
              

 

    

 

ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 
นมสัการ � ใน   มหาบูชาสถานอนัศกัดิ'สทิธข์องชาวพม่า 

พระธาตอิุนทรแ์ขวน พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตมุุเตา 

ขอพรใหก้ารคา้การขายเจรญิรุง่เรอืง ณ เจดียก์ลางนํ/าเมืองสเิรยีม 

 



              

 

    

 

ชาํระค่าทิปทา่นละ 1,000 บาท ที4สนามบิน ณ วนัเดินทาง (รวมของหวัหนา้ทวัร)์ 

 

รายละเอียดการเดินทาง 

วนัที4หนึ4ง กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์จปุ่้น – พระราชวงับุเรงนอง -  เมืองไจโ้ท –  
                   พระธาตอิุนทรแ์ขวน (รวมกระเชา้+รถขึ/ นพระธาต)ุ 
04.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั/น � ประต ู@  

สายการบิน THAI LION AIR ซึ�งมีเจา้หนา้ที�คอยอาํนวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารการเดินทาง  
07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที4ยวบินที4 SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถิ�นที�เมียนม่าร ์

ชา้กวา่ประเทศไทยครึ�งชั �วโมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ�งในอดีตเป็นเมืองหลวงที�
เก่าแก่ที�สุด ของเมืองมอญโบราณที�ยิ�งใหญ่และอายุมากกว่า 455 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 
65 กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7.49 ชม.)  

 
เที4ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  

นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียที์�มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั;ง 4 ดา้นอายุ
กว่า 955 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สรา้งขึ; นโดย 4 สาวพี�น้องที� อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้ง

ตารางการเดินทาง 
วนัที� 7 กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์จปุ่้น – พระราชวงับุเรงนอง - เมืองไจโ้ท –  

พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมกระเชา้+รถขึ; นพระธาตุ)  
L-D 

วนัที� B หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตะทาวน์ -   
เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัที� D สิเรียม – เจดียก์ลางนํ;าเยเลพญา - ยา่งกุง้ – พระนอนเจา๊ทตัจี - ตลาดสกอ๊ต –  
พระพุทธรูปหงาทตัจี – เจดียก์าบาเอ - ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ 

B-L 



              

 

    

 

พระพุทธรูปเพื�อแทนตนเอง และไดส้าบานไวว้่าจะไมข่อ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมานอ้งสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบ
รกักบัชายหนุ่มและแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที�แทนตวัของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลง
มา และมีการบรูณะขึ; นมาใหมจึ่งทาํใหพ้ระพุทธรูปองคนี์; จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอื์�นๆ  

นําท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สถานที�ซึ�งมีความสาํคญัต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ บริเวณที�เคยเป็น
พระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สรา้งขึ; นในปี พ.ศ. B75I แต่ไดถู้กทาํลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กบัตองอู
ในสมยัพระเจา้นันทบุเรง ในปี พ.ศ. B74B จากซากปรักหักพังที�ยงัหลงเหลืออยู่ ทําใหส้ันนิษฐานไดว้่า
โบราณสถานแห่งนี; เป็นที�ประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูที้�ไดร้บัคาํสรรเสริญว่าเป็น ผูช้นะสิบทิศ และ
เป็นที�ประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั;งตอ้งตกเป็นเชลยศึก เมื�อตอ้ง
เสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งนี; ไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์และ
ถูกสรา้งจาํลองพระราชวงัและตาํหนักต่างๆ ขึ; นมาใหมโ่ดยอา้งอิงจากพงศาวดาร จากนั;นนําท่านเดินทางต่อ
สู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่นํ/าสะโตง สถานที�สาํคญัทางประวติัศาสตร์
ซึ�งในอดีตขณะที�สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลงัมาซึ�งนํา
ทพัโดยสุรกรรมาเป็นทพัหนา้ พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบ
ชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของพมา่เห็นเช่นนั;นจึงขวญัเสียและ
ถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ B.D5-D ชั �วโมง ก็จะถึง คิ/ มปูนแคม้ป์ เพื�อทําการ
เปลี�ยนเป็นรถทอ้งถิ�น (รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจาํเสน้ทางชนิดเดียวที�เราจะสามารถขึ; นพระ
ธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ D5-49 นาที จากนั;น ใหท้่านสมัผสักบัประสบการณใ์หม่



