

นําทานสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเมีย๊ะ ตามตํานานกลาววานางเป็นธิดาของพญานาคท่ีเกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอยาง
แรงกลา ไมยอมกินเน้ือสัตวจนสิ้นชีวิตไปและไดกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพบูชามานานแลว

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม เจดียเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เป็นศิลปะพมาท่ีงดงามมีขนาดความยาวขององค 70 เมตร

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง

16.30 น. นําทานเหินฟากลับสู กรุงเทพฯ เท่ียวบินท่ี 8M331 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง)

ค่ํา
18.15 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเจดียทรงกลม ซ่ึงมีทางเขาท้ังหมดหาดาน ท่ีนายอูนุนายกคนแรกของพมา สรางขึ้นเพ่ือใชเป็น
สถานท่ีชําระพระไตรปิฎก เป็นท่ีแปลกตาอีกแหงหน่ึง และมีความสวยงามเป็นอยางมาก โดยเฉพาะ
ดานใน คําวากาบาเอ ในภาษาพมา หมายถึง โลกแหงสันติสุข เจดียแหงน้ีเป็นท่ีรําลึกถึงการประชุม
ประสภาสงฆระดับโลก ครั้งท่ี 6 เพ่ือใหบังเกิดสันติสุขแกชาวโลกของพุทธศาสนา

เป็นเจดียท่ีกอสรางขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีจะนําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง เมื่อพระเกศา
ธาตุไดถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียแหงน้ี กอนองคพระเจดียไดถูกทําลายใน
ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม โดยท่ีใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ให

่

รับ

ประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



ทางการเมือง การนัด
หยุด
งาน
การ
กอ

จลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัย

ธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะ

ดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ี
นอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดย
ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

คนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนังใตฐานพระเจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ท่ีพุทธศาสนิกชน
ชาวพมานํามาถวายองคพระเจดียมาจัดแสดงไว

นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็นเทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปป้ันเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราว
ออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ
ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี
แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ีตั้งใจไว

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อ
สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความเชื่อนั้น เวลาท่ีจะขอพร
กับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมาแกบน และบอกตอกัน จนรายการ
ไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุกบริษัท

สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ี
งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็นทาอากาศยาน
ท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมืองยางกุง

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายในประเทศ ใน
ตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ีคนคับค่ังท่ีสุดในประเทศ
อีกดวย



1.ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2.ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง
ดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี
ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา  และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนัก
ทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะให
บริการตอไป

4.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทางและอ่ืนๆ เพ่ือใชใน
การจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดิน
ทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ีบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7.อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคา
บริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คาประกันภัยสายการบิน การ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ 

8.มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัท
กํากับเทานั้น

1.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพ่ือสํารองท่ีน่ัง 

2.นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน(ในวันเวลาทําการ) กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจน
ซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิการเดิน
ทางในทัวรนั้นๆ

3.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00
น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
 

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ             

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.        

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ  3 ทาน    

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ            

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวม
ถึงคาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

หนังสือเดินทางท่ีมีหนาวางและมีวันกําหนดอายุใชเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง



** หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับ
เปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา **

**ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท**

***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น เพราะวาทางบริษัท
ไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจําท้ังหมด เน่ืองจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋ว
เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นท่ีเรียบรอย ยกเวนคาภาษีน้ํามันท่ียังมิไดชําระ คาทัวรสวนท่ีเหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการเดินทาง

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

       ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000

มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1
ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

2.สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบิน
เทานั้น 

3.IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี แบตเตอรี่สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดใน
จํานวนและปริมาณท่ีจํากัด ไดแก

3.1 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน 

3.2 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน

3.3 แบตเตอรี่สํารองท่ีมีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้นเครื่องในทุกกรณี

4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
 

1.กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับ
ยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

2.กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทาง
มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบ
อํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี

2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการท่ีชําระแลว

2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด

ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋ว
เครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

3.การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

4.การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00
น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทาง
บริษัท

5.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน


