
 

 

รหัสทัวร PVC1900912 
ทัวรพมา Luxury MYANMAR 3 วัน 2 คืน (SL) 
พระธาตุอินทรแขวน พระมหาเจดียชเวดากอง พระธาตุมุเตา 
เมนูสุดพิเศษ....บุฟเฟ�ตนานาชาติซีฟู�ด + กุงเผา + เปดปกกิ่ง + สลัดกุงมังกร  
พิเศษ!!! ฟรีน่ังกระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน 

 



 

 

 

 
 

คาทิปทานละ 1,000 บาท (รวมของหัวหนาทัวร) 

รายละเอียดการเดินทาง 
 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – เจดียไจปุ�น – พระราชวังบุเรงนอง -  เมืองไจโท 

–  
                   พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชา+รถขึ้นพระธาตุ) 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 

ช้ัน 3 ประต ู7  
สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระ
และเอกสารการเดินทาง  

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

(เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงช่ัวโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหง
สาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่
ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

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

พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชา+รถขึ้นพระธาตุ)  
L-D 

วันท่ี 2 หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดียโบตะ
ทาวน -   
เทพทันใจ – เทพกระซบิ - พระมหาเจดียชเวดากอง 

B-L-
D 

วันท่ี 3 สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง – พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต –  
พระพุทธรูปหงาทัตจี –ชางเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 



 

 

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

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุ�น เปน
พระเจดียท่ีมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาด
ใหญท้ัง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระ
พักตรไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพ่ี
นองท่ี อุ ทิศตนแด พุทธศาสนาจึงสราง
พระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และไดสาบาน
ไววาจะไมของแวะกับบุ รุษเพศ ตอมา
นองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุม
และแตงงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ�าผาพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของนองสาวคนสุดทอง
พังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคน้ีจะมีลักษณะ 
แตกตางจากองคอ่ืนๆ  



 

 

 
นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานท่ีซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย 
คือ บริเวณที่เคยเปนพระราชวังของพระเจาบุเรงนอง สรางข้ึนในป พ.ศ. 2109 แตได
ถูกทําลายดวยฝมือของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง ในป พ.ศ. 2142 
จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนท่ี
ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปน
ท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตก
เปนเชลยศึก เม่ือตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีได
เหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนัก
ตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร  
 
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะขามผานชม 
แมน้ําสะโตง สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวร
กําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรร



 

 

มาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปน
ตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของ
พมาเห็นเชนน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป� เพ่ือทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุก
หกลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร
แขวนได ) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน ใหทานสัมผัสกับ
ประสบการณใหมในการขึ้นพระธาตุอินทรแขวนโดยการน่ังกระเชาไฟฟ�า ซึ่งใช
เวลาประมาณ 10 นาที บนกระเชาทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศและวิวที่
สวยงามของการเดินทางสูยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชาปด
ทําการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตามท่ีทางบริษัทไมสามารถควบคุมได 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทางขึ้นสูพระธาตุฯโดยรถหกลอแทน และขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี จากน้ันทานจะตองเดินเทาเพ่ือเขาสูท่ีพัก ใหทานอิสระตามพักผอน
ตามอัธยาศัย นําทานนมัสการ เจดียไจทโีย หรือ พระธาตุอินทรแขวน  



 

 

 
กอนหินสีทอง ซึ่งถือเปนหน่ึงส่ิงสักการะสูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 
เมตร ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญปดทองท่ีวางหม่ินเหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามักยืน
กรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ท่ีบรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอม
ทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิด
ของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุ
แกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ี
ครบ 3 คร้ังผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ พรอมท้ังขอสิ่งใดก็จะไดสมด่ังปรารถนา
ทุกประการ ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน  (พระเจดียองคน้ีเปด
ตลอดคืนแตประตูเหล็กท่ีเปดสําหรับสุภาพบุรุษท่ีเขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 
22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทาน
สามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) 
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป�าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพ่ือนําติด
ตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระ
ซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเป�า เริ่มตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 25 บาท) 
ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ 

คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  
 เขาสูพักท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 
3 ดาวหรือเทียบเทา 

จากน้ันทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอดทั้งคืน 
 



 

 

วันทีส่อง หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดีย
โบตะทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับทานที่ตองการใสบาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทร
แขวน (กิจกรรมน้ีไมบังคับ) สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมี
รานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 
300-500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย ** 
นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป� 
เปล่ียนเปนรถโคชปรับอากาศ 
นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปน
วัดสําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป อีกท้ัง
วัดน้ียัง เปนสถานท่ีศึกษาพระไตรปฎกของพระภิกษุ
และสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถนํา
สมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหงน้ีได หากทาน
ใดไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจยัไดเชนกัน)  
จากน้ันนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุ
มุเตา ท่ีต้ังตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคน้ีถือวามีความ
โดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ



