
 

 

รหัสทัวร PVC1903511 
ทัวรพมา ยางกุง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน (UB) 
ยางกุง   หงสาฯ   เจดียไจปุ�น   พระราชวังบุเรงนอง   เมืองไจโท 
พระธาตุอินทรแขวน   วัดไจคะวาย   พระธาตุมุเตา   พระนอนชเวตาเลียว 
เจดียโบตะทาวน   เทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระมหาเจดียชเวดากอง 
สิเรียม เจดียกลางนํ้าเยเลพญา   พระนอนเจาทัตจี   ตลาดสกอต 

 



 

 

 
 

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

– พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถ+กระเชา ขึ้นพระธาตุ)  
D 

วันที่ 2 หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดีย
โบตะทาวน - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง 

B-L-D 

วันที่ 3 สิเรียม – เจดียกลางนํา้เยเลพญา - ยางกุง – พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต – 
กรุงเทพฯ 

B-L 

 

 

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

–  
                   พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) 
08.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 5 

เคานเตอร K  
สายการบิน  MYANMAR NATIONAL AIRLINES (UB) ซึ่ งมี เจาหนาที่ คอย
อํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทาง  



 

 

11.00 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง ประเทศพมา โดยเที่ยวบินที่ UB020   
สายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES (บริการอาหารวางและ

เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 

 
11.55 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหง
สาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่
ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  
นํ า ท า น น มั ส ก า ร 
พระพุทธรูปไจปุ�น เปน
พระเจดียที่มีพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยขนาดใหญทั้ง 
4 ดานอายุกวา 500 ป  
หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ 
สรางขึ้นโดย 4 สาวพี่นอง
ที่อุทิศตนแดพุทธศาสนา
จึงสรางพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และไดสาบานไววาจะไมของแวะกับบุรุษเพศ 
ตอมานองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุมและแตงงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ�าผา
พระพุ ทธรูปที่ แทนตัวของนองสาวคนสุดท อง
พังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําให



 

 

พระพุทธรูปองคนี้จะมีลักษณะ แตกตางจากองคอ่ืนๆ นําทานชม พระราชวังบุเรง
นอง สถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ บริเวณที่ เคยเปน
พระราชวังของพระเจาบุเรงนอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 แตไดถูกทําลายดวยฝมือ
ของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง ในป พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพัง
ที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจา
บุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระ
นางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตอง
เสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง
ประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิง
จากพงศาวดาร จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทาน
จะขามผานชม แมน้ําสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จ
พระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพ
โดยสุรกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช
พระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง 
กองทัพของพมาเห็นเชนนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป� เพ่ือทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น  ใช
เวลาเดินทางประมาณ 20-30 นาที ก็จะถึงจุดขึ้นกระเชาจากน้ัน ใหทานสัมผัสกับ
ประสบการณใหมในการขึ้นพระธาตุอินทรแขวนโดยการนั่งกระเชาไฟฟ�า ซึ่งใช
เวลาประมาณ 10 นาที บนกระเชาทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศและวิวที่
สวยงามของการเดินทางสูยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชาปด
ทําการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตามที่ทางบริษัทไมสามารถควบคุมได 
ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางขึ้นสูพระธาตุฯโดยรถหกลอแทน และขอสงวนสิทธ์ิในการ
คืนเงินทุกกรณี จากน้ันทานจะตองเดินเทาเพื่อเขาสูที่พัก ใหทานอิสระตามพักผอน
ตามอัธยาศัย นําทานนมัสการ เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน หรือ กอนหิน
ทอง ซึ่งถือเปนหน่ึงส่ิงสักการะสูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร 
ต้ังอยูบนกอนศิลาใหญปดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามักยืนกรานวา
ไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธ์ิที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําให



 

 

หินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของ
ชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกว
จุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 
คร้ังผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ พรอมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทุก
ประการ ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน  (พระเจดียองคน้ีเปดตลอด
คืนแตประตูเหล็กที่ เปดสําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 
22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทาน
สามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป�าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพ่ือนําติด
ตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระ



 

 

ซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเป�า เร่ิมตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 25 บาท) 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ 

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

 
 
วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดีย

โบตะทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับทานท่ีตองการใส
บาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทรแขวน (กิจกรรมนี้ไม
บังคับ) สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อได
โดยจะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 
3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 300-
500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย ** 



 

 

นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป� 
เปลี่ยนเปนรถโคชปรบัอากาศ นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัด

สําคัญมีพระสงฆ  จําพรรษากวา 500 รูป อีกทั้ งวัด น้ียัง เปนสถานที่ศึกษา
พระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถนําสมุด 
ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได หากทานใดไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจัยได
เชนกัน) จากน้ันนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้ังตระหงานโดด
เดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน 
เกาแกกวา 2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 
มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิสําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่ง
ชาวมอญและชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดที่ศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธิ์ 
และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบ
เหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและ



 

 

ศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 
14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักด์ิสิทธ์ิอยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 
2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิม
และไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดยแท และสถานที่แหงน้ียัง
เปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี
โบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา 
สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดต้ังไวที่มุมหน่ึงขององคเจดียเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดกราบ
ไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนช
เวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของ
มอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระ
นอนที่งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีให
เลือกมากมาย ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา 
ของทีร่ะลึกตางๆ ในราคาถูก  

 
 
 



