
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

นมัสการ  3  ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 
ขอพรส่ิงศักดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจ าปีเกดิปีมะเมีย) 

นมัสการพระธาตุหักอนัศักดิ์สิทธ์ิ พระธาตุมุเตา หรือเจดีย์ชเวมอดอร์  

สักการะมหัศจรรย์เจดีย์ พระธาตุอนิทร์แขวน  

เมนูพเิศษ กุ้งแม่น า้ย่าง //  เป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร 
 

 

 

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตอิุนทรแ์ขวน 3วนั 2คืน 
โดยสายการบิน เมียนมาร์แอร์เวย์ (8M) 



 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -พระนอนตาหวาน– เจดีย์โบตะทาวน์ –เทพทนัใจ–สก๊อตมาร์เกต็–เจดีย์ชเวดากอง                                  
                                                                                                                                                                   (–/L/D)                                                                     

 08.00 น.      คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ N 01-04  สายการบินMyanmar Airways   
พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัเอกสารเดินทางใหแ้ก่ทุกท่าน 

10.15 น.        ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ โดยสายการบิน Myanmar Airways International  เท่ียวบินท่ี  8M 336  
11.00 น.       เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถ่ินท่ีพม่าชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง)  
กลางวนั        บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทตัจี หรือ พระตาหวาน   ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามอีกองค์
หน่ึงของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร มีพระพกัตแ์ละขนตาท่ีงดงาม มีดวงตาท่ีสดใสเป็นประกายท่ีทาํจากแกว้ท่ีสั่ง
พิเศษมาจากต่างประเทศ โดยช่างท่ีมีฝีมือท่ีสุดของพม่า  รวมถึง พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาท
ซอ้นกนัซ่ึงแตกต่างกบัศิลปะ ของไทย  จากนั้นนาํท่านเดินทางนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์   ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลวา่ 
เจดียท์หาร 1000 นาย โดยบญัชาของ พระเจา้โอกะลาปะ กษตัริยม์อญ ไดท้รงบญัชาใหส้ร้างเจ ดียโ์บตะทาวน์ ข้ึน
เพื่อเก็บพระเกศาธาตุ 1 เส้น ท่ีนายวานิชสองพี่นอ้งไดอ้ญัเชิญมาข้ึนฝ่ัง ณ บริเวณน้ี และอีก 1เส้นนั้นๆไดอ้ญัเชิญ
ไวย้งัเจดียช์เวดากอง เจดียโ์บตะทาวน์ จึงเป็นท่ีบูชาสถานสาํคญัของชาวมอญและชาวพม่าสืบต่อกนัมา  
บริเวณรอบๆเจดีย ์คือ พระพุธรูปทองคาํ ประดิษฐานในวหิารดา้นขวามือ เป็นพระ พุธรูปปางมารวชิยัท่ีมีลกัษณะ
งดงามยิง่นกั ตามประวติัวา่เคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ังเม่ือพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี 
พ.ศ. 2428 ถูกเคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลัป์กตัตาในอินเดีย ทาํใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรท่ีถล่ม
พระราชวงัมณัฑะเลย ์และดา้นซา้ยมือ ของเจดียโ์บตะทาวน์ เป็นท่ีตั้งของ  
นัตโบโบยี  หรือ เทพทนัใจ  ซ่ึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้
บูชา ดว้ยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานส่ิงใดแลว้จะสมปรารถนาทนัใจ 
การสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบจี )  เพื่อขอส่ิง ท่ีตนปราถนา  ตาม
ความเช่ือคือ นิยมนาํ ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย หรือ
ผลไมอ่ื้นๆมาสักการะเทพทนัใจเพื่อแสดงความนบัถือ  หากสมหวงัดัง่ท่ีขอ
แลว้จะนิยมกลบัมาถวายส่ิงของตามท่ีไดก้ล่าวขอเอาไว ้   ส่วนใหญ่แลว้
ท่านท่ีมีโอกาศไดม้าขอพรมกัจะสมปราถนา จึงทาํใหมี้ผูค้นจาํนวนมากมาขอพรท่ีน่ี  
จากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมืองท่ีตลาด “สก๊อตมาร์เกต็ ” ซ่ึงสร้างเม่ือคร้ังพม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของ
ประเทศองักฤษ ใหท้่านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไมแ้กะสลกั 

