
 

 

รหัสทัวร PVC1900907 

ทัวรพมา Hello Myanmar 3 วนั 2 คืน (SL) 
พระธาตุอินทรแขวน พระมหาเจดียชเวดากอง พระธาตุมุเตา 
ขอพรใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ณ เจดียกลางนํ้าเมืองสิเรียม 
เมนูพิเศษ....บุฟเฟ�ตชาบู + กุงเผา + เปดปกก่ิง + สลัดกุงมังกร 
พิเศษ!!! ฟรีน่ังกระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน 



 

 

 
 

คาทิปทานละ 1,000 บาท (รวมของหัวหนาทัวร) 

รายละเอียดการเดินทาง 
 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – เจดียไจปุ�น – พระราชวังบุเรงนอง -  เมืองไจโท –  
                   พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชา+รถข้ึนพระธาตุ) 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 3 

ประตู 7  
สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง  

07.35 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR 
(SL)  
08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลา

ทองถ่ินที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ 
เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญและ
อายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลา
เดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

ตารางการเดินทาง 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – เจดียไจปุ�น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจโท –  

พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชา+รถขึ้นพระธาตุ)  
L-D 

วันที่ 2 หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดียโบตะ
ทาวน -   
เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง 

B-L-
D 

วันที่ 3 สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง – พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต –  
พระพุทธรูปหงาทัตจ ี–ชางเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 



 

 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)  

 
นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุ�น เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ
ทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพี่นองที่อุทิศ
ตนแดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และไดสาบานไววาจะไมของแวะกับ
บุรุษเพศ ตอมานองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุมและแตงงานกัน จึงเกิดอาเพศ
ฟ�าผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมา
ใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคน้ีจะมีลักษณะ แตกตางจากองคอ่ืนๆ  



 

 

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ 
บริเวณที่เคยเปนพระราชวังของพระเจาบุเรงนอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 แตไดถูก
ทําลายดวยฝมือของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง ในป พ.ศ. 2142 จาก
ซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับ
ของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับ
ของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก 
เม่ือตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอย
ทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิง
จากพงศาวดาร จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะ
ขามผานชม แมน้ําสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระ
นเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุ
รกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปน
ตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมา
เห็นเชนน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 
ช่ัวโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมป� เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหกลอขนาดเล็ก
เปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลา
เดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน ใหทานสัมผัสกับประสบการณใหมในการข้ึน
พระธาตุอินทรแขวนโดยการน่ังกระเชาไฟฟ�า ซ่ึงใชเวลาประมาณ 10 นาที บน
กระเชาทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสูยอดเขาใน
อีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีที่กระเชาปดทําการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืน
ใดก็ตามที่ทางบริษัทไมสามารถควบคุมได ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทางขึ้นสูพระธาตุฯโดย
รถหกลอแทน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี จากน้ันทานจะตองเดินเทาเพื่อเขาสู
ที่พัก ใหทานอิสระตามพักผอนตามอัธยาศัย นําทานนมัสการ เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุ
อินทรแขวน หรือ กอนหินทอง ซึ่งถือเปนหน่ึงส่ิงสักการะสูงสุดของชาวพมา เปนเจดีย
ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ต้ังอยูบนกอนศิลาใหญปดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผา แต
ชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระ
เจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุ
ประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทน
พระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวน
น้ีครบ 3 คร้ังผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ พรอมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทุก



 

 

ประการ ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน  (พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืน
แตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. 
สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียม
แผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) 
 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป�าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพ่ือนําติดตัว
ข้ึนไปบนพระธาตุอินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซ่ึงจะมี
คาใชจายตามขนาดกระเป�า เริ่มตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 25 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
ความตองการของลูกคาในการใชบริการ 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  
 เขาสูพักที่  ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 
ดาวหรือเทียบเทา 
จากน้ันทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน 



 

 

 
 

วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดียโบ
ตะทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับทานที่ตองการใสบาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทรแขวน 
(กิจกรรมน้ีไมบังคับ) สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคา
จําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 300-500 
จาต ทําบุญตามอัธยาศัย ** 
นํ าท านลงจากพ ระธาตุ อินทรแขวน  โดย
รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคมป� 
เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ 
นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่ง
เปนวัดสําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป 
อีกทั้งวัดน้ียัง เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎก
ของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: 
ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได หากทานใดไมสะดวกสามารถ
ถวายเปนปจจัยไดเชนกัน)  
 
จากน้ันนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้ังตระหงานโดดเดนอยูใจ
กลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคน้ีถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 
2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิสําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาว
พมาเช่ือกันวาเปนจุดที่ศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธิ์ และสามารถนําธูปไปค้ํา



 

 

กับยอดของเจดียองคที่ หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตให
เจริญรุงเรืองย่ิงข้ึนไป) ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดีย
องคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระ
เจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักด์ิสิทธ์ิอยูตรง
บริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลาง
แตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักด์ิ-

สิทธโดยแท และสถานที่แหงน้ียังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ 
(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปน
เจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดต้ังไวที่มุมหน่ึงขององคเจดียเพื่อให
พุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  
จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่
มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาว
พมาท่ัวประเทศ และเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา อีกท้ังทานสามารถที่จะเลือกหา 



 

 

เคร่ืองไมแกะสลัก ที่มีใหเลือกมากมาย ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของ
ฝาก อาทิเชน ผาพมา ของท่ีระลึกตางๆ ในราคาถูก  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)  
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง  
นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่
พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเม่ือ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของ
ฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2
องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบ้ือง
สีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  
นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักด์ิสิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย นัต
โบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่ตามความเช่ือของชาวพมา โดย
เทพที่จะถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน มักจะเปนคนที่ เคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนา
ประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความ
หวงใยในภาระหนาท่ีบานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบ้ืองหลัง ทําใหไมอาจไปเกิดใหม
ได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ เชน พระเจดีย
องคสําคัญ 

วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็
ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอล
ลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี 
แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว  



 

 

คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป�ะโป�ะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัส
สะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะ
ทา สวาโหม 
นําทานขามฝم�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเม๊ียะ” ตามตํานานกลาว
วา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอม
กินเน้ือสัตวจนเม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การ
ขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชา
ดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม 
นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือ
เดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวา
สองพันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สราง
โดยพระเจาโอกะลาปะ เม่ือกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยู
เปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 
5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวาง
รองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถง
สรางดวยเคร่ืองไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาว
พมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซ่ึงบุญกุศลอันเปนหนทางสู
การหลุดพนทุกขโศกโรคภัยท้ังมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบาง
เดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดย
จุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปน
ตน  



 

 

(สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอน
ออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ 
ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวัน

เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิด
ตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมี

งา ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส้ัน พญานาค 

 
ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุงมังกร + เปดปกกิ่ง 



 

 

นําทานเขาพักที่  SHANGRI LA YANGON ระดับ 5 ดาว 

 
 
 
วันที่สาม สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง –  พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต – 

พระพุทธรูปหงาทัตจี –ชางเผือก – กรุงเทพฯ  
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับ
อากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเปนเมืองทา

ของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังอยูริมแมน้ํายางกุงท่ีเช่ือมตอกับแมน้ําอิระวดี  
 



 

 

 
จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะต้ัง
ตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ําเปนที่สักการะของชาวสิเรียม สรางโดยเศรษฐีชาวมอญ ใน
ยุคที่อาณาจักรมอญรุงเรืองเม่ือประมาณพันกวาปมาแลว เช่ือกันวาตอนที่สรางเจดีย
เศรษฐีชาวมอญไดทําการอธิษฐานขอใหน้ําอยาทวมถึงองคเจดีย ถามีคนมากราบไหว
จํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็มพ้ืนที่ และผูใดมาทําบุญบูรณะตอเติมองคเจดีย ขอให
ทําการคาเจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทําใหผูคนเกิดความเช่ือวาการมาทําบุญกราบไหว ณ 
เจดียแหงน้ี จะทําใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ใหทานไดนมัสการพระพุทธรูปเกาแก
ทรงเคร่ืองจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปดทองคําทองเปลวที่มีความ
งดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพมามีความเช่ือวาจะบันดาลใหมีกินมีใชไมขาด 
และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง  
นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธ
ไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความสูงถึง 6 ช้ัน ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กก้ันถึง 65 
เมตร มีหลังคาคลุม 6 ช้ัน สรางขึ้นเม่ือป 1907 ถูกยกยองใหเปนพระนอนที่มีขนาดใหญ
และงดงามที่สุดในพมา ดวยพระพักตรที่งดงามเปم�อนยิ้ม ดวงตาทําจากลูกแกวที่ส่ังผลิต
จากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟ�าและมีขนตาหนายาวทําใหดวงตาดูหวาน จนถูกเรียก
พระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ�า
พระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขาร
โลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือ
เปนพุทธศิลป�ที่มีความงดงามทรงคุณคา  



 

 

 

จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดย
ชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง 
สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวาง
มอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แป�งทา
นาคา เปนตน  
(หากซื้อส้ินคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอง
แสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  พิ เศษ!! บุฟเฟ�ตชาบู เมนู
หลากหลาย 

จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับ
ศิลปะของพมา มีความสูงประมาณ ตึก 5 ช้ัน เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ีแกะสลักจาก
หินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเคร่ืองประกอบดานหลังจะเปน
ไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูป
ทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความงดงามเปนอยางมาก 



 

 

