
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการทวัร์ 

วนัท่ี รายการ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พกั 

1 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – ยา่งกุ้ง – พระนอนตาหวาน  – เจดย์ีโบตาทาวน์ – 

เทพทนัใจ – สก๊อตมาร์เก็ต – พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
   

ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเทา่ 

2 
ยา่งกุ้ง – หงสาวด ี– เจดีย์ไจ้ปุ่ น – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวงับเุรงนอง – 

นัง่กระเช้า – พระธาตอุินทร์แขวน 
   

ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเทา่ 

3 
พระธาตอุินทร์แขวน – หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลยีว – 

ยา่งกุ้ง – กรุงเทพฯ 
   ---- 

  : ย่างกุ้ง หงสาวด ีพระธาตุอนิทร์ 3วัน 2คืน 
สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธ์ิสูงสุดแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง: พระธาตุมุเตา : พระธาตุอินทร์แขวน 
 

 พระนอนตาหวาน : เทพทนัใจ เจดีย์โบตาทอง : ตลาดสก๊อต : มหาเจดีย์ชเวดากอง : พระธาตมุเุตา : เจดีย์ไจ้ปุ่ น 
(พระนัง่ 4 ทิศ) : พระราชวงับเุรงนอง : พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว : พระธาตอุินทร์แขวน  
 อิ่มอร่อยกบัเมนพูเิศษ !!  เป็ดปักก่ิงย่างชัน้ดี // สลดักุ้งมงักร รสเด็ด // กุ้ งแม่นํา้ย่าง  



ก าหนดการเดนิทาง       เดก็ต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเดก็ 

  
 

วนัแรก       กรุงเทพฯ (สวุรรณภมูิ) – ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทนัใจ – ตลาดสก๊อต – 
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้า

หมายเลข 7 สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาน์เตอร์เช็คอิน (N)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่น ในการตรวจเช็คเอกสารสมัภาระและท่ีนัง่ก่อนออกเดินทาง 

10.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบนิ 8M336  
**มีอาหารวา่งบริการพร้อมเคร่ืองด่ืม** 
11.00 น. เดนิทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
 สนามบนิยา่งกุ้งตัง้อยู่ทางทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุ้ง 15 กิโลเมตร   
(เวลาท้องถ่ินท่ีพมา่ช้ากว่าไทยคร่ึงชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ

วนัเดินทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ทา่น 

ทา่นละ 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่ 2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

ราคาเด็กไมเ่สริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่2ทา่น+1เด็ก 

ทา่นละ 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
ทา่นละ 

13-15 เมษายน 2562 
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 13,900 บาท 13,900 บาท 4,000 บาท 

3-5 พฤษภาคม 2562  
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

18-20 พฤษภาคม 2562  
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

14-16 มิถนุายน 2562  
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

12-14 กรกฎาคม 2562  
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

27-29 กรกฎาคม 2562  
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

10-12 สิงหาคม 2562  
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 

13-15 กนัยายน 2562  
8M336 10.15-11.00 // 8M331 16.30-18.15 13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 3,500 บาท 



ศลุกากรแล้ว นําทา่นเดนิทางสูต่วัเมืองยา่งกุ้งโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1) 
 พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สร้างขึน้เม่ือปี 
พ.ศ.2442 และแล้วเสร็จสมบรูณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพมา่นามวา่  
“โบตา” และได้รับการบรูณะสร้างใหม ่ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยูอ่ยู่ในตวัเมืองยา่งกุ้ง คนไทย
สว่นใหญ่รู้จกัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาท่ีสวยงามแล้ว  
ยงัมีขนตาท่ีงอนงาม สว่นลกูนยัน์ตา ทําด้วยแก้วท่ีสัง่ผลิตเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ทําให้มองดแูล้วเหมือนมีชีวิตราวกบัมีนํา้
หลอ่เลีย้งอยูภ่ายใน ใต้พระบาทท่ีวางไว้ไมเ่สมอกนันัน้มีการวาดลวดลายสวยงามวา่ด้วยสิ่งท่ีเป็นมงคล ประกอบด้วย ธรรมจกัร 
มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทัง้ 3 คือเคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เคร่ืองหมาย 21 ประการ แสดงถึงสตัว์โลก 
และเคร่ืองหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเคร่ืองหมายพระเจ้าจกัรพรรดริวมอยูใ่นนัน้ด้วย 
 เจดีย์โบตาทาวน์ // เจดีย์โบตาทาวน์ แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมีความ
เช่ือเลา่ตอ่ๆกนัมาวา่เม่ือประมาณ 2,000 ปีท่ีแล้วพระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ 
ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารีริกธาต)ุ ท่ีอนั
เชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่น้องอญัเชิญมาทางเรือและมาขึน้ฝ่ังเมือง
ตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี ้เพ่ือนําไปบรรจไุว้ท่ีมหาเจดีย์ชเวดากอง และ
ทรงบรรจเุส้นพระเกศาธาตไุว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี ้วนัเวลาผ่านไป ได้มีการบรูณะ
ซอ่มแซมเจดีย์ ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึง่ปรากฏวา่ ไปพบ
ของมีคา่หลายอยา่งภายในเจดีย์ จงึสร้างโครงสร้างใหม่ขึน้มาในปี พ.ศ.2496 
และได้นําพระเกศาธาต ุมาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพ่ือให้พทุธศาสนิกชนได้สามารถมองเห็นเส้นพระเกศาธาตไุด้ ภายใน
เจดีย์เป็นสีทองอร่ามสวยงาม และมีทางเดนิภายในเจดีย์ให้สามารถเดนิชมความสวยงามของเจดีย์อีกด้วย  
 นัตโบโบยี//เทพทันใจ ซึง่เป็นหนึง่ในนตัท่ี 
ชาวพมา่นบัถือมากท่ีสดุซึง่ชาวพมา่รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชูา ด้วยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนา
ทนัใจการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพ่ือขอสิ่งท่ีตนปรารถนา 

วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจ  
จะมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้บริการเร่ืองของสกัการะอยูด้่านหน้าของวดั  
ซึง่จะประกอบไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแหง่ชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉตัรกระดาษ ดอกไม้ ซึง่สิ่งของเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีนิยม นํามา
ถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมนํา ธนบตัร 2ใบ ม้วนเป็นกรวย ซ้อนกนั 2 ใบ นําไปเสียบไว้ในมือของเทพทนัใจข้างท่ีชี ้
ตรงมา โดยเอาหน้าผากแตะไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพร้อมอธิษฐาน ตามสิ่งท่ีตนเองปรารถนา  
เม่ือเสร็จแล้วจงึดงึนําธนบตัรออกมา 1 ใบ เพ่ือความเป็นสิริมงคล  
 (วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพียงข้อเดียวที่ท่านอยากจะได้มากที่สุด)  

http://travel.mthai.com/world-travel/71906.html


 

 เลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ณ ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอยา่งว่าตลาดโบยกออง
ซาน เป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในพมา่เป็นศนูย์รวมของฝากทกุชนิด อาทิ
เชน่ เสือ้ผ้า ของท่ีระลกึตา่งๆ เคร่ืองเงิน, อญัมณี , ไม้แกะสลกัพระพทุธรูป เทวรูป
ท่ีทําด้วยไม้จนัทน์, เคร่ืองแกะสลกั, เคร่ืองลงรักปิดทองตา่งๆ, ถ้วยชามกงัไสจีน
โบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกนัเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหมลาย
ตา่งๆ  (**ช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลากสก๊อตปิดนะคะ**) 
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 (พระธาตปุระจําปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพมา่) 
เป็นเจดีย์ทองคําสีทองเหลืองอร่าม อยูบ่นเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara Hill) 
นานเกือบ 2,500 ปี มีตํานานเลา่วา่ เจดีย์ชเวดากองเกิดขึน้ตัง้แตพ่ทุธกาล เม่ือ
สองพ่ีน้องตะปสุสะและภลัลิกะ เดนิทางไปค้าขายท่ีอินเดียและเกิดความเล่ือมใส
ในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอบุาสกคูแ่รกในพระพทุธศาสนา 
พระพทุธเจ้าจงึประทานเส้นพระเกศาให้ 8 เส้น ทัง้สองจึงนํากลบัมาประดิษฐาน
ท่ีเมืองยา่งกุ้งหรือเมืองอสิตนัชนะ โอกาละในอดีต และบรรจใุนเจดีย์สงูเพียง 9 
เมตรท่ีทําจาก ทอง เงิน ดีบกุ ทองแดงตะกัว่ หินออ่น และเหล็ก ตอ่มาพระเจ้า
แผน่ดนิเมืองมอญและพมา่หลายองค์ได้เสดจ็มาบรูณะและก่อเจดีย์ใหม่ครอบ
เจดีย์ถึง 7 ครัง้ เชน่ พระนางชินซอว์บ ู(Queen Shin Sawbu) แหง่หงสาวดี ได้
ถวายทองคําแท้เทา่นํา้หนกัพระองค์ตีเป็นแผน่ทองหุ้มองค์พระธาตไุว้ สว่นพระ
เจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) ราชบตุรเขยของพระองค์ สว่นในพระเจ้ามินดง
แหง่มณัฑะเลย์ก็ทรงบรูณะยอดฉัตรใหมแ่ทนยอดฉัตรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว ทําให้ปัจจุบนัเจดีย์ชเวดากอง
มีความสงูถึง 122 เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉัตรนัน้ประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีคา่มหาศาลสามารถมองเห็นแวว
วาวได้อยา่งชดัเจนในยามค่ําคืน 
******************************************************************************** 
การเท่ียวชมเจดีย์ชเวดากองนัน้สามารถมาได้ทัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน โดยรอบฐานเจดีย์มีบนัไดและประตใูห้เลือกเดนิ
ขึน้ลงได้ 4 ทิศคือ เหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดีย์ชเวดากองยามกลางวนัวา่
สวยแล้ว ยามแสงกลางคืนนัน้อร่ามงามยิ่งกวา่ สมกบันํา้หนกัทองคําท่ีห่อหุ้มองค์เจดีย์อยู ่1,100 กิโลกรัม และเป็นท่ีมาของ
ความหมายชเวดากองท่ีแปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด้่านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์
เป็นลานกว้างท่ีกษัตริย์ทกุพระองค์ของพมา่ต้องมาขอพร ปัจจบุนัเป็นจดุท่ีผู้คน
นิยมมากราบไหว้บชูาเจดีย์ชเวดากองโดยคกุเขา่หนัหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ สวด
มนต์ตัง้ใจอธิฐานเพ่ือขอให้ได้ในสิ่งท่ีปรารถนา  
นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ รวม 8 



องค์  ทา่นสามารถสรงนํา้พระประจําวนัเกิดของตวัเองได้ตามจดุ โดยแตล่ะจดุจะมีป้ายแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณ์ประจําวนัเกิดเป็นรูปปัน้สตัว์ประจําวนัเกิดให้อยา่งชดัเจน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เย็น  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 2) เมนเูป็ดปักก่ิง+สลดักุ้งมงักร 

  PACIFIC HOTEL หรือเทียบเทา่ 
** เพื่อความสะดวกในการขนย้าย ควรเตรียมเสือ้ผ้าและของใช้ส่วนตัวใส่กระเป๋าใบเล็ก ส าหรับค้าง 1 คืน บนพระ

ธาตุอินทร์แขวน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้บนรถบัส** 

วนัท่ีสอง       ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่ น – วดัไจ้คะวาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตมุเุตา) –  
พระราชวงับเุรงนอง – พระธาตอุินทร์แขวน (นัง่กระเช้า) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 3) 

 เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ) หงสาวดีอยูห่า่งจาก
เมืองยา่งกุ้ง ประมาณ 80 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของพมา่มาก่อน
ตัง้อยูใ่กล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพมา่ซึง่อยูท่างใต้ของ เมือง
แปร  เมืองคงั ยะไข ่องัวะ พกุาม เขตหงสาวดี เป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนใน
อดีตก่อนท่ีพระเจ้าตะเบง็ชะเวตีจ้ะยึดครองได้ ในปี พ.ศ. 2082 เมืองหงสาวดี
เจริญรุ่งเรืองสดุขีดในรัชสมยัของพระเจ้าบเุรงนอง  
หงสาวดี หรือ พะโค มีตํานานเลา่วา่ เมืองพะโคเดมิเป็นเกาะเล็ก ๆในอา่วเมาะ
ตะมะ เม่ือครัง้พระพทุธเจ้าเสดจ็มาท่ีน่ี มีหงส์คูต่วัผู้และตวัเมีย ได้เห็นพระพทุธเจ้าเสดจ็มา จงึต้องการท่ีจะเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า 
และเล็งเห็นเกาะเล็กๆท่ีน่ี จงึบนิมาเกาะ แตพื่น้ท่ีเกาะ ก็เล็กเสียจนมีท่ีพอให้หงส์ร่อนลงมาพกัได้เพียงแคต่วัเดียวเทา่นัน้ หงส์
เพศเมียจงึต้องอาศยัเกาะอยู่บนหลงัของหงส์ตวัผู้  และพระพทุธเจ้าได้ตรัสกบัหงส์คูนี่ว้่า ตอ่ไปภายภาคหน้าพืน้ท่ี ท่ีเจ้ายืนอยูน่ัน้
จะกลายเป็นพืน้ท่ี ท่ียิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองดัง่คําทํานายของพระพทุธเจ้าเม่ือรัชสมยัของพระเจ้าบเุรงนอง เมืองบะโก ก็ได้

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อตุตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธงั สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธสัสะต ิทตุยิัง โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตโุย 
ธสัสะต ิตตยิงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธสัสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

อหงั วนัทามิ ตรุะโต อหงั วนัทามิ ธาตโุย อหงั วนัทามิ สพัพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วันเกิด  อาทติย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไมมี่งา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