พระพุทธรูปไมห้อมแกะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพื้นเมือง เคร่ืองเงิน 
ไข่มุก และหยกพม่า  
จากนั้นนาํท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (พระธาตุประจาํปีเกิด
ปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) เป็นเจดียท์องคาํท่ีงดงาม 
ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุ



 
 

เส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้จาํนวน 8 เส้น  มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ ทบัทิม นิล และ
บุษราคมัอีก 2317 เมด็  มหาเจดียช์เวดากองมีทองคาํโอบหุม้อยูน่ํ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้
ทองคาํแทตี้เป็นแผน่ปิด ไวร้อบ องคเ์จดีย ์วา่กนัวา่ทองคาํท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ี   
มากมายมหาศาลกวา่ทองคาํท่ีเก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสียอีก บริเวณรอบๆฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ย
เจดียอ์งคเ์ล็กๆ นบัร้อยองค ์ มีซุม้ประตูส่ีดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดียป์ระกอบดว้ยเพชร และพลอยมากมาย   
ดว้ยแรงศรัทธาจึง มีทั้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติ นิยมมา สักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งกลางวนัและ
กลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย  (การเทีย่วชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะน าให้ไปชมในช่วงตอนเยน็ถึงค ่า เพราะ
อากาศไม่ร้อนและได้ดูพระมหาเจดีย์ในยามทีไ่ฟส่องตอนกลางคืนด้วย) 

 

 
 เยน็        บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร เมนูเป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร  

       จากนั้นนาํท่านเขา้ท่ีพกั Grand United ระดับ 4 ดาว // Sedona Hotel ระดับ 5 ดาว//  หรือเทยีบเท่า  
** ควรเตรียมเส้ือผ้าและของใช้ส่วนตัว ส าหรับค้าง 1 คืน บนพระธาตุอนิทร์แขวน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้บนรถบัส** 
 
 

วนัทีส่อง    ย่างกุ้ง – หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่ น–เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา)–พระราชวงับุเรงนอง 

                     –พระธาตุอนิทร์แขวน                                                                                                   (B/L/D        

เชา้     บริการอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
     หลงัอาหาร  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (ดว้ย
รถโคช้ปรับอากาศ) หงสาวดีอยูห่่างจากเมืองยา่งกุง้ 
ประมาณ 80  กิโลเมตร  ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ พม่ามาก่อน ตั้งอยู่
ใกลเ้มืองเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศพม่าซ่ึงอยูท่างใตข้อง เมือ ง
แปร เมืองคงั ยะไข่ องัวะ พุกาม  เขตหงสาวดี เป็นเมืองของชาวมอญมา

 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลมัเม สัตตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกุสันธงั สุวรรณะ ตนัตงั ธาตุโย ธสัสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนงั ธมัมะ การะนงั ธาตุโย  
ธสัสะติ ตติยงั กสัสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธสัสะติ จตุกงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตุโย ธสัสะติ 

อหงั วนัทามิ ตุระโต อหงั วนัทามิ ธาตุโย อหงั วนัทามิ สัพพะทา อหงั วนัทามิ สิระสา 
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ทีแ่ปลว่าชัยชนะและความส าเร็จ *** 

วนัเกดิ อาทติย์ จันทร์ องัคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 

สัตวส์ัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ชา้งมีงา ชา้งไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 



 
 

