
 
 
 
 
 

 

ทวัรพ์ม่า : รหสั RGN413 



 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภูม ิ– สนามบนิมงิกาลาดง – เมอืงยา่งกุง้ – เมอืงหงสา – พระราชวงับเุรนอง – เจดยี ์
ชเวมอดอ (พระธาตมุเุตา) – พระธาตอุนิทรแ์ขวน 

 
07.30  พรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออกประตู 6 เคาน์เตอรส์ายการบนิ MYANMAR 

AIRWAY โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ 

 
10.40   น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยา่งกุง้ ประเทศพมา่โดยเทีย่วบนิ 8M336 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
11.25  เดนิทางถงึ สนามบนิมงิกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋า

สัมภาระเรียบรอ้ย น าท่านเดนิทางสู่เมือง หงสาวด ีซึง่อยู่ห่างจากย่างกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ  

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูกุง้แมน่ า้เผาทา่นละ 1 ตวั 
 

 
 
จากนัน้น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง เป็นพระราชวังแห่งเมอืงหงสาวด ีหรอื พะโค ของพระเจา้บุเรงนอง 
เป็นพระราชวังที่ยิง่ใหญ่สมพระเกยีรต ิสรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2109 พระเจา้บุเรงนองไดรั้บสั่งใหส้รา้งพระราชวัง
บุเรงนองขึน้ เพื่อเป็นศูนยก์ลางทางการปกครอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจา้นันทบุเรง พระราชวัง
บเุรงนองไดถู้กท าลาย ทิง้ใหพ้ระราชวังแห่งน้ีรกรา้งลงเป็นเวลานาน ต่อมาเริม่มกีารบูรณะปรับปรุงรวมทัง้สรา้ง
วังขึน้มาใหม่เมือ่ปี 2533 จากซากปรักหักพังทียั่งหลงเหลอือยู่ ปัจจุบันการขุดคน้ยังไม่เสร็จสิน้สมบูรณ์ แต่ก็
พอจะเห็นไดว้า่บรเิวณของพระราชวังแหง่น้ีกวา้งใหญเ่พยีงใด 
 



 
 
น าท่านนมัสการ เจดยีช์เวมอดอว ์คนไทยนยิมเรยีกว่า พระมหาเจดยีม์ุเตา เป็นเจดยีใ์หญ่คู่บา้นคู่เมอืงทีส่งู
ที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิง่ศักดิส์ทิธิข์องพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ ซึง่ใน
สมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธศีักดิส์ทิธิ ์ก่อนออกศกึของบูรพกษัตรยิ์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตรยิ์มอญหรือพม่า 
รวมทัง้พระเจา้บเุรงนองดว้ย และเมือ่ครัง้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสพุรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่น
หงสาวด ีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดยีอ์งคน้ี์ จากนัน้น าทา่นมุง่หนา้สูเ่มอืง ไจท้โีย เดนิทาง 3 ชัว่โมงถงึ คมิ
ปูนแคมป์ เชงิเขาไจท้โียหยุดพักเพื่อเปลีย่นรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื่อขึน้บนภูเขา ไจท้โีย ใชเ้วลาเดนิทาง
จากบรเิวณน้ีประมาณ 35 นาท ีชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขา้งทาง พรอ้มสัมผัสความเย็นซึง่จะค่อย ๆ เย็น
ขึน้เรื่อย ๆ เดนิทางจนเกอืบถงึพระธาตุอนิทรแ์ขวน จากน้ีเดนิขึน้ไปจนถงึโรงแรมที่พัก  พระธาตุอนิทรแ์ขวน 
เป็นองคเ์จดยีข์นาดเล็ก ตัง้อยูบ่นกอ้นศลิาใหญ่ สงู 5.5 เมตร ปิดทองทัง้องคซ์ึง่ตัง้อยูบ่นหนา้ผาอยา่งหมิน่เหม ่ 
ดูคลา้ยว่าจะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะพระธาตุอนิทร์แขวนน้ีนับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พุทธศาสนกิชนชาวพม่า เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวซีไีรส ์ปี พุทธศักราช 2534 มาลา ค าจันทร ์ทีแ่ต่ง
วรรณกรรมเรือ่ง “เจา้จนัทรผ์มหอม” นริาศพระธาตอุนิทรแ์ขวน 
 