รุ่งเรืองและเป็นเมืองทา่ท่ีสําคญัของประเทศพมา่ จนถึงปัจจบุนัเม่ือเดินทางถึงเมือง หงสาวดีจะสงัเกตเห็นหงส์สองตวัซึง่อาศยั
อยูบ่นหลงัของหงส์ตวัผู้  และเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหงสาวดี  
 เจดีย์ไจ้ปุ่น พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสร้างขึน้ในปี 1467 พระเจดีย์ก่อเป็นแกน
ทบึรูปทรงส่ีเหล่ียมอยูต่รงกลาง มีพระพทุธรูปนัง่สงู 30 เมตรประดษิฐานอยูส่ี่ทิศ 
แทนองค์สมเดจ็พระสมณโคดม (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระอดีตพทุธ
เจ้าอีกสามองค์ อนัได้แก่ พระโกนาคมน์ (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศใต้) พระกกุ
สนัธะ (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก) พระกสัสปะ (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศ
ตะวนัตก) ซึง่พระพทุธรูปกสัสปะนัน้ชํารุดผพุงัมาก เน่ืองจากเกิแผน่ดนิไหวในปี 
1930 และได้บรูณะขึน้ใหมเ่ม่ือ พ.ศ.2019 มีตํานานวา่ เจดีย์ไจ้ปุ่ น สร้างโดยส่ี
สาวพ่ีน้องท่ีอทุิศตนให้กบัพระพทุธศาสนาสร้างพระพทุธรูปแทนตนเอง และ
สาบานตนและให้คํามัน่สญัญาไมข้่องแวะกบับรุุษเพศ ตอ่มาน้องคนสดุท้องได้
ผิดคําสญัญา จงึเกิด อาเพส ฟ้าฝ่าองค์พระพทุธรูปตวัแทนองค์น้องพงัทลายลงมา แม้แตห่ากมีการซ่อมแซมบรูณะ มาแล้ว
หลายตอ่หลายครัง้แล้ว ก็ยงัไมเ่คยสมบรูณ์ 
 เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ โบราณสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิในใจกลางเมืองหงสาวดี ซึง่ได้
บรูณะขึน้โดยพระเจ้าบเุรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์)เพ่ือบรรจพุระทนัตธาตขุอง 
พระพทุธเจ้า เพ่ือเสริมบารมี อนัถือวา่เป็นพระเจดีย์ท่ีสงูท่ีสดุในประเทศพมา่  
มีตํานานอยูว่่า เม่ือนายวานิชพ่ีน้องนามวา่มหาศาลกบัจลุศาเดนิทาง
กลบัมาจากอินเดีย ทัง้สองได้อนัเชิญพระเกศธาตขุองพระพทุธองค์มาด้วยสอง
เส้น เม่ือกลบัมาถึงบ้านเกิดจึงได้สร้างสถปูเล็กๆ ทวา่ก็ได้มีการสร้าเสริมองค์
เจดีย์ให้ใหญ่ขึน้อีกหลายตอ่หลายครัง้จากกษัตริย์ท่ีปกครอง(ปัจจบุนัมีความสงู
ถึง 114 เมตร) ด้วยความศกัดิส์ิทธ์ิของเจดีย์ชเวมอร์ดอร์จนเป็นท่ีเล่ืองลือ 
ก่อให้เกิดความเล่ือมใสศรัทธาจากชาวมอญและพมา่ ทําให้เจ้าชายตะป่ินชเวตีที้
มีพระชนมายไุด้ 14 พรรษา ทรงเลือกเจดีย์ชเวมอร์ดอร์เป็นสถานท่ีทําพิธีเจาะพระกรรณตามราชประเพณีก่อนขึน้ครองราช
บลัลงัก์ทัง้ๆท่ีรู้อยูว่า่หงสานัน้คือเมืองมอญแตพ่ระองค์ก็บกุตะลยุเข้าไปยงัองค์พระธาตพุร้อมด้วยทหารกล้าจํานวน 500 นาย 
ชนิดท่ีศตัรูคาดไมถ่ึง แถมยงัฝ่าวงล้อมกลบัเมืองตองอโูดยปลอดภยัและเม่ือพระองค์ยดึเมืองหงสาได้จงึรับสัง่ให้ย้ายราชธานี
จากตองอมูาอยูใ่ต้ร่มเงาพระธาตอุนัศกัดิส์ิทธ์ิแหง่นีก้่อนออกทําศกึคราใด ก็จะเสดจ็มาสกัการะองค์พระธาตทุกุครัง้ไมใ่ชแ่คพ่มา่
เทา่นัน้ท่ีมีความศรัทธาตอ่เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ในสมยัท่ีสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชของไทยเสดจ็ไปเป็นตวัประกนัท่ีเมืองหงสาวดี
ก็ทรงมาสกัการะพระธาตอุยู่เสมอ ทัง้นีใ้นปี ค.ศ.1930 ได้เกิดเหตกุารณ์แผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ ทําให้ยอดพระธาตหุกัพงัลงมา 
ก่อนจะได้รับการบรูณปฎิสงัขรณ์จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1954 สว่นยอด พระธาตอุงค์เดมิท่ีหกัลงมาได้ถกูนําไปประดษิฐานไว้ข้าง
องค์พระเจดีย์เพ่ือให้พทุธศาสนิกขนได้กราบไหว้บชูาพระธาตแุละพระพทุธรูปตามปกตกิ่อน จากนัน้คอ่ยนําธูปอีกชดุไปปักบน
ร่องอิฐของยอดพระธาต ุเพ่ือให้อายยืุนและคํา้จนุพระพทุธศาสนา 
 

 พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสดุขีดในรัชสมยัของพระเจ้าบเุรง
นอง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวงับเุรงนองขึน้ในปีพ.ศ. 2109 ช่ือ กมัโพชธานี 
เพ่ือใช้เป็นศนูย์กลางทางการปกครองและใช้ออกวา่ราชการ สร้างโดยเกณฑ์ข้า



