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รายละเอียดการเดินทาง 

 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์จปุ้่ น – พระราชวงับุเรงนอง - เมืองไจโ้ท –  

พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ)  

L-D 

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

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัท่ี 3 สิเรียม – เจดียก์ลางน้ําเยเลพญา - ย่างกุง้ – พระนอนเจา๊ทตัจี - ตลาดสกอ๊ต –  

พระหินอ่อน –ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 

นมสัการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัด์ิสิทธข์องชาวพม่า 

พระธาตอิุนทรแ์ขวน พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตมุุเตา 

ขอพรใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดียก์ลางนํ้าเมืองสิเรียม 

เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบู + กุง้เผา + เป็ดปักก่ิง + สลดักุง้มงักร 

พิเศษ!!! ฟรีนัง่กระเชา้ข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวน 

พกัโรงแรมเรือสุดวินเทจ VINTAGE LUXURY HOTEL  

สมัผสับรรยากาศริมฝัง่แม่นํ้ายา่งกุง้ท่ีสวยงาม 

ค่าทิปเพียงท่านละ 600 บาท (รวมของหวัหนา้ทวัร)์ 
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วนัท่ีหน่ึง กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์จปุ่้น – พระราชวงับุเรงนอง -  เมืองไจโ้ท –  

                   พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมรถข้ึนพระธาต)ุ 

04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประต ู7  

สายการบิน THAI LION AIR ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีคอยอาํนวยความสะดวกเร่ืองสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  

06.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเทีย่วบินที ่SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

07.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์

ชา้กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ี

เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 

80 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา  

นําท่านนมสัการ พระพทุธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 

500 ปี หนัพระพกัตร์ไปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูป

เพื่อแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมา

น้องสาวคนสุดทอ้ง กลับพบรักกบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิด

อาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตวัของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลง

มา และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่ จึงทําให้พระพุทธรูปองค์น้ีจะมี

ลักษณะ แตกต่างจากองค์อื่นๆ นําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง 

สถานท่ีซ่ึงมีความสาํคัญต่อประวติัศาสตร์ของไทย คือ บริเวณท่ีเคย

เป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้

ถูกทาํลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กบัตองอใูนสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรกัหกัพงัท่ียงั

หลงเหลืออยู่ ทาํใหส้นันิษฐานไดว้่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้ับคาํ

สรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ครั้งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสรา้งจําลองพระราชวังและตําหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอา้งอิงจาก

พงศาวดาร จากน้ันนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่นํ้าสะ

โตง สถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรกาํลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา

ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลงัมาซ่ึงนําทพัโดยสุรกรรมาเป็นทพัหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระ

นเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพัหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพั
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ของพม่าเห็นเช่นน้ันจึงขวญัเสียและถอยทพักลบักรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะ

ถึง คิ้ มปูนแคม้ป์ เพื่อทาํการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจาํเสน้ทางชนิด

เดียวท่ีเราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน ใหท้่าน

สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนโดยการนัง่กระเช้าไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลา

ประมาณ 10 นาที บนกระเชา้ท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอด

เขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชา้ปิดทาํการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นใดก็ตามท่ี

ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางขึ้ นสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

นําท่านนมสัการ เจดียไ์จท้โีย หรือ พระธาตอุินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุด

ของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา 

แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมทาํ

ใหหิ้นกอ้นน้ีทรงตวัอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุ

อินทร์แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถา้ผูใ้ด

ไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้ม

ดัง่ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่

ประตเูหล็กท่ีเปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษท่ีเขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถ

อธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื่อปิดทององคพ์ระธาตุ

อินทรแ์ขวน) 

**หมายเหต*ุ* (กรุณาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรบั 1 คืน เพื่อนาํติดตวัขึ้ นไปบนพระธาตุ

อินทร์แขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบก

สัมภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที ่

1,000 จา๊ด ประมาณ 30 บาท) ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับความ

ตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้รกิาร 

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY 

HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

จากน้ันท่านสามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิท่ีพระ

เจดียไ์ดต้ลอดทั้งคืน 
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วนัที่สอง หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย –พระธาตมุุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ – เจดียโ์บตะทาวน ์– 

เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

** อิสระใหท้า่นทาํบุญตกับาตรตามอธัยาศยั สาํหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้

จาํหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จา๊ต ดอกไมธู้ปเทยีน ประมาณ 300-500 จา๊ต ** 

นําท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแคม้ป์  

เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับอากาศ นําท่านร่วมทาํบุญตกับาตรถวายขา้วสาร 

ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัสาํคญัมีพระสงฆ ์จาํพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้ง

วดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย 

(หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้

หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) จากน้ันนําท่าน

ชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจ

กลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุ

พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชา

สถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิสาํคญัสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการ 

ยอดเจดีย์หักซ่ึงชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอันศักด์ิสิทธ์ิ และสามารถนํา

ธูปไปคํ้ากบัยอดของเจดียอ์งคท่ี์หกัลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซ่ึง

เปรียบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดีย์

น้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดีย์

องคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของ

มอญไดอ้ย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ี

ศกัด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน้ําหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้ นล่างแต่
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ยอดฉตัร กลบัยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีรํา่ลือถึงความศกัด์ิ-สิทธโ์ดยแท ้และสถานท่ี

แห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินดํา ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ

ทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สงูท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุม

หน่ึงขององคเ์จดียเ์พื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  
 

จากน้ันนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบ

นมัสการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลักษณะท่ีสวยงามในแบบของ

มอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่

ประเทศ และเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่าน

สามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอด

สองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของ

ท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา  

จากน้ันนําทุกท่านเดินทางกลบัเมืองย่างกุง้  

นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุ

ของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอ์ินเดีย 8รูป ไดนํ้ามาเมื่อ 2,000ปีก่อน 

ในปี 2486 เจดีย์แห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลาง

องค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2

องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค์ และจารึกดิน

เผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบ

ภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบื้ องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในพระเจดีย ์ 
 

นําท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่า

และชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตาม

ความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัว่าเป็น "นัต" น้ัน มกัจะเป็นคนท่ี

เคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรง

ท่ีเรียกว่า ตายโหง ทาํใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าท่ีบา้นเมือง 

และยังคงผูกพันกับผู้คนเบื้ องหลัง ทําให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้  จึง

กลายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรักษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น 

พระเจดียอ์งคส์าํคญั 
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วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไป

ใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไป

แตะกบัน้ิวช้ีของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

คาํบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทงัพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง 

พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
 

นําท่านขา้มฝัง่ถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมนีามว่า                     

“อะมาดอว์เมี๊ ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิด

ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อ

ส้ินชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอ

พรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพ

กระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้) 

แห่งลุ่มน้ําอิระวดี เจดีย์ทองคําคู่บา้นคู่เมือง

ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี 

มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความ

สูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ 

เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมี

ทองคําโอบหุ้มอยู่ เ ป็น น้ําหนักถึง 1100 

กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร

พลอยอญัมณีลํ้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึง

ทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดีย์ช

เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหาร

โถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ลังคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระ

ประธานสาํหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบ้ชูา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดา

กองเป็นนิตย ์จะนํามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ทาํสมาธิเจริญ

สติภาวนานับลูกประคาํ และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับน

ยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ 
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(สถานท่ีสําคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออ กรบ ท่าน

สามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรา้งบารมี

และสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิด

วนัไหนก็ใหไ้ปสรงน้ําพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 

 

คํา่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ตช์าบู 

 นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรม Vintage Luxury Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 
 

วนัที่สาม สิเรียม – เจดียก์ลางนํ้าเยเลพญา - ย่างกุง้ –  พระนอนเจา๊ทตัจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน 

–ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ 

ตั้งอยู่ริมแม่น้ําย่างกุง้ท่ีเชื่อมต่อกบัแม่น้ําอิระวดี  

จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ้า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลาง

น้ําเป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม สร้างโดย

เศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ีอาณาจกัรมอญรุ่งเรือง

เมื่อประมาณพนักว่าปีมาแลว้ เชื่อกนัว่าตอนท่ี

สรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้าํการอธิษฐาน

ขอใหน้ํ้าอย่าท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมากราบ

ไหวจ้ํานวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพื้ นท่ี 

และผู้ใดมาทําบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย ์
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ขอใหท้าํการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซ่ึงทาํใหผู้ค้นเกิดความเชื่อว่าการมาทาํบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะ

ทาํใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิประดิษฐานบน

บลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคาํทองเปลวท่ีมีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะ

บนัดาลใหม้ีกินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงย่างกุง้  

นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาด

ใหญ่ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครง

เหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ นเมื่อปี 

1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และ

งดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพักตร์ท่ีงดงามเป้ือนยิ้ ม 

ดวงตาทาํจากลูกแกว้ท่ีสัง่ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตา

ดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาํใหด้วงตาดูหวาน จนถูก

เรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระ

บาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาท

ลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศ

โลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลักษณะพร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว 

ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ี

ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลาย

หลัง สินค้าท่ีจําหน่ายในตลาดแห่งน้ีมีหลากหลายชนิด เช่น 

เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งาน

แกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา 

เ ป็ น ต้น  (หา ก ซ้ื อ ส้ิ น ค้า ห รื ออัญมณี ท่ี มี ร า ค าสู ง คว ร ขอ

ใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ 

หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง 

นําท่านนมสัการ พระหินอ่อน  พระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากหินอ่อนทั้งกอ้นท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศพม่า 

พระหินอ่อนสรา้งในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนกอ้นใหญ่ท่ีสุดท่ียะไข่ จึงไดม้ีการ

