
 

 

รหัสทัวร PVC1903824 
ทัวรพมา โปรเทใจ Myanmar 3 วัน 2 คืน (FD) 
ยางกุง   หงสาฯ   เจดียไจปุ�น   พระราชวังบุเรงนอง    เมืองไจโท 
พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชา+รถขึ้นพระธาตุ)   วัดไจคะวาย   พระธาตุมุเตา 
พระนอนชเวตาเลียว   ยางกุง   ตลาดสกอต   เจดียโบตะทาวน   เทพทันใจ 
เทพกระซิบ   พระมหาเจดียชเวดากอง   สิเรียม   เจดียกลางน้ําเยเลพญา 
พระนอนตาหวาน   พระพุทธรูปหงาทัตจ ี  เจดียกาบาเอ  
 

 



 

 

 
ยางกุง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทรแขวน 

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศักดิ์สิทธของชาวพมา 
พระธาตอุินทรแขวน พระมหาเจดียชเวดากอง พระธาตุมุเตา 

ขอพรใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ณ เจดียกลางน้ําเมืองสิเรียม 
 

ชําระคาทิปไกด+หัวหนาทัวร+คนขับรถ ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง 
 
รายละเอียดการเดินทาง 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – เจดยีไจปุ�น – พระราชวังบุเรงนอง -  เมืองไจโท 

– พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชา+รถขึ้นพระธาตุ) 
04.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 3 

ประตู 1-2  
สายการบิน แอรเอเซีย (FD) ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่อง
สัมภาระและเอกสาร  

07.15 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินท่ี FD251 สายการบิน แอรเอเซยี (FD)  
08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร 

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหง

ตารางการเดินทาง 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – เจดียไจปุ�น – พระราชวงับุเรงนอง - 

เมืองไจโท – พระธาตอิุนทรแขวน (รวมกระเชา+รถขึ้นพระธาตุ)  
L-D 

วันท่ี 2 หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – 
ตลาดสกอต - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ – เทพกระซิบ –  
พระมหาเจดียชเวดากอง 

B-L-D 

วันท่ี 3 สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง – พระนอนเจาทัตจี - 
พระพุทธรูปหงาทัตจ ี– เจดียกาบาเอ - กรุงเทพฯ 

B-L 



 

 

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

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

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุ�น เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาด
ใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพี่นอง
ที่อุทิศตนแดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และไดสาบานไววาจะไม
ของแวะกับบุรุษเพศ ตอมานองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุมและแตงงานกัน 
จึงเกิดอาเพศฟ�าผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมี
การบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคน้ีจะมีลักษณะ แตกตางจากองคอ่ืนๆ  

 



 

 

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง 
ส ถ าน ที่ ซึ่ ง มี ค ว าม สํ า คั ญ ต อ
ประวัติศาสตรของไทย คือ บริเวณ
ที่เคยเปนพระราชวังของพระเจา
บุ เร งนอง สร างขึ้ น ในป  พ .ศ . 
2109 แตไดถูกทําลายดวยฝมือ
ของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระ
เจานันทบุเรง ในป  พ.ศ. 2142 
จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่
ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปน
ที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตองตก
เปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีได
เหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนัก
ตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท 
แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะขามผานชม แมน้ําสะโตง สถานที่ สําคัญทาง
ประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา
ไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชา
เปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรร
มาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นเชนน้ันจึงขวัญเสียและถอย
ทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป� 
เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทาง
ชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-
45 นาที จากนั้น ใหทานสัมผัสกับประสบการณใหมในการขึ้นพระธาตุอินทร
แขวนโดยการน่ังกระเชาไฟฟ�า ซึ่งใชเวลาประมาณ 10 นาที บนกระเชาทานจะ
ไดสัมผัสกับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสูยอดเขาในอีกรูปแบบ
นึง **หมายเหตุ กรณีที่กระเชาปดทําการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดก็
ตามที่ทางบริษัทไมสามารถควบคุมได ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางขึ้นสูพระธาตุฯโดย



 

 

รถหกลอแทน และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี จากน้ันทานจะตองเดินเทาเพื่อ
เขาสูที่พัก ใหทานอิสระตามพักผอนตามอัธยาศัย  