              

 

    

 

ในการขึ/ นพระธาตุอินทรแ์ขวนโดยการนั 4งกระเชา้ไฟฟ้า ซึ4งใชเ้วลาประมาณ ST นาที บนกระเชา้ท่าน
จะไดส้มัผัสกับบรรยากาศและวิวที4สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ 
กรณีที�กระเชา้ปิดทาํการเนื�องจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื�นใดก็ตามที�ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได ้ขอ
สงวนสิทธิMในการเดินทางขึ; นสู่พระธาตุฯโดยรถหกลอ้แทน และขอสงวนสิทธิMในการคืนเงินทุกกรณี จากนั;น
ท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื�อเขา้สู่ที�พกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

นําท่านนมสัการ เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซึ�งถือเป็นหนึ�งสิ�งสักการะ
สูงสุดของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 9.9 เมตร ตั;งอยู่บนกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองที�วางหมิ�นเหม่อยู่บน
หนา้ผา แต่ชาวพมา่มกัยืนกรานว่าไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัดิMสิทธิMที�บรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งค์
ย่อมทาํใหหิ้นกอ้นนี; ทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุลเรื�อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาํปีเกิดของชาวลา้นนา
พระธาตุอินทรแ์ขวนนี; ใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเชื�อว่า
ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการพระธาตุอินทรแ์ขวนนี; ครบ D ครั;งผูนั้;นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั;งขอสิ�งใดก็
จะไดส้มดั �งปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั�งสมาธิหรือสวดมนต์ไดต้ลอดคืน  (พระเจดียอ์งคนี์/ เปิด
ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที4เปิดสาํหรบัสุภาพบุรุษที4เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา VV.TTน. ส่วน
สุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท้่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาํไป
เพื4อปิดทององคพ์ระธาตอิุนทรแ์ขวน) 
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กสาํหรบั S คืน เพื4อนาํตดิตวัขึ/ นไปบนพระธาตุ
อินทรแ์ขวน เนื4องจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซึ4งจะมีค่าใชจ้า่ยตามขนาดกระเป๋า เริ4มตน้
ที4 S,TTT จา๊ด ประมาณ 25 บาท) ทั/งนี/ ขึ/ นอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 



              

 

    

 

คํ 4า   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 เขา้สู่พกัที� ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั D ดาวหรือเทียบเท่า 
จากนั;นท่านสามารถขึ; นไปนมสัการหรือนั�งสมาธิที�พระเจดียไ์ดต้ลอดทั;งคืน 

 

วนัที4สอง หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย –พระธาตมุุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บตะทาวน ์– 
เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
** อิสระใหท้่านทาํบุญตกับาตรตามอธัยาศยั สาํหรบัอาหารที4จะใส่บาตรสามารถซื/ อไดโ้ดยจะมีรา้นคา้
จาํหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ �,TTT จา๊ต ดอกไมธู้ปเทียน ประมาณ �TT- TT จา๊ต** 



              

 

    

 

นําท่านลงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิ/ มปูนแคม้ป์ เปลี�ยนเป็นรถโคช้ปรบั
อากาศ  นําท่านร่วมทําบุญตักบาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซึ�งเป็นวดั