ทาสจากเมืองขึน้ตา่งๆ โดยหนึง่ในนัน้มีเมืองเชียงใหมแ่ละอยธุยารวมอยู่ด้วยจนถึงสมยัพระเจ้านนัทบเุรงท่ีครองราชย์ ภายหลงั
พระเจ้าบเุรงนองสิน้พระชนม์พระเจ้านนัทบเุรงจึง่ขึน้ครองราชย์ก็ได้ถกูศตัรูยกกองทพัมาตีหงสาวดีจนย่อยยบัเมืองถกูทําลาย
โดยพวกยะไขแ่ละตองอ ูจนถึงเวลานีว้นัเวลาผา่นไปกวา่ 400 ปี สิ่งท่ีรัฐบาลพมา่ทําได้คือขดุเอาซากเสาขึน้มาเก็บ และสร้าง
พระราชวงัเลียนแบบของเดมิทบัลงไป ตวัอาคารสร้างใหม่มี 2 สว่น สว่นแรกเรียกวา่ “กามโบสะตาหริ” หรือ“กมัโพชธานี” เป็น
สว่นท่ีเอาไว้วา่ราชการ และส่วนท่ี 2 คือ “บลัลงัก์ผึง้”เป็นสว่นท่ีบรรทม แตด้่วยความท่ีรัฐบาลพมา่สร้างเลียนแบบจากของจริง 
ทําให้พระราชวงับเุรงนองท่ีเป็นสีเหลืองทอง (**ช่วงเทศกาลสงกรานต์พระราชวังบุเรงนองปิดไม่ให้เข้าชมนะคะ**) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 4)… เมนกูุ้ งแมนํ่า้ยา่ง 1 ตวัตอ่ทา่น 

 คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ้เท่ียว)ระหวา่งทางผา่นสะพานแม่น า้สะโตง  ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง ถึง คิมปูนแค้มป์ หยดุพกัเปล่ียนรถเป็น
รถบรรทกุหกล้อ เพ่ือขึน้ บนภเูขาไจ้เท่ียว (ใช้เวลาเดนิทางจากบริเวณนี ้
ประมาณ 45 นาที  เพ่ือตอ่ขึน้กระเช้า)    **ราคารวมน่ังกระเช้าขาขึน้ถงึขา
พระธาตุอินทร์แขวน** ทา่นจะได้สมัผสัทศันียภาพป่าเขานํา้ตกและลําธารอนั

