
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นมสัการ 	 ใน � มหาบูชาสถานอนัศกัดิ�สิทธข์องชาวพม่า 

พระธาตอิุนทรแ์ขวน พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตมุุเตา 

ขอพรใหก้ารคา้การขายเจรญิรุง่เรอืง ณ เจดียก์ลางนํ-าเมืองสิเรยีม 

เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ตช์าบู + กุง้เผา + เป็ดปักกิ5ง + สลดักุง้มงักร 

พิเศษ!!! ฟรนีั 5งกระเชา้ขึ- นพระธาตอิุนทรแ์ขวน 

พกัโรงแรมสุดหรูระดบั � ดาว NOVOTEL //PULLMAN//LOTTE 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการเดินทาง 
 

วนัที5หนึ5ง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์จปุ่้น – พระราชวงับุเรงนอง -  เมืองไจโ้ท –  
                   พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมรถขึ- นพระธาต)ุ 
��.�� น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั$น % ประตู '-)  

สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) ซึ3งมีเจา้หนา้ที3บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกเรื3องสมัภาระและเอกสาร  
07.'0 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที5ยวบินที5 FD251 สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD)  
08.�� น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ3นที3เมียนม่าร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยครึ3งชั 3วโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ3งในอดีตเป็นเมืองหลวง
ที3เก่าแก่ที3 สุด ของเมืองมอญโบราณที3ยิ3งใหญ่และอายุมากกว่า ��� ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ C� กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ '.�D ชม.)  

เที5ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  
นํ าท่ านนมัสการ พระพุทธรูปไจ ้ปุ่น  เป็นพระเจดีย์ที3 มี
พระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั$ง � ดา้นอายุกว่า D�� ปี 
หนัพระพกัตรไ์ปยงั � ทิศ สรา้งขึ$ นโดย � สาวพี3นอ้งที3อุทิศตนแด่
พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพื3อแทนตนเอง และไดส้าบาน
ไวว้า่จะไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบ
รกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที3
แทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลงมา และมีการบูรณะ
ขึ$ นมาใหม่จึงทําใหพ้ระพุทธรูปองค์นี$ จะมีลกัษณะ แตกต่างจาก
องคอื์3นๆ  

ตารางการเดินทาง 
วนัที3 ' กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์จปุ่้น – พระราชวงับุเรงนอง - เมืองไจโ้ท –  

พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมรถขึ$ นพระธาตุ)  
L-D 

วนัที3 ) หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตะทาวน์ -   
เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัที3 % สิเรียม – เจดียก์ลางนํ$าเยเลพญา - ยา่งกุง้ – พระนอนเจา๊ทตัจี - ตลาดสกอ๊ต –  
พระพุทธรูปหงาทตัจี –ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L-D 



 

 

 

นําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที3ซึ3งมีความสาํคัญต่อ
ประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณที3เคยเป็นพระราชวงัของพระ
เจา้บุเรงนอง สรา้งขึ$ นในปี พ.ศ. )'�L แต่ไดถู้กทําลายดว้ย
ฝีมือของพวกยะไข่กบัตองอูในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. 
)'�) จากซากปรกัหกัพงัที3ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํใหส้นันิษฐานได้
ว่าโบราณสถานแห่งนี$ เป็นที3ประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่าน
ผูที้3ไดร้บัคาํสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และเป็นที3ประทบัของ 
พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั$ง
ตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื3อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวงัแห่งนี$ ไดเ้หลือเพียงแต่
ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสรา้งจําลองพระราชวงัและตําหนักต่างๆ ขึ$ นมาใหม่โดยอา้งอิงจาก
พงศาวดาร จากนั$นนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่นํ-าสะ
โตง สถานที3สาํคญัทางประวติัศาสตรซึ์3งในอดีตขณะที3สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา
ไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลงัมาซึ3งนําทัพโดยสุรกรรมาเป็นทพัหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จ
พระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง 
กองทัพของพม่าเห็นเช่นนั$นจึงขวญัเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ).%�-% 
ชั 3วโมง ก็จะถึง คิ- มปูนแคม้ป์ เพื3อทําการเปลี3ยนเป็นรถทอ้งถิ3น (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจาํ
เสน้ทางชนิดเดียวที3เราจะสามารถขึ$ นพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ %�-�D นาที 
จากนั$น ใหท้า่นสมัผสักบัประสบการณใ์หม่ในการขึ- นพระธาตอิุนทรแ์ขวนโดยการนั 5งกระเชา้ไฟฟ้า ซึ5ง
ใชเ้วลาประมาณ QR นาที บนกระเชา้ท่านจะไดส้ัมผัสกับบรรยากาศและวิวที5สวยงามของการ
เดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีที3กระเชา้ปิดทาํการเนื3องจากสภาพอากาศ หรือเหตุ
อื3นใดก็ตามที3ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได ้ขอสงวนสิทธิPในการเดินทางขึ$ นสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน 
และขอสงวนสิทธิPในการคืนเงินทุกกรณี จากนั$นท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื3อเขา้สู่ที3พกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั นําท่านนมสัการ เจดียไ์จที้โย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซึ3งถือเป็นหนึ3ง
สิ3งสกัการะสูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง D.D 
เมตร ตั$งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองที3วางหมิ3นเหม่อยู่บน
หน้าผา แต่ชาวพม่ามกัยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระ
เกศาธาตุศกัดิPสิทธิPที3บรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์งคย์่อมทาํ
ใหหิ้นกอ้นนี$ ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื3อยไป ตามคติการ
บูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์
แขวนนี$ ใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้
จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื3อว่าถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการ
พระธาตุอินทรแ์ขวนนี$ ครบ % ครั$งผูนั้$นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั$งขอสิ3งใดก็จะไดส้มดั 3งปรารถนา
ทุกประการ ท่านสามารถนั3งสมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคนี์$ เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที3
เปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษที3เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา )).��น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และ
ฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท่้านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไปเพื3อปิดทององคพ์ระธาตุอินทรแ์ขวน) 



 

 

 

 
 
**หมายเหต*ุ* (กรุณาเตรยีมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรบั Q คืน เพื5อนาํตดิตวัขึ- นไปบนพระธาตุ
อินทรแ์ขวน เนื5องจากอาจจะตอ้งจา้งลกูหาบแบกสมัภาระซึ5งจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริ5มตน้
ที5 Q,RRR จา๊ด ประมาณ 	R บาท) ทั-งนี- ขึ- นอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้รกิาร 

คํ 5า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
� เขา้สู่พกัที3 ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั % ดาวหรือเทียบเท่า 
จากนั$นท่านสามารถขึ$ นไปนมสัการหรือนั3งสมาธิที3พระเจดียไ์ดต้ลอดทั$งคืน 
 
 
 
 

 
 

วนัที5สอง หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย –พระธาตมุุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตะทาวน ์– 
เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
** อิสระตามอธัยาศัย สาํหรบัท่านที5ตอ้งการใส่บาตร, ทาํบุญที5พระธาตุอินทรแ์ขวน (กิจกรรมนี- ไม่
บังคับ) สาํหรบัอาหารที5จะใส่บาตรสามารถซื- อไดโ้ดยจะมีรา้นคา้จาํหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 
	,RRR จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ 	RR-�RR จา๊ต ทาํบุญตามอธัยาศยั ** 
นําท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาด
เล็กถึง คิ- มปูนแคม้ป์ เปลี3ยนเป็นรถโคช้ปรบัอากาศ 
นําท่านร่วมทาํบุญตกับาตร ณ วัดไจค้ะวาย ซึ3งเป็นวดัสาํคญั
มีพระสงฆ ์จาํพรรษากว่า D�� รูป อีกทั$งวดันี$ ยงั เป็นสถานที3
ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมาย
เหตุ: ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที3วดัแห่งนี$
ได ้หากท่านใดไมส่ะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  
จากนั$นนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตมุุเตา ที3ตั$งตระหง่านโดดเด่นอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี 
พระเจดียอ์งคนี์$ ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า ),V�� ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา้ และยงัเป็น ' ใน D มหาบูชาสถานสิ3งศักดิP สิทธิPสาํคัญสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมสัการ 
ยอดเจดียห์ักซึ3งชาวมอญและชาวพม่าเชื3อกันว่าเป็นจุดที3
ศกัดิPสิทธิPมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิPสิทธิP และสามารถนํา
ธูปไปคํ$ากบัยอดของเจดียอ์งคที์3หกัลงมาเพื3อเป็นสิริมงคล
ซึ3งเปรียบเหมือนดั 3งคํ$าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ3งขึ$ นไป) ซึ3ง
เจดียนี์$  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ 



