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ยา่งกุง้-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตอิุนทรแ์ขวน 

นมสัการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอนัศกัดิ์สทิธข์องชาวพม่า 

พระธาตอุินทรแ์ขวน พระมหาเจดียช์เวดากอง พระธาตมุุเตา 

ขอพรใหก้ารคา้การขายเจรญิรุง่เรอืง ณ เจดียก์ลางน ้าเมืองสเิรยีม 
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ช าระค่าทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ที่สนามบิน ณ วนัเดินทาง 

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

                   พระธาตอุินทรแ์ขวน (รวมกระเชา้+รถข้ึนพระธาต)ุ 

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

สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD) ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสมัาาระแะะเอกสาร  

07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองยา่งกุง้ โดยเที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอรเ์อเซีย (FD)  

08.15 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองแะะด่านศุะกากร (เวะาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร ์ชา้

กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหะวงท่ี

เก่าแก่ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิ่งใหญ่แะะอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 

80 กิโะเมตร ใชเ้วะาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

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

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจปุ่้น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวิชยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายุกว่า 

500 ปี หนัพระพกัตรไ์ปยงั 4 ทิศ สรา้งขึ้ นโดย 4 สาวพ่ีน้องท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสรา้งพระพุทธรูปเพ่ือ

ตารางการเดินทาง 

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

พระธาตุอินทรแ์ขวน (รวมกระเชา้+รถขึ้ นพระธาตุ)  

L-D 

วนัท่ี 2 หงสาฯ – วดัไจค้ะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเะียว – ยา่งกุง้ – ตะาดสกอ๊ต 

เจดียโ์บตะทาวน์ - เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

B-L-D 

วนัท่ี 3 สิเรียม – เจดียก์ะางน ้าเยเะพญา - ยา่งกุง้ – พระนอนเจา๊ทตัจี - พระพุทธรูปหงาทตัจี – 

เจดียก์าบาเอ - กรุงเทพฯ 

B-L 
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แทนตนเอง แะะไดส้าบานไวว้่าจะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดทอ้ง กะบัพบรกักบัชายหนุ่ม

แะะแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปท่ีแทนตัวของน้องสาวคนสุดทอ้งพงัทะายะงมา แะะมีการ

บรูณะข้ึนมาใหมจึ่งท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีะกัษณะ แตกต่างจากองคอ่ื์นๆ  

น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สถานท่ีซ่ึง

มีความส าคัญต่อประวติัศาสตรข์องไทย คือ 

บริเวณท่ีเคยเป็นพระราชวงัของพระเจา้บุเรง

นอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูก

ท าะายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กับตองอูใน

สมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 

จากซากปรักหกัพังท่ียงัหะงเหะืออยู่ ท าให้

สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ี

ประทับของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดร้บั

ค าสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ แะะเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัะยา แะะ สมเด็จพระนเรศวร

มหาราช ครั้งตอ้งตกเป็นเชะยศึก เมื่อตอ้งเสียกรุงศรีอยุธยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หะือ

เพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร ์แะะถูกสรา้งจ าะองพระราชวงัแะะต าหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอา้งอิงจาก

พงศาวดาร จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจโ้ท แห่งรฐัมอญ ระหว่างทางท่านจะขา้มผ่านชม แม่น ้าสะ

โตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตรซ่ึ์งในอดีตขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าะงัรวบรวมคนไทยกะบัอโยธยาได้

ถูกทหารพม่าไะ่ตามหะงัมาซ่ึงน าทัพโดยสุรกรรมาเป็นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็นทัพหะวง สมเด็จพระ
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นเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้คืบยิงถูกสุรกรรมาแมท่พัหนา้พมา่เสียชีวิตบนคอชา้ง กองทพัของ

พมา่เห็นเช่นน้ันจึงขวญัเสียแะะถอยทพักะบักรุงหงสาวดี ใชเ้วะาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง ค้ิ

มปูนแคม้ป์ เพ่ือท าการเปะ่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน (รถบรรทุกหกะอ้ขนาดเะ็กเป็นรถประจ าเสน้ทางชนิดเดียวท่ี

เราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนได)้ ใชเ้วะาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน ใหท้่านสมัผสักบั

ประสบการณใ์หม่ในการข้ึนพระธาตุอินทรแ์ขวนโดยการนัง่กระเชา้ไฟฟ้า ซ่ึงใชเ้วลาประมาณ 10 นาที 

บนกระเชา้ท่านจะไดส้มัผัสกับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง 

**หมายเหตุ กรณีท่ีกระเชา้ปิดท าการเน่ืองจากสาาพอากาศ หรือเหตุอ่ืนใดก็ตามท่ีทางบริษัทไม่สามารถ

ควบคุมได ้ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางข้ึนสู่พระธาตุฯโดยรถหกะอ้แทน แะะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุก

กรณี จากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั ใหท่้านอิสระตามพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

น าท่านนมสัการ เจดียไ์จท้ีโย หรือ พระธาตุอินทรแ์ขวน หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสกัการะสูงสุด

ของชาวพมา่ เป็นเจดียข์นาดเะ็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิะาใหญ่ปิดทองท่ีวางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่

ชาวพมา่มกัยืนกรานวา่ไมมี่ทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูา่ายในพระเจดียอ์งคย์่อมท าใหหิ้น

กอ้นน้ีทรงตัวอยู่ไดอ้ย่างสมดุะเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวะา้นนาพระธาตุอินทร์

แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือว่าถา้ผูใ้ดไดม้า

นมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 ครั้งผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พรอ้มทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่

ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ะอดคืน  (พระเจดียอ์งคน้ี์เปิดตลอดคืนแต่

ประตูเหล็กที่เปิดส าหรับสุภาพบุรุษที่เขา้ไปปิดทององคเ์จดียเ์ปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี 

สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขา้ไปปิดแทนไดท้่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพื่อปิดทององค์

พระธาตอุินทรแ์ขวน) 



RGN-TJ01-FD                                                                                           UPDATE 24 JAN 20 

 

5                                ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้*** 
 

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสมัภาระขนาดเล็กส าหรบั 1 คืน เพ่ือน าติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุ

อินทรแ์ขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสมัภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ้่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มตน้ที่ 

1,000 จา๊ด ประมาณ 25 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ในการใชบ้ริการ 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 เขา้สู่พกัท่ี ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

จากน้ันท่านสามารถข้ึนไปนมสัการหรือนัง่สมาธิท่ีพระเจดียไ์ดต้ะอดทั้งคืน 

 

วนัที่สอง หงสาฯ – วัดไจค้ะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ – ตลาดสก๊อต-    

เจดียโ์บตะทาวน ์– เทพทนัใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์เวดากอง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

** อิสระใหท้่านท าบุญตกับาตรตามอธัยาศยั ส าหรบัอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซ้ือไดโ้ดยจะมีรา้นคา้

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

น าท่านะงจากพระธาตุอินทรแ์ขวน โดยรถบรรทุกหกะอ้ขนาดเะ็กถึง ค้ิมปูนแคม้ป์ เปะ่ียนเป็นรถโคช้ปรบั

อากาศ  น าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วดัไจค้ะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากว่า 500 รูป อีก

ทั้งวดัน้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระาิกษุแะะสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด 

ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไมส่ะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั)  
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จากน้ันน าท่านชม เจดียช์เว-มอดอร ์หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกะางเมืองหงสาวดี 

พระเจดียอ์งค์น้ีถือว่ามีความโดดเด่นในหะายๆดา้น เก่าแก่กว่า 2 ,600 ปี าายในบรรจุพระเกศาธาตุของ

พระพุทธเจา้ แะะยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ ยอด

เจดียห์กัซ่ึงชาวมอญแะะชาวพม่าเช่ือกนัว่าเป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศักด์ิสิทธ์ิ แะะสามารถ

น าธูปไปค ้ากับยอดของเจดียอ์งค์ท่ีหักะงมาเพ่ือเป็นสิริมงคะซ่ึงเปรียบเหมือนดัง่ค ้าจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรือง

ยิ่งขึ้ นไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสกัการะ เจดียอ์งค์น้ีเป็นศิะปะท่ีผสมผสาน

ระหวา่งศิะปะพม่าแะะศิะปะของมอญไดอ้ย่างกะมกะืน พระเจดียส์ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์เวดากอง 

14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกะงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้ าหนักท่ี

มหาศาะ ตกะงมายงัพ้ืนะ่างแต่ยอดฉตัร กะบัยงคงสาาพเดิมแะะไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร า่ะือถึงความ

ศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้แะะสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็นสถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาะ้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตาม

พระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกะา้หาญก่อนขึ้ นครองราชย ์นับเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปะี

ยอดท่ีพงัะงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดียเ์พ่ือใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งค์

ปัจจุบนั จากน้ันน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธ

ะกัษณะท่ีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ แะะเป็น

พระนอนท่ีงดงามท่ีสุดของพมา่ อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเะือกหา เคร่ืองไมแ้กะสะกั ท่ีมีใหเ้ะือกมากมาย ตะอด

สองขา้งทางแะะยงัสามารถเะือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พมา่ ของท่ีระะึกต่างๆ ในราคาถูก  

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

จากน้ันน าทุกท่านเดินทางกะบัเมืองยา่งกุง้ จากน้ันใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสกอ๊ต เป็นตะาดเก่าแก่ของ

ชาวพม่า สรา้งขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นะกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหะาย

หะงั สินคา้ท่ีจ าหน่ายในตะาดแห่งน้ีมีหะากหะายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิะปะผสมระหว่างมอญกบัพม่า

าาพวาด งานแกะสะักจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้
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หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรบัเงินดว้ย ทุกครั้ง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ะกากรตรวจ หมายเหตุ:

ตะาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร)์ น าท่านกราบนมสัการ เจดียโ์บตาทาวน ์ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ไดน้ ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่าย

สมัพนัธมิตรเขา้กะางองคจึ์งพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตุแะะพระบรมธาตุอีก 2องค ์แะะพบพระพุทธรูป

ทอง เงิน ส าริด 700องค ์แะะจารึกดินเผาาาษาบาะี แะะตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบาาษา

พมา่ าายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสนังดงาม แะะมีมุมส าหรบัฝึกสมาธิหะายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 

น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าแะะชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" 

หรือวิญญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัว่าเป็น "นัต" น้ัน มกัจะเป็น

คนท่ีเคยสรา้งความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ แะะมาตายะงดว้ยเหตุรา้ยแรงท่ีเรียกว่า ตายโหง ท าให้

วิญญาณยงัมีความห่วงใยในาาระหน้าท่ีบา้นเมือง แะะยงัคงผูกพนักบัผูค้นเบ้ืองหะงั ท าใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่

ได ้จึงกะายเป็นนัตท่ีมาคอยคุม้ครองรกัษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม ้

ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้แลว้เอาไป

ใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรกัษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไป

แตะกบัน้ิวช้ีของนตัโบโบยี แคน้ี่ท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตัง้ใจไว ้ 

ค าบูชาเทพทันใจ เอหิ สกักะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทงัพะลัง เอตสัสะมิงรตัตะนัง 

พุทธงั ธมัมงั สงัฆงั เทวานงั ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจงั วนัทามิสพัพะทา สวาโหม 
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น าท่านขา้มฝั่งถนน สกัการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกะ่าวว่า นางเป็นธิดา

ของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกะา้ รักษาศีะ ไม่ยอมกินเน้ือสัตว์จนเมื่อส้ินชีวิตไป

กะายเป็นนัต ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแะว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบเบาๆ 

หา้มคนอ่ืนไดยิ้น การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน า้นม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้น าท่านนมสัการ พระ

มหาเจดียช์เวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองย่างกุง้)  แห่งะุ่มน ้าอิระวดี 

เจดียท์องค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพนัหา้รอ้ยกว่าปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มี

ความสูงถึง 326 ฟุต สรา้งโดยพระเจา้โอกะะาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบ

หุม้อยูเ่ป็นน ้าหนักถึง 1100 กิโะกรมั ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชรพะอยอญัมณีะ ้าค่า กว่า 5 ,548 เม็ด 

รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย์ชเวดากองเป็นะานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ 

พุทธศาสนิกชนไดจ้ านวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งส่ีทิศจะมีวิหารโถงสรา้งดว้ยเคร่ืองไมห้ะังคาทรงปราสาท

ปิดทองะ่องชาดประดบักระจกทั้งหะงั าายในประดิษฐานพระประธานส าหรบัใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา 

เพราะชาวมอญแะะชาวพมา่ถือการกราบไหวบ้ชูาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศะอนัเป็นหนทาง

สู่การหะุดพน้ทุกขโ์ศกโรคายัทั้งมวะ บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติาาวนานับะูกประค า แะะบา้งเดินประทักษัณ

รอบองคเ์จดีย ์จากน้ันใหท่้านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ะะจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสี

ต่างกนัออกไป เช่น สีเหะือง, สีน ้าเงิน, สีสม้, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ 

ะานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพ่ือขอพรจากองค์

เจดียช์เวดากอง ณ ะานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรา้งบารมีแะะสิริมงคะ นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนั

เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริ

มงคะแก่ชีวิต) 

วนัเกิด อาทิตย ์ จนัทร ์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหสับดี ศุกร ์ เสาร ์
สตัวส์ญัลกัษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห ์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร พิเศษ !!! สลดักุง้มงักร + เป็ดปักก่ิง 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้สู่ที่พกั โรงแรม BEST WESTERN HOTEL หรือเทยีบเทา่ 4 ดาว 
 

วนัทีส่าม ย่างกุง้-สิเรียม-เจดียก์ลางน ้าเยเลพญา-พระนอนตาหวาน-พระพุทธรูปหงาทตัจี-เจดียก์าบาเอ

(พิธีเทินพระธาต)ุ-สนามบินยา่งกุง้-ดอนเมือง 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 กิโะเมตร โดยรถปรบัอากาศใชเ้วะา

เดินทางประมาณ 1 ชม. น าชมความแปะกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยู่

ริมแม่น ้าย่างกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียก์ลางน ้า หรือ พระเจดียเ์ยเล

พญา ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกะางน ้าเป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม สรา้งโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคท่ี

อาณาจักรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพนักว่าปีมาแะว้ เช่ือกันว่าตอนท่ีสรา้งเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ าการ

อธิษฐานขอใหน้ ้าอย่าท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมากราบไหวจ้ านวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเต็มพ้ืนท่ี แะะ

ผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้ าการคา้เจริญกา้วหน้าทุกคน ซ่ึงท าใหผู้ค้นเกิดความเช่ือว่าการ
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มาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะท าใหก้ารคา้การขายเจริญรุ่งเรือง ใหท่้านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่

ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิประดิษฐานบนบะัะงักไ์มแ้กะสะกัปิดทองค าทองเปะวท่ีมีความงดงาม แะะนมสัการพระ

อุปคุต ท่ีชาวพมา่มีความเช่ือวา่จะบนัดาะใหม้ีกินมีใชไ้มข่าด แะะมีโชคะาา สมควรแก่เวะากะบักรุงยา่งกุง้  

น าท่านสกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ีหรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่

ท่ีมีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใชโ้ครงเหะ็กกั้นถึง 65 เมตร มีหะงัคาคะุม 6 ชั้น สรา้งขึ้ นเมื่อปี 

1907 ถูกยกย่องใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่แะะงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตรท่ี์งดงามเป้ือนยิ้ ม 

ดวงตาท าจากะูกแกว้ท่ีสัง่ผะิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าแะะมีขนตาหนายาวท าใหด้วงตาดูหวาน 

จนถูกเรียกพระนามอีกช่ือคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีาาพวาดะายธรรมจกัร ตรงกะางฝ่าพระ

บาทะอ้มรอบดว้ยรูปมงคะ 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโะก สตัวโ์ะก แะะสงัขารโะก อีกทั้งจีวรยงัมี

