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รหสัโปรแกรม : 14361 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

ยา่งกุง้-หงสาฯ-สเิรยีม-พระธาตอุินทรแ์ขวน 

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดิ์สิทธข์องชาวพม่า 

พระธาตุอินทรแ์ขวน พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตุมุเตา 

ขอพรใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดียก์ลางน ้าเมืองสิเรียม 
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ช าระค่าทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ที่สนามบิน ณ วนัเดินทาง 1000 บาท/ท่าน 

รายละเอียดการเดินทาง 
วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์จปุ่้น – พระราชวงับุเรงนอง -  เมืองไจโ้ท –  

                   พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 

04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 3 ประตู 1-2  

สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสาร  

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์จปุ่้น – พระราชวงับุเรงนอง - เมืองไจโ้ท –  

พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาตุ)  

L-D 

วนัท่ี 2 หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตะทาวน์ -   

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัท่ี 3 สิเรียม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา - ยา่งกุง้ – พระนอนเจ๊าทตัจี - ตลาดสก๊อต –  

พระพุทธรูปหงาทตัจี –เจดียก์าบาเอ - ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 

http://bit.ly/2NMk5YE
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07.15 น. ออกเดินทางสู ่เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินท่ี FD251 สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD)  

 
08.00 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้

กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ี

เก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 

80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 

500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพ่ีนอ้งท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพ่ือ

แทนตนเอง และไดส้าบานไวว้า่จะไม่ขอ้งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบรกักับชายหนุ่ม

และแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลงมา และมีการ

บูรณะข้ึนมาใหม่จึงท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอ่ื์นๆ  
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น าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความส าคัญต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็น

พระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูใน

สมัยพระเจ ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู่ ท าใหส้ันนิษฐานได้ว่า

โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บัค าสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และ

เป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้ง

เสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และถูก

สรา้งจ าลองพระราชวงัและต าหนักต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู ่

เมืองไจโ้ท แหง่รฐัมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งใน

อดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไลต่ามหลงัมาซ่ึงน าทัพโดยสุ

รกรรมาเป็นทพัหนา้ พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้

คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นเชน่น้ันจึงขวญัเสียและถอยทัพกลบั

กรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เพ่ือท าการเปล่ียนเป็นรถ

ทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวน

ได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน ใหท่้านสมัผสักับประสบการณใ์หม่ในการข้ึนพระธาตุ

อินทรแ์ขวนโดยการนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 นาที บนกระเชา้ท่านจะไดส้ัมผัสกับ

บรรยากาศและวิวท่ีสวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชา้ปิดท า
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การเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตามท่ีทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เดินทางข้ึนสูพ่ระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้

เพ่ือเขา้สูท่ี่พกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

น าท่านนมสัการ เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุด

ของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหม่ินเหม่อยูบ่นหนา้ผา แต่

ชาวพม่ามกัยืนกรานวา่ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าใหหิ้น

กอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์

แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ดไดม้า

นมัสการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่

ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งค์น้ีเปิดตลอดคืนแต่

ประตูเหล็กท่ีเปิดส าหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององค์เจดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถ

อธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององคพ์ระธาตุอินทร์

แขวน) 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส  าหรับ 1 คืน เพ่ือน าติดตัวข้ึนไปบนพระธาตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ท่ี 

1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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 เขา้สูพ่กัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 

 

วนัที่สอง หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ – เจดียโ์บตะทาวน์ – 

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

** อิสระใหท่้านท าบุญตกับาตรตามอธัยาศยั ส  าหรบัอาหารท่ีจะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้

จ  าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 300-500 จา๊ต** 

น าท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรบั

อากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านรว่มท าบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากวา่ 500 รูป อีกทั้งวดัน้ียงั 

เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด ปากกา 
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ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยไดเ้ช่นกัน) จากน้ันน าท่านชม 

เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่า

มีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กวา่ 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 

1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมัสการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญและ

ชาวพม่าเชื่อกนัวา่เป็นจุดท่ีศักด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค ้ากับยอดของ

เจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุง่เรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จ

พระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะ

ของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพ้ืนล่างแต่

ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ลือถึงความศักด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ี

แห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือ

ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า สว่นปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุม

หน่ึงขององค์เจดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชา

ควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  

จากน้ันน าท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 

กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ีสวยงาม

ในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือ

ของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด
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ของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยงั

สามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเชน่ ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้  

น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ได้

น ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์หง่น้ีถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค า

บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผา

ภาษาบาลี และตวัหนังสือพราหมณอิ์นเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนั

งดงาม และมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" 

หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัวา่เป็น "นัต" น้ัน มักจะเป็น

คนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกว่า ตายโหง  ท าให้

วิญญาณยงัมีความหว่งใยในภาระหนา้ท่ีบา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบ้ืองหลงั ท าใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่

ได ้จึงกลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เชน่ พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไป

ใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไป

แตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง 

พุทธงั ธมัมัง สงัฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 

น าท่านขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าวว่า นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรทัธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รกัษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเม่ือส้ินชีวิตไป

กลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้ันมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 
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หา้มคนอ่ืนไดย้ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้น าท่านนมสัการ พระ

มหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแหง่เมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยา่งกุง้) 

 

 แหง่ลุม่น ้าอิระวดี เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุด

ของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เม่ือกวา่ 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดา

กองมีทองค าโอบหุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโลกรมั ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชรพลอยอัญมณีล ้าค่า 

กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรง

ศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรง

ปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดบักระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบ

ไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอัน

เป็นหนทางสูก่ารหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประค า และบา้งเดิน

ประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้

เห็นแสงสีต่างกนัออกไป เชน่ สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดา

กอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพร

จากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองค์เจดียย์งัมีพระ

ประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะ

เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 
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วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา 
หนูหาง

ยาว 
หนูหางสั้น พญานาค 

 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มังกร + เป็ดปักก่ิง 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Vintage Luxury Hotel โรงแรมเรือ  

 

วนัที่สาม สิเรียม – เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา - ย่างกุง้ –  พระนอนเจา๊ทตัจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปห

งาทตัจี –เจดียก์าบาเอ - ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่

ริมแม่น ้ายา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี  

จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางน ้า 
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เป็นท่ีสกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเม่ือประมาณพนักว่าปี

มาแลว้ เช่ือกนัวา่ตอนท่ีสรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ าการอธิษฐานขอใหน้ ้าอยา่ท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมา

กราบไหวจ้ านวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพ้ืนท่ี และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้ าการคา้

เจริญกา้วหนา้ทุกคน ซ่ึงท าใหผู้ค้นเกิดความเชื่อวา่การมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์หง่น้ี จะท าใหก้ารคา้การ

ขายเจริญรุง่เรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิประดิษฐานบนบลัลงักไ์มแ้กะสลกั

ปิดทองค าทองเปลวท่ีมีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามีความเชื่อวา่จะบนัดาลใหมี้กินมีใชไ้ม่

ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้  
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น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่

ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สรา้งข้ึนเม่ือปี 

1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือนยิ้ ม 

ดวงตาท าจากลกูแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน 

จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระ

บาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมี

ลกัษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

 

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยท่ียงั

เป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี

หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อัญมณี 

หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือสิ้ นคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงิน

ดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์  

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจ ีซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า มีความสูง

ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรง

เป็นโลหะ สว่นเครื่องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบ

มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก    
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จากน้ัน น าท่านชม เจดียก์าบาเอ เป็นเจดียท์รงกลม สูง 34 เมตร สรา้งข้ึนเม่ือปี 1952 เพ่ือท าการ

สงัคายนาพระไตรปิฎกครั้งท่ี 6 เป็นเจดียท่ี์มีความ

สวยงามและแปลกตา ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของ

พระอัครสาวกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือ

พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร จะมีทางเขา้

ทั้งหมดหา้ดา้น ทุกดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐาน

อยูบ่นฐานทกัษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองค าองค์

เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา้

ทั้ง 28 องค์ ท่ีอุบัติ ข้ึนในโลกน้ี  ส่วนพระพุทธรูป

องค์พระประธานท่ีอยู่ขา้งในหล่อดว้ยเงินบริสุทธ์ิมี

น ้ าหนัก กว่า 500กิโลกรัม และ เขา้ร่วมพิธีเทิน

พระธาตุเพ่ือความเป็นสิริมงคล  จากน้ันชม ชา้งเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่าโดยชา้งทั้ง 3 ตัวน้ี มี