สาํคญัมีพระสงฆ ์จาํพรรษากว่า 955 รูป อีกทั;งวดันี; ยงั เป็นสถานที�ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและ
สามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที�วดัแห่งนี; ได ้หากท่านใดไม่
สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) จากนั;นนําท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ที�ตั;ง
ตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคนี์; ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กว่า 
2,T55 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยังเป็น 7 ใน 9 มหาบูชาสถานสิ�งศักดิM สิทธิM
สําคัญสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ�งชาวมอญและชาวพม่าเชื�อกันว่าเป็นจุดที�
ศกัดิMสิทธิMมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศกัดิMสิทธิM และสามารถนําธูปไปคํ;ากบัยอดของเจดียอ์งคที์�หกัลงมาเพื�อเป็น
สิริมงคลซึ�งเปรียบเหมือนดั �งคํ;าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ�งขึ; นไป) ซึ�งเจดียนี์;  สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของ
ไทยเคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี; เป็นศิลปะที�ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลืน พระเจดียส์ูง 774 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 74 เมตร มีจุดอธิษฐานที�ศกัดิMสิทธิMอยู่ตรง
บริเวณยอดฉตัร ที�ตกลงมาเมื�อปี พ.ศ. B4VD ดว้ยนํ;าหนักที�มหาศาล ตกลงมายงัพื; นล่างแต่ยอดฉตัร กลบั
ยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที�รํ �าลือถึงความศกัดิM-สิทธโ์ดยแท ้และสถานที�แห่งนี; ยงัเป็น
สถานที�ที�พระเจา้หงสาลิ; นดาํ ใชเ้ป็นที�เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื�อทดสอบความ
กลา้หาญก่อนขึ; นครองราชย ์นับเป็นเจดียที์�สูงที�สุดในพม่า ส่วนปลียอดที�พงัลงมาก็ไดต้ั;งไวที้�มุมหนึ�งของ
องคเ์จดียเ์พื�อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบ้ชูาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  



              

 

    

 

จากนั;นนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว 
กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนที�มีพุทธลกัษณะที�สวยงาม
ในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.B9B4 ซึ�งเป็นที�เคารพนับถือ
ของชาวพม่าทั �วประเทศ และเป็นพระนอนที�งดงามที�สุด
ของพม่า อีกทั; งท่ านสามารถที� จะเลือกหา เครื�องไม้
แกะสลัก ที�มีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้งทางและยัง
สามารถเลือกซื; อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที�ระลึก
ต่างๆ ในราคาถูก  

เที4ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้เผา)  
จากนั;นนําทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้  
นําท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซึ�งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ที�พระสงฆอิ์นเดีย 6รูป ได้
นํามาเมื�อ B,555ปีก่อน ในปี B46T เจดียแ์ห่งนี; ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเขา้กลางองค์จึงพบโกศ
ทองคาํบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก Bองค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาํริด V55องค ์และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียที์�ประดับ
ดว้ยกระเบื; องสีสนังดงาม และมีมุมสาํหรบัฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 
นําท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศักดิM สิทธิMของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ 
"นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานที�ตามความเชื�อของชาวพม่า โดยเทพที�จะถูกจดัว่าเป็น "นัต" นั;น 
มกัจะเป็นคนที�เคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทับใจ และมาตายลงดว้ยเหตุรา้ยแรงที�เรียกว่า ตาย
โหง ทาํใหว้ิญญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหน้าที�บา้นเมือง และยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบื; องหลงั ทาํใหไ้มอ่าจ
ไปเกิดใหม่ได ้จึงกลายเป็นนัตที�มาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานที�ศกัดิMสิทธิM  เช่น พระเจดียอ์งค์

สาํคญั 
 
วิธีการสักการะรปูปั�นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื�อขอสิ� งใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้
ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนั�นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอา
ไปใส่มือของนัตโบโบยี . ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 0 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั�นก็เอา
หนา้ผากไปแตะกบันิ�วชี�ของนตัโบโบยี แคนี่�ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที�ตั�งใจไว ้ 



              

 

    

 

คาํบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลงั เอตสัสะมิงรัตตะนัง 
พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
นําท่านขา้มฝั�งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซึ�งมีนามวา่ “อะมาดอวเ์มีYยะ” ตามตาํนานกล่าวว่า นางเป็นธิดา
ของพญานาค ที�เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื; อสัตวจ์นเมื�อสิ; นชีวิตไป
กลายเป็นนัต ซึ�งชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 
หา้มคนอื�นไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยนํ�านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้นําท่านนมสัการ 
พระมหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื�อเดิมของเมืองยา่งกุง้) 
 
