
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทัวรพมาดดีี !! 3 วนั 2 คืน 

ยางกุง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทรแขวน 

สักการะ 3 มหาบชูาสถาน อนัศักดิ์สิทธิ ์

พระธาตอุนิทรแขวน - พระมหาเจดียชเวดากอง - 

พระธาตมุเุตา 



 

 
 

 
 
 
 

 

กําหนดการเดนิทาง  สิงหาคม 61 – มีนาคม 62 

 

 

 

 

รายละเอียดการเดนิทาง 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – เจดียไจปุน – พระราชวังบุเรงนอง -  เมืองไจโท –  

                   พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) 

05.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 

ประตู 7 สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเร่ือง

สัมภาระและเอกสารการเดินทาง  

ตารางการเดนิทาง 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาฯ – เจดียไจปุน – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจโท –  

พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)  

L-D 

วันที่ 2 หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดียโบ

ตะทาวน -   

เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง 

B-L-D 

วันที่ 3 สิเรียม – เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง – พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต –  

พระหินออน –ชางเผือก – กรุงเทพฯ 
B-L 

พิเศษ !!!! เมนูติม่ซํา + สลัดกุงมังกร + เปดปกกิ่ง + กุงเผา

หงสาฯ 

พักโรงแรม 5 ดาวแทของคนไทยสุดหร ู

CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL 

รวมรถขึน้พระธาตอุนิทรแขวน  

แจกฟร!ี! เสือ้ยืดทัวรพมาดีด+ีหนงัสอืสวดมนตเสริมบุญ

บารม ี



 

 
 

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

09.30 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลา

ทองถ่ินที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี

หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่ เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่

ย่ิงใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร 

ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุงเผา  

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาด

ใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 

ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพี่นองที่ อุทิศตนแดพุทธ

ศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพ่ือแทนตนเอง และได

สาบานไววาจะไมของแวะกับบุรุษเพศ ตอมานองสาว

คนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุมและแตงงานกัน จึง

เกิดอาเพศฟาผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของนองสาวคน

สุดทองพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหมจึง

ทําใหพระพุทธรูปองคนี้จะมีลักษณะ แตกตางจากองคอ่ืนๆ  

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ 

บริเวณที่เคยเปนพระราชวังของพระเจาบุเรงนอง 

สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 แตไดถูกทําลายดวยฝมือ

ของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง ใน

ป พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู 

ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้ เปนที่

ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ ได รับคํา

สรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ 

พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เม่ือตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน 

พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลอง

พระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร 

จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะขามผานชม 

แมน้ําสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวร

กําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรร



 

 
 

มาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปน

ตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของ

พมาเห็นเชนนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 

2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง  

คิ้มปูนแคมป เพื่อทําการเปล่ียนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเปนรถ

ประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทาง

ประมาณ 30-45 นาที เพ่ือเดินทางสูยอดเขา จากนั้นทานจะตองเดินเทาเพื่อเขาสูที่พัก 

ใหทานอิสระตามพักผอนตามอัธยาศัย  

นําชม เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน 

หรือ กอนหินทอง ซึ่งถือเปนหนึ่งส่ิงสักการะ

สูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 

เมตร ต้ังอยูบนกอนศิลาใหญปดทองที่วางหมิ่น

เหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามักยืนกรานวา

ไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักด์ิสิทธ์ิที่

บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหิน

กอนนี้ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติ

การบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปนพระธาตุ

ปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเชื่อวาถาผูใดไดมา

นมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ 3 ครั้งผูนั้นจะมีแตความสุขความเจริญ พรอมทั้ง

ขอส่ิงใดก็จะไดสมด่ังปรารถนาทุกประการ ทานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตได

ตลอดคืน  (พระเจดียองคนี้เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไป

ปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝาก

สุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุ

อินทรแขวน) 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนําติดตัวขึ้น

ไปบนพระธาตุอินทรแขวน เนื่องจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมี

คาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ความตองการของลูกคาในการใชบริการ 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  

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

หรือเทียบเทา 

จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอดทั้งคืน 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่สอง หงสาฯ – วัดไจคะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ยางกุง – เจดียโบตะ

ทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับทานที่ตองการใสบาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทรแขวน 