สดุพเิศษ !! น าทา่นขึน้เขาดว้ยกระเชา้ไฟฟ้า ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี
 

 
พกัที ่ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
เย็น บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 



 
 
จากทีพ่ักเดนิไป พระธาตอุนิทรแ์ขวน ใชเ้วลาเดนิทางเพยีง 5 นาทเีทา่นัน้ หลังอาหารค ่าเชญิทา่นไปนมัสการ
พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธหิรอืสวดมนตไ์ดต้ลอดคนื ถา้จะนมัสการกลางแจง้เป็นเวลานานบรเิวณ
ระเบยีงทีย่ืน่สูพ่ระเจดยีไ์จท้โีย ควรเตรยีมเสือ้กันหนาว หรอืกันลม หรอืผา้หม่ ผา้พันคอ เบาะรองน่ังเพราะพืน้ที่
น่ังมคีวามเย็นมาก พระเจดยีอ์งคน้ี์เปิดตลอดคนืแตป่ระตเูหล็กทีเ่ปิดส าหรับบรุุษเปิดถงึเวลา  20.00 น. เทา่นัน้ 
 

วนัทีส่อง พระธาตอุนิทรแ์ขวน – ตกับาตรพระสงฆว์ดัไจค้ะวาย – พระนอนยิม้หวาน – เจดยีไ์จปุ้่ น (พระ 4 ทศิ) 
– เมอืงยา่งกุง้ – ตลาดสก็อต – พระมหาเจดยีช์เวดากอง 

 
05.00  เชญิทา่นนมัสการ พระธาตอุนิทรแ์ขวน หรอืใสบ่าตรตามอัธยาศัย หรอืถวายขา้วพระพุทธมชีดุจ าหน่ายบรเิวณ

นั้น ใหท้่านไดข้อพรพระธาตุอนิทร์แขวนอีกครัง้ ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความ
มหัศจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตัง้อยู่ไดอ้ยา่งไร โดยไม่ลม้หรอืหลน่ลงมา โดยเฉพาะเมือ่มองจากดา้นลา่งขึน้ไปก็ดู
คลา้ยกับลอยอยูเ่หนือหนา้ผา ราวกับพระอนิทรน์ าไปแขวนไวก้ลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเ์จดยี ์

บนเขาน้ีในตอนเชา้นอกจากท่านจะไดม้าสักการะพระธาตุอนิทรแ์ขวนแลว้ ท่านยังสามารถตักบาตรพระ 
โดยระหว่างทางจากโรงแรมเดนิเทา้ไปทางพระธาตุท่านจะไดพ้บเห็นสามเณร พระ และแม่ชอียู่เป็นจ านวนมาก 
ในสว่นของของถวายทา่นสามารถซือ้ไดจ้ากรมิทางเทา้มใีหท้า่นเลอืกตัง้ใสบ่าตรมากมายตามทา่นตอ้งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเขา้สู ่วดัไจค้ะวาย เพือ่ท าบุญใสบ่าตรขา้วสวยแด่ภกิษุ สามเณร จ านวน 1,200 รูป ทีน้ี่เราจะใสบ่าตร
ขา้วสวยเพียงอย่างเดยีว ส าหรับอาหารทางชาวบา้นจะจัดเตรยีมไวต้่างหาก (หรือถา้ตอ้งการถวายสิง่อืน่ๆ ก็
สามารถน าไปไดต้ามก าลังศรัทธา) สถานทีแ่หง่น้ีเป็นโรงเรยีนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ตร,ี โท และเอก 
จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อ ดว้ยความอิม่บุญและอิม่ใจ (ส ิง่ทีท่างวัดตอ้งการขณะน้ีคอืขา้วสาร โดยทางวัดจะมี
การท าบญุบรจิาคขา้วสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ) 
 

 
 