 
นําทานนมัสการ เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน หรือ กอนหินทอง ซึ่งถือ
เปนหน่ึงสิง่สักการะสูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ต้ังอยูบนกอน
ศิลาใหญปดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก 
เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรง
ตัวอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระ
ธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวง
สวรรค โดยเช่ือวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 คร้ังผูน้ันจะมีแต
ความสุขความเจริญ พรอมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ ทานสามารถ
น่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน  (พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่
เปดสําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. สวน
สุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถ
เตรียมแผนทองคําไปเพ่ือปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) 



 

 

**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 – 

ตลาดสกอต-    เจดียโบตะทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ –  
 พระมหาเจดียชเวดากอง 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

** อิสระใหทานทําบุญตักบาตรตามอัธยาศัย สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถ
ซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูป
เทียน ประมาณ 300-500 จาต** 
นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป� 
เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ  นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัด
สําคัญมีพระสงฆ  จําพรรษากวา 500 รูป อีกทั้ งวัด น้ียัง เปนสถานที่ ศึกษา
พระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถนําสมุด 



 

 

ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได หากทานใดไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจัยได
เชนกัน)  
จากน้ันนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้ังตระหงานโดดเดนอยู
ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคน้ีถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 
2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชา

สถานส่ิงศักด์ิสิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญ
และชาวพมาเช่ือกันวาเปนจุดที่ศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถ
นําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุน
ชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา
สักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญได
อยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุด
อธิษฐานที่ศักด์ิสิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนัก
ที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจาย
ออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงน้ียังเปนสถานที่ที่พระ



 

 

เจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบ
ความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลง
มาก็ไดต้ังไวที่มุมหน่ึงขององคเจดียเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับ
เจดียองคปจจุบัน จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบ
นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.
2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอนที่งดงามที่สุด
ของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีใหเลือกมากมาย 
ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของที่ระลึก
ตางๆ ในราคาถูก  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)  
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง จากน้ันใหทานอิสระชอปปم�ง ณ ตลาดส
กอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคม
ของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมี
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 ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน
มานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การ
บูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม นําทานนมัสการ 
พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมือง
ยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหา
รอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดย
พระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยู



 

 

เปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา 
กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปน
ลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งส่ีทิศ
จะมีวิหารโถงสรางดวยเครื่องไมหลังคาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้ง
หลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาว
มอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศล
อันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนา
นับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญ
มณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สี
เหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน 
ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและ
สิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 
องค หากใครเกิดวันไหนกใ็หไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

 
 
 
 



 

 

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 โรงแรม BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 

วันที่สาม  -ดอนเมือง 
 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถ
ปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคย
เปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริมแมน้ํายางกุงที่เช่ือมตอกับแมนํ้าอิระ
วดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา ต้ัง
ตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ําเปนที่สักการะของชาวสิเรียม สรางโดยเศรษฐีชาวมอญ 
ในยุคที่อาณาจักรมอญรุงเรืองเมื่อประมาณพันกวาปมาแลว เชื่อกันวาตอนที่สราง
เจดียเศรษฐีชาวมอญไดทําการอธิษฐานขอใหน้ําอยาทวมถึงองคเจดีย ถามีคนมา



 

 

กราบไหวจํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็มพื้นที่ และผูใดมาทําบุญบูรณะตอเติม
องคเจดีย ขอใหทําการคาเจริญกาวหนาทุกคน ซึ่งทําใหผูคนเกิดความเช่ือวาการมา
ทําบุญกราบไหว ณ เจดียแหงนี้ จะทําใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ใหทานได
นมัสการพระพุทธรูปเกาแกทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปด
ทองคําทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพมามีความเช่ือวาจะ
บันดาลใหมีกินมีใชไมขาด และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง  

 



 

 

 
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  



 

 

 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ�ต 
นําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับ
ศิลปะของพมา มีความสงูประมาณ ตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลัก
จากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรงเปนโลหะ สวนเครื่องประกอบดานหลัง
จะเปนไม สักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซึ่งมีความงดงามเปนอยาง
มาก จากนั้นนําทานชม เจดียกาบาเอ เปนเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร สรางขึ้นเมื่อป 
1952 เพื่อทําการสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที่ 6 เปนเจดียที่มีความสวยงามและ
แปลกตา ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวกแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา 
คือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร จะมีทางเขาทั้ งหมดหาดาน ทุกดานมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูบนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุมดวยทองคําองคเล็กๆ
อีก 28 องค แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจาทั้ง 28 องค ที่อุบัติขึ้นในโลกน้ี  สวน
พระพุทธรูปองคพระประธานที่อยูขางในหลอดวยเงินบริสุทธ์ิมีน้ําหนัก กวา 500
กิโลกรัม และ เขารวมพิธีเทินพระธาตุเพ่ือความเปนสิริมงคล   