(กิจกรรมนี้ไมบังคับ) สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคา

จําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 300-500 จาต 

ทําบุญตามอัธยาศัย ** 

นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป  

เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ 

นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปน

วัดสําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป อีกทั้งวัด

นี้ยัง เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกของพระภิกษุ

และสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถนํา

สมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงนี้ได หากทาน

ใดไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจัยไดเชนกัน)  

 

จากนั้นนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้ังตระหงานโดดเดนอยูใจ

กลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ถือวามีความ

โดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 ป 

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และ

ยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศักด์ิสิทธิ์สําคัญ

สูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหัก

ซึ่ งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่



 

 
 

ศักด์ิสิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดีย

องคที่หักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้นไป) 

ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่

ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 

เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักด์ิสิทธิ์อยูตรงบริเวณยอด

ฉัตร ที่ตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอด

ฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักด์ิ-สิทธโดย

แท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาล้ินดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) 

ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปน

เจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดต้ังไวที่มุมหนึ่งขององคเจดียเพ่ือให

พุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน  

 

จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตา

เลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะ

ที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซ่ึงเปนที่

เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระ

นอนที่งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะ

เลือกหา เคร่ืองไมแกะสลัก ที่ มีให เลือกมากมาย 

ตลอดสองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก 

อาทิเชน ผาพมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก  

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุงเผา  

จากนัน้นําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง  

นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่

พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเม่ือ 2,000ปกอน ในป 

2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขา

กลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและ

พระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน 

สําริด 700องค  และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ

ตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา 

ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบ้ืองสีสันงดงาม และมี



 

 
 

มุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  

 

นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักดิ์สิทธ์ิของชาวพมาและชาวไทย 

นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่

ตามความเชื่อของชาวพมา โดยเทพที่จะถูกจัดวาเปน "นัต" 

นั้น มักจะเปนคนท่ีเคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนา

ประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา ตายโหง 

ทําใหวิญญาณยังมีความหวงใยในภาระหนาที่บานเมือง 

และยังคงผูกพันกับผูคนเบ้ืองหลัง ทําใหไมอาจไปเกิดใหม

ได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือ

สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิ เชน พระเจดียองคสําคัญ 

วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอส่ิงใด

แลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะ

มะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท 

หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอ

พรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้

ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว  

คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโปะโปะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะ

มิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา 

สวาโหม 

 

                   นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึง่มีนาม

วา  

“อะมาดอวเม๊ียะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดา

ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรง

กลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเม่ือสิ้นชีวิตไป

กลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมา

นานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบ

เบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และ

ผลไม  



 

 
 

นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อ

เดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระ

วดี เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศ

พมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป 

มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศ

พมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดย

พระเจาโอกะลาปะ เม่ือกวา 2,000 ป

กอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคํา

โอบหุ มอยู เป นน้ํ าห นักถึง 1100 

กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวย

เพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองค

พระเจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวน

มาก บริเวณทางขึ้นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเครื่องไมหลังคาทรงปราสาท

ปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให

ประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียช

เวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้ง

มวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองค

เจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทาน

จะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่

สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออก

รบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ 

ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระ

ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระ

ประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต) 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พธุ 
พธุ

กลางคนื 
พฤหัสบด ี ศุกร เสาร 

สัตว

สัญลกัษณ 
ครุฑ เสือ สิงห ชางมงีา ชางไมมงีา 

หนูหาง

ยาว 

หนูหาง

สั้น 
พญานาค 

 

ค่ํา   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุงมังกร + เปดปกกิ่ง 



 

 
 

นําทานเขาพกัที่ CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL โรงแรม 5 ดาวแทของคนไทย  

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม สิเรียม – เจดียกลางน้าํเยเลพญา - ยางกุง –  พระนอนเจาทตัจี - ตลาดสกอต – พระหิน

ออน –ชางเผือก – กรุงเทพฯ  

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถ

ปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเปน

เมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ต้ังอยูริมแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี  

จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะต้ัง

ตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ําเปน

ที่ สักการะของชาวสิเรียม สราง

โดย เศรษ ฐีช าวมอญ  ใน ยุคที่

อ า ณ า จั ก ร ม อ ญ รุ ง เรื อ ง เ ม่ื อ

ประมาณพันกวาปมาแลว เชื่อกัน

วาตอนที่ สรางเจดีย เศรษฐีชาว

มอญไดทําการอธิษฐานขอใหน้ํา

อยาทวมถึงองคเจดีย ถามีคนมา

กราบไหวจํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็มพื้นที่ และผูใดมาทําบุญบูรณะตอเติม

