
 

 

รหัสทัวร  PVC1903812 
ทัวรพมา โปรใหใจ Myanmar 3 วัน 2 คืน (SL) 
ยางกุง หงสาวดี   วัดไจคะวาย   พระราชวังบุเรงนอง   พระนอนชเวตาเลียว 
เมืองไจโท   พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชาและรถขึน้พระธาตุ) 
พระธาตุอินทรแขวน   พระธาตุมุเตา   เจดียไจปุ�น   ตลาดสกอต 
เจดียโบตาทาวน   เทพทันใจ   เทพกระซิบ   พระมหาเจดียชเวดากอง   สิเรียม 
เจดียกลางน้ําเยเลพญา   พระนอนตาหวาน   พระพุทธรูปหงาทัตจี   เจดียกาบาเอ 

 



 

 

ยางกุง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทรแขวน 
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศักดิส์ิทธของชาวพมา 

พระธาตุอินทรแขวน พระมหาเจดียชเวดากอง พระธาตุมุเตา 
ขอพรใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ณ เจดียกลางน้ําเมืองสิเรียม 

 
รายละเอียดการเดินทาง 

ตารางการเดินทาง 

วันท่ี 1 
ดอนเมือง-ยางกุง-หงสาวดี-วัดไจคะวาย-พระราชวังบุเรงนอง- 
พระนอนชเวตาเลียว-เมืองไจโท- 
พระธาตอิุนทรแขวน(รวมกระเชาและรถขึ้นพระธาตุ) 

L-D 

วันท่ี 2 พระธาตุอินทรแขวน-พระธาตุมุเตา-เจดียไจปุ�น-ยางกุง-ตลาดสกอต-เจดียโบตา
ทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียชเวดากอง B-L-D 

วันท่ี 3 ยางกุง-สิเรียม-เจดียกลางน้ําเยเลพญา-ยางกุง-พระนอนตาหวาน- 
พระพุทธรูปหงาทัตจ-ีเจดียกาบาเอ-ดอนเมือง B-L 

 
วันที่หนึ่ง ดอนเมือง-ยางกุง-หงสาวดี-วัดไจคะวาย-พระราชวังบุเรงนอง- 
 พระนอนชเวตาเลียว-เมืองไจโท- 
 พระธาตุอนิทรแขวน (รวมกระเชาและรถขึ้นพระธาต)ุ 

04.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ 
ช้ัน 3 ประต ู7  
สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
และเอกสารการเดินทาง  

06.45 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ SL200  
  สายการบิน THAI LION AIR (SL)  



 

 

 
07.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหง
สาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณ
ที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

 
นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัดสําคัญมีพระสงฆ จําพรรษา
กวา 500 รูป อีกทั้งวัดน้ียัง เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณร
อีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถรวมกันถวายปจจัยเพื่อทําการซื้อขาวสารถวายที่เจา
อาวาส หรือ นําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได หากทานใดไมสะดวก
สามารถถวายเปนปจจัยไดเชนกัน)  

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



 

 

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่ง
มีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ 
บริเวณที่ เคยเปนพระราชวังของพระเจา
บุเรงนอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 แตได
ถูกทําลายดวยฝมือของพวกยะไขกับตองอู
ในสมัยพระเจานันทบุเรง ในป พ.ศ. 2142 
จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําให
สันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับ
คําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแก
พมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูก
สรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร จากน้ัน
นําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มี
พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของ
ชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะ
เลือกหา เคร่ืองไมแกะสลัก ที่มีใหเลือกมากมาย ตลอดสองขางทางและยังสามารถ
เลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก  

 
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะขามผานชม 
แมน้ําสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวร
กําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรร
มาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปน
ตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของ
พมาเห็นเชนน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2.30-3 ช่ัวโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป� เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุก
หกลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร
แขวนได) ใช เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที  จากน้ัน 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
คืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 
22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) 
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป�าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพ่ือนําติด
ตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระ
ซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเป�า เร่ิมตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 25 บาท) 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ 

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

 
จากน้ันทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน 
 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน-พระธาตุมุเตา-เจดยีไจปุ�น-ยางกุง-ตลาดสกอต- 
 เจดียโบตาทาวน-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดยีชเวดากอง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  



 

 

** อิสระใหทานทําบุญตักบาตรตามอัธยาศัย สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถ
ซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูป
เทียน ประมาณ 300-500 จาต** 
นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป� 
เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ  จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองหงสาวดี ใชเวลา
ประมาณ 3 ช่ัวโมง  
นําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้ังตระหงานโดดเดนอยูใจกลาง
เมืองหงสาวดี พระเจดียองคน้ีถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 
ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิง
ศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาว
พมาเช่ือกันวาเปนจุดที่ศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถนําธูป
ไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิต
ใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา
สักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญได
อยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุด



 

 