 แห่งลุ่มนํ;าอิระวดี เจดียท์องคําคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียที์�ใหญ่
ที�สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง DBT ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมื�อกว่า B,555 ปีก่อน มหา
เจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุม้อยู่เป็นนํ;าหนักถึง 7755 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดว้ยเพชร
พลอยอญัมณีลํ;าค่า กวา่ 9,946 เม็ด รวมถึงทบัทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลาน
กวา้งรองรบัแรงศรทัธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้ํานวนมาก บริเวณทางขึ; นทั;งสี�ทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ย
เครื�องไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบักระจกทั;งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานสาํหรบั
ใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์
จะนํามาซึ�งบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศกโรคภยัทั;งมวล บา้งนั�งทาํสมาธิเจริญสติภาวนานับ
ลูกประคํา และบา้งเดินประทักษัณรอบองคเ์จดีย ์จากนั;นใหท่้านชมแสงของอญัมณีที�ประดับบนยอดฉัตร
โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีนํ; าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น 
(สถานที�สําคัญของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที�บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถนําดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื�อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื�อเสริมสรา้งบารมี
และสิริมงคล นอกจากนี; รอบองค์เจดียย์งัมีพระประจาํวนัเกิดประดิษฐานทั;งแปดทิศรวม 6 องค ์หากใคร
เกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงนํ;าพระประจาํวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต) 



              

 

    

 

 
วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา 
หนูหาง

ยาว 
หนูหางสั/น พญานาค 

 

คํ 4า   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักกิ4ง 

 
 นาํทา่นเขา้สู่ที4พกั โรงแรม BEST WESTERN HOTEL ระดบั e ดาว 

 

วนัที4สาม สิ เรียม – เจดีย์กลางนํ/ าเยเลพญา - ย่างกุ ้ง –  พระนอนเจ๊าทัตจี  - ตลาดสก๊อต – 
พระพทุธรูปหงาทตัจ ี– เจดียก์าบาเอ - ชา้งเผือก – กรุงเทพฯ  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 49 กิโลเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 7 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที�ซึ�งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 
ตั;งอยูริ่มแมนํ่;ายา่งกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ;าอิระวดี  
จากนั;นชมความสวยงามของ เจดียก์ลางนํ/า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา ตั;งตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางนํ;า 



              

 

    

 

เป็นที�สกัการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที�อาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเมื�อประมาณพนักว่า
ปีมาแลว้ เชื�อกนัว่าตอนที�สรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ําการอธิษฐานขอใหนํ้;าอย่าท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มี
คนมากราบไหวจ้าํนวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพื; นที� และผูใ้ดมาทําบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอให้
ทาํการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซึ�งทําใหผู้ค้นเกิดความเชื�อว่าการมาทาํบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งนี;  จะทํา
ใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื�องจกัรพรรดิประดิษฐานบน
บลัลงักไ์มแ้กะสลกัปิดทองคาํทองเปลวที�มีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ที�ชาวพม่ามีความเชื�อวา่จะ
บนัดาลใหมี้กินมีใชไ้มข่าด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้  



              

 

    

 

นําท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ�งเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาด
ใหญ่ที�มีความสูงถึง 6 ชั;น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั;นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั;น สรา้งขึ; น
เมื�อปี 1907 ถูกยกยอ่งใหเ้ป็นพระนอนที�มีขนาดใหญ่และงดงามที�สุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรที์�งดงามเปื; อน
ยิ; ม ดวงตาทําจากลูกแกว้ที�สั �งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทําใหด้วงตาดู
หวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื�อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลาง

ฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูปมงคล 108 ประการ ที�แสดงถึงอากาศโลก สตัวโ์ลก และสงัขารโลก อีกทั;งจีวร
ยังมีลักษณะพริ; วไหวสมจริงและตรงชายประดับดว้ยอัญมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ที� มีความงดงาม
ทรงคุณค่า  
จากนั;นใหท่้านอิสระชอ้ปปิ; ง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สรา้งขึ; นโดยชาวสก๊อตในสมยัที�
ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ที�จาํหน่ายในตลาดแห่งนี; มี
หลากหลายชนิด เช่น เครื�องเงิน ที�มีศิลปะผสมระหว่างมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี 
หยก ผ้าทอ เสื; อผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื; อสิ; นค้าหรืออัญมณีที� มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั;ง เนื�องจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) 
ปิดทุกวนัจนัทร)์  

เที4ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์



              

 

    

 