 

 

 

เจดียอ์งคนี์$ เป็นศิลปะที3ผสมผสานระหวา่งศิลปะพมา่และศิลปะของมอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียส์ูง ''� 
เมตร สงูกวา่ พระเจดียช์เวดากอง '� เมตร มีจุดอธิษฐานที3ศกัดิPสิทธิPอยูต่รงบริเวณยอดฉตัร ที3ตกลงมาเมื3อ
ปี พ.ศ. )�X% ดว้ยนํ$าหนักที3มหาศาล ตกลงมายงัพื$ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตก
กระจายออกไป เป็นที3รํ 3าลือถึงความศกัดิP-สิทธโ์ดยแท ้และสถานที3แห่งนี$ ยงัเป็นสถานที3ที3พระเจา้หงสาลิ$ น
ดาํ ใชเ้ป็นที3เจาะพระกรรณ (ห)ู ตามพระราชประเพณีโบราณเพื3อทดสอบความกลา้หาญก่อนขึ$ นครองราชย ์
นับเป็นเจดียที์3สูงที3สุดในพม่า ส่วนปลียอดที3พงัลงมาก็ไดต้ั$งไวที้3มุมหนึ3งขององคเ์จดียเ์พื3อใหพุ้ทธศาสนิกชน
ไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  
จากนั$นนําท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบ
นมสัการ พระพุทธรูปนอนที3มีพุทธลกัษณะที3สวยงามในแบบของ
มอญ ในปี พ.ศ.)D)� ซึ3งเป็นที3เคารพนับถือของชาวพม่าทั 3ว
ประเทศ และเป็นพระนอนที3งดงามที3สุดของพม่า อีกทั$งท่าน
สามารถที3จะเลือกหา เครื3องไมแ้กะสลัก ที3มีใหเ้ลือกมากมาย 
ตลอดสองขา้งทางและยงัสามารถเลือกซื$ อ ของฝาก อาทิเช่น ผา้
พมา่ ของที3ระลึกต่างๆ ในราคาถูก  

เที5ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  
จากนั$นนําทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้  
นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึ3งบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้ที3พระสงฆอิ์นเดีย Cรูป ไดนํ้ามาเมื3อ ),���ปี
ก่อน ในปี )�CV เจดียแ์ห่งนี$ ถูกระเบิดของฝ่ายสมัพนัธมิตรเขา้
กลางองคจ์ึงพบโกศทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุ
อีก )องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด X��องค์ และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้
ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที3ประดับดว้ยกระเบื$ องสีสัน
งดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

นําท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัดิPสิทธิPของชาวพม่าและ
ชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานที3ตามความ
เชื3อของชาวพม่า โดยเทพที3จะถูกจดัว่าเป็น "นัต" นั$น มกัจะเป็นคนที3เคยสรา้ง
ความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงที3เรียกว่า 
ตายโหง ทําใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าที3บา้นเมือง และยงัคง
ผูกพนักบัผูค้นเบื$ องหลงั ทําใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตที3มาคอย
คุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานที3ศกัดิPสิทธิP เช่น พระเจดียอ์งคส์าํคญั 
วิธีการสักการะรูปปันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ� งใดแลว้สมตาม
ความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กล้วย 
จากนันก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือ



 

 

 

ของนตัโบโบยี . ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 0 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนันก็เอาหนา้ผากไปแตะ
กบันิวชีของนตัโบโบยี แคนี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตังใจไว ้ 
 