ก่อนในอดีต ก่อนท่ีพระเจา้ตะเบง็ชะเวต้ี จะยดึครองได ้ในปี พ .ศ. 2082 เมืองหงสาวดี  เจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมยั
ของพระเจา้บุเรงนอง หงสาวดีหรือ พะโค มีตาํนานเล่าวา่ เมืองพ ะโคเดิมเป็นเกาะเล็ก ๆ ในอ่าวเมาะตะมะ เป็นเมือง
เล็กๆ เม่ือคร้ังพระพุทธเจา้เสด็จมาท่ีน่ี มีหงส์คู่ตวัผูแ้ละตวัเมีย ไดเ้ห็น
พระพุทธเจา้เสด็จมา จึงตอ้งการท่ีจะเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้และเล็งเห็นเกาะ
เล็กๆท่ีน่ี จึงบินมาเกาะ แต่พื้นท่ีเกาะก็  เล็กเสียจนมีท่ีพอใหห้งส์ร่อนลง
มาพกัไดเ้พียงแค่ตวัเดียวเท่านั้น หงส์เพศเมียจึงตอ้งอาศยัเกาะอยูบ่นหลงั
ของหงส์ตวัผู ้และพระพุทธเจา้ไดต้รัสกบัหงส์คู่น้ีวา่ ต่อไ ปภายภาคหนา้
พื้นท่ีๆเจา้ยนือยูน่ั้นจะกลายเป็นพื้นท่ีๆยิง่ใหญ่และเจริญรุ่งเรือง ดัง่คาํ
ทาํนายของพระพุทธเจา้เม่ือรัชสมยัของพระเจา้บุเรงนองเมืองบะโก ก็ไดรุ่้งเรืองและเป็นเมืองท่าท่ีสาํคญัของ
ประเทศพม่า จนถึงปัจจุบนั เม่ือเดินทางถึงเมืองหงสาวดีจะสังเกต เห็นหงส์สองตวัซ่ึงอาศยัอยูบ่นหลงัของหงส์ตวัผู ้
และเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง หงสาวดี นาํท่านกราบนมสัการ เจดีย์ไจ้ปุ่น  พระเจา้ธรรมเจดียท์รงสร้างข้ึนในปี 1467 
พระเจดียก่์อเป็นแกนทึบรูปทรงส่ีเหล่ียมอยูต่รงกลาง มีพระพุทธรูปนัง่สูง 30 เมตรประดิษฐานอยูส่ี่ทิศ แทนองคส์มเด็จ
พระสมณโคดม (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระอดีตพุทธเจา้อีกสามองค ์อนัไดแ้ก่ พระโกนาคมน์ (หนัพระ
พกัตร์ไปทางทิศใต้ ) พระกกุสันธะ (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก ) พระกสัสปะ  (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศ
ตะวนัตก)  ซ่ึงพระพุทธรูปกสัสปะนั้นชาํรุดผพุงัมาก เน่ืองจากเกิดแผน่ดินไหวในปี 1930 และไดบู้รณะข้ึนใหม่เม่ือ 
พ.ศ.2019  มีตาํนานวา่ เจดียไ์จปุ่้น สร้างโดยส่ีสาวพี่นอ้งท่ีอุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทน
ตนเอง และสาบานตนและใหค้าํมัน่สัญญา ไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  ต่อมานอ้งคนสุดทอ้งได้ ผดิคาํสัญญา  จึงเกิด อา