ะกัษณะพร้ิวไหวสมจริงแะะตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิะป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต ์

น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบัศิะปะของพม่า มีความสูง

ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัท่ีแกะสะกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย์ เคร่ืองทรง

เป็นโะหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหะงัจะเป็นไมส้กัแกะสะกัทั้งหมด แะะสะกัป็นะวดะายต่างๆ จ าะองแบบ

มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเะย)์ ซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก จากน้ันน า 
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ท่านชม เจดียก์าบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกะม สูง 34 เมตร สรา้งขึ้ นเมื่อปี 1952 เพ่ือท าการสังคายนา

พระไตรปิฎกครั้งท่ี 6 เป็นเจดียท่ี์มีความสวยงามแะะแปะกตา าายในบรรจุพระอฐิัธาตุของพระอคัรสาวกแห่ง

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ คือพระโมคคัะะานะแะะพระสารีบุตร จะมีทางเขา้ทั้งหมดหา้ดา้น ทุกดา้นมี

พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มี

พ ร ะ พุ ทธ รู ป หุ ้ม ด้ว ยทอ งค า อ งค์ เ ะ็ กๆ

อีก 28 องค ์แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา้

ทั้ ง  28 อ งค์  ท่ี อุ บั ติ ขึ้ น ใ น โ ะ ก น้ี   ส่ ว น

พระพุทธรูปองคพ์ระประธานท่ีอยู่ขา้งในหะ่อ

ดว้ยเงินบริสุทธ์ิมีน ้ าหนัก กว่า 500กิโะกรัม 

แะะ เขา้ร่วมพิธีเทินพระธาตุเพื่อความเป็น

สิริมงคล  ไดเ้วะาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่

สนามบิน เพ่ือเดินทางกะบัสู่ประเทศไทย  

21.40 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน 

แอรเ์อเซีย (FD) เที่ยวบินที่ FD258 

23.35 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ และประทบัใจในบริการ 
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อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

กุมภาพนัธ-์พฤษภาคม 2563 

21-23 ก.พ. 63 

28-01 มี.ค. 63 
9,999 บาท   3,500 บาท 

06-08 มี.ค. 63 

13-15 มี.ค. 63 

20-22 มี.ค. 63 

27-29 มี.ค. 63 

9,999 บาท   3,500 บาท 

03-05 เม.ย. 63 

05-07 เม.ย. 63 
10,999 บาท   3,900 บาท 

24-26 เม.ย. 63 9,999 บาท   3,500 บาท 

09-11 พ.ค. 63 

13-15 พ.ค. 63 

16-18 พ.ค. 63 

23-25 พ.ค. 63 

30-01 มิ.ย. 63 

9,999 บาท   3,500 บาท 

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

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถาม ** 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ 

ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่ทา่นไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ 

กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักลา่ว 

ถา้เกิดขอ้ผิดพลาดทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี 
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*** ราคายงัไม่รวมค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ท่านละ 1,500 บาท *** 

ช าระค่าทิปไกด+์หวัหนา้ทวัร+์คนขบัรถ ที่สนามบิน ณ วนัเดินทาง 

 
 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กะบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI AIR ASIA (FD) 

 ค่าาาษีสนามบินพม่า แะะ ค่าาาษีสนามบินไทย 

 ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกั โรงแรมระดบั 4 ดาวท่ียา่งกุง้ 1 คืน แะะ โรงแรมบนพระธาตุอินทรแ์ขวนระดบั 3ดาว 1 คืน  

     (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแ์ขวนมีแค่ ระดบั 3 ดาว Local           

 ค่าระวางน ้าหนัก 20 กิโะกรมั 

 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทดูแะตะอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารแะะเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกนัายัในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบติัเหตุ จะคุม้ครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 

บาท ค่ารกัษาพยาบาะ 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัายั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผู ้

เอาประกนัายัอายุต า่กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัายั 

ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี ผูเ้อาประกนัายัอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า **

อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน**)  

 