นําท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจี ซึ�งเป็นพระพุทธรูปที�สวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูง

ประมาณ ตึก 9 ชั;น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัที�แกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเครื�องแบบกษัตริย ์เครื�องทรง
เป็นโลหะ ส่วนเครื�องประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทั;งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จาํลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเครื�องสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซึ�งมีความงดงามเป็นอยา่งมาก 
  

จากนั;น นําท่านชม เจดียก์าบาเอ เป็นเจดียท์รงกลม สูง D4 เมตร สรา้งขึ; นเมื�อปี 7I9B เพื�อทาํการ
สงัคายนาพระไตรปิฎกครั;งที� T เป็นเจดียที์�มีความสวยงามและแปลกตา ภายในบรรจุพระอฐิัธาตุของ
พระอัครสาวกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร จะมีทางเขา้
ทั;งหมดหา้ดา้น ทุกดา้นมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทกัษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ดว้ยทองคาํองค์
เล็กๆอีก 28 องค ์แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา้ทั;ง 28 องค ์ที�อุบัติขึ; นในโลกนี;   ส่วนพระพุทธรูป
องค์พระประธานที�อยู่ข ้างในหล่อด้วยเงิน
บริสุทธิMมีนํ;าหนัก กว่า 500กิโลกรมั และ เขา้
ร่วมพิธีเทินพระธาตุเพื4อความเป็นสิริมงคล  
จากนั;นชม ชา้งเผือก เชือกงามที�สุดในพม่า
โดยช้างทั; ง D  ตัวนี;  มีลักษณ ะเด่น คือ มี
ลกัษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แมก้ระทั �ง
นัยตาของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือว่าเป็นชา้งที�หา
ชมไดย้ากที�สุดในเอเชีย ซึ�งคนพมา่เองตามเขา้
มาชมและสกัการะชา้งเผือกเหล่านี;   
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
เพื�อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

20.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออ้นแอร ์(SL) เที4ยวบินที4 SL207 



              

 

    

 

22.45 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 
**************************************** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบรกิาร 
วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
(พกัหอ้งละ V-� ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่V ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ ่V ท่าน) 

พกัเดียวเพิ4ม 

มิถุนายน-พฤศจกิายน V fV 

Tf-Tg มิ.ย. fV 
T@-Th มิ.ย. fV 
Se-Sf มิ.ย. fV 
VS-V� มิ.ย. fV 
V@-Vh มิ.ย. fV 
Vg-�T มิ.ย. fV 
T -T@ ก.ค. fV 

h,gTT บาท V, TT บาท 

SV-Se ก.ค. fV ST,gTT บาท V, TT บาท 
Sh-VS ก.ค. fV h,gTT บาท V, TT บาท 
Vf-Vg ก.ค. fV ST,gTT บาท 2,5TT บาท 
TV-Te ส.ค. fV h,gTT บาท 2,5TT บาท 
Th-SS ส.ค. fV ST,gTT บาท 2,5TT บาท 
Sf-Sg ส.ค. fV 
V�-V  ส.ค. fV 
�T-TS ก.ย. fV 

h,gTT บาท 2,5TT บาท 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า f เดือน นับจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที4เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า V หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม **

ในกรณีที4ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 
ที4เกี4ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที4ทา่นไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที4ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั iวดงักลา่ว 
ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ'ในการรบัผิดชอบทุกกรณี 



              

 

    

 

Tf-Tg ก.ย. fV 
S�-S  ก.ย. fV 
VT-VV ก.ย. fV 
V@-Vh ก.ย. fV 
Te-Tf ต.ค. fV 
SS-S� ต.ค. fV SS,hTT บาท 2,5TT บาท 
Sg-VT ต.ค. fV 
V -V@ ต.ค. fV 
TS-T� พ.ย. fV 
Tg-ST พ.ย. fV 
S -S@ พ.ย. fV 
VV-Ve พ.ย. fV 

h,gTT บาท 2,5TT บาท 

 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน V ขวบ ณ วนัเดินทาง V,hTT บาท ** 

*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถิ4น/คนขบัรถ 
หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย S,TTT บาท/ท่าน *** 

 
 

 