องคเจดีย ขอใหทําการคาเจริญกาวหนาทุกคน ซ่ึงทําใหผูคนเกิดความเชื่อวาการมา

ทําบุญกราบไหว ณ เจดียแหงนี้ จะทําใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ใหทานได

นมัสการพระพุทธรูปเกาแกทรงเคร่ืองจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปด

ทองคําทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพมามีความเชื่อวาจะ

บันดาลใหมีกินมีใชไมขาด และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง  



 

 
 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระพุทธ

ไสยาสนองคขนาดใหญที่มีความสูงถึง 6 ช้ัน 

ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กก้ันถึง 65 

เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้ น  สรางขึ้ นเมื่อป 

1907 ถูกยกยองใหเปนพระนอนที่มีขนาด

ใหญและงดงามที่สุดในพมา ดวยพระพักตรที่

งดงามเปอนย้ิม ดวงตาทําจากลูกแกวที่ ส่ัง

ผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟาและ

มีขนตาหนายาวทําใหดวงตาดูหวาน จนถูก

เรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรง

กลางฝาพระบาทลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก 

และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณี

แวววาว ถือเปนพุทธศิลปที่มีความงดงามทรงคุณคา  

จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้น

โดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ 

เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่

จําหนายในตลาดแหงนี้ มีหลากหลายชนิด เชน 

เค ร่ืองเงิน  ที่ มี ศิลปะผสมระหวางมอญ กับพ ม า

ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ 

เส้ือผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน (หากซื้อส้ินคา

หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุก

ครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) 

ปดทุกวันจันทร)  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ !!! ติ่มซําเลิศรสในโรงแรมระดับ 5 ดาว 

นําทานนมัสการ พระหินออน  พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินออนทั้งกอนที่ใหญ

ที่สุดในประเทศพมา พระหินออนสรางในสมัยนายพลตาน

ฉวยโดยมีการขุดพบหินออนกอนใหญที่สุดที่ยะไข จึงไดมี

การแกะสลักโดยช างฝ มือชาวเมืองมัณ ฑ ะเลย  เปน

พ ระพุ ท ธ รูปประทั บนั่ งพ ระหัตถข วาบรรจุพ ระบรม

สารีริกธาตุ พระหัตถยกขึ้นหันฝาพระหัตถออกจากองค 



 

 
 

หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง ประดิษฐานในหองกระจกติด

แอรรักษาอุณหภูมิเนื่องจากหินออนเม่ือโดนความรอนอาจทําใหเกิดรอยราวได 

จากนั้นชม ชางเผือก เชือกงามที่สุดในพมาโดยชางทั้ง 3 ตัวนี้ มีลักษณะเดน คือ มี

ลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอราม แมกระทั่งนัยตาของชางยังเปนสีทอง ถือวาเปน

ชางที่หาชมไดยากที่ สุดในเอเชีย ซึ่ งคนพมาเองตามเขามาชมและสักการะ

ชางเผือกเหลานี้ ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู

ประเทศไทย  

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

22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราคาบรกิาร 

วันเดนิทาง 

ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริม

เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม

เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

พักเดยีวเพิ่ม 

สิงหาคม 2561 

04-06 ส.ค. 61 11,500 บาท 11,000 บาท 3,900 บาท 

12-14 ส.ค. 61 12,900 บาท 12,400 บาท 3,900 บาท 

หนังสือเดนิทางตองมีอายเุหลอืใชงานไมนอยกวา 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

และมีหนาทีเ่หลอืไวประทบัตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณ ีถอืหนังสอืเดนิทางตางชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณทีีผู่โดยสาร มีไฟลทเดนิทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ 

ทีเ่กี่ยวของกบัวนัเดนิทางทีท่านไดทาํการจองไวกบัทางบริษทัฯ 

กรณุาแจงใหกับทางเจาหนาทีท่ราบ กอนการชําระเงนิคาตัว๋ดงักลาว 

ถาเกดิขอผดิพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผดิชอบทกุกรณ ี



 

 
 

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 

11,500 บาท 11,000 บาท 3,900 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 

11,500 บาท 11,000 บาท 3,900 บาท 

ตุลาคม 2561 

05-07 ต.ค. 61 

06-08 ต.ค. 61 
11,999 บาท 11,499 บาท 3,900 บาท 

13-15 ต.ค. 61 

19-21 ต.ค. 61 

21-23 ต.ค. 61 

13,500 บาท 13,000 บาท 3,900 บาท 

พฤศจกิายน 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 

12,500 บาท 12,000 บาท 3,900 บาท 



 