 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุงเผา  
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน 
ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ป
กอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝ�ายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศ
ทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 
สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต 
ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับ
ฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพ
เจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผู
คุมครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพมา โดยเทพที่จะถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน มักจะ
เปนคนที่เคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนาประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรง
ทีเ่รียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความหวงใยในภาระหนาที่บานเมือง และยังคง
ผูกพันกับผูคนเบ้ืองหลัง ทําใหไมอาจไปเกิดใหมได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครอง
รักษาบานเมือง หรือสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ เชน พระเจดียองคสําคัญ 
วิธีการสักการะรูปปم�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความ
ปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากน้ันก็ใหเอา
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 
วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
 
                   นําทานขามฝم�งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอว
เมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมา
เคารพกราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หาม
คนอื่นไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  
นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเว
ดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง 
หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) 
แห งลุ ม น้ํ า อิ ระว ดี  เจดี ย ท อ ง คํ า
คูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสอง
พันหารอยกวาป มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุด
ของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 
ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชร
พลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระ
เจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก 
บริเวณทางขึ้นทั้ ง ส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเค ร่ืองไมหลังคาทรงปราสาท
ปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให
ประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียช
เวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้ง
มวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองค
เจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทาน
จะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่



 

 

สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออก
รบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ 
ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระ
ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ํา
พระประจําวันเกิดตน 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 ภัตตาคาร พิเศษ !!! เปดปกก่ิง+สลัดกุงมังกร 

  นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Shangri La Hotel ระดับ 5 ดาว 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง –  พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต - 
กรุงเทพฯ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร
โรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจาก
กรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถ
ปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 
นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู
ริมแมนํ้ายางกุงที่เช่ือมตอกับแมน้ําอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียกลาง
น้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะตั้งตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ําเปนที่สักการะ
ของชาวสิเรียม สรางโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญรุงเรืองเมื่อประมาณ
พันกวาปมาแลว เช่ือกันวาตอนที่สรางเจดียเศรษฐีชาวมอญไดทําการอธิษฐานขอให
น้ําอยาทวมถึงองคเจดีย ถามีคนมากราบไหวจํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมวีนัเต็มพืน้ที่ 
และผูใดมาทําบุญบูรณะตอเติมองคเจดีย ขอใหทําการคาเจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทํา
ใหผูคนเกิดความเชื่อวาการมาทําบุญกราบไหว ณ เจดียแหงน้ี จะทําใหการคาการ
ขายเจริญ รุงเรือง ใหทานไดนมัสการพระพุทธรูปเกาแกทรงเครื่องจักรพรรดิ
ประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปดทองคําทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการ
พระอุปคุต ที่ชาวพมามีความเช่ือวาจะบันดาลใหมีกินมีใชไมขาด และมีโชคลาภ 
สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ�ตชาบ ู
นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธ
ไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความสูงถึง 6 ช้ัน 
ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กกั้นถึง 65 
เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สรางขึ้น เมื่อป  
1907 ถูกยกยองใหเปนพระนอนที่มีขนาด
ใหญและงดงามที่สุดในพมา ดวยพระพักตรที่



 

 

งดงามเปم�อนยิ้ม ดวงตาทําจากลูกแกวที่ส่ังผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟ�า
และมีขนตาหนายาวทําใหดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน 
” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ�าพระบาทลอมรอบดวยรูป
มงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมี
ลักษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลป�ที่มี
ความงดงามทรงคุณคา  
จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้น
โดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกัน
หลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะ
ผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผา
สําเร็จรูป  แป� งทานาคา เปนตน  (หากซื้อ ส้ินค า
หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุก
คร้ัง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมาย
เหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร)  
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อ
เดินทางกลับสูประเทศไทย  

17.25 น. เดินทางกลับ  กรุงเทพฯ  โดยเที่ ยวบินที่  UB017 สายการบิน MYANMAR 
NATIONAL AIRLINES  
  (บริการอาหารวางและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง) 
19.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

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

 
 
 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

11-13 ต.ค. 62 
12-14 ต.ค. 62 
07-09 ธ.ค. 62 
08-10 ธ.ค. 62 

12,900 บาท 12,400 บาท 3,500 บาท 

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

14,500 บาท 14,000 บาท 3,500 บาท 

 
** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรสอบถาม** 

*** ราคายังไมรวมคาทิป มัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ 
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาท/ทาน *** 

 
 
 
 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดย สายการบิน MYANMAR 

NATIONAL AIRLINES  
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พัก โรงแรม 5 ดาว 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

โดยทางผูจัดทําทัวรขอสงวนสิทธ์ิในการจัดเลือกโรงแรมใหทานเขาพัก โดยที่โรงแรมจะเปน
ระดับ 5 ดาวท่ียางกุง และ ระดับ 3 ดาว Local ที่พระธาตุอินทรแขวน เทาน้ัน (โรงแรมที่พระ
ธาตุอินทรแขวนมีแค ระดับ 3 ดาว Local เทาน้ัน) 

อตัรานี� รวม 



 

 

 คาน้ําหนักกระเป�าโหลดใตทองเคร่ืองบิน 20 กิโลกรัม 
 คารถขึน้พระธาตุอินแขวน 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 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 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัย
อายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดย
แพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**)  

 

 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาทตอลูกทัวร 1 ทาน

ตอทริป  
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ราคา 

 

อตัรานี� ไม่รวม 



 

 

 

 

 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่น่ังจะถูกยืนยันเมื่อไดรับ
คามัดจําแลวเทาน้ัน 

 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  
 

  
 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจําทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มจํานวนใหกับทาง
สายการบินเปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคา
หองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจํานวนที่ไดชําระมา 

 
 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ
ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทกุกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

เงื�อนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

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

 ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง 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 