 ค่าตั mวเครื�องบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
 ค่าภาษีสนามบินพมา่ และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
 ค่าที�พกั Best Western Hotel 4 ดาว 7 คืน และ D ดาว 7 คืน  
       (โรงแรมที�พระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั D ดาว Local เท่านั;น) 
 ค่าระวางนํ;าหนัก B5 กิโลกรมั 
 ค่ารถขึ; นพระธาตุอินแขวน 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานที�ที�ระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัภยัในการเดินทาง ในกรณีที� เสียชีวิตเนื�องจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจาํนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า

อตัรานี/ รวม 



              

 

    

 

รกัษาพยาบาล 955,555  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหวา่ง T-V9 ปี ในกรณีที�ผูเ้อาประกนัภยัอายุตํ �า
กว่า T ปี หรือ ระหว่าง V9-69 ปี คุม้ครอง 95 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั;งนี; ขึ; นอยู่กับเงื�อนไขของ
กรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 69 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMในการคุม้ครอง) วงเงิน
คุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านั;น**)  

 

 ภาษีมลูค่าเพิ�ม V% และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย D% 
 ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ 
 ค่าบริการและค่าใชจ้่ายส่วนตวัที�ไมร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ4น/คนขบัรถ/หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย 1000 บาทตอ่ลกูทวัร ์S ท่านตอ่ทริป  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้่ายอื�น ที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าทาํวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาํหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาํหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมนํ/ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที4สายการบินมีการปรบัขึ/ นราคา 

  

 กรุณาวางเงินมดัจาํ ท่านละ 9,555 บาท หลงัจากที�ไดท้าํการจอง และที�นั�งจะถูกยืนยนัเมื�อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านั;น 

 ชาํระค่าทวัรท์ั;งหมด 74 วนัก่อนการเดินทาง  

  

 กรณีทาํการยกเลิกหลังจากทาํการมัดจาํทัวรม์าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ'ในการคืนมัดจาํ

ทั/งหมด เนื4องจากบริษัทไดด้าํเนินการชาํระเงินค่าตั iวเครื4องบินเต็มจาํนวนใหก้บัทางสายการบินเป็น

ที4เรยีบรอ้ย พรอ้มทั/งไดม้ดัจาํค่าหอ้งพกัเป็นจาํนวนเงิน  T % ของราคาหอ้งพกั 

 ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิMในการคืนเงินทั;งหมดในทุกกรณี 

 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ D5 วนั ทางบริษัทฯยนิดีคืนเงินเต็มจาํนวนที�ไดช้าํระมา 
 

 

 
 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์;  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร ์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

เงื4อนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ

อตัรานี/ ไม่รวม 



              

 

    

 

 เนื�องจากรายการทัวรนี์; เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิMการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิMไมคื่นเงินในทุกกรณี  

 เมื�อท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั;งหมดไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่างๆ 

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั;งนี; ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน

ความปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�ท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยและพมา่ 

 สาํหรบั ผูโ้ดยสาร ที�ไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรบัผิดชอบเรื�องเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที�  ด่านตรวจคนเขา้เมืองของ

ประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้และออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ'ออกเดินทางในกรณีที4มีผูเ้ดินทาง S  ท่านขึ/ นไป(มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปกบักรุป๊) แต่

ในกรณีที4มีผูเ้ดินทางไม่ถึง S  ท่านแต่ไม่นอ้ยกว่า ST ท่าน ทางบริษัทยืนยนัการเดินทางแต่จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์

เดินทางไปกับกรุป๊ดว้ย โดยจะมีเจา้หนา้ที4จากทางบริษัทคอยอาํนวยความสะดวกพรอ้มแนะนาํการเดินทางให้

ท่าน ณ สนามบินที4เมืองไทย และจะมีไกดท์อ้งถิ4น ที4พูดภาษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี คอยรบัที4สนามบินพม่า และ จะ

คอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที4ประเทศพม่าเป็นอย่างดี แต่ถา้ต ํ 4ากว่า ST ท่าน ทางบริษัท ของสงวน

สิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั/น โดยจะคืนเงินค่าทวัรท์ั/งหมดใหแ้ก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื4อนพีเรียดการเดินทาง

ออกไปได ้

 

 

 