 
คาํบูชาเทพทนัใจ เอหิ สกักะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทงัพะลงั เอตสัสะมิงรตัตะนัง 
พทุธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
นําท่านขา้มฝั3งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ3งมีนามว่า “อะมาดอว์
เมี[ ยะ” ตามตาํนานกล่าววา่ นางเป็นธิดาของพญานาค ที3เกิดศรทัธา
ในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื$ อสัตวจ์นเมื3อ
สิ$ นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ3งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ 
การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื�นไดยิ้น 
การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํานม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 
นําท่านนมสัการ พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื3อเดิมของเมืองย่าง
กุง้) แห่งลุ่มนํ$าอิระวดี เจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกวา่สองพนัหา้รอ้ยกวา่ปี มหาเจดียที์3ใหญ่
ที3สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง %)V ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื3อกว่า ),��� ปีก่อน มหา
เจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่เป็นนํ$ าหนักถึง ''�� กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชร
พลอยอญัมณีลํ$าค่า กว่า D,D�C เม็ด รวมถึง
ทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์
เวดากองเป็นลานกวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ 
พุทธศาสนิกชนไดจ้าํนวนมาก บริเวณทางขึ$ น
ทั$งสี3ทิศจะมีวหิารโถงสรา้งดว้ยเครื3องไมห้ลงัคา
ทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั$ง
หลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับ
ใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญ
และชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดา
กองเป็นนิตย ์จะนํามาซึ3งบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั$งมวล บา้งนั3งทาํสมาธิเจริญ
สติภาวนานับลูกประคาํ และบา้งเดินประทกัษัณรอบองคเ์จดีย ์จากนั$นใหท่้านชมแสงของอญัมณีที3ประดบั
บนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํ$าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็น
ตน้ (สถานที3สาํคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที3บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื3อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื3อเสริมสรา้งบารมี
และสิริมงคล นอกจากนี$ รอบองค์เจดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั$งแปดทิศรวม C องค ์หากใคร
เกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ$าพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคืน พฤหสับด ี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั-น พญานาค 
 



 

 

 

คํ 5า  � รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักกิ5ง 
 
 
 
 

�นาํท่านเขา้พกัที5  NOVOTEL //PULLMAN//LOTTE หรอืเทียบเทา่ระดบั � ดาว 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที5สาม สิ เรียม – เจดีย์กลางนํ- าเยเลพญ า - ย่างกุ ้ง  –  พระนอนเจ๊าทัตจี  - ตลาดสก๊อต – 
พระพทุธรูปหงาทตัจ ี–ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ  

เชา้  � รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ �D กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา
เดินทางประมาณ ' ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที3ซึ3งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 
ตั$งอยูริ่มแมนํ่$ายา่งกุง้ที3เชื3อมต่อกบัแมนํ่$าอิระวดี  
จากนั$นชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ-า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา เจดียจ์ะตั$งตระหง่านอยู่บนเกาะ
กลางนํ$าเป็นที3สกัการะของชาวสิเรียม สรา้ง
โดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที3อาณาจกัรมอญ
รุ่งเรืองเมื3อประมาณพันกว่าปีมาแลว้ เชื3อ
กันว่าตอนที3สรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญได้
ทําการอธิษฐานขอใหนํ้$ าอย่าท่วมถึงองค์
เจดีย์ ถ้ามีคนมากราบไหว้จํานวนมาก
เท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพื$ นที3 และผูใ้ดมา
ทําบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย์ ขอให้ทํา
การคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ3งทาํใหผู้ค้นเกิดความเชื3อว่าการมาทาํบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งนี$  จะทาํให้
การคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มัสการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื3องจกัรพรรดิประดิษฐานบน
บลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคาํทองเปลวที3มีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ที3ชาวพม่ามีความเชื3อวา่จะ
บนัดาลใหมี้กินมีใชไ้มข่าด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้  
นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ3งเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาด
ใหญ่ที3 มีความสูงถึง 6 ชั$น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครง
เหล็กกั$นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั$น สรา้งขึ$ นเมื3อปี 
1907 ถูกยกย่องให้เป็นพระนอนที3 มีขนาดใหญ่และ
งดงามที3 สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที3 งดงามเปื$ อนยิ$ ม 



 

 

 

ดวงตาทาํจากลูกแกว้ที3สั 3งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาํใหด้วงตาดูหวาน 
จนถูกเรียกพระนามอีกชื3อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระ
บาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ที3แสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสังขารโลก อีกทั$งจีวรยงัมี
ลกัษณะพริ$ วไหวสมจริงและตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที3มีความงดงามทรงคุณค่า 
จากนั$นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ$ ง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ$ นโดยชาวสกอ๊ตในสมยัที3
ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที3จาํหน่ายในตลาดแห่งนี$ มี
หลากหลายชนิด เช่น เครื3องเงิน ที3มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี 
หยก ผา้ทอ เสื$ อผา้สาํเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  
(หากซื$ อสิ$ นคา้หรืออญัมณีที3มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั$ง เนื3องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากร
ตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์  