หลังจากนัน้น าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลยีว เป็นพระนอนทีง่ดงามทีส่ดุของเมอืงหงสาวด ีทีม่ี
อายเุกา่แกก่วา่ 1,200 ปี คนไทยสว่นใหญจ่ะรูจั้กในนาม พระนอนยิม้หวาน เน่ืองจากพระพักตรไ์ดรั้บการตกแต่ง
อย่างสวยงามพรอ้มมีรอยยิม้ที่สวยหวาน องคพ์ระเป็นศลิปะแบบมอญ สรา้งในปี พ.ศ.1537 สมัยมอญเรือง
อ านาจ หลังจากทีพ่ระเจา้อลองพญาทรงปราบมอญ เมอืงหงสาวดกี็ถูกทิง้รา้ง พระพุทธไสยาสน์ไม่ไดรั้บการ
ดูแล จนถงึปี พ.ศ.2424 เมื่ออังกฤษสรา้งทางรถไฟสายพม่า จงึขุดพบพระนอนองคน้ี์ จากนั้นปี พ.ศ.2491 
หลังจากพมา่ไดรั้บเอกราช ไดม้กีารบรูณปฏสิงัขรณ์อยา่งจรงิจัง และไดท้าสแีละปิดทองลงชาดใหม ่อยา่งทีเ่ห็น
ในปัจจุบัน อกีทัง้ยังสามารถเลอืกซือ้ของฝาก อาท ิไมแ้กะสลัก ผา้ปักพืน้เมอืง ผา้พืน้เมอืง  
 

 

ไฮไลทท์ีน้ี่นอกเหนือจากการสักการะพระนอนยิม้หวานแลว้ ยังมจุีดชอ้ปป้ิงที่เป็นจุดดงึดูดนักท่องเที่ยว
มายังวัดแห่งน้ี อาทเิชน่ไมแ้กะสลัก หนิ หยก และผา้ถุงลายพม่า ตลาดแห่งน้ีสามารถต่อราคา และใชเ้งนิไทย
ได ้
จากนัน้น าท่านชม พระเจดยีไ์จปุ๊่ น มอีายุกว่า 500 ปี เป็นวัดทีส่รา้งเป็นพระพุทธรูปปางมารวชิัยขนาดใหญ่ 4 
องค์ หันพระพักตรไ์ปทุกทิศ แทนความหมายถึงพระพุทธเจา้ทัง้สี่พระองค์ มีการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มี
พระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทศิประกอบดว้ยสมเดจ็พระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจา้(ผนิพระพักตรไ์ปทาง
ทศิเหนือ) กับพระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม์ (ทศิใต)้ พระพุทธเจา้กกุสันธะ(ทศิ
ตะวันออก) และพระพุทธเจา้มหากัสสปะ (ทศิตะวันตก) สรา้งโดยสีส่าวพีน่อ้งทีอุ่ทศิตนใหก้ับพระพุทธศาสนา
สรา้งพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมข่อ้งแวะกับบรุุษเพศ  
 



 
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร … พเิศษ !!! เมนูกุง้แมน่ า้เผา ทา่นละ 1 ตวั 
 

น าท่าน ชอ้ปป้ิงตลาดสก็อต ซึง่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสนิคา้ของที่ระลกึมากมาย อาท ิอัญมณี 
ทับทมิ ไพลนิ หยก ไขมุ่ก เครือ่งเงนิ เครือ่งหวาย งานฝีมอื เชน่ ผา้ปูโต๊ะ ผา้โสร่ง (สงวนสทิธิง์ดแทนรายการ
ในกรณีทีต่ลาดปิด)   
 

 
 

 

 



ตลาดสก็อต หรือเรยีกอกีอย่างว่า ตลาดโบยกอองซาน (Bogyoke Aung 

San Market)  แหล่งช็อปป้ิงที่มชีือ่เสยีงมากที่สุดในประเทศพม่า เป็นศูนยร์วม

สนิคา้นานาชนิด สนิคา้ที่วางจ าหน่ายมีหลากหลาย ตัง้แต่อาหารพิน้เมืองและ

อาหารนานาชาต ิ เสือ้ผา้ชุดพม่า ของทีร่ะลกึ เครือ่งเงนิ, อัญมณี , พระพุทธรูป

ไม ้เทวรูปทีท่ าดว้ยไมจ้ันทน์, เครือ่งลงรักปิดทอง, ถว้ยชามกังไสจนี, เครือ่งแกว้

เจียระไนแบบโบราณ , ผา้ไหม ไปจนถึงบรรดาสมุนไพรและของป่าหายาก 

สนนราคาสามารถต่อรองกันได ้หากนักท่องเทีย่วคนไหนมคีวามสามารถในการ

ตอ่รองก็อาจจะไดร้าคาทีถู่กลงครึง่หนึง่เลยทเีดยีว สนิคา้ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมซือ้

