
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัวรพมาดดีี !! 3 วนั 2 คืน 

ยางกุง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทรแขวน 

สักการะ 3 มหาบชูาสถาน อนัศักดิ์สิทธิ ์

พระธาตอุนิทรแขวน - พระมหาเจดียชเวดากอง - 

พระธาตมุเุตา 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง  สิงหาคม 61 – มีนาคม 62 

รายละเอียดการเดินทาง 
วันท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – เจดียไจปุน – พระราชวังบุเรงนอง -  เมืองไจโท 

–  

                   พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) 

05.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 ประตู 7  

สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง  

08.20 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินท่ี SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

09.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชา

กวาประเทศไทยครึ่งช่ัวโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงท่ีเกาแก

ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิงใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 

กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

ตารางการเดินทาง 
วันท่ี 1 กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – เจดียไจปุน – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจโท –  

พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  

L-D 

วันท่ี 2 หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดียโบตะทาวน -   

เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง 

B-L-D 

วันท่ี 3 สิเรียม – เจดียกลางนํ้าเยเลพญา - ยางกุง – พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต –  

พระหินออน –ชางเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟต + สลัดกุงมังกร + เปดปกกิ่ง +  

กุงเผาหงสา 

พักโรงแรมเรอื Vintage Luxury Hotel  

รวมรถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน  

แจกฟร!ี! เสื้อยืดทัวรพมาดดีี+หนังสือสวดมนตเสริมบุญบารมี 

 



 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุงเผา  

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน เปนพระเจดียท่ีมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญท้ัง 4 ดานอายุกวา 

500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพ่ีนองท่ีอุทิศตน

แดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และไดสาบานไว

วาจะไมของแวะกับบุรุษเพศ ตอมานองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับ

ชายหนุมและแตงงานกัน จึงเกิดอาเพศฟาผาพระพุทธรูปท่ีแทนตัว

ของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหมจึง

ทําใหพระพุทธรูปองคน้ีจะมีลักษณะ แตกตางจากองคอื่นๆ  

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานท่ีซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ บริเวณท่ีเคยเปน

พระราชวังของพระเจาบุเรงนอง สรางข้ึนในป พ.ศ. 2109 แตไดถูก

ทําลายดวยฝมือของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง ใน

ป พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐาน

ไดวาโบราณสถานแหงน้ีเปนท่ีประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูท่ี

ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนท่ีประทับของ พระ

นางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปน

เชลยศึก เม่ือตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง

ประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ข้ึนมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร 

จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะขามผานชม แมนํ้าสะโตง สถานท่ี

สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมา

ไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระ

แสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นเชนน้ันจึง

ขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง  

ค้ิมปูนแคมป เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีเรา

จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพ่ือเดินทางสูยอดเขา จากนั้นทาน

จะตองเดินเทาเพ่ือเขาสูท่ีพัก ใหทานอิสระตามพักผอนตามอัธยาศัย  



 
นําชม เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน หรือ กอน

หินทอง ซ่ึงถือเปนหน่ึงสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพมา เปน

เจดียขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญปดทองที่

วางหม่ินเหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมี

ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธิ์ท่ีบรรจุอยูภายในพระ

เจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป 

ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระ

ธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเช่ือวาถาผูใด

ไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ พรอมท้ังขอสิ่งใดก็จะไดสมด่ัง

ปรารถนาทุกประการ ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน  (พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืนแตประตู

เหล็กท่ีเปดสําหรับสุภาพบุรุษท่ีเขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน 

และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพ่ือนําติดตัวข้ึนไปบนพระธาตุ

อินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตน

ท่ี 1,000 จาด ประมาณ 30 บาท) ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ 

คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  

 เขาสูพักที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอดท้ังคืน 

 

 

 

 

 
 

วันท่ีสอง หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดียโบตะ
ทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับทานท่ีตองการใสบาตร, ทําบุญท่ีพระธาตุอินทรแขวน (กิจกรรมน้ีไม

บังคับ) สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตรสามารถซ้ือไดโดยจะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 

จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 300-500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย ** 



 
นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง 

คิ้มปูนแคมป  

เปล่ียนเปนรถโคชปรับอากาศ 

นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัดสําคัญมี

พระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป อีกท้ังวัดน้ียัง เปนสถานท่ีศึกษา

พระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทาน

สามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหงน้ีได หากทานใด

ไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจัยไดเชนกัน)  
 

จากน้ันนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระ

เจดียองค น้ีถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 

2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักดิ์สิทธ์ิสําคัญสูงสุดของชาวพมา นํา

ทานนมัสการ ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวา

เปนจุดท่ีศักดิ์สิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถ

นําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคท่ีหักลงมาเพื่อเปนสิริมงคลซึ่ง

เปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป) ซ่ึงเจดียน้ี 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะท่ีผสมผสานระหวางศิลปะพมาและ

ศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่

ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอด

ฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนท่ีรํ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานท่ีแหงนี้ยัง

เปนสถานท่ีท่ีพระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความ

กลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียท่ีสูงท่ีสุดในพมา สวนปลียอดท่ีพังลงมาก็ไดตั้งไวท่ีมุมหน่ึงขององค

เจดียเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  
 

จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบ

นมัสการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของ

มอญ ในป พ.ศ.2524 ซ่ึงเปนท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศ 

และเปนพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา อีกท้ังทานสามารถท่ีจะเลือก

หา เครื่องไมแกะสลัก ท่ีมีใหเลือกมากมาย ตลอดสองขางทางและยัง

สามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคา

ถูก  



 
 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุงเผา  
จากนัน้นําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง  

นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาท่ีพระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามา

เมื่ อ  2,000ป กอน ในป  2486 เจดีย แห ง น้ีถู กระเบิดของฝาย

สัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค 

และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต 

ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียท่ีประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม 

และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  
 

นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" 

หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่ตามความเช่ือของชาวพมา โดยเทพท่ีจะ

ถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน มักจะเปนคนท่ีเคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนา

ประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา ตายโหง ทําใหวิญญาณยัง

มีความหวงใยในภาระหนาท่ีบานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบ้ืองหลัง ทํา

ใหไมอาจไปเกิดใหมได จึงกลายเปนนัตท่ีมาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือ

สถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เชน พระเจดียองคสําคัญ 

วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตาม
ความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย 
จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือ
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว 

จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตั้งใจไว  
คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโปะโปะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง 

พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
 

                   นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา  

“อะมาดอวเม๊ียะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของ

พญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไม

ยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพ

กราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไป

กระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวย
นํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม  



 
นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) 

แหงลุมนํ้าอิระวดี เจดียทองคําคูบานคู เมือง

ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหา

เจดียท่ีใหญท่ีสุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 

326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 

2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบ

หุมอยูเปนนํ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตร

ประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา 

กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธา

ของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นท้ังสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเครื่องไมหลังคาทรงปราสาท

ปดทองลองชาดประดับกระจกท้ังหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา 

เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซ่ึงบุญกุศลอันเปนหนทางสู

การหลุดพนทุกขโศกโรคภัยท้ังมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบ

องคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีท่ีประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกัน

ออกไป เชน สีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานท่ีสําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิ

ฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดา

กอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิด

ประดิษฐานท้ังแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแก

ชีวิต) 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตวสัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
 

คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟตชาบ ู

 นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Vintage Luxury Hotel โรงแรมเรือ  

 
 

วันท่ีสาม สิเรียม – เจดียกลางนํ้าเยเลพญา - ยางกุง –  พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต – พระหิน

ออน –ชางเผือก – กรุงเทพฯ  



 
เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองท่ีซึ่งเคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังอยูริมแมนํ้า

ยางกุงท่ีเช่ือมตอกับแมนํ้าอิระวดี  

จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียกลางนํ้า หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะตั้งตระหงานอยูบนเกาะกลาง

นํ้าเปนท่ีสักการะของชาวสิเรียม สรางโดย

เศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจักรมอญ

รุงเรืองเม่ือประมาณพันกวาปมาแลว เช่ือกัน

วาตอนท่ีสรางเจดียเศรษฐีชาวมอญไดทํา

การอธิษฐานขอใหนํ้าอยาทวมถึงองคเจดีย 

ถามีคนมากราบไหวจํานวนมากเทาไรก็

ขอใหไมมีวันเต็มพ้ืนท่ี และผูใดมาทําบุญ

บูรณะตอเติมองคเจดีย ขอใหทําการคาเจริญกาวหนาทุกคน ซ่ึงทําใหผูคนเกิดความเช่ือวาการมาทําบุญกราบ