เที5ยง  � รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  พิเศษ!! บุฟเฟ่ตช์าบูเมนูหลากหลาย 
จากนั$นนําท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจ ีซึ3งเป็นพระพุทธรูปที3สวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มี

ความสูงประมาณ ตึก D ชั$น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที3แกะสลกัจากหิน
อ่อน ทรงเครื3องแบบกษัตริย์ เครื3องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื3องประกอบ
ดา้นหลังจะเป็นไมส้ักแกะสลักทั$งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จาํลอง
แบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื3องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย)์ ซึ3งมี
ความงดงามเป็นอยา่งมาก  

จากนั$ นชม ช้างเผือก เชือกงามที3 สุดในพม่าโดยช้างทั$ ง % ตัวนี$  มี
ลกัษณะเด่น คือ มีลกัษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แมก้ระทั 3งนัยตา
ของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งที3หาชมไดย้ากที3สุดในเอเชีย ซึ3งคน

พมา่เองตามเขา้มาชมและสกัการะชา้งเผือกเหล่านี$  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน  
'L.)D น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) เที3ยวบินที3 FD258  
คํ 5า  � บรกิารอาหารคํ 5าบนเครื5อง 
)'.'0 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 
 

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

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า _ เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที5เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า ` หนา้ 

ในกรณีที5ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที5เกี5ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที5ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที5ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั aวดงักลา่ว 



 

 

 

 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ `-	 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่` ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตยีง 
(พกักบัผูใ้หญ ่` ทา่น) 

พกัเดียวเพิ5ม 

เมษายน `�_` 
R�-Rb เม.ย. _` Q2,500 บาท Q2,000 บาท 	,dRR บาท 

R_-Re เม.ย. _` 
Q`-Qf เม.ย. _` 
Q	-Q� เม.ย. _` 
Qf-Q_ เม.ย. _` 

Q`,dRR บาท Q`,fRR บาท 	,dRR บาท 

Q�-Qb เม.ย. _` 
Qd-`Q เม.ย. _` 
`R-`` เม.ย. _` 
`_-`e เม.ย. _` 
`b-`d เม.ย. _` 

QQ,ddd บาท QQ,fdd บาท 	,dRR บาท 

R	-R� พ.ค. _` 
Rf-R_ พ.ค. _` 
QR-Q` พ.ค. _` 
QQ-Q	 พ.ค. _` 
Qb-Qd พ.ค. _` 
Qe-`R พ.ค. _` 
`f-`_ พ.ค. _` 
`�-`b พ.ค. _` 

QQ,ddd บาท QQ,fdd บาท 	,dRR บาท 



 

 

 

RQ-R	 มิ.ย. _` 
Re-QR มิ.ย. _` 
Q�-Qb มิ.ย. _` 
``-`f มิ.ย. _` 

`d มิ.ย.-RQ ก.ค _` 

Q`,�RR บาท Q`,RRR บาท 	,dRR บาท 

Q`-Qf ก.ค. _` 
Qf-Q_ ก.ค. _` 
`_-`e ก.ค. _` 

Q`,dRR บาท Q`,fRR บาท 	,dRR บาท 

`b-`d ก.ค. _` Q	,dRR บาท Q	,fRR บาท 	,dRR บาท 

R	-R� ส.ค. _` Q`,�RR บาท Q`,RRR บาท 	,dRR บาท 

Rd-QQ ส.ค. _` Q`,dRR บาท Q`,fRR บาท 	,dRR บาท 

Q_-Qe ส.ค. _` 
`	-`� ส.ค. _` 

	R ส.ค.-RQ ก.ย._` 
R_-Re ก.ย. _` 
Q	-Q� ก.ย. _` 
`R-`` ก.ย. _` 
`b-`d ก.ย. _` 

QQ,ddd บาท QQ,fee บาท 	,dRR บาท 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน ` ขวบ ณ วนัเดินทาง `,dRR บาท ** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคเุทศกท์อ้งถิ5น/คนขบัรถ  
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย _RR บาท/ทา่น *** 

 

 

� ค่าตั lวเครื3องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอรเ์อเชีย AIR ASIA (FD) 
� ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
� ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที3ยวตามรายการ 
� ค่าที3พกัระดบั D ดาว ' คืน และ % ดาว ' คืน  

อตัรานี- รวม 



 

