
 

 

รหัสทัวร SLT1903690 
ทัวรพมา โปรเมยีนมาร สาธุ Yangon-Bago-Golden Rock 
3 วัน 2 คืน (8M) 
ยางกุง   มหาเจดียชเวดากอง   ขอพรเทพทันใจ 
หงสา   พระธาตุมุเตาไจโท   พระธาตุอินทรแขวน 
พิเศษ..เปดปกกิ่ง+สลัดกุงมังกร+กุงแมน้ํา+บุฟเฟ�ตชาบู 
 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ–ยางกุง-หงสา-พระธาตุอินทรแขวน 
08.00 น. พรอมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 เขาประต ู7 

เคานเตอร N สายการบินเมียนมารแอรเวย โดยมีเจาหนาท่ีบรษิัทฯ คอยอํานวย
ความสะดวก(กรุณานาํกระเป�าเล็กเตรียมสัมภาระสําหรับ 1 คนื เพ่ือขึ้นพระธาตุ
อินทรแขวน) 

10.40 น. ออกเดินทางจากสูเมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 (บรกิารอาหารวางและ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

11.25 น. ถึงสนามบนิเม็งกาลาดง เมืองยางกุงผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และดาน
ศุลกากรเรียบรอย(เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที) 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากน้ันนําทุกทานเดินทางไปยังเมืองหงสาวด ี ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองหลวงเกาแกของมอญ และอดีตราชธานีของ
พระเจาบุเรงนองนมัสการพระเจดียชะเวมอรดอร หรือพระธาตุมุเตา พระเจดียใน
สมัยเดียวกันกับพระเจดียชเวดากอง เปนพระเจดียคูบานคูเมืองหงสาวดี เปนเจดียที่
สูงที่สุดในหงสาวดี เปนสัญลักษณแสดงความรุงเรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา เปนสถานที่ประกอบพิธีศักด์ิสิทธ์ิ กอนออกศกึของ
บูรพกษตัริย ในสมัยโบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้งพระเจา
บุเรงนองดวย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรง
ประทับอยูหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี นมัสการ ณ จุดอธิษฐาน
ศักดิ์สิทธิ์  
นําทานออกเดินทางสูเมืองไจโถ แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพาน
เหล็กที่ขามผานแมน้ําสะโตง แมน้ําที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนนกสับยาว
เกาคืบ ยิงขามแมนํ้าถูกพระสุรกรรมาแมทัพหนาพมาทหารเอกของพระมหาอุปราช
ตายบนคอชางเดินทางสูคินปุนแคมป�(เชิงเขาไจเที่ยว)ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.5-3ชม.ถึงคนิปุนแคมป� หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารทองถิ่นเพ่ือขึ้นไปบนเขาไจ
เท่ียว ใชเวลาเดินทางจากบริเวณน้ี 1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง 
เดินทางถึงพระธาตุอินทรแขวน ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมาก ทานจะเห็นภูเขาและทิว
เขาซึ่งอยูรอบๆ และตื่นตาต่ืนใจ กบัพระธาตุอินทรแขวน ซึง่อยูใกลที่พักมาก ใช
เวลาเดินเพียง 10 นาทพีระธาตุอินทรแขวน หรือเจดียไจทีโย Kyaikhto 



 

 

Pagoda (Golden Rock)แปลวากอนหินทอง อยูสูงจากระดบัน้ําทะเล 1,200 
เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้อยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต้ังอยู
บนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ท่ีบรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุล
เร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาใหถือเปน พระธาตุ
ปเกิดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค 

คํ่า รับประทานอาหารณ โรงแรมที่พักหลังรับประทานอาหาร อิสระพักผอนหรือน่ัง
สมาธิที่บริเวณองคพระธาตุตามอัธยาศัย 

 พักที่ KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP(ใกลกับ
พระธาตุอินทรแขวน) 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน-หงสา-ยางกุง 
***อิสระทุกทานทําบญุตักบาตรที่พระธาตุชมทัศนียภาพในยามเชาตาม
อัธยาศัย*** 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
หลังอาหารนําทานเดินทางกลับเมืองหงสาวด ี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นํา
ทานตักบาตรวัดไจคะวาย เพ่ือทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภิกษ ุ สามเณรนับพันรูป 
(ถาตองการถวายสิ่งอ่ืนๆ ก็สามารถนําไปไดตามกําลังศรัทธา เชน สมุด และเครื่อง
เขียน สําหรับการศึกษาของภิกษุ สามเณร) สถานที่แหงน้ีเปนโรงเรียนสอน
พระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ ตรี โท และเอก 
นําชมพระราชวังบุเรงนอง ชมโถงทองพระโรง และบริเวณที่เคยเปนตําหนักพระนาง
สุพรรณกัลยา ซึ่งเพ่ิงเร่ิมขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป 2533 จากซากปรกัหักพัง
ที่ยังคงหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนพระราชวังของพระ
เจาหงสาวดีบุเรงนอง ปจจบุันยังขดุไมเสร็จสิ้นสมบูรณ แตก็สามารถเห็นไดวา 
พระราชวังแหงน้ีกวางใหญเพียงใด 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิเศษ...กุงแมนํ้ายาง 
นําทานนมัสการพระพทุธไสยาสนชเวตาเลียว มีอายุเกาแกกวาพันป คนพบเมื่อชาว
อังกฤษ สรางทางรถไฟ ไปมัณฑะเลย กราบนมัสการพระพุทธรูปนอน ที่มีพุทธ
ลักษณะ ที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ. 2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาว



 

 

พมาทั่วประเทศ และเปนพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา อีกทั้งยังสามารถเลือกหา
เครื่องไมแกะสลักที่มี ใหเลือกอยางมากมาย ตลอดสองขางทาง และยังสามารถเลือก
ซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก  
จากน้ันนําทานนมัสการพระพุทธรูปไจปุน ซึง่บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูป
ปางประทบัน่ัง โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสม
พุทธเจา (หันพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองคคือ 1. 
พระพุทธเจาโกนาคมโน (ทิศใต) 2. พระพุทธเจากุสันโธ(ทิศตะวันออก) 3. 
พระพุทธเจา มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สรางโดย 4 สาวพี่นอง ที่อุทิศตน ใหกับ
พระพุทธศาสนา สรางพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไมของแวะกับบรุุษเพศ
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุงนําทุกทานนมัสการพระลาภมุน ี
พระพุทธรูปหยกขาว ซึ่งเปนพระรูปท่ีแกะสลักจากหินออนองคใหญที่สุดของ
ประเทศพมา สีขาวสะอาดและไมมีตําหนิ สูง 37 ฟุต กวาง 24 ฟตุ หนัก 600 ตัน 
เปนพระพุทธรูปประทบัน่ัง พระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารรีิกธาตุที่อัญเชิญมาจาก
สิงคโปร และศรีลังกายกขึ้นหันฝ�าพระหัตถออกจากองค หมายถึงการไลศัตรูและ
ประทานความเจริญรุงเรือง นอกจากน้ียงัมกีารนําหินที่เหลือมาสลักเปนพระพุทธบาท 
ซาย-ขวา ประดษิฐานอยูบริเวณดานหลังพระพุทธรูปดวย จากนั้นชมชางเผือก ที่เปน
ชางคูบานคูเมืองของพมา มีสีขาวเผือกตลอดท้ังตัว มีลักษณะทั้ง 9 ประการ ตรงตาม
ตําราโบราณ ซึ่งหาชมไดยากในปจจุบันจํานวน 3 ตัวนําทุกทานสักการะพระมหา
เจดียชเวดากองพระธาตุประจําปเกิดปมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสูงสุดของ
พมา และยังเปนพระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา โบราณสถานศักด์ิสิทธิ์ของโลกอายุ 
2,500 ป ยอดบนสุดของเจดียประดับดวยทองคําแทหอหุมหนัก 23 ตัน เพชร 
พลอยเม็ดใหญ และอัญมณีตางๆ บนยอดพระเจดีย ประดบัดวยทบัทิมขนาดเทาไข
ไก สวนบนยอดสุดประดับดวยเพชรที่ประเมินคาไมได ภายในประดิษฐานเสนเกศา
ธาตุของพระพุทธเจาองคปจจบุัน และบริโภคเจดีย (เครื่องใช) ของพระพุทธเจาองค
กอนทั้ง 3 พระองค นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ พรอมใบไมที่มีความหมายถึง 
“ชัยชนะและความสําเร็จ”  

คํ่า      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิเศษ...สลดักุงมังกร+ เปดปกก่ิง 
พักที่ SKY STAR HOTEL / IBIS STADIUM HOTEL / VINTAGE 
LUXURY HOTELหรือเทียบเทา 4* 



 

 

วันที่สาม ยางกุง-กรุงเทพฯ  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

นําทานชมเจดียโบตาทาวน สถานที่รับพระเกศาธาตุกอนประดิษฐานที่พระมหา
เจดียชเวดากอง ออกแบบใหใตฐานพระเจดยีมีโครงสรางโปรง ใหคนสามารถเดินเขา
ไปภายในได โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไวในผอบทองคํา และของมีคาตางๆ ที่
พุทธศาสนิกชนนํามาถวายมากมาย จากนั้นนําทานสักการะโบโบยี หรือเทพทันใจ 
เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย จากน้ันนําทุกทานชมพระพุทธไสยาสน
เจาทัตจ ี ซึ่งเปนพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 
108 ประการและพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 
ฟุต ความสูง 16 ฟุต 