อธิษฐานทีศ่ักด์ิสิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนัก
ที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจาย
ออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงน้ียังเปนสถานที่ที่พระ
เจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบ
ความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลง
มาก็ไดตั้งไวท่ีมุมหน่ึงขององคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับ
เจดียองคปจจุบัน  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)  
นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุ�น เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาด
ใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพี่นอง
ที่อุทิศตนแดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และไดสาบานไววาจะไม
ของแวะกับบุรุษเพศ ตอมานองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุมและแตงงานกัน 
จึงเกิดอาเพศฟ�าผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมี
การบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคน้ีจะมีลักษณะ แตกตางจากองคอ่ืนๆ  

 



 

 

จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับ เมืองยางกุง ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ช่ัวโมง 45 
นาที ใหทานพักผอนตามอัธยาศัย จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ตลาดสกอต เปน
ตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงนี้มี
หลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แป�งทานาคา เปนตน (หากซื้อ
ส้ินคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดง
ใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร) นําทาน
กราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่พระสงฆ
อินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝ�าย
สัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2
องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวย
กระเบ้ืองสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  
นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักด์ิสิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย 
นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพมา 
โดยเทพที่จะถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน มักจะเปนคนที่เคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนา
ประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณยังมีความ
หวงใยในภาระหนาที่บานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบื้องหลัง ทําใหไมอาจไปเกิด
ใหมได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ 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 “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานาน
กลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษา
ศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อส้ินชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน
มานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การ
บูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม จากน้ันนําทาน
นมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิม
ของเมืองยางกุง) เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป 
มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอ
กะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปนนํ้าหนัก
ถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 5,548 
เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวาง
รองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งส่ีทิศจะมีวิหาร
โถงสรางดวยเคร่ืองไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง 
ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญ
และชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอัน
เปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับ
ลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่
ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง
, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน  



 

 

สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอ
พรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองค
เจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้
รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใคร
เกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทสวดมนตบู์ชาพระมหาเจดียช์เวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรตันะ 

ปฐมงั กกุสนัธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนัง ธาตโุย 
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรงั ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา  

ธาตโุย ธสัสะติ อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ  
สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอ้มดว้ยใบไมท้ี�แปลว่าชยัชนะและความสาเร็จ *** 



 

 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธ
กลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว
สัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหาง

ยาว 
หนูหาง

ส้ัน พญานาค 

 
คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุงมังกร + เปดปกก่ิง 

 นําทานเขาสูที่พัก BEST WESTERN GREEN HILL ระดับ 4 ดาวหรือ
เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 

 
วันที่สาม ยางกุง-สิเรียม-เจดียกลางน้ําเยเลพญา-ยางกุง-พระนอนตาหวาน- 
 พระพุทธรูปหงาทัตจี-เจดียกาบาเอ-ดอนเมือง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถ
ปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคย
เปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังอยูริมแมน้ํายางกุงที่เช่ือมตอกับแมน้ําอิระ
วดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา ต้ัง
ตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ํา 
 
 
 



 

 

 
เปนที่สักการะของชาวสิเรียม สรางโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญ
รุงเรืองเมื่อประมาณพันกวาปมาแลว เช่ือกันวาตอนที่สรางเจดียเศรษฐชีาวมอญไดทํา
การอธิษฐานขอใหน้ําอยาทวมถึงองคเจดีย ถามีคนมากราบไหวจํานวนมากเทาไรก็
ขอใหไมมีวันเต็มพื้นที่ และผูใดมาทําบุญบูรณะตอเติมองคเจดีย ขอใหทําการคา
เจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทําใหผูคนเกิดความเช่ือวาการมาทําบุญกราบไหว ณ เจดีย
แหงน้ี จะทําใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ใหทานไดนมัสการพระพุทธรูปเกาแก
ทรงเคร่ืองจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปดทองคําทองเปลวที่มีความ
งดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพมามีความเชื่อวาจะบันดาลใหมีกินมีใชไมขาด 
และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ�ต 
นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธ
ไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความสูงถึง 6 ช้ัน ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กกั้นถึง 
65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สรางขึ้นเมื่อป 1907 ถูกยกยองใหเปนพระนอนที่มี
ขนาดใหญและงดงามที่สุดในพมา ดวยพระพักตรที่งดงามเปم�อนยิ้ม ดวงตาทําจาก
ลูกแกวท่ีส่ังผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟ�าและมีขนตาหนายาวทําใหดวงตา
ดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาด
ลายธรรมจักร ตรงกลางฝ�าพระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึง



 

 

อากาศโลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริงและตรง
ชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลป�ที่มีความงดงามทรงคุณคา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับ
ศิลปะของพมา มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลัก
จากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลัง
จะเปนไม สักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความงดงามเปนอยาง
มาก 
 



 

 

จากนั้นนําทานชม เจดียกาบาเอ เปนเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร สรางขึ้นเมื่อป 
1952 เพ่ือทําการสังคายนาพระไตรปฎกครั้งท่ี 6 เปน
เจดียที่มีความสวยงามและแปลกตา ภายในบรรจุพระ
อัฐิธาตุของพระอัครสาวกแหงองคพระสัมมาสัมพุทธ
เจา คือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร จะมีทางเขา
ทั้งหมดหาดาน ทุกดานมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู
บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุมดวยทองคําองคเล็กๆ
อีก 28 องค แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจาทั้ง 28 องค ที่อุบัติขึ้นในโลกน้ี  สวน
พระพุทธรูปองคพระประธานที่อยูขางในหลอดวยเงินบริสุทธ์ิมีน้ําหนัก กวา 500
กิโลกรัม และ เขารวมพิธีเทินพระธาตุเพ่ือความเปนสิริมงคล  ไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางสูสนามบินยางกุงเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย 