ลกัษณะเด่น คือ มีลกัษณะผิวพรรณเหลืองทองอรา่ม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือวา่เป็นชา้ง

ท่ีหาชมไดย้ากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพม่าเองตามเขา้มาชมและสกัการะชา้งเผือกเหลา่น้ี  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพ่ือเดินทางกลบัสูป่ระเทศไทย  
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19.25 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) เที่ยวบินท่ี FD258 

21.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิม่ 

ตลุาคม 2562 – กุมภาพนัธ ์2563 

04-06 ต.ค. 62 11,555 บาท  11,055 บาท 3,900 บาท 

11-13 ต.ค. 62 14,555 บาท  14,055 บาท 3,900 บาท 

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 

11,555 บาท  11,055 บาท 3,900 บาท 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตั ววดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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05-07 ธ.ค. 62 

06-08 ธ.ค. 62 
14,555 บาท  14,055 บาท 3,900 บาท 

07-09 ธ.ค. 62 

08-10 ธ.ค. 62 
13,555 บาท  13,055 บาท 3,900 บาท 

13-15 ธ.ค. 62 11,999 บาท  11,499 บาท 3,900 บาท 

14-16 ธ.ค. 62 11,555 บาท  11,055 บาท 3,900 บาท 

20-22 ธ.ค. 62 11,999 บาท  11,499 บาท 3,900 บาท 

21-23 ธ.ค. 62 11,555 บาท  11,055 บาท 3,900 บาท 

28-30 ธ.ค. 62 

29-31 ธ.ค. 62 
14,555 บาท  14,055 บาท 3,900 บาท 

30-01 ม.ค. 63 

31-02 ม.ค. 63 
16,555 บาท  16,055 บาท 3,900 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 

11,555 บาท  11,055 บาท 3,900 บาท 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วนัเดินทาง 2,900 บาท ** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถิ่น/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย *** 

ช าระค่าทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ที่สนามบิน ณ วนัเดินทาง 1000 บาท/ท่าน 
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 ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน AIR ASIA (FD) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกั Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

       (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั 3 ดาว Local เท่าน้ัน) 

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ารถข้ึนพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกันภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

อตัราน้ีรวม 
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รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกันภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกันภยัอายุต า่

กวา่ 6 ปี หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์

/ สว่นในกรณี ผูเ้อาประกันภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

 

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายสว่นตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขับรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ตามที่ระบุในโปรแกรม ช าระ ณ วัน

เดินทางที่สนามบินดอนเมือง 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเรง่ด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

  

 กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้ าการจอง และท่ีนัง่จะถูกยืนยนัเม่ือไดร้บัค่ามดัจ าแลว้เท่าน้ัน 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 30 วนัก่อนการเดินทาง  

  

 กรณีท าการยกเลิกหลงัจากท าการมดัจ  าทวัรม์าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมัดจ  าทั้งหมด 

เน่ืองจากบริษทัไดด้ าเนินการช าระเงินค่าตั ววเครื่องบินเต็มจ  านวนใหก้บัทางสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

พรอ้มทัง้ไดม้ดัจ  าค่าหอ้งพกัเป็นจ  านวนเงิน 50 % ของราคาหอ้งพกั 

 ยกเลิกหลังจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน้่อยกวา่ 30 วนั ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจ านวนที่ไดช้ าระมา 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวร ์และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ

อตัราน้ีไม่รวม 
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 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

 ส าหรบั ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป(มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปกับกรุป๊) แต่ใน

กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่น้อยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยืนยันการเดินทางแต่จะไม่มีหัวหน้าทัวร์

เดินทางไปกับกรุป๊ดว้ย โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีจากทางบริษัทคอยอ  านวยความสะดวกพรอ้มแนะน าการเดินทางใหท่้าน 

ณ สนามบินท่ีเมืองไทย และจะมีไกดท์อ้งถิ่น ท่ีพูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรับท่ีสนามบินพม่า และ จะคอย

บริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่

ออกเดินทางในกรุป๊น้ัน โดยจะคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดใหแ้ก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไป

ได ้

 