เป็นของฝาก ของทีร่ะลกึก็ไดแ้ก ่“หยก” ทีข่ ึน้ชือ่อยา่งมากของพมา่ 

 

 
 
น าท่านชม พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดียค์ู่บา้นคู่เมืองของพม่า ตัง้อยู่บรเิวณเนินเขาเชยีงกุตระ 
เมอืงย่างกุง้ เชือ่กันว่าเป็นมหาเจดยีท์ี่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จ านวน 8 เสน้ บนยอดสุดของพระ
เจดยี ์มเีพชรอยู ่5,448 เม็ด โดยเฉพาะชืน้ขา้งบนสดุมเีพชรเม็ดใหญอ่ยู ่72 กระรัต และทับทมิ 2,317 เม็ด ซึง่มี
ทัง้ผูค้นชาวพม่าและชาวต่างชาตมิากมายทีพ่ากันเทีย่วชมและนมัสการทัง้กลางวันและกลางคนือย่างไม่ขาด
สาย โดยกลา่วขานกันวา่ ทองค าทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งซอ่มแซมพระมหาเจดยีแ์หง่น้ีมจี านวนมหาศาลกวา่ทองค า
ทีเ่ก็บอยูท่ีธ่นาคารชาตอิังกฤษเสยีอกีและนับเป็นมหาเจดยีท์ีง่ดงามมากทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  
 
 
 
 
 



ณ วัดแห่งน้ียังมสี ิง่ศักดิส์ทิธิอ์ืน่ ๆ อีกมากมายนอกเหนือจาก
องค์เจดีย์ชเวดากอง อีกจุดที่เป็นที่นิยมนั้นก็คือ องค์แม่ยักษ์โดย
วธิีการสักการะนั้นท าไดโ้ดยการจุดบุหรี่ 1 มวน ใหก้ับองคแ์ม่ยักษ์
พรอ้มอธฐิานขอในเรือ่งหนา้ทีก่ารงาน 
 
 
 
 
 
 

ค าไหวพ้ระมหาเจดยีช์เวดากอง 
วนัทาม ิอตุตมะ ชมพู วระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปงั พทุธจวีะรงั ธาตโุย ธสัสะต ิจตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธสัสะต ิ

อหงั วนัทาม ิตรุะโต อหงั วนัทาม ิธาตโุย อหงั วนัทาม ิสพัพะทา อหงั วนัทาม ิสริะสา 
 

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ 
พุธ

กลางคนื 
พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัว ์
สญัลกัษณ ์

ครฑุ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา 
หนูหาง
ยาว 

หนูหางส ัน้ พญานาค 

สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพื่อเสรมิสรา้งบารมี
และสริมิงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดยียั์งมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวัน
ไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวันเกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูเป็กปกักิง่/สลดักุง้มงักร 
พกัที ่ Grand United Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม เมอืงยา่งกุง้ – วดัคาบาเอ – ร่วมพธิเีทนิพระธาตุ – เจดยีโ์บตาทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซบิ – 
พระนอนตาหวาน – สนามบนิมงิกะลาดง – สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 
เชา้ บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

หลังจากนัน้น าท่านร่วมพธิมีหามงคลเชญิพระธาตุขึน้เทนิบนศรษีะที ่เจดยีค์าบาเอ เป็นเจดยีท์รงกลม สงู 34 
เมตร ภายในบรรจุพระอัฐธิาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร และเป็นที่ประดษิฐาน
พระพุทธรูปเงนิหนัก 500 กโิลกรัม ภายในอาณาบรเิวณเจดยีย์ังมีหอ้งประชุมใหญ่ บรรจุคนกว่า 10 ,000 คน 
สรา้งเป็นลักษณะคลา้ยถ ้าเรยีกวา่ “มหาปาสาณคหูา” “ปาสาณ” แปลว่า “หนิ” เจดยีแ์หง่น้ีสรา้งระหวา่งปี พ.ศ.
2493-2495 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า ส าหรับเป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ที่ 6 ในปี 
พ.ศ.2497-2499 และเพือ่อทุศิเป็นกศุลเพือ่ใหเ้กดิความสนัตสิขุแดม่วลมนุษยต์ามความหมายของชือ่ “เจดยีค์า
บาเอ” ซึ่งแปลว่า “สันติภาพโลก” ทั ้งน้ีมีค าร ่าลือว่าอูนุสรา้งเจดีย์แห่งน้ีตามบัญชาของชีปะขาวที่แสดง
ปาฏหิารยิแ์ละขอรอ้งใหอ้นุูท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา (ชว่งเวลาในการเขา้ร่วมพธิอีาจมกีารเปลีย่นแปลง) 
 