 

 

พระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา 
นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคท่ีหักลง
มาเพ่ือเปนสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึน้ไป) 
 
 ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะท่ี
ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 
เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยูตรงบริเวณ
ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแต
ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนท่ีร่ําลือถึงความศักด์ิ-
สิทธโดยแท และสถานท่ีแหงน้ียังเปนสถานท่ีท่ีพระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนท่ีเจาะพระ
กรรณ (หู ) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญกอนขึ้น
ครองราชย นับเปนเจดียท่ีสูงท่ีสุดในพมา สวนปลียอดท่ีพังลงมาก็ไดต้ังไวท่ีมุมหน่ึง
ขององคเจดียเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  
จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธ
ไสยาสน ช เวตาเลี ยว  กราบ
นมัสการ พระพุทธรูปนอนท่ีมี
พุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบ
ของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่ง
เปนท่ีเคารพนับถือของชาวพมา
ท่ัวประเทศ และเปนพระนอนท่ี
งดงามท่ีสุดของพมา อีกท้ังทาน
สามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไม
แกะสลัก ท่ีมีให เลือกมากมาย 
ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของท่ีระลึก
ตางๆ ในราคาถูก  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)  
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง  
นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาท่ี
พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเม่ือ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิด



 

 

ของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรม
ธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษา
บาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดับ
ดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  
นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักดิ์สิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย 
นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพมา 
โดยเทพท่ีจะถูกจดัวาเปน "นัต" น้ัน มักจะเปนคนท่ีเคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนา
ประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงท่ีเรียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความ

หวงใยในภาระหนาท่ีบานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบ้ืองหลัง ทําใหไมอาจไปเกิด
ใหมได จึงกลายเปนนัตท่ีมาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ เชน 
พระเจดียองคสําคัญ 
 
วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอา
เงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว
ขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับ
น้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว  
คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป�ะโป�ะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง 
เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง 
วนัทามิสัพพะทา สวาโหม 
นําทานขามฝم�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเม๊ียะ” ตามตํานาน
กลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษา



 

 

ศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน
มานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การ
บูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  
นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง 

(ช่ือเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี 
 
 เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหาเจดียท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เม่ือกวา 
2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม 
ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม 
ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ 
พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นท้ังส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเคร่ืองไม



 

 

หลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกท้ังหลัง ภายในประดิษฐานพระ
ประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการ
กราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุด
พนทุกขโศกโรคภัยท้ังมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดิน
ประทักษัณรอบองคเจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดย
จุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง 
เปนตน  
(สถานท่ีสําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพร
กอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดา
กอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรง
น้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมี

งา ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
สั้น พญานาค 

 
คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรมท่ีพัก   
 เมนูพิเศษ!!!! บุฟเฟ�ตนานาชาติซีฟู�ด เต็มอิ่มไมอั้นกับอาหารทะเลหลากหลายชนิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พักที่ CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL โรงแรม 5 ดาวแทของคนไทย  

วันที่สาม สเิรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง –  พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต – 
พระพุทธรูปหงาทัตจี –ชางเผือก – กรุงเทพฯ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถ
ปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองท่ีซึ่งเคย
เปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังอยูริมแมน้ํายางกุงท่ีเช่ือมตอกับแมน้ําอิระ
วดี  



 

 

จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะต้ัง
ตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ําเปนท่ีสักการะของชาวสิเรียม สรางโดยเศรษฐีชาวมอญ 
ในยุคท่ีอาณาจักรมอญรุงเรืองเม่ือประมาณพันกวาปมาแลว เชื่อกันวาตอนท่ีสราง
เจดียเศรษฐีชาวมอญไดทําการอธิษฐานขอใหน้ําอยาทวมถึงองคเจดีย ถามีคนมา
กราบไหวจํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็มพ้ืนท่ี และผูใดมาทําบุญบูรณะตอเติม
องคเจดีย ขอใหทําการคาเจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทําใหผูคนเกิดความเช่ือวาการมา
ทําบุญกราบไหว ณ เจดียแหงน้ี จะทําใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ใหทานได

นมัสการพระพุทธรูปเกาแกทรงเคร่ืองจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปด
ทองคําทองเปลวท่ีมีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ท่ีชาวพมามีความเชื่อวาจะ
บันดาลใหมีกินมีใชไมขาด และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง  
 