เพส ฟ้าฝ่าองคพ์ระพุทธรูปตวัแทนองคน์อ้งพงัทลายลงมา แมแ้ต่หากมีการซ่อมแซมบูรณะ มาแลว้หลายต่อหลาย
คร้ังแลว้ ก็ยงัไม่เคยสมบูรณ์ จากนั้นนาํท่านนมสัการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา )  โบราณสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิใน
ใจกลางเมืองหงสาวดี ซ่ึงไดบู้รณะข้ึ นโดยพระเจา้บุเรงนอง  (พระเจา้บะยิน่เนาน์ ) เพื่อบรรจุพระทนัตธาตุของ
พระพุทธเจา้  เพื่อเสริมบารมี  อนัถือวา่เป็นพระเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในประเทศพม่า  มีตาํนานอยูว่า่ เม่ือนายวานิชพี่นอ้ง
นามวา่มหาศาลกบัจุลศาล เดินทางกลบัมาจากอินเดีย ทั้งสองไดอ้นัเชิญพระเกศธาตุของพระ พุทธองคม์าดว้ยสอง
เส้น เม่ือกลบัมาถึงบา้นเกิดจึงไดส้ร้างสถูปเล็ก ๆ ครอบพระเกศธาตุเอาไว ้ในศตวรรษท่ี 16 พระเจา้ปะหยิน่หน่าว
โปรด ฯ ใหแ้กะเอามณีบนยอดพระมหามงกุ ฎไปทาํฉตัรยอดถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมา พระเจา้โบ่ต่อพญาทรงสร้าง
ฉตัรองคใ์หม่ถวายและเสริมยอดข้ึนไปสู งถึง 90 เมตร ในศตวรรษท่ี 20 ไดเ้กิดภยัธรรมชาติแผน่ดินไหวถึงสามคร้ัง 
คร้ังสุดทา้ยในปี ค .ศ. 1930 เกิดความเสียหายอยา่งมาก จนถึงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดท้าํการบูรณะข้ึนใหม่จาก
แรงกายและกาํลงัทรัพยข์องผูมี้จิตศรัทธาจนถึงปัจจุบนัพระเจดียสู์งถึง 114 เมตร ท่านจะไดเ้ห็นเ จดียอ์งคเ์ดิมท่ี
พงัทลายลงมาเม่ือเกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ ซ่ึงตราบ ทุกวนัเจดีย์ องคท่ี์หกั ยงัคงไดรั้บการเคารพบูชาจาก
พุทธศาสนิกชนชาวพม่าอยา่งมัง่คงสืบต่อกนัมา  จากนั้นนาํท่านชม  พระราชวงับุเรงนอง  หากพดูถึงกษตัริยท่ี์มี
บทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ของเมืองหงสาวดีก็ไม่มีกษตัริยพ์ระองคใ์ดโดดเด่นเท่า พระเจา้บุเรงนอง หงสาวดีเจริญรุ่งเรือง
สุดขีดในรัชสมยัของพระเจา้บุเรงนอง โดยพระองคไ์ดส้ร้างพระราชวงับุเรงนองข้ึนในปี พ .ศ. 2109 ช่ือ กมัโพชธานี  
เพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกวา่ราชการ  ซ่ึงนบัเป็นพระราชวงัใหญ่โตมีประตูทางเขา้ออก ถึง 10 
ประตู สร้างโดยเกณฑข์า้ทาสจากเมืองข้ึนต่าง ๆ  โดยหน่ึงในนั้นมีเมือง เชียงใหม่และอยธุยารวมอยูด่ว้ย จนถึงสมยั