 

 

      (โรงแรมที3พระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั % ดาว Local เท่านั$น) 
� ค่าระวางนํ$าหนัก )� กิโลกรมั 
� ค่ารถขึ$ นพระธาตุอินแขวน 

 
� ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
� ค่าอาหารและเครื3องดื3มที3ระบุไวใ้นรายการ 
� อตัราค่าเขา้ชมสถานที3ที3ระบุไวใ้นรายการ 
� ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที3 เสียชีวิตเนื3องจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

รกัษาพยาบาล D��,���  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง V-XD ปี ในกรณีที3ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ 3า
กว่า V ปี หรือ ระหว่าง XD-CD ปี คุม้ครอง D� % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั$งนี$ ขึ$ นอยู่กับเงื3อนไขของ
กรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกันภัยอายุสูงกว่า CD ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPในการคุม้ครอง) วงเงิน
คุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านั$น**)  

 

� ภาษีมลูค่าเพิ3ม X% และ ภาษีหกั ณ ที3จา่ย %% 
� ค่าอาหารและเครื3องดื3มที3ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
� ค่าบริการและค่าใชจ้า่ยส่วนตวัที3ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
� ทิปมคัคเุทศกท์อ้งถิ5น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย _RR บาทตอ่ลกูทวัร ์Q ทา่นตอ่ทรปิ  
� ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอื3น ที3ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
� ค่าทาํวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
� ค่าอาหารและเครื3องดื3มที3ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
� ค่าธรรมเนียมนํ-ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที5สายการบินมีการปรบัขึ- นราคา 

 

� กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ D,��� บาท หลงัจากที3ไดท้าํการจอง และที3นั 3งจะถูกยนืยนัเมื3อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านั$น 

� ชาํระค่าทวัรท์ั$งหมด '� วนัก่อนการเดินทาง  

�  

• กรณีทาํการยกเลิกหลังจากทาํการมัดจาํทัวรม์าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการคืนมัดจาํ

ทั-งหมด เนื5องจากบริษัทไดด้าํเนินการชาํระเงินค่าตั aวเครื5องบินเต็มจาํนวนใหก้บัทางสายการบินเป็น

ที5เรียบรอ้ย พรอ้มทั-งไดม้ดัจาํค่าหอ้งพกัเป็นจาํนวนเงิน �R % ของราคาหอ้งพกั 

• ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิPในการคืนเงินทั$งหมดในทุกกรณี 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางไมน่้อยกวา่ %� วนั ทางบริษัทฯยนิดีคืนเงินเต็มจาํนวนที3ไดช้าํระมา 

เงื5อนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

อตัรานี- ไม่รวม 



 

 

 

 
 

� บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPที3จะเปลี3ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์$  เมื3อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที3สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที3นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และ
เหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

� เนื3องจากรายการทัวรนี์$ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิPการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิPไมคื่นเงินในทุกกรณี  

� เมื3อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั$งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื3อนไขต่างๆ 

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี3ยนแปลงไดเ้พื3อความเหมาะสม ทั$งนี$ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

� ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที3ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 
� สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที3ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื3องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที3 ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

� ทางบริษัทของสงวนสิทธิ�ออกเดินทางในกรณีที5มีผูเ้ดินทาง Q� ท่านขึ- นไป(มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปกบักรุป๊) แต่
ในกรณีที5มีผูเ้ดินทางไม่ถึง Q� ท่านแต่ไม่นอ้ยกว่า QR ท่าน ทางบริษัทยืนยนัการเดินทางแต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์
เดินทางไปกับกรุป๊ดว้ย โดยจะมีเจา้หนา้ที5จากทางบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกพรอ้มแนะนาํการเดินทางให้
ท่าน ณ สนามบินที5เมืองไทย และจะมีไกดท์อ้งถิ5น ที5พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัที5สนามบินพม่า และ จะ
คอยบรกิารทุกทา่น ตลอดการเดินทางที5ประเทศพม่าเป็นอยา่งดี แตถ่า้ต ํ 5ากว่า QR ทา่น ทางบรษิทั ของสงวนสิทธิ
ไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั-น โดยจะคืนเงินค่าทัวรท์ั-งหมดใหแ้ก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื5อนพีเรียดการเดินทาง
ออกไปได ้

 
 

 

 

 

หมายเหต ุ