แกะสลักโดยช่างฝีมือชาวเมืองมัณฑะเลย์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ พระหัตถ์ยกขึ้ นหันฝ่าพระหัตถ์ออกจากองค์  หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความ
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เจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในหอ้งกระจกติดแอร์รักษาอุณหภูมิเน่ืองจากหินอ่อนเมื่อโดนความรอ้นอาจ

ทาํใหเ้กิดรอยรา้วได ้

จากน้ันชม ชา้งเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่าโดยชา้งทั้ง 3 ตวัน้ี มีลักษณะเด่น คือ มีลักษณะผิวพรรณ

เหลืองทองอร่าม แมก้ระทัง่นัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งท่ีหาชมไดย้ากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคน

พม่าเองตามเขา้มาชมและสกัการะชา้งเผือกเหล่าน้ี ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อ

เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

19.00 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบินที ่SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
20.50 น. ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

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

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดียวเพ่ิม 

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 

30 พ.ย.–02 ธ.ค. 61 

11,500 บาท 11,000 บาท 3,500 บาท 

ธนัวาคม 2561 

01-03 ธ.ค. 61 11,500 บาท 11,000 บาท 3,500 บาท 

07-09 ธ.ค. 61 12,900 บาท 12,400 บาท 3,500 บาท 
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15-17 ธ.ค. 61 

21-23 ธ.ค. 61 

22-24 ธ.ค. 61 

11,500 บาท 11,000 บาท 3,500 บาท 

28-30 ธ.ค. 61 12,900 บาท 12,400 บาท 3,500 บาท 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 62 13,500 บาท 13,000 บาท 3,500 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 

25-27 ม.ค. 62 

11,500 บาท 11,000 บาท 3,500 บาท 

กุมภาพนัธ ์2562 

01-03 ก.พ. 62 

02-04 ก.พ. 62 
11,500 บาท 11,000 บาท 3,500 บาท 

09-11 ก.พ. 62 12,500 บาท 12,000 บาท 3,500 บาท 

15-17 ก.พ. 62 

22-24 ก.พ. 62 

23-25 ก.พ. 62 

11,500 บาท 11,000 บาท 3,500 บาท 

มีนาคม 2562 

01-03 มี.ค. 62 

02-04 มี.ค. 62 

08-10 ม.ีค. 62 

09-11 มี.ค. 62 

15-17 มี.ค. 62 

11,500 บาท 11,000 บาท 3,500 บาท 
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22-24 มี.ค. 62 

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

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 600 บาท/ท่าน *** 

 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน ไลออ้นแอร ์LION AIR (SL) 

 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ 

 ค่าที่พกั Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน  

       (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั 3 ดาว Local           

 ค่าระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรมั 

 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 

 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุ ้มครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุตํา่

กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจาํนวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัเงื่อนไขของกรมธรรม ์

/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหาร

เป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 

 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 600 บาทตอ่ลูกทวัร ์1 ทา่นตอ่ทรปิ  

อตัราน้ีไม่รวม 

อตัราน้ีรวม 
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 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอื่น ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

 ค่าธรรมเนียมนํ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรบัขึ้ นราคา 

  

 กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากท่ีไดท้าํการจอง และที่นัง่จะถูกยืนยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่าน้ัน 

 ชาํระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

  

 กรณีทาํการยกเลิกหลงัจากทาํการมดัจาํทวัรม์าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมดัจาํทั้งหมด 

เน่ืองจากบริษัทไดด้าํเนินการชาํระเงินค่าตัว๋เครื่องบินเต็มจาํนวนให้กับทางสายการบินเป็นท่ี

เรียบรอ้ย พรอ้มทั้งไดม้ดัจาํค่าหอ้งพกัเป็นจาํนวนเงิน 50 % ของราคาหอ้งพกั 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเลิกกอ่นการเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจาํนวนท่ีไดช้าํระมา 

 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์ และเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อท่านไดช้าํระเงินมัดจาํหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพม่า 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหตุ 
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 สาํหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองของประเทศ

ไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ทางบรษิัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีทีมี่ผูเ้ดินทาง 15 ทา่นขึ้ นไป(มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปกบักรุป๊) แต่ใน

กรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่นอ้ยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยืนยันการเดินทางแต่จะไม่มีหัวหนา้ทัวร์

เดินทางไปกบักรุป๊ดว้ย โดยจะมีเจา้หนา้ทีจ่ากทางบรษิัทคอยอาํนวยความสะดวกพรอ้มแนะนาํการเดินทางใหท้่าน 

ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมีไกดท์อ้งถ่ิน ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี คอยรบัที่สนามบินพม่า และ จะคอย

บรกิารทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ํา่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่

ออกเดินทางในกรุป๊นั้น โดยจะคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดใหแ้ก่ทา่น หรอืทา่นสามารถเลื่อนพเีรยีดการเดินทางออกไป 

 

 

 
  

 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 