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2


 
 

พระเจา้นนัทบุเรงท่ี เสด็จหนีพระนเรศวรไปเมืองตองอู และพวกยะไข่เผาทาํลายหงสาวดีทรงทิ้งใหพ้ระราชวงัแห่ง
น้ีรกร้างลงเป็นเวลาร่วม 3 ศตวรรษ ซ่ึงพระราชวงัเดิมนั้นเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เม่ือคร้ังยงั
ทรงพระเยาวแ์ละถูกจบัเป็นตวัประกนัในคราวนั้น   หลงัจากนั้นไม่นาน เมืององัวะก็กลายมาเป็น เมืองหลวง ของ
ประเทศพม่าโดยสมบูรณ์ก่อนท่ีพม่าทั้งประเทศจะเสียเอกราชใหป้ระเทศองักฤษต่อมาในปี พ .ศ. 2533 ไดมี้การ
คน้พบเสาและกาํแพงเดิมท่ีถูกฝังอยูใ่ตดิ้น  รัฐบาลพม่าจึงไดท้าํการขดุคน้และสร้างพระราชวงับุเรงนองข้ึนมาใหม่ 
เพื่อเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว  โดยถอดแบบจากของเดิม ซ่ึงบางส่วนไดส้ร้างแลว้เสร็จไป  แต่ยงัคงมีอีกบางส่วนก็กาํลงั
รอทุนในการก่อสร้าง  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองหงสาวดี เมนูกุ้งแม่น า้ย่าง 1 ตัวต่อท่าน 
หลงัอาหาร นาํท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์  (เชิงเขาไจเ้ท่ียว ) ระหวา่งทางผา่น สะพานแม่น า้สะโตง  ในอดีต
ขณะท่ี สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้า
สะโตง  ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ้าไปแลว้  พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิให้
ขา้ศึกขา้มตามมาได้  ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้าสะโตง   สมเด็จพระนเรศวร
ทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ ยงิแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง 
กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั  กลบักรุงหงสาวดี พระ แสงปืนท่ีใชย้งิ
แม่ทพัพม่าตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ้าสะ
โตง" นบัเป็นพระแสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค  ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุก
วนัน้ี   ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง ถึง คิมปูนแค้มป์  หยดุพกัเปล่ียนรถ เป็นรถบรรทุกหกลอ้ เพื่อข้ึนบน
ภูเขาไจเ้ท่ียว (ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1.5 ชัว่โมง) ท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพป่าเขานํ้าตกและลาํธาร
อนัสวยงามสองขา้งทาง พร้อมสัมผสัอากาศเยน็ซ่ึงจะค่อยๆ เยน็ข้ึนเร่ือยๆ เพราะเรากาํลงัเดินทางสู่ท่ีสูง  (หากท่าน
ตอ้งการนัง่เสล่ียง เพิ่มค่าเสล่ียงราคาไปกลบัประมาณ เงินไ ทยไม่เกินท่านละ 850 บาทไม่รวมค่าทิป) (ลกัษณะเสล่ียง
เป็นเกา้อ้ีผา้ใบผกูกบัไมไ้ผข่นาดใหญ่ 2 ลาํ หามดว้ยคน 4 คน ขา้งหนา้ 2 ขา้งหลงั 2 คน) เดินทางถึง  โรงแรมทีพ่กั  
KYAITHIYO HOTEL// MOUNTAIN TOP HOTEL// YOE YOE LAY หรือเทยีบเท่า  นาํท่านเช็คอิน จดัการ
เก็บสัมภาระเขา้ท่ีพกัใหเ้รียบร้อย หลงัจากนั้นนาํท่านข้ึนนมสัการ พระธาตุอนิทร์แขวน   พระธาตุอินทร์แขวนน้ี
นบัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระเจดียไ์จที้โย (พระธาตุอินทร์แขวน ) อยูสู่งจาก
ระดบันํ้าทะเล 1,200 เมตร และเป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวซีีไรส์ ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา คาํจนัทร์ ท่ีแต่ง
วรรณกรรมเร่ือง “เจา้จนัทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะไดส้ัมผสักล่ินอายพระพุทธศาสนาอยา่ง
แทจ้ริงและบรรยากาศธรรมชาติท่ีสดช่ืนและบริสุทธ์ิทัว่บริเวณอนักวา้งขวางของลานพระธาตุอินทร์แขวนซ่ึงใหท้่าน
ไดด่ื้มดํ่ากบัธรรมชาติและนมสัการขอพรจากพระธาตุอินทร์แขวนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ   

เยน็           บริการอาหารเยน็  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

                  จากนั้นนาํท่านเขา้ท่ีพกั KYAITHIYO HOTEL// MOUNTAIN TOP HOTEL// YOE YOE LAY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม   พระธาตุอนิทร์แขวน-หงสาวดี- ย่างกุ้ง-พระนอนชเวตาเลยีว – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ              (B/L/–) 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B9&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87


 
 

หลงัอาหารออกเดินทางกลบัสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิมและตลอดสองขา้งทาง ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศัน์อนังดงามยาม   
เชา้ วถีิการดาํรงชีวติของชาวพม่า เม่ือถึงหงสาวดี นาํท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว พระพุทธรูป  
ไสยาสน์ท่ีมีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างข้ึนโดยพระเจา้มิค ทิปปะ ใน   
พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอาํนาจ มีพุทธลกัษณะงดงาม ลกัษณะพระบาท 
เหล่ือมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอ 
กนั ดา้นหลงัพระองคมี์ภาพวาดท่ีสวยงาม เม่ือคร้ังก่อนพระพุทธรูปองคน้ี์ถูก 
ปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ.  
2424 เม่ือองักฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บพระนอนองคน้ี์ จากนั้นในปี  
พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดรั้บเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปท่ี 
สวยงามในปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั เรือสาํเภาไมจ้นัทร์หอม  ผา้ปักพื้นเมือง ผา้ 
พิมพล์าย ผา้พื้นบา้น ฯลฯ  

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูกุ้งแม่น า้ย่าง 1 ตัวต่อท่าน 
    หลงัอาหารนาํท่านเดินทางต่อมุ่งหนา้สู่สนามบิน มิงกะลาดง เมืองยา่งกุง้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.5 ชัว่โมง 

16.30 น.   ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ Myanmar Airways International  เท่ียวบินท่ี  8M 331 
18.15 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

------------------ ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ --------------------  

ข้อควรควรทราบ : ส าหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เคร่ืองบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณา

สอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออก ตั๋วเน่ืองจากสายการบนิอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์หรือ

เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ 

มีเตียงเสริม 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ขวบ 

ไม่มีเตียงเสริม 
พกัเดี่ยว 

มถุินายน : 2-4 
สิงหาคม : 18-20 
(พกัโรงแรม  Sedona Hotel ระดบั 5 ดาว) 

13,900 บาท 13,900 บาท 12,900 บาท 4,000 บาท 

พฤษภาคม : 5-7 (วนัฉัตรมงคล) 
กรกฎาคม : 8-10 (อาสาฬหบูชา) 
สิงหาคม : 12-14 (วนัแม่) 
(พกัโรงแรม Sedona Hotel ระดบั 5 ดาว) 

14,900 บาท  14,900 บาท 13,900 บาท 4,000 บาท 

อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ขวบ 

มเีตยีงเสริม 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ขวบ 

ไม่มเีตยีงเสริม 
พกัเดีย่ว 



 
 

 

 
 

การจองทวัร์และการช าระเงิน   
ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท สาํหรับการจองทวัร์ พร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทางเพื่อสาํรองท่ีนัง่ ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั พร้อมหนงัสือเดินทางเล่มจริงท่ีมีอายเุหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
โดยมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

เงื่อนไขการยกเลกิ 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีทาํการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้าํระค่ามดัจาํตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ
กาํหนดใหต้อ้งชาํระ เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   
 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้าํการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ดาํเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท้่าน ไม่วา่จะ
ในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
 1.ยกเลิกทวัร์ ก่อนเดินทาง 30 วนั บริษทัคืนเงินใหท้ั้งหมด 
 2.ยกเลิกทวัร์ ภายใน 15 วนัก่อนการเดินทาง บริษทัฯจะเก็บค่ามดัจาํทวัร์หรือเก็บค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงครับ (ใน
กรณีท่ีบริษทัฯหาลูกคา้มาทดแทนได ้บริษทัฯคืนเงินใหท้ั้งหมดหรือหกัค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริงครับ ) 

หมายเหตุ  
 บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน  
 ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไ ด ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไป
ในลกัษณะเหมาจ่าย  

มถุินายน : 12-14 
กรกฎาคม : 24-26 
สิงหาคม : 28-30 
(พกัโรงแรม ระดบั 4 ดาว) 

12,900 บาท  12,900 บาท 11,900 บาท 3,500 บาท 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋กรุ๊ป) - ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั 2  คืนตามรายการท่ีระบุ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  - ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินนาํเท่ียว   - ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการ 
- ค่าภาษีสนามบินไทย,พม่า  - ค่าบริการวซ่ีาพม่า  
- ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุในการเดินทาง ( เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
- ค่ารถหกลอ้ข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน  



 
 

 ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวสิัย เช่น การล่าชา้ของเท่ียวบิน การประทว้ง การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล 
และความเสียหายท่ีทางบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน 