ไหว ณ เจดียแหงน้ี จะทําใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ใหทานไดนมัสการพระพุทธรูปเกาแกทรงเครื่อง

จักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปดทองคําทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ท่ีชาว

พมามีความเช่ือวาจะบันดาลใหมีกินมีใชไมขาด และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง  

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธไสยาสนองคขนาดใหญ

ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กกั้นถึง 

65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ช้ัน สรางข้ึนเม่ือป 1907 ถูกยก

ยองใหเปนพระนอนท่ีมีขนาดใหญและงดงามท่ีสุดในพมา 

ดวยพระพักตรท่ีงดงามเปอนย้ิม ดวงตาทําจากลูกแกวท่ีสั่ง

ผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟาและมีขนตาหนา

ยาวทําใหดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ 

พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร 

ตรงกลางฝาพระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกท้ัง

จีวรยังมีลักษณะพริ้วไหวสมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณีแวว

วาว ถือเปนพุทธศิลปท่ีมีความงดงามทรงคุณคา  

จากน้ันใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาว

พมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยท่ียังเปนอาณานิคมของอังกฤษ 

เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหง



 
น้ีมีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี 

หยก ผาทอ เส้ือผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน (หากซ้ือส้ินคาหรืออัญมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน

ดวย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร)  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุงมังกร + เปดปกก่ิง 

นําทานนมัสการ พระหินออน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากหินออนท้ังกอนท่ีใหญท่ีสุดในประเทศพมา พระ

หินออนสรางในสมัยนายพลตานฉวยโดยมีการขุดพบหินออนกอนใหญท่ีสุด

ท่ียะไข จึงไดมีการแกะสลักโดยชางฝมือชาวเมืองมัณฑะเลย เปนพระพุทธรูป

ประทับน่ังพระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระหัตถยกขึ้นหันฝาพระ

หัตถออกจากองค หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง 

ประดิษฐานในหองกระจกติดแอรรักษาอุณหภูมิเน่ืองจากหินออนเมื่อโดน

ความรอนอาจทําใหเกิดรอยราวได 

จากน้ันชม ชางเผือก เชือกงามท่ีสุดในพมาโดยชางท้ัง 3 ตัวน้ี มีลักษณะ

เดน คือ มีลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอราม แมกระท่ังนัยตาของชางยังเปนสีทอง ถือวาเปนชางท่ีหาชมได

ยากท่ีสุดในเอเชีย ซึ่งคนพมาเองตามเขามาชมและสักการะชางเผือกเหลาน้ี ไดเวลาอันสมควรนําทาน

เดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย  

20.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หนังสือเดนิทางตองมีอายเุหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

และมีหนาทีเ่หลอืไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนังสอืเดนิทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณทีีผู่โดยสาร มีไฟลทเดนิทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ 

ทีเ่กี่ยวของกบัวนัเดนิทางทีท่านไดทาํการจองไวกบัทางบริษทัฯ 

กรณุาแจงใหกับทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการชําระเงนิคาตัว๋ดงักลาว 

ถาเกดิขอผดิพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผดิชอบทกุกรณ ี



 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 ทาน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 
ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