 
จากน้ันชม ชางเผือก เชือกงามที่สุดในพมาโดยชางทั้ง 3 ตัวน้ี มีลักษณะเดน คือ มี
ลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอราม แมกระท่ังนัยตาของชางยังเปนสีทอง ถือวาเปน
ชางที่หาชมไดยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพมาเองตามเขามาชมและสักการะชางเผือก
เหลาน้ี ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน  

20.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) เที่ยวบินที่ SL207 
22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 
 

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



 

 

 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2562 
02-04 พ.ค. 62 
03-05 พ.ค. 62 11,900 บาท 3,500 บาท 
09-11 พ.ค. 62 
10-12 พ.ค. 62 10,900 บาท 3,500 บาท 
16-18 พ.ค. 62 
17-19 พ.ค. 62 11,900 บาท 3,500 บาท 
23-25 พ.ค. 62 
24-26 พ.ค. 62 
30-01 มิ.ย. 62 
31-02 มิ.ย. 62 
06-08 มิ.ย. 62 
07-09 มิ.ย. 62 
13-15 มิ.ย. 62 

 
 
 
 
 

10,900 บาท 

3,500 บาท 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินคา่ตั �วดงักลา่ว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

 

14-16 มิ.ย. 62 
20-22 มิ.ย. 62 
21-23 มิ.ย. 62 
27-29 มิ.ย. 62 
28-30 มิ.ย. 62 
04-06 ก.ค. 62 
05-07 ก.ค. 62 
11-13 ก.ค. 62 
12-14 ก.ค. 62 11,900 บาท 3,500 บาท 
18-20 ก.ค. 62 
19-21 ก.ค. 62 10,900 บาท 3,500 บาท 

25-27 ก.ค. 62 
26-28 ก.ค. 62 11,900 บาท 3,500 บาท 

01-03 ส.ค. 62 
02-04 ส.ค. 62 10,900 บาท 3,500 บาท 
08-10 ส.ค. 62 
09-11 ส.ค. 62 11,900 บาท 3,500 บาท 
15-17 ส.ค. 62 
16-18 ส.ค. 62 
22-24 ส.ค. 62 
23-25 ส.ค. 62 
29-31 ส.ค. 62 
30-01 ก.ย. 62 
05-07 ก.ย. 62 
06-08 ก.ย. 62 
12-14 ก.ย. 62 
13-15 ก.ย. 62 
19-21 ก.ย. 62 
20-22 ก.ย. 62 
26-28 ก.ย. 62 

 
 
 
 
 
 

10,900 บาท 

3,500 บาท 



 

 

27-29 ก.ย. 62 
03-05 ต.ค. 62 
04-06 ต.ค. 62 
10-12 ต.ค. 62 11,900 บาท 3,500 บาท 
11-13 ต.ค. 62 12,500 บาท 3,500 บาท 
17-19 ต.ค. 62 
18-20 ต.ค. 62 
24-26 ต.ค. 62 
25-27 ต.ค. 62 
31-02 พ.ย. 62 
01-03 พ.ย. 62 
07-09 พ.ย. 62 
08-10 พ.ย. 62 
14-16 พ.ย. 62 
15-17 พ.ย. 62 
21-23 พ.ย. 62 
22-24 พ.ย. 62 
28-30 พ.ย. 62 

10,900 บาท 3,500 บาท 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง 2,900 บาท ** 
*** ราคายังไมรวมคาทิป มัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ  

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,000 บาท/ทาน *** 
 
 
 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอรเอเชีย THAI 

LION AIR (SL) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักระดับ 5 ดาว 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  
      (โรงแรมที่พระธาตุอินทรแขวนมีแค ระดับ 3 ดาว Local เทาน้ัน) 
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คารถขึ้นพระธาตุอินแขวน 

อตัรานี� รวม 



 

 

 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ 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 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัย
อายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดย
แพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**)  
 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,000 บาทตอลูกทัวร 1 ทาน

ตอทริป  
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

 
 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่น่ังจะถูกยืนยันเม่ือไดรับคา

มัดจําแลวเทาน้ัน 
 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
  
 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา

ทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาต๋ัวเครื่องบินเต็มจํานวนใหกับทางสายการ
บินเปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก 

เงื�อนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

อตัรานี� ไม่รวม 



 

 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจํานวนที่ไดชําระมา 

 
 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย

จนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจลตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 
หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผู โดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไม
รับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง 15 ทานข้ึนไป(มีหัวหนาทัวร
เดินทางไปกับกรุป) แตในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทานแตไมนอยกวา 10 ทาน ทางบริษัท
ยืนยันการเดินทางแตจะไมมีหัวหนาทัวรเดินทางไปกับกรุปดวย โดยจะมีเจาหนาที่จากทาง
บริษัทคอยอํานวยความสะดวกพรอมแนะนําการเดินทางใหทาน ณ สนามบินที่เมืองไทย และ
จะมีไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับท่ีสนามบินพมา และ จะคอยบริการทุก
ทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวน
สิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน โดยจะคืนเงินคาทัวรทั้งหมดใหแกทาน หรือทานสามารถเล่ือน
พีเรียดการเดินทางออกไปได 

หมายเหต ุ