เที่ยง   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพิเศษ...บุฟเฟ�ตชาบู 
 นําทานเลือกซื้อสินคาที่ “สกอตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจก ซึ่งเปนตลาดใหญที่สุด

ของพมา รวบรวมความหลากหลายของสินคา อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก 
ไขมุก งานไมสัก ไมหอมแกะสลัก งาชางแกะสลัก ผาโสรง และผาตางๆ สงตรงจาก
เกาหลีและญี่ปุ�น ภาพเขียนสีน้ํา และสีน้ํามันอันงดงามในราคาถกูสมควรแกเวลานํา
ทุกทานเดินทางไปยังสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

16.30 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯ โดยเที่ยวบินที ่ 8M331(บริการอาหารวางและเครื่องด่ืมบน
เครื่อง) 

18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
   ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ    

 
วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

พักหองละ 2-
3 ทาน 

ราคาเด็ก เสริม
เตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

ราคาเด็ก ไมเสริม
เตียง 

พักกับผูใหญ 2 
ทาน 

พัก
เดี่ยว 

จายเพ่ิม 

24-26 พ.ย. 11,999 11,999 11,999 3,500 
13-15 ธ.ค. 11,999 11,999 11,999 3,500 
20-22 ธ.ค. 12,999 12,999 12,999 4,500 



 

 

28-30 ธ.ค. 13,999 13,999 13,999 4,500 
29-31 ธ.ค. 13,999 13,999 13,999 4,500 

30 ธ.ค.-1 ม.ค. 63 13,999 13,999 13,999 4,500 
30 ม.ค.-1 ก.พ. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

9-11 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 
13-15 ก.พ. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 
23-25 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 
27-29 ก.พ. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

5-7 มี.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 
8-10 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 
12-14 มี.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 
19-21 มี.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 
22-24 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 
26-28 มี.ค. 63 12,999 12,999 12,999 3,500 

 
อัตรานี้รวม 
คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–ยางกุง–กรุงเทพฯ(ต๋ัวกรุป) / คารถโคชปรบัอากาศ
บริการตลอดการเดินทาง / คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ / คาท่ีพักตามทีร่ะบุไว
ในรายการ (กรณีพัก 3 ทานๆ ที่ 3 เปนเตียงเสริม) / คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 
20 กก. / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตางๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / คารถบรรทุกขึน้พระ
ธาตุอินทรแขวน / คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ
กรรมธรรม) / มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง 
 
อัตรานี้ไมรวม 
คาทิปไกด และคาทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจายทิป 25USD*** ทิปหัวหนาทัวร
ขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคา / คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรบัผูถือ
พาสปอรตตางชาติ / คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ / คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไว
ในรายการ / คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก. / คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไว



 

 

ในรายการ เชน คาซกัรดี โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ / ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 
3% และกรุณาแจงลวงหนาต้ังแตทําการจองกรณีตองการใบกํากับภาษี / คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทาง
สายการบินอาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก / คาธรรมเนียมใชกลองถายรูปที่วดัประมาณ 300-
500 จาด / คาเสล่ียงขึ้นลงพระธาตุอินทรแขวน 25USD/ทาน และคาทิปคนแบกเสลี่ยงขึน้ลง
พระธาตุอินทรแขวน 8000 จาด (กรณีตองการน่ังเสลี่ยง) / คาภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบิน
อาจมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมอีก 
 
***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร*** 
1. คณะจองจํานวนผูใหญ 10 ทาน ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดตางๆ กอนออกตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ, ซื้อตัว๋รถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองหองพัก เพ่ือประโยชนของลูกคา 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลอืจาย

กอนเดินทาง 15 วัน 
 
เงื่อนไขการยกเลิก  
ยกเลิกกอนการเดินทาง 31 วัน   / คืนคาใชจายทั้งหมด หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่ 

เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-30 วัน / เก็บคาใชจาย 5,000-10,000 บาท แลวแตกรณี 
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-15 วนั  / เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 
 

ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 58 เปนตนไป 
บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาตไิทย ไมตองขอวีซา สามารถอยูไดไมเกิน 14 วัน 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 



 

 

2. เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรบัราคาสงูขึ้น ทําใหสายการบินอาจมีการปรบัราคา
ภาษีน้ํามันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเปนจรงิ 
เพราะทางบริษัทยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมทีอ่าจจะเกิดขึ้น 
3. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบรกิารใดๆ 
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี  
4. บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการ 
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน 
5. การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได 
เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย  
6. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 