 
 

จากนั้นน าชม พระเจดยีโ์บตะทาวน  ์ซึง่เป็นเจดีย์ที่สรา้งขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่น าไปบรรจุใน พระ
เจดยีช์เวดากอง เมือ่พระเกศาธาตไุด ้ถูกอัญเชญิขึน้จากเรอื ไดน้ ามาประดษิฐานไวท้ีพ่ระเจดยีโ์บตะตองแหง่น้ี
กอ่น พระเจดยีแ์ห่งน้ีไดถู้ก ท าลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่2 และไดรั้บการปฏสิังขรณ์ขึน้มาใหม่ โดยมี
ความแตกต่างกับพระเจดยีท์ั่วไปคอื ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดยี์มโีครงสรา้งโปร่งใหค้นเดนิเขา้ไปภายในได ้
โดยอัญเชญิ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองค าใหผู้ค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ัดเจน สว่นผนังใตฐ้านเจดยี ์
ไดน้ าทองค าและของมคีา่ตา่ง ๆ ทีม่พีุทธศาสนกิชนชาวพมา่น ามาถวายแกอ่งคพ์ระเจดยี ์มาจัดแสดงไว ้ 
 

 
 
น าท่านสักการะขอพรจาก นตัโบโบจ ีหรอื เทพทนัใจ เป็นนัตทีป่กปักรักษาพระเกศธาตุในเจดยีโ์บตาทาวน ์
เป็น 1 ในนัตหลวง 37 ตน ซึง่ชาวพม่าใหค้วามเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ดว้ยความเชือ่ที่ว่าผูใ้ดได ้
สกัการบชูาหรอืขอพรสิง่ใดก็ตามจะสมัฤทธผิลสมปรารถนาทันใจ ส าเร็จโดยเร็ว ฉับพลันทันใด ทัง้เรือ่งการเงนิ 
การงาน ความรัก คา้ขาย โชคลาภ โดยเฉพาะ เรือ่งเงนิทอง บารมแีรง เสรมิดวงใหช้วีติราบรืน่ในทกุๆดา้น การ



บูชาเทพทันใจ นิยมใชม้ะพรา้ว กลว้ยนากสีแดง เป็นเครื่องบูชา เพราะเชื่อว่าเป็นผลไมม้งคล และเป็น
สญัลักษณ์ของความอดุมสมบรูณ์เจรญิงอกงามของชวีติ บางครัง้ก็จะประกอบดว้ยชอ่ใบไมท้ีเ่รยีกวา่ ใบชยัชนะ 
และฉัตร ตุงหรือธงกระดาษขนาดเล็ก ซึง่ก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลเช่นกัน หลังจากนั้นใหถ้วาย
ธนบัตรเสยีบไวท้ีม่อืของท่านใหม้ากกว่า 2 ฉบับ ซึง่อยู่ในกริยิายนืชีน้ิ้วไปขา้งหนา้ หลังจากนัน้ก็เขา้ไปยนืให ้
หนา้ผากของเราตดิกับนิ้วมอืของท่าน แลว้จงึตัง้จติอธษิฐานอกีครัง้ แลว้จงึน าธนบัตรทีถ่วายไวค้นืกลับมา 1 
ฉบับ เก็บไวเ้ป็นขวัญถงุเพือ่ใหม้โีชคลาภตอ่ไป 
 
จากนัน้สักการะ เทพกระซบิ หรอืนัตอะมาดอวเ์มี๊ยะ ตาม
ต านานกล่าวว่านางเป็นธิดาของพญานาคที่เกิดความ
ศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างแรงกลา้ ไม่ยอมกิน
เน้ือสัตวจ์นสิน้ชวีติไปและไดก้ลายเป็นนัต จนเมือ่สิน้ชวีติ
ไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานาน
แลว้ หากจะขอพรจะตอ้งเขา้ไปถวายนม น ้าแดง ขา้วตอก 
และดอกไม ้จากนัน้ก็กระซบิขอพรกับทา่น 
 