สวยงามสองข้างทางพร้อมสมัผสัอากาศเย็นซึง่จะคอ่ยๆ เย็นขึน้เร่ือยๆ เพราะเรา
กําลงัเดนิทางสูท่ี่สงู                                                                                                            
เดนิทางถึง โรงแรมท่ีพกั KYAITHIYO HOTEL หรือ เทียบเทา่  
นําทา่นเช็คอิน จดัการเก็บสมัภาระเข้าท่ีพกัให้เรียบร้อย  
หลงัจากนัน้นําทา่นขึน้นมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตอิุนทร์แขวนนี ้
นบัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสงูสดุของพทุธศาสนิกชนชาว พม่า พระเจดีย์ไจ้ที
โย (พระธาตอิุนทร์แขวน) อยูส่งูจาก  ระดบันํา้ทะเล 1,200 เมตร สาเหตท่ีุคนไทย
เรียกพระธาตอิุนทร์แขวน ก็เพราะมีการเล่าต่อๆกันมาว่าพระอินทร์เป็นคนนํา
ก้อนหินนีม้าวางไว้ให้ ไจ๊ทีโย ในภาษามอญแปลว่า หินรูปหวัฤาษี ตามตํานาน
เล่าว่า พระพุทธเจ้าได้ประทานพระเกศาแก่เหล่าฤาษีเพ่ือให้พุทธศาสนิกชน
สักการะ ฤาษีแต่ละคนก็นําไปบรรจุในเจดีย์ต่างๆ แต่มีฤาษีตนหนึ่งแอบเก็บ
เอาไว้เองโดยซ่อนไว้ ในมวยผมเม่ือเวลาผ่านไป เม่ือถึงคราวฤาษีต้องละสงัขาร 
จึงมอบพระเกศานีใ้ห้แก่พระเจ้าติสสะและสัง่ไว้ว่า จะต้องบรรจุลงในก้อนหินท่ีมีรูปร่างคล้ายศรีษะของตน เม่ือพระอินทร์ทราบ
เร่ืองก็เลยชว่ยพระเจ้าติสสะหาก้อนหินก้อนนีโ้ดยนําขึน้มาให้จากใต้มหาสมทุร แล้วไปวางไว้ท่ีหน้าผา และอีกความเช่ือนึงเช่ือว่า
เป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของ กวีซีไรส์ ปีพทุธศกัราช 2534 มาลา คําจนัทร์ ท่ีแตง่วรรณกรรมเร่ือง “เจ้าจนัทร์ผมหอม นิราศพระ
ธาตอิุนทร์แขวน ทา่น  จะได้สมัผสักลิ่นอายพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและบรรยากาศ ธรรมชาติท่ีสดช่ืน และบริสทุธ์ิทัว่บริเวณ
อันกว้างขวาง  ของลานพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งให้ท่านได้ด่ืมด่ํากับธรรมชาติ และนมัสการข อพรจากพระธาตุอินทร์แขวนอัน
ศกัดิส์ิทธ์ิ 
ชว่งเวลาท่ีดี : ไหว้ได้ตลอดทัง้ปี แตใ่นยามราตรี ท่ีมีแสงสีทองนวลตา เป็นความงดงามท่ียากเกินบรรยาย จงึมีนกัทอ่งเท่ียวท่ี
นิยมชมชอบการถ่ายภาพ เดินหามมุสวยๆ ผู้ชายเข้าไปปิดทองข้างในได้-สว่นผู้หญิงให้รออยูด้่านนอก 
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้ปิดทองได้ถึงเวลา 22.00 น. 

http://travel.mthai.com/world-travel/72184.html


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เย็น  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 5) 

 KYAITHIYO HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม       พระธาตอุินทร์แขวน (นัง่รถ) – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเหลียว –  ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 6) 

ลงจากเขาไจ้เทียวโดยรถบรรทกุ **ไมร่วมกระเช้าขาลงจากไจ้เทียว** เพ่ือเปล่ียนรถบสัคนัเดมิกลบัสูเ่มืองหงสาวดีตามเส้นทาง
เดมิและตลอดสองข้างทางท่านจะได้เห็นทิวทศัน์อนังดงามยามเช้าวิถีการดํารงชีวิตของชาตพิมา่เม่ือถึงหงสาวดี 
 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพทุธรูปไสยาสน์ท่ีมีความยาว 60 เมตร 
สงู 17 เมตร สร้างขึน้โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ในสมยัมอญเรืองอํานาจ มีพทุธ
ลกัษณะงดงาม ลกัษณะพระบาทเหล่ือมพระบาทตา่งจากพระพทุธไสยาสน์ของ
ไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนัด้านหลงัพระองค์มีภาพวาดท่ีสวยงามเม่ือครัง้
ก่อนพระพทุธรูปองค์นีถ้กูปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทา่มกลาง
ป่ารกจนถึงปี พ.ศ. 2424 เม่ือองักฤษสร้างทารถไฟสาย 3 พมา่จงึได้พบพระนอน
องค์นี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพมา่ได้รับเอกราชก็มีการบรูณะ ปฏิสงัขรณ์ใหม ่โดยทาสี และปิดทองใหมจ่นกลายเป็น
พระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจบุนัอีกทัง้ยงัสามารถเลือกซือ้ของฝากอาทิ ไม้แกะสลกั เรือสําเภาไม้จนัทร์หอม  ผ้าปักพืน้เมือง ผ้า
พิมพ์ลาย ผ้าพืน้บ้าน ฯลฯ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 7) 

