
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAY MYANMAR 

BY LION AIR (SL) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         เดินทางวันที่ 28 ตุลาคม 2561  ทานละ 4,999 บาท 

                       รายละเอยีดการเดินทาง 

 

 

นําทกุทานรวมทาํบญุ ไหวพระ ขอพรสิง่ศกัดิ ์ณ ประเทศพมา 

 นมัสการ พระมหาเจดยีชเวดากอง 1 ใน 5 มหาสถานสงูสดุของ

ชาวพมา 

 กราบขอพร เทพทันใจนัตโบโบย ีขอพรใหทานสมด่ังใจ

ปรารถนา 

 นมัสการ พระพทุธไสยาสนเจาทัตยี พระนอนที่มีดวงตาที่

งดงามที่สุดในพมา 

 นมัสการ พระพุทธรูปหนิออน สงูเทาตึก 5 ชัน้ ณ วัดหงาทัตจี 

 ชอปปงสินคาพืน้เมอืงของขวญัของฝาก ณ ตลาดสกอต 

 อิ่มอรอยกับเมน ูบฟุเฟต HOT POT KING 

 แจกฟรทีกุที่นัง่ เสือ้ยืดทัวรพมาดดีีสุดชคิ 

วนัเดียว เทีย่วสบาย อิม่บุญสุขใจ 

28 ต.ค. 61        ดอนเมือง-ยางกุง-เจดียโบตาทาวน-เทพทนัใจ-เทพกระซบิ-เจดยีชเว

ดากอง-พระพุทธรปูเจาทตัจ-ีพระพทุธรูปหงาทัตจ-ีพระหินออน-



 

05.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวย

ความสะดวกเรื่องเอกสารการเดินทาง  

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION 

AIR (SL)  

09.10 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง นําทานผานการตรวจคนเขาเมืองและดาน

ศุลกากร (เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมาร ชากวาประเทศ

ไทยคร่ึงชั่วโมง)  

นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุ

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย 

8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดีย

แหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองค

จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบ

พระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ

พราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้อง

สีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  

นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักดิ์สิทธ์ิของชาวพมาและ

ชาวไทย นัตโบโบยี  ก็คือ "นัต" หรือวิญญ าณ เทพผู

คุมครองสถานที่ตามความเช่ือของชาวพมา โดยเทพที่จะ

ถูกจัดวาเปน "นัต" นั้น มักจะเปนคนที่เคยสรางความด ี

หรือมีวีรกรรมนาประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรง

ที่เรียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความหวงใยใน

ภาระหนาที่บานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบ้ืองหลัง 

ทําใหไมอาจไปเกิดใหมได  จึงกลายเปนนัตท่ีมาคอย



 

คุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เชน พระเจดียองคสําคัญ 

วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ

ปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอา

เงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ 

ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไป

แตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว  

คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโปะโปะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง 

เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง 

วันทามิสัพพะทา สวาโหม 

นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซบิ ซึ่งมีนามวา  

“อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดา

ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรง

กลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไป

กลายเปนนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานาน

แลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซบิเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การบูชา

เทพกระซบิ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟต HOT POT KING 

นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดา

กอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ 

ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองยางกุง) แหง

ลุ ม น้ํ า อิ ร ะ ว ดี  เ จ ดี ย ท อ ง คํ า

คูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสอง

พันหารอยกวาป  มหาเจดีย ท่ีใหญ

ที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อ

กวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 



 

1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีล้ําคา กวา 

5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปน

ลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางข้ึน

ทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเคร่ืองไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาด

ประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมาก

ราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดา

กองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัย

ทั้งมวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณ

รอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุด

ชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สีสม, สี

แดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่

บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอ

พรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล 

นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 

องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแก

ชีวิต) 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ 
พุธ

กลางคืน 
พฤหัสบด ี ศกุร เสาร 

สัตว

สัญลกัษณ 
ครุฑ เสอื สิงห 

ชางมี

งา 

ชางไมมี

งา 

หนหูาง

ยาว 

หนู

หาง

สั้น 

พญานาค 



 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเปนพระ

พุทธไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความสูงถึง 6 ช้ัน 

ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มี

หลังคาคลุม 6 ชั้น สรางขึ้นเมื่อป 1907 ถูกยกยอง

ใหเปนพระนอนท่ีมีขนาดใหญและงดงามที่สุดใน

พมา ดวยพระพักตรที่งดงามเปอนยิ้ม ดวงตาทํา

จากลูกแกวที่สั่งผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟา

และมีขนตาหนายาวทําใหดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระ

นามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาด

ลายธรรมจักร ตรงกลางฝาพระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 

108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขาร

โลก อีกท้ังจีวรยังมีลักษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชาย

ประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลปที่มีความ

งดงามทรงคุณคา 

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับ

ศิลปะของพมา มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่

แกะสลักจากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเคร่ือง

ประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักท้ังหมด และสลักปนลวดลายตางๆ 

จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมี

ความงดงามเปนอยางมาก  

นําทานนมัสการ พระหินออน  พระพุทธรูปที่แกะสลักจาก

หินออนท้ังกอนที่ใหญที่สุดในประเทศพมา พระหินออน

สรางในสมัยนายพลตานฉวยโดยมีการขุดพบหินออน

กอนใหญที่สุดที่ยะไข จึงไดมีการแกะสลักโดยชางฝมือ

ชาวเมืองมัณฑะเลย เปนพระพุทธรูปประทับน่ังพระหัตถ

ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถยกขึ้นหันฝาพระ



 

หัตถออกจากองค  หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง 

ประดิษฐานในหองกระจกติดแอรรักษาอุณหภูมิเนื่องจากหินออนเมื่อโดนความ

รอนอาจทําใหเกิดรอยราวได 

19.25 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR 

(SL)  

21.15 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

ราคาไมรวมคาทิปมคัคเุทศกทองถิ่น/คนขบัรถ/หวัหนาทัวรจาก

เมืองไทย 

1,000 บาท / ลกูทวัร 1 ทาน / ทรปิ (ชาํระที่สนามบินกอนการ

เดินทาง) 

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 

เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 



 

อตัรานี้รวม 
 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION 

AIR (SL) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาระวางนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 

6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % 

ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอา

ประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครอง

อาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**) 

อตัรานี้ไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 คาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไดระบุไวในรายการ  

 คาบริการและคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ  

 ทิปมคัคุเทศกทองถิ่น / หัวหนาทัวร / คนขับรถ 1,000 บาท/ผูเดินทาง 1 ทาน  

(ชําระที่สนามบินกอนเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผู ถือ

พาสปอรตตางชาติ   

 คาอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เงือ่นไขการจองทวัร 



 

 รายการทัวรนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชําระคาทัวรยอดเต็ม ภายใน 5 วัน

หลังจากไดทําการจอง มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ 

คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

 กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ 
เพื่อใหพิจารณาอีกคร้ัง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถ
แจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

หมายเหต ุ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ

ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ 

เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ

ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ

ชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไข

ตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา

เมืองประเทศไทยและพมา 



 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสาร

ตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัท

ฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ

เขาและออกจากประเทศ 

 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางได

แนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวร

จากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่

สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แต

ถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น 

 

ในกรณทีี่ผูโดยสาร มไีฟลทเดนิทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ  

ที่เกีย่วของกับวนัเดินทางทีท่านไดทาํการจองไวกบัทางบริษทัฯ  

กรุณาแจงใหกบัทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการชําระเงนิคาตั๋วดังกลาว  

ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผิดชอบทุกกรณ ี


