
 

 

รหัสทัวร PVC1902771 
ทัวรพมา ยางกุง-หงสาฯ-พระธาตุอินทรแขวน 3 วัน 2 คืน (8M) 
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักด์ิสิทธของชาวพมา 
พระธาตุอินทรแขวน พระมหาเจดียชเวดากอง พระธาตุมุเตา 

 
 



 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – เจดียไจปุ�น – พระราชวงับุเรงนอง -  เมืองไจโท –  
                   พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชา+รถขึ้นพระธาตุ) 
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 

ประตู 6 สายการบิน เมียนมาร แอรเวย (8M) เคาทเตอร N1-4 ซึง่มีเจาหนาท่ีบริษัท
ฯ คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

10.40 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเท่ียวบินที ่8M336 สายการบิน เมยีนมาร แอรเวย 

(8M) 
11.25 น. ถึง สนามบินมงิกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลา

ทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี 
หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงท่ีเกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณท่ี
ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  



 

 

นําทานนมัสการ พระพทุธรูปไจปุ�น เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาด
ใหญท้ัง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพ่ีนอง
ท่ีอุทิศตนแดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และไดสาบานไววาจะไม

ของแวะกับบุรุษเพศ ตอมานองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุมและแตงงานกัน 
จึงเกิดอาเพศฟ�าผาพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมี
การบูรณะขึ้นมาใหมจงึทําใหพระพุทธรูปองคน้ีจะมีลักษณะ แตกตางจากองคอ่ืนๆ  
นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานท่ีซึ่งมคีวามสําคัญตอประวติัศาสตรของไทย คือ 
บริเวณท่ีเคยเปนพระราชวังของพระเจาบุเรงนอง 
สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 แตไดถกูทําลายดวย
ฝมือของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันท
บุเรง ในป พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถาน
แหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูท่ี
ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่



 

 

ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปน
เชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือ
เพียงแตรองรอยทางประวัตศิาสตร และถกูสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ 
ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐ
มอญ ระหวางทางทานจะขามผานชม แมน้ําสะโตง สถานท่ีสําคัญทางประวติัศาสตร
ซึ่งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถูกทหารพมา
ไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง 
สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนา
พมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นเชนน้ันจึงขวญัเสียและถอยทัพกลับกรุง
หงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ช่ัวโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมป� เพ่ือทําการ
เปล่ียนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีเรา
จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน 
ใหทานสัมผัสกับประสบการณใหมในการขึ้นพระธาตุอินทรแขวนโดยการน่ังกระเชา
ไฟฟ�า ซึ่งใชเวลาประมาณ 10 นาที บนกระเชาทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศและวิวที่
สวยงามของการเดินทางสูยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชาปดทํา
การเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดกต็ามท่ีทางบริษัทไมสามารถควบคุมได ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเดินทางขึ้นสูพระธาตุฯโดยรถหกลอแทน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
เงินทุกกรณี จากน้ันทานจะตองเดินเทาเพ่ือเขาสูท่ีพัก ใหทานอิสระตามพักผอนตาม



 

 

อัธยาศัย นําทานนมัสการ เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน หรือ กอนหินทอง 
ซึ่งถือเปนหน่ึงส่ิงสักการะสูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ต้ังอยู
บนกอนศิลาใหญปดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามกัยืนกรานวาไมมี
ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธ์ิท่ีบรรจอุยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหิน
กอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาว
ลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬา
มณีบนสรวงสวรรค โดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 คร้ัง
ผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ พรอมท้ังขอส่ิงใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทุกประการ 
ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน  (พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืนแต
ประตูเหล็กท่ีเปดสําหรับสุภาพบุรุษท่ีเขาไปปดทององคเจดียเปดถงึเวลา 22.00น. 

สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถ
เตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) 
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป�าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพ่ือนําติดตัวขึ้น
ไปบนพระธาตุอินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมี
คาใชจายตามขนาดกระเป�า เร่ิมตนท่ี 1,000 จาด ประมาณ 25 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูกับ
ความตองการของลูกคาในการใชบริการ 



 

 

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

 
วันท่ีสอง พระธาตุอินทรแขวน-หงสาวดี-วัดไจทะวาย-พระธาตุมุเตา-พระนอนชเวตาเลียว-ยาง

กุง-ตลาดสกอต-พระมหาเจดียชเวดากอง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

** อิสระใหทานทําบุญตักบาตรตามอัธยาศัย สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตรสามารถซื้อ
ไดโดยจะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน 
ประมาณ 300-500 จาต** 
นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคมป� 
เปล่ียนเปนรถโคชปรับอากาศ  นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป อีกท้ังวัดน้ียัง เปนสถานท่ีศึกษา
พระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถนําสมดุ 
ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได หากทานใดไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจัยได
เชนกัน) จากน้ันนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีต้ังตระหงานโดด
เดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคน้ีถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน 
เกาแกกวา 2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิสําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซ่ึง
ชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดที่ศักดิสิ์ทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ 
และสามารถนําธูปไปคํา้กับยอดของเจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบ
เหมือนด่ังค้ําจุนชีวติใหเจริญรุงเรืองยิง่ขึ้นไป) ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะท่ีผสมผสานระหวางศิลปะพมาและ
ศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสงู 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 
14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักดิ์สิทธ์ิอยูตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 
2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิม
และไมแตกกระจายออกไป เปนท่ีร่ําลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานท่ีแหงน้ียัง
เปนสถานท่ีท่ีพระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี
โบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียท่ีสูงที่สุดในพมา 
สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดต้ังไวท่ีมุมหน่ึงขององคเจดียเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดกราบ
ไหวบูชาควบคูไปกบัเจดียองคปจจบัุน จากน้ันนําทานนมัสการ พระพทุธไสยาสนช
เวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของ
มอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศ และเปนพระ
นอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา อีกท้ังทานสามารถท่ีจะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีให
เลือกมากมาย ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา 
ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ตลาดส
กอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณานิคม
ของอังกฤษ เปนลกัษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาท่ีจําหนายในตลาดแหงน้ีมี
หลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน (หากซ้ือ
ส้ินคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดวย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตองแสดง
ใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวนัจันทร)  
นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือ
เดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ
กวาสองพันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญท่ีสุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 
ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชร
พลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระ
เจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก 



 

 

บริเวณทางข้ึนท้ังสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเคร่ืองไมหลังคาทรงปราสาท
ปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให
ประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียช
เวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยท้ัง
มวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองค

เจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจดุชมแตละจดุทาน
จะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานท่ี
สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออก
รบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ 
ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระ 
ประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกดิวันไหนก็ใหไปสรงน้ํา
พระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมี

งา ชางไมมงีา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส้ัน พญานาค 



 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุงมังกร + เปดปกกิง่ 
  นําทานเขาสูท่ีพัก โรงแรม BEST WESTERN HOTEL ระดบั 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 

วันท่ีสาม ยางกุง-เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนเจาทัตจี-พระพุทธรูปห
งาทัตจี- 

       เจดียกาบาเอ (พิธีเทิญพระธาตุ)-สนามบินยางกุง-สุวรรณภูม ิ
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึง่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาท่ี
พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิด
ของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม
ธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษา
บาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดับ
ดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมมุสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย นําทาน
ขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบย ี เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย นัตโบ
โบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพมา โดย
เทพท่ีจะถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน มักจะเปนคนท่ีเคยสรางความด ีหรือมีวีรกรรมนา 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา ตายโหง ทําใหวญิญาณยังมคีวาม
หวงใยในภาระหนาท่ีบานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบ้ืองหลัง ทําใหไมอาจไปเกิด
ใหมได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เชน 
พระเจดียองคสําคัญ 
วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็
ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา 
บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 
ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวช้ีของนัตโบโบย ีแคน้ีทานก็
จะสมตามความปรารถนาท่ีต้ังใจไว  
คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป�ะโป�ะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะ
มิงรตัตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา 
สวาโหม 
นําทานขามฝم�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมนีามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานาน
กลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รกัษา
ศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน
มานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน การบูชา
เทพกระซิบ บชูาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  



 

 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซึง่เปนพระพุทธ
ไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความสูงถึง 6 ช้ัน ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กกัน้ถึง 
65 เมตร มีหลังคาคลมุ 6 ช้ัน สรางขึ้นเมื่อป 1907 ถูกยกยองใหเปนพระนอนท่ีมี
ขนาดใหญและงดงามท่ีสุดในพมา ดวยพระพักตรที่งดงามเปم�อนยิม้ ดวงตาทําจาก
ลูกแกวที่ส่ังผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟ�าและมีขนตาหนายาวทําใหดวงตา
ดูหวาน จนถกูเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาด
ลายธรรมจักร ตรงกลางฝ�าพระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถงึ
อากาศโลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรง
ชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลป�ท่ีมีความงดงามทรงคุณคา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานนมัสการ พระพทุธรูปหงาทัตจี 
ซึ่งเปนพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบ
ฉบับศิลปะของพมา มคีวามสูงประมาณ 
ตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ี
แกะสลักจากหินออน ทรงเคร่ืองแบบ
กษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเคร่ือง
ประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลัก
ท้ังหมด และสลักปนลวดลายตางๆ 
จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความ
งดงามเปนอยางมาก 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ�ต 
จากน้ันนําทานชม เจดียกาบาเอ เปนเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร สรางขึ้นเมื่อป 
1952 เพ่ือทําการสังคายนาพระไตรปฎก
ครั้งที่ 6 เปนเจดียท่ีมคีวามสวยงามและ
แปลกตา ภายในบรรจพุระอัฐิธาตุของพระ
อัครสาวกแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา คือ
พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร จะมี
ทางเขาท้ังหมดหาดาน ทุกดานมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูบนฐานทักษิณ มี
พระพุทธรูปหุมดวยทองคําองคเล็กๆ
อีก 28 องค แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจาทั้ง 28 องค ท่ีอุบัติขึ้นในโลกน้ี  
สวนพระพุทธรูปองคพระประธานท่ีอยูขางในหลอดวยเงินบริสุทธ์ิมีน้ําหนัก 
กวา 500กิโลกรมั และ เขารวมพิธีเทินพระธาตุเพ่ือความเปนสิริมงคล  ไดเวลา
อันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย  

16.30น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเท่ียวบินที่ 8M331 สายการบิน เมียรมาร แอรเวย 
18.15น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

กําหนดวันเดินทาง 
12-14 ต.ค. 62 11,800 บาท 11,800 บาท 11,300 บาท 2,900 บาท 
13-15 ต.ค. 62 11,500 บาท 11,500 บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 
05-07 ธ.ค. 62 
07-09 ธ.ค. 62 
08-10 ธ.ค. 62 

11,900 บาท 11,900 บาท 11,400 บาท 2,900 บาท 

28-30 ธ.ค. 62 
29-31 ธ.ค. 62 
30 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 
31 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 

13,900 บาท 13,900 บาท 13,400 บาท 2,900 บาท 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ณ โปรดสอบถาม ** 
*** ราคายังไมรวมคาทิป มคัคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,000 บาท/ทาน *** 
 
 
 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

 

 
 
 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรงุเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION 

AIR (SL) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพัก Best Western Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  
       (โรงแรมที่พระธาตุอินทรแขวนมีแค ระดบั 3 ดาว Local เทาน้ัน) 
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คารถขึ้นพระธาตุอินแขวน 
 คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุ
ระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป 
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงิน
คุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรบัรองแพทยวา **อาหารเปนพิษ
เทาน้ัน**)  
 

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

ตอทริป  
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ   
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

อตัรานี� ไม่รวม 

อตัรานี� รวม 



 

 

  
 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และท่ีน่ังจะถูกยืนยันเมื่อไดรับ

คามัดจําแลวเทาน้ัน 
 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
  
 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจํา

ท้ังหมด เน่ืองจากบริษทัไดดําเนินการชําระเงนิคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจาํนวนใหกับทางสายการบิน
เปนท่ีเรียบรอย พรอมท้ังไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
 ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจํานวนท่ีไดชําระมา 

 
 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ
ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถอื
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

เงื�อนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ



 

 

 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตอง
รับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะ
ไมรับผดิชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจาก
ประเทศ 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป(มีหัวหนาทัวรเดินทาง
ไปกับกรุป) แตในกรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทานแตไมนอยกวา 10 ทาน ทางบริษัทยืนยันการ
เดินทางแตจะไมมีหัวหนาทัวรเดินทางไปกับกรุปดวย โดยจะมีเจาหนาท่ีจากทางบริษัทคอย
อํานวยความสะดวกพรอมแนะนําการเดินทางใหทาน ณ สนามบินท่ีเมืองไทย และจะมไีกด
ทองถิ่น ท่ีพูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอด
การเดินทางท่ีประเทศพมาเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออก
เดินทางในกรุปน้ัน โดยจะคืนเงินคาทัวรทั้งหมดใหแกทาน หรือทานสามารถเล่ือนพีเรียดการ
เดินทางออกไปได 

 
 