 

 

 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย  
21.40 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเซีย (FD) เทีย่วบินที่ FD258 
23.35 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

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

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

มิถุนายน-พฤศจิกายน 2562 
01-03 พ.ย. 62 
02-04 พ.ย. 62 
08-10 พ.ย. 62 
09-11 พ.ย. 62 
15-17 พ.ย. 62 
16-18 พ.ย. 62 
22-24 พ.ย. 62 
23-25 พ.ย. 62 
29-01 ธ.ค. 62 
30-02 ธ.ค. 62 

9,999 บาท  (คาทิป 1,500 บาท) 3,500 บาท 

05-07 ธ.ค. 62 
06-08 ธ.ค. 62 12,999 บาท  (คาทปิ 1,000 บาท) 3,500 บาท 

07-09 ธ.ค. 62 
08-10 ธ.ค. 62 11,999 บาท  (คาทปิ 1,500 บาท) 3,500 บาท 

13-15 ธ.ค. 62 10,999 บาท  (คาทปิ 1,500 บาท) 3,500 บาท 
14-16 ธ.ค. 62 10,500 บาท  (คาทปิ 1,500 บาท) 3,500 บาท 
20-22 ธ.ค. 62 10,999 บาท  (คาทปิ 1,500 บาท) 3,500 บาท 
21-23 ธ.ค. 62 10,500 บาท  (คาทปิ 1,500 บาท) 3,500 บาท 
28-30 ธ.ค. 62 
29-31 ธ.ค. 62 

12,999 บาท (คาทิป 1,000 บาท) 
12,999 บาท (คาทิป 1,500 บาท) 3,500 บาท 



 

 

30-01 ม.ค. 63 
31-02 ม.ค. 63 14,900 บาท  (คาทปิ 1,000 บาท) 3,500 บาท 

04-06 ม.ค. 63 
11-13 ม.ค. 63 
18-20 ม.ค. 63 
25-27 ม.ค. 63 
01-03 ก.พ. 63 

9,999 บาท  (คาทิป 1,000 บาท) 
 3,500 บาท 

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง 2,900 บาท ** 
*** ราคายังไมรวมคาทิป มัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ 

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย *** 
ชําระคาทิปไกด+หัวหนาทัวร+คนขับรถ ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง 

 
 

 
 
 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI AIR 

ASIA (FD) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พัก โรงแรมระดับ 4 ดาวที่ยางกุง 1 คืน และ โรงแรมบนพระธาตุอินทรแขวนระดับ 3

ดาว 1 คืน  
     (โรงแรมที่พระธาตุอินทรแขวนมีแค ระดับ 3 ดาว Local เทาน้ัน) 
 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 
 คารถขึ้นพระธาตุอินแขวน 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานที่ท่ีระบุไวในรายการ 

อตัรานี� รวม 



 

 

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

 

 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย ตามที่ระบุในโปรแกรม 

ชําระ ณ วันเดินทางที่สนามบินดอนเมือง 
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือ

พาสปอรตตางชาติ   
 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 

  

 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเม่ือ
ไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 

 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

เงื�อนไขการจองทวัร ์

อตัรานี� ไม่รวม 



 

 

  
 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

มัดจําทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มจํานวนใหกับทาง
สายการบินเปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคา
หองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 ยกเลิกกอนการเดินทางไมต่ํากวา 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  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมือง
ประเทศไทยและพมา 

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

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหตุ 



 

 

 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 

 
***หมายเหต ุ: ระหว่างวนัที� �� ธ.ค. – �� ม.ค. ของทกุปี ซึ�งเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 พระราชวงับเุรงนอง และ ตลาดสก็อต จะปิดทาํการ  
ซึ�งรายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลง ทางบรษิัทของสงวนสิทธิ� 

ในการจดัหาสถานที�ท่องเที�ยวอื�นทดแทน หรือชดเชยตามความเหมาะสม  