น าทา่นชม เจดยีเ์จา๊ทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน ซึง่เป็น
พระทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุ พระพักตรท์าสขีาว แตม้สแีดงที่
พระโอษฐ ์จีวรพริว้ไหวราวกับของจรงิ ขนตางอนยาว ดวงตาเป็นแกว้ เปลอืกตาสฟ้ีาจงึไดช้ือ่ว่าพระตาหวาน 
พระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักรฝ่าพระบาท รายลอ้มดว้ยรูปมงคล 108 ประการ และพระบาทซอ้นกันซึง่
แตกตา่งกับศลิปะของไทยทีป่ระดษิฐานพระพุทธไสยาสน ์เป็นศลิปะพมา่ทีง่ดงามมขีนาดความยาวขององค ์70 
เมตร 
 

  
เทีย่ง บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พเิศษ...เมนูบฟุเฟ่ตซ์ฟีู๊ ด 

 
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิมงิกาลาดง เมอืงยา่งกุง้  

16.30   น าทา่นเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ เทีย่วบนิที ่8M331  (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
18.15  ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ...พรอ้มความประทับใจ 
 



*รายการทวัรอ์าจมกีารปรับเปลีย่น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ ณ วันเดนิทาง 
ทัง้น้ีทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลกั* 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการ 
ออกตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ/่เด็ก 
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคาไมร่วมต ัว๋ 
เครือ่งบนิ 

29 ก.พ. – 02 ม.ีค. 2563 9,999 2,500 6,999 

13 – 15 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

14 – 16 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

20 – 22 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

21 – 23 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

27 – 29 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

28 – 30 มนีาคม 2563 9,999 2,500 6,999 

 
** ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี 3,900 บาท** 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 
ทา่นละ 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

 
ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่
ดว้ยกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะวา่ทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋ไปใหก้บัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่น

ขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 
 

โรงแรมทีพ่กัอาจมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกั 
 

ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ 
กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลง

อตัราคา่บรกิาร เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการของผูเ้ดนิทาง 
 

หมายเหต ุ: ต ัว๋เมือ่ออกแลว้ ไมส่ามารถรฟีนัดไ์ด ้อนัเนือ่งจากเงือ่นไขของสายการบนิ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.   คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่นหรอื  3 ทา่น  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  
 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ     คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 



อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ที่สั่งเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
1.  นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 5,000 บาทตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณีนักท่องเทีย่ว

หรอืเอเจนซีไ่มช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ
ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 
เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ชี ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิ
การจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื 
โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุด
บัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังน้ี 
2.1.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2.1.3 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

ทัง้น้ี ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 
3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรือซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ

สายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังน้ี วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน 
 
 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน้ี์ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทัวรน้ี์เป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื

ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่  และอยา่งนอ้ย 10 วัน
ก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มจากการที่มี
นักทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื
เดนิทางและอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทาง
บรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสมเพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้น้ีบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ว
สว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารน้ีค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ

รวมกันทกุชิน้ไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่า
ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ  

2. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. IATA ไดก้ าหนดมาตรการเกีย่วกบัการน าแบตเตอรีส่ ารองขึน้ไปบนเครือ่งบนิดงันี ้แบตเตอรีส่ ารองสามารถน าใส่

กระเป๋าตดิตัวถอืขึน้เครือ่งบนิไดใ้นจ านวนและปรมิาณทีจ่ ากัด ไดแ้ก่ 
3.1 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้านอ้ยกวา่ 20,000 mAh หรอืนอ้ยกวา่ 100 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้มม่กีารจ ากัด

จ านวน  
3.2 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรอื 100-160 Wh สามารถน าขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิคนละ 2 

กอ้น 
3.3 แบตเตอรีส่ ารองทีม่คีวามจุไฟฟ้ามากกวา่ 32,000 mAh หรอื 160 Wh หา้มน าขึน้เครือ่งในทกุกรณี 

4. หา้มน าแบตเตอรีส่ ารองใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครือ่งในทกุกรณี 
 

 

 