 

 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธ
ไสยาสนองคขนาดใหญท่ีมีความสูงถึง 6 ช้ัน ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กกั้นถึง 
65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ช้ัน สรางขึ้นเม่ือป 1907 ถูกยกยองใหเปนพระนอนท่ีมี
ขนาดใหญและงดงามท่ีสุดในพมา ดวยพระพักตรท่ีงดงามเปم�อนยิ้ม ดวงตาทําจาก
ลูกแกวที่ส่ังผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟ�าและมีขนตาหนายาวทําใหดวงตา
ดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาด

ลายธรรมจักร ตรงกลางฝ�าพระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึง
อากาศโลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกท้ังจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริงและตรง
ชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลป�ท่ีมีความงดงามทรงคุณคา  
 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้น
โดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกัน
หลายหลัง สินคาท่ีจําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะ



 

 

ผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผา
สําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน  
(หากซื้อส้ินคาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกคร้ัง เน่ืองจาก
จะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวัน
จันทร)  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูพิเศษ!! สลัดกุงมังกร+เปด
ปกก่ิง 

จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเปนพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบ
ฉบับศิลปะของพมา มีความสูงประมาณ ตึก 5 ช้ัน เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยท่ี
แกะสลักจากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบ

ดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักท้ังหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความงดงามเปนอยาง
มาก  



 

 

 
จากน้ันชม ชางเผือก เชือกงามท่ีสุดในพมาโดยชางท้ัง 3 ตัวน้ี มีลักษณะเดน คือ 
มีลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอราม แมกระท่ังนัยตาของชางยังเปนสีทอง ถือวา
เปนชางท่ีหาชมไดยากท่ีสุดในเอเชีย ซึ่งคนพมาเองตามเขามาชมและสักการะ
ชางเผือกเหลาน้ี ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน  

20.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) เท่ียวบินที่ 
SL207 
22.45 น. ถงึ สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

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

 
 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักลา่ว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

 

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 12,900 บาท 3,500 บาท 
09-11 พ.ค. 62 
10-12 พ.ค. 62 11,900 บาท 3,500 บาท 
16-18 พ.ค. 62 
17-19 พ.ค. 62 12,900 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 
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 

11,900 บาท 3,500 บาท 

11-13 ก.ค. 62 
12-14 ก.ค. 62 

 
12,900 บาท 3,500 บาท 



 

 

18-20 ก.ค. 62 
19-21 ก.ค. 62 11,900 บาท 3,500 บาท 

25-27 ก.ค. 62 
26-28 ก.ค. 62 12,900 บาท 3,500 บาท 

01-03 ส.ค. 62 
02-04 ส.ค. 62 11,900 บาท 3,500 บาท 
08-10 ส.ค. 62 
09-11 ส.ค. 62 12,900 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 
27-29 ก.ย. 62 
03-05 ต.ค. 62 
04-06 ต.ค. 62 

11,900 บาท 3,500 บาท 

10-12 ต.ค. 62 12,900 บาท 3,500 บาท 
11-13 ต.ค. 62 13,500 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 

11,900 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 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพักระดับ 5 ดาว 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  
      (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแขวนมีแค ระดับ 3 ดาว Local เทาน้ัน) 
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คารถขึ้นพระธาตุอินแขวน 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ 

อตัรานี� รวม 



 

 

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

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

ทานตอทริป  
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ   
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 
 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และท่ีน่ังจะถูกยืนยันเม่ือไดรับ

คามัดจําแลวเทาน้ัน 
 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
 
 
 
 
 

เงื�อนไขการจองทวัร ์

อตัรานี� ไม่รวม 



 

 

 
  
 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน

มัดจําทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนใหกับทาง
สายการบินเปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคา
หองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
 ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจํานวนท่ีไดชําระมา 
 
 

 
 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ
ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

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

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ



 

 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป(มีหัวหนาทัวร
เดินทางไปกับกรุป) แตในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทานแตไมนอยกวา 10 ทาน ทาง
บริษัทยืนยันการเดินทางแตจะไมมีหัวหนาทัวรเดินทางไปกับกรุปดวย โดยจะมีเจาหนาที่
จากทางบริษัทคอยอํานวยความสะดวกพรอมแนะนําการเดินทางใหทาน ณ สนามบินที่
เมืองไทย และจะมีไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ 
จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาตํ่ากวา 10 ทาน 
ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน โดยจะคืนเงินคาทัวรทั้งหมดใหแกทาน 
หรือทานสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไปได 