19.35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ ไทยไลออนแอร (SL)  
  เท่ียวบินที่ SL207 
21.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 



 

 

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

 
 

 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

03-05 ม.ค. 63 
10-12 ม.ค. 63 
17-19 ม.ค. 63 
24-26 ม.ค. 63 

31ม.ค.-02ก.พ. 63

9,800 บาท 2,500 บาท 

07-09 ก.พ. 63 11,900 บาท 2,900 บาท 
14-16 ก.พ. 63 
21-23 ก.พ. 63 

28ก.พ.-01มี.ค. 63
9,800 บาท 2,500 บาท 

06-08 มี.ค. 63 
13-15 มี.ค. 63 
20-22 มี.ค. 63 
27-29 มี.ค. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

03-05 เม.ย. 63 
10-12 เม.ย. 63 
12-14 เม.ย. 63 

11,900 บาท 2,900 บาท 

หมายเหต ุ: พเีรียดวนัเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต ์��-�� เมษายน ���� 
 พระราชวงับุเรงนอง , ชา้งเผือก , ตลาดสก็อต และรา้นอาหารเป็ดปักกิ�ง,สลดักุง้มงักร ชาบูบฟุเฟ่ต ์ 

จะปิดทาํการ ซึ�งรายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงหรือชดเชยตามความเหมาะสม  



 

 

17-19 เม.ย. 63 
24-26 เม.ย. 63 9,800 บาท 2,500 บาท 

01-03 พ.ค. 63 11,900 บาท 2,900 บาท 
08-10 พ.ค. 63 
15-17 พ.ค. 63 
22-24 พ.ค. 63 
29-31 พ.ค. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

05-07 มิ.ย. 63 
12-14 มิ.ย. 63 
19-21 มิ.ย. 63 
26-28 มิ.ย. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

 
ราคาไมรวมทิปมัคคุเทศกทองถิน่/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

1,000 บาทตอลูกทวัร 1 ทานตอทริป (ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดนิทางที�ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงนิค่าตั �วดงักล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผดิพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผดิชอบทุกกรณ ี



 

 

อัตรานีร้วม 

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR 
(SL) 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พักบนพระธาตุอินทรแขวนระดับ 3 ดาว 1 คืน   

(พักหองละ 2-3 ทาน ในกรณีตองการพัก 1 ทานตอหองตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาที่
กําหนด) 

 คาทีพั่กระดับ 4 ดาว 1 คืน BEST WESTERN GREEN HILL หรือเทียบเทา  
(พักหองละ 2-3 ทาน ในกรณีตองการพัก 1 ทานตอหองตองชําระคาพักเด่ียวเพ่ิมตามราคาที่
กําหนด) 

 คาระวางน้ําหนักกรเป�าไมเกิน 20 กิโลกรัมตอ 1 ใบ // ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม 
 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 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัย
อายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดย
แพทยจะตองระบุในใบรบัรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**) 

อัตราน้ีไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  



 

 

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 1,000 บาทตอลูกทัวร 1 ทาน
ตอทริป(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาใชจายตางๆอันสืบเนื่องมาจากความลาชาของสายการบิน,สนามบินตนทางหรือปลายทาง,

อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไมใหออกและเขา
เมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังที่เมืองไทยและตางประเทศ
ซึง่อยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัท 

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

เง่ือนไขการจองทัวร 
 มัดจําทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ทานไดทําการจองทัวร ภายใน 3 วัน เพื่อเปนการ

ยืนยันที่น่ัง ถาทานยังไมชําระมัดจํามาภายใน 3 วัน ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ 

 สวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน 
 กรุณาสงสําเนาหนาพาสปอรตกอนการเดินทางไมนอยกวา 15 วัน  

 
กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากไดชําระคามัดจําทัวรมาแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาต๋ัวเคร่ืองบินเต็มจํานวนใหกับทางสายการบินเปนที่
เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก ยกเวนใน 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทจะทําเร่ือง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบรกิาร เพ่ือให
พิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะ



 

 

สามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ 
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอ่ืนๆ เปนสําคัญ 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคนืเงินท้ังหมดในทุก
กรณี 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ
ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน 
ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือ
ผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

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

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบในการรับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการ
ปดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไมได
เกิดขึน้จากความผิดพลาดของทางบริษัท 



 

 

 ขอสงวนสิทธ์ิออกเดินทางสําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน 
ถาจํานวนผูเดินทาง 10-14 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจาก
เมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่
สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี 
แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงนิ) เดนิทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หาก
ทานถูกปฎิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวร
และรับผิดชอบใดๆทั้งสิน้ 
 
กรุณาอานเงื่อนไข กอนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ทานไดทาํการจองและชําระเงินแลว 

ทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาวในทุกกรณี 
 

 
 