 กลบัสู ่เมืองย่างกุ้ง  มุง่หน้าสูส่นามบิน มิงกะลาดง ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 1.5 ชัว่โมง 
14.30 น.   คณะเดนิทางถึงสนามบนิ ย่างกุ้ง  
16.30 น.   ออกเดนิทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิ สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เท่ียวบนิท่ี  8M331 
18.15 น.   เดนิทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมูิ)  โดยสวสัดภิาพ 

  SPiRiT OF  MYANMAR  
อัตราค่าบริการรวม 

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีสนามบนิ ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่นํา้หนกัสมัภาระในการเดนิทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
คา่ท่ีพกัตามระบใุนรายการพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบหุรือเทียบเท่า 
คา่อาหารตามท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินพมา่ 
คา่รถรับ-สง่ตามสถานท่องเท่ียวท่ีระบตุามรายการ 



คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบอุยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยู่ตอ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ 
คา่นํา้หนกัสมัภาระนํา้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามท่ีระบไุว้  
คา่ใช้จา่ยสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบ ุเชน่ มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสิร์ฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการ 
คา่ทําหนงัสือเดนิทาง คา่วีซา่ตา่งชาตแิละคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบส่วนตวั 
คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบไุว้ตามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%  
คา่ทิปท่ีระบไุว้ ชดัเจน สําหรับ หวัหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ ท่านละ 200 บาท/วนั/ท่าน ( 200*3วนั = 600 บาท/ท่าน)    
   **เด็กจา่ยทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 

 
กรุณาแจ้งรายละเอียด 

กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพ่ือความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไมมี่การระบ ุทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 
หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไมท่านอาหารบางประเภท ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 1 อาทิตย์  หากท่านแจ้งช้า อาจทําให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไมส่ะดวก  
ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงรายช่ือผู้ เดนิทาง เล่ือนหรือโยกย้ายวนัเดนิทาง ได้หลงัจากทําการออกตัว๋โดยสารแล้ว  
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ชําระมดัจําทา่นละ 5,000 บาทหรือตามท่ีบริษัทฯระบ ุโดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสิทธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไมชํ่าระตามกําหนดขอสวงวนสิทธ์ิท่ีจะตดัสิทธ์ิการจองโดยไมมี่เง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลิเคชัน่อ่ืนๆ ตามชอ่งทางท่ีท่านสะดวก 
3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางท่ีสะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ 
4.คา่ทวัร์ส่วนท่ีเหลือ กรุณาชําระก่อนการเดนิทาง 20-30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทกําหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเตม็จํานวนท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว  



2. แจ้งขอยกเลิกทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจํานวนท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลิกทวัร์ก่อนการเดนิทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท่ีท่านชําระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือชว่งเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดัจําท่ี

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบนิพิเศษ เชน่ EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจา่ยใน
เท่ียวบนินัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดนิทางได้ 

1. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดนิทาง (ไมมี่หวัหน้าทวัร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
 เท่ียวบนิ, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดนิทาง
เป็นสําคญั 
 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดนิทาง เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดนิทางเพ่ือทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  
 หนงัสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลือน้อยกว่า 6
เดือนและไมส่ามารถเดนิทางได้) 
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาตอินัไมส่ามรถควบคมุได้  
 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไมคื่นคา่ใช้จา่ยคา่ทวัร์ท่ีท่านได้ชําระ
มาเรียบร้อยแล้ว 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจา่ย บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบและไมทํ่าการคืนคา่ใช้จา่ยไดๆ หากทา่นใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไมค่รบรายการ เชน่ ไมท่านอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไมเ่ท่ียวบางรายการ  
บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบนิ 
 กรณีทา่นไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกําหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อ่ืนได้ 
 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบ ุอาจมีการสลบัปรับเปล่ียน รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพ่ือปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพ่ือให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  
 เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบไุว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  



พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดนิทาง  
หากเกิดข้อผิดพลาดไมส่ามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 
 
 