 
 

30 พ.ย.–02 ธ.ค. 61 

ธนัวาคม 2561 

01-03 ธ.ค. 61 12,500 บาท 12,000 บาท 3,900 บาท 

07-09 ธ.ค. 61 

08-10 ธ.ค. 61 
13,900 บาท 13,400 บาท 3,900 บาท 

14-16 ธ.ค. 61 

15-17 ธ.ค. 61 

21-23 ธ.ค. 61 

22-24 ธ.ค. 61 

12,500 บาท 12,000 บาท 3,900 บาท 

28-30 ธ.ค. 61 

29-31 ธ.ค. 61 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 

61 

13,900 บาท 13,400 บาท 3,900 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 

12,500 บาท 12,000 บาท 3,900 บาท 

กุมภาพนัธ 2562 

01-03 ก.พ. 62 

02-04 ก.พ. 62 
12,500 บาท 12,000 บาท 3,900 บาท 



 

 
 

08-10 ก.พ. 62 

09-11 ก.พ. 62 
13,900 บาท 13,400 บาท 3,900 บาท 

15-17 ก.พ. 62 

16-18 ก.พ. 62 

22-24 ก.พ. 62 

23-25 ก.พ. 62 

12,500 บาท 12,000 บาท 3,900 บาท 

มีนาคม 2562 

01-03 ม.ีค. 62 

02-04 ม.ีค. 62 

08-10 ม.ีค. 62 

09-11 ม.ีค. 62 

15-17 ม.ีค. 62 

16-18 ม.ีค. 62 

22-24 ม.ีค. 62 

23-25 ม.ีค. 62 

12,500 บาท 12,000 บาท 3,900 บาท 

 

** ราคาเดก็อายไุมเกนิ 2 ขวบ ณ วันเดนิทาง 2,900 บาท ** 

*** ราคายงัไมรวมคาทิป มัคคุเทศกทองถิน่/คนขับรถ 

หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาท/ทาน *** 

 
 

 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน ไลออนแอร LION 

AIR (SL) 

 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 

 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 

 คาท่ีพัก CHATRIUM LAKE HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียวเทา 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

       (โรงแรมที่พระธาตุอินทรแขวนมีแค ระดับ 3 ดาว Local เทานั้น) 

 คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม 

 คารถข้ึนพระธาตุอินแขวน 

 คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ 

อัตรานี้รวม 



 

 
 

 อัตราคาเขาชมสถานท่ีที่ระบุไวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเปนจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-

75 ป ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของ

จํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัย

อายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ 

(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทานั้น**)  

 

 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาทตอลูกทัวร 1 ทาน

ตอทริป  

 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 

 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรต

ตางชาติ   

 คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  

 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

  

 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเม่ือไดรับ

คามัดจําแลวเทาน้ัน 

 ชําระคาทัวรทั้งหมด 14 วันกอนการเดินทาง  

  

 กรณีทําการยกเลิกหลังจากทําการมัดจําทัวรมาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจํา

ทั้งหมด เนื่องจากบริษัทไดดําเนินการชําระเงินคาตั๋วเครื่องบินเต็มจํานวนใหกับทางสายการบิน

เปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปนจํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก 

เงื่อนไขการจองทัวร 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

อัตรานี้ไมรวม 



 

 
 

 ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเลิกกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจํานวนท่ีไดชําระมา 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม

อาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล

ตางๆ 

 เนื่องจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตามรายการ 

หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง

กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน 

ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศ

ไทยและพมา 

 สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบ

เรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบใน

กรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป(มีหัวหนาทัวรเดินทางไปกับ

กรุป) แตในกรณีที่มีผูเดินทางไมถึง 15 ทานแตไมนอยกวา 10 ทาน ทางบริษัทยืนยันการเดินทางแตจะ

ไมมีหัวหนาทัวรเดินทางไปกับกรุปดวย โดยจะมีเจาหนาที่จากทางบริษัทคอยอํานวยความสะดวกพรอม

แนะนําการเดินทางใหทาน ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมีไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี 

คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาต่ํา

กวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น โดยจะคืนเงินคาทัวรทั้งหมดใหแก

ทาน หรือทานสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไปได 

 

 
 

 

หมายเหต ุ