สิงหาคม 2561 

04-06 ส.ค. 61 10,800 บาท 10,400 บาท 2,900 บาท 

10-12 ส.ค. 61 10,899 บาท 10,399 บาท 2,900 บาท 

12-14 ส.ค. 61 11,900 บาท 11,400 บาท 2,900 บาท 

17-19 ส.ค. 61 

18-20 ส.ค. 61 

24-26 ส.ค. 61 

25-27 ส.ค. 61 

31 ส.ค.-02 ก.ย. 61 

10,800 บาท 10,400 บาท 2,900 บาท 

กันยายน 2561 

01-03 ก.ย. 61 

07-09 ก.ย. 61 

08-10 ก.ย. 61 

14-16 ก.ย. 61 

15-17 ก.ย. 61 

21-23 ก.ย. 61 
22-24 ก.ย. 61 

28-30 ก.ย. 61 

29 ก.ย.-01 ต.ค. 61 

10,800 บาท 10,400 บาท 2,900 บาท 

ตุลาคม 2561 

05-07 ต.ค. 61 

06-08 ต.ค. 61 
10,999 บาท 10,499 บาท 2,900 บาท 

13-15 ต.ค. 61 

19-21 ต.ค. 61 
12,900 บาท 12,400 บาท 2,900 บาท 

21-23 ต.ค. 61 12,500 บาท 12,000 บาท 2,900 บาท 

พฤศจิกายน 2561 



 
02-04 พ.ย. 61 

03-05 พ.ย. 61 

09-11 พ.ย. 61 

10-12 พ.ย. 61 

16-18 พ.ย. 61 
17-19 พ.ย. 61 

23-25 พ.ย. 61 

24-26 พ.ย. 61 

30 พ.ย.–02 ธ.ค. 61 

11,500 บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 

ธันวาคม 2561 

01-03 ธ.ค. 61 11,500 บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 

07-09 ธ.ค. 61 

08-10 ธ.ค. 61 
12,900 บาท 12,400 บาท 2,900 บาท 

14-16 ธ.ค. 61 

15-17 ธ.ค. 61 

21-23 ธ.ค. 61 

22-24 ธ.ค. 61 

11,500 บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 

28-30 ธ.ค. 61 
29-31 ธ.ค. 61 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 

12,900 บาท 12,400 บาท 2,900 บาท 

มกราคม 2562 

04-06 ม.ค. 62 

05-07 ม.ค. 62 

11-13 ม.ค. 62 

12-14 ม.ค. 62 
18-20 ม.ค. 62 

19-21 ม.ค. 62 

25-27 ม.ค. 62 

26-28 ม.ค. 62 

11,500 บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 

กุมภาพันธ 2562 

01-03 ก.พ. 62 

02-04 ก.พ. 62 
11,500 บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 



 
08-10 ก.พ. 62 

09-11 ก.พ. 62 
12,900 บาท 12,400 บาท 2,900 บาท 

15-17 ก.พ. 62 

16-18 ก.พ. 62 

22-24 ก.พ. 62 

23-25 ก.พ. 62 

11,500 บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 

มีนาคม 2562 

01-03 มี.ค. 62 
02-04 มี.ค. 62 

08-10 มี.ค. 62 

09-11 มี.ค. 62 

15-17 มี.ค. 62 

16-18 มี.ค. 62 

22-24 มี.ค. 62 

23-25 มี.ค. 62 

11,500 บาท 11,000 บาท 2,900 บาท 

 

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

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาท/ทาน *** 
 

 

 คาต๋ัวเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน ไลออนแอร LION AIR (SL) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ 
 คาท่ีพัก Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  
       (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแขวนมีแค ระดับ 3 ดาว Local เทาน้ัน) 
 คาระวางนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม 
 คารถขึ้นพระธาตุอินแขวน 
 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ 

อัตรานี้รวม 



 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป 

หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผู

เอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทย

จะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**)  

 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

 คาบริการและคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาทตอลูกทัวร 1 ทานตอทริป  

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ   

 คาอาหารและเครื่องดื่มท่ีไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 

  

 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากท่ีไดทําการจอง และท่ีน่ังจะถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทาน้ัน 

 ชําระคาทัวรท้ังหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

  

 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา

ท้ังหมด เน่ืองจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาต๋ัวเครื่องบินเต็มจํานวนใหกับทางสายการบินเปนที่

เรียบรอย พรอมท้ังไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 

 ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจํานวนท่ีไดชําระมา 

 
 

เงื่อนไขการจองทัวร 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

หมายเหต ุ

อัตรานี้ไมรวม 



 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะ

ไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัย

บางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา

ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความ

ปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ 

การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย

ปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 15 ทานข้ึนไป(มีหัวหนาทัวรเดินทางไปกับกรุป) แตใน

กรณีท่ีมีผูเดินทางไมถึง 15 ทานแตไมนอยกวา 10 ทาน ทางบริษัทยืนยันการเดินทางแตจะไมมีหัวหนาทัวร

เดินทางไปกับกรุปดวย โดยจะมีเจาหนาท่ีจากทางบริษัทคอยอํานวยความสะดวกพรอมแนะนําการเดินทางให

ทาน ณ สนามบินท่ีเมืองไทย และจะมีไกดทองถิ่น ท่ีพูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับท่ีสนามบินพมา และ จะ

คอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพมาเปนอยางดี แตถาตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิ

ไมออกเดินทางในกรุปน้ัน โดยจะคืนเงินคาทัวรท้ังหมดใหแกทาน หรือทานสามารถเล่ือนพีเรียดการเดินทาง

ออกไปได 

 
 

 

 

 

 

 