 าาษีมะูค่าเพ่ิม 7% แะะ าาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

 ค่าอาหารแะะเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯะฯ 

 ค่าบริการแะะค่าใชจ้า่ยส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  

 ทิปมัคคุเทศกท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ/หัวหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย ตามที่ระบุในโปรแกรม ช าระ ณ วัน

เดินทางที่สนามบินดอนเมือง 

 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั หรือ ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าท าวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ   

 ค่าอาหารแะะเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  

อตัราน้ีไม่รวม 

อตัราน้ีรวม 



RGN-TJ01-FD                                                                                           UPDATE 24 JAN 20 

 

14                                ***ภาพประกอบใชเ้พื่อการโฆษณาเท่านัน้*** 
 

 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัข้ึนราคา 

  

 กรุณาวางเงินมดัจ  า ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากที่ไดท้  าการจอง และที่นัง่จะถูกยนืยนัเม่ือไดร้บัค่า 

มดัจ  าแลว้เท่านั้น 

 ช าระค่าทวัรท์ั้งหมด 14 วนัก่อนการเดินทาง  

  

 กรณีท าการยกเลิกหลงัจากท าการมดัจ  าทวัรม์าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนมดัจ  าทั้งหมด 

เน่ืองจากบรษิทัไดด้  าเนินการช าระเงินค่าตัว๋เครือ่งบินเตม็จ  านวนใหก้บัทางสายการบินเป็นที่เรียบรอ้ย 

พรอ้มทั้งไดม้ดัจ  าค่าหอ้งพกัเป็นจ  านวนเงิน 50 % ของราคาหอ้งพกั 

 ยกเะิกหะงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

 ยกเะิกก่อนการเดินทางไม่ต า่กวา่ 30 วนั ทางบริษัทฯยนิดีคืนเงินเต็มจ านวนท่ีไดช้ าระมา 

 

 

 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปะ่ียนแปะงรายะะเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ะะจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบ

ของหวัหนา้ทวัร ์แะะเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ายัธรรมชาติ การจะาจะต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสะะสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับ

ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบแะะยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปะ่ียนแปะงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผะประโยชน์ 

ตะอดจนความปะอดายัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 ทางบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย

แะะพม่า 

 ส าหรับ ผูโ้ดยสาร ท่ีไม่ไดถื้อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างดา้ว ผูโ้ดยสารตอ้งรับผิดชอบเร่ือง

เอกสาร (VISA) หรือ การแจง้เขา้แจง้ออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทวัร ์จะไม่รบัผิดชอบในกรณี ท่ี ด่าน

ตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขา้แะะออกจากประเทศ 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

กรณียกเลิกการเดินทาง 

หมายเหต ุ
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 ทางบรษิทัของสงวนสทิธ์ิออกเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป(มีหวัหนา้ทวัรเ์ดินทางไปกบั

กรุป๊) แตใ่นกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่นอ้ยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยนืยนัการเดินทางแต่

จะไม่มีหัวหนา้ทวัรเ์ดินทางไปกบักรุป๊ดว้ย โดยจะมีเจา้หนา้ที่จากทางบริษัทคอยอ านวยความสะดวก

พรอ้มแนะน าการเดินทางใหท้่าน ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมีไกดท์อ้งถ่ิน ที่พูดภาษาไทยไดเ้ป็น

อยา่งดี คอยรบัท่ีสนามบินพม่า และ จะคอยบรกิารทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็นอยา่ง

ดี แต่ถา้ต  า่กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊นั้น โดยจะคืนเงินค่าทัวร์

ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน หรอืท่านสามารถเลื่อนพีเรยีดการเดินทางออกไปได ้

 

***หมายเหต ุ: ระหว่างวนัที่ 29 ธ.ค. – 07 ม.ค. ของทกุปี ซ่ึงเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 พระราชวงับุเรงนอง และ ตลาดสก็อต จะปิดท าการ  

ซ่ึงรายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลง ทางบริษทัของสงวนสิทธ์ิ 

ในการจดัหาสถานทีท่อ่งเที่ยวอ่ืนทดแทน หรือชดเชยตามความเหมาะสม  


