
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์ 3วัน 2คืน 
สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง: พระธาตุมุเตา : พระธาตุอินทร์แขวน 
 

 พระนอนตาหวาน : เทพทนัใจ เจดีย์โบตาทอง : ตลาดสก๊อต : มหาเจดีย์ชเวดากอง : พระธาตมุเุตา : เจดีย์ไจ้ปุ่ น 
(พระนัง่ 4 ทิศ) : พระราชวงับเุรงนอง : พระพทุธไสยาสน์ชเวตาเลียว : พระธาตอุนิทร์แขวน  
 อิม่อร่อยกบัเมนพูิเศษ !!  เป็ดปักกิ่งย่างชัน้ดี // สลดักุ้งมงักร รสเด็ด // กุ้งแม่นํา้ย่าง  



รายการทวัร์ 

ก าหนดการเดินทาง       เด็กต้องอายุต ่ากว่า 12 ปีจึงใช้ราคาเด็ก 

  

 
 
 
 

วนัท่ี รายการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 
กรุงเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ – ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน  – เจดีย์โบตาทาวน์ – 

เทพทนัใจ – สก๊อตมาร์เก็ต – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
   

ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเท่า 

2 
ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ้ปุ่ น – เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวงับเุรงนอง – 

นัง่กระเช้า – พระธาตอุินทร์แขวน 
   

ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเท่า 

3 
พระธาตอุินทร์แขวน – หงสาวด ี– พระนอนชเวตาเลียว – 

ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ 
   ---- 

วนัเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พกั2ท่าน 

ท่านละ 

ราคาเดก็เสริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เดก็ 

ท่านละ 

ราคาเดก็ไมเ่สริมเตียง 
พกัผู้ใหญ่2ท่าน+1เดก็ 

ท่านละ 

พกัเด่ียวเพิม่ 
ท่านละ 

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 สงิหาคม 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 



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

08.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ ชัน้ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้า

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

10.15 น. นําทา่นเดินทางสู ่เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบิน 8M336  
**มีอาหารวา่งบริการพร้อมเคร่ืองด่ืม** 
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง  
 สนามบินยา่งกุ้ งตัง้อยูท่างทิศเหนือของตวัเมืองยา่งกุ้ ง 15 กิโลเมตร   
(เวลาท้องถ่ินท่ีพม่าช้ากวา่ไทยคร่ึงชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมือง และ
ศลุกากรแล้ว นําทา่นเดินทางสูต่วัเมืองยา่งกุ้ งโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
--------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 1) 
 พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี หรือ พระตาหวาน  
เป็นพระนอนปางพทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกวา่ 70 เมตร สร้างขึน้เม่ือปี 
พ.ศ.2442 และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2450 โดยเศรษฐีพม่านามวา่  
“โบตา” และได้รับการบูรณะสร้างใหม่ ขึน้ในปี พ.ศ.2493 เน่ืองจากเกิดความ
เสยีหายจากสภาพอากาศ  วดัพระตาหวาน ตัง้อยูอ่ยูใ่นตวัเมืองยา่งกุ้ ง คนไทย
สว่นใหญ่รู้จกัในช่ือ พระนอนตาหวาน เพราะนอกจากดวงตาที่สวยงามแล้ว  
ยงัมีขนตาที่งอนงาม สว่นลกูนยัน์ตา ทําด้วยแก้วที่สัง่ผลติเป็นพิเศษจากประเทศญ่ีปุ่ น ทําให้มองดแูล้วเหมือนมีชีวิตราวกบัมีนํา้
หลอ่เลีย้งอยูภ่ายใน ใต้พระบาทท่ีวางไว้ไม่เสมอกนันัน้มีการวาดลวดลายสวยงามวา่ด้วยสิง่ท่ีเป็นมงคล ประกอบด้วย ธรรมจกัร 
มงคล 108 ประการ ทีแสดงโลกทัง้ 3 คือเคร่ืองหมาย 59 ประการแสดงถึงอากาศโลก เคร่ืองหมาย 21 ประการ แสดงถึงสตัว์โลก 
และเคร่ืองหมาย 28 ประการ แสดงถึงสงัขารโลกและยงัมีเคร่ืองหมายพระเจ้าจกัรพรรดิรวมอยูใ่นนัน้ด้วย 
 เจดีย์โบตาทาวน์ // เจดีย์โบตาทาวน์ แปลวา่ ทหาร 1,000 นาย โดยมีความ
เช่ือเลา่ตอ่ๆกนัมาวา่เม่ือประมาณ 2,000 ปีท่ีแล้วพระเจ้าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ 
ได้ให้ทหาร 1,000 นาย ตัง้แถวถวายความเคารพพระเกศาธาต ุ(สารีริกธาต)ุ ท่ีอนั
เชิญมาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่น้องอญัเชิญมาทางเรือและมาขึน้ฝ่ังเมือง
ตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณนี ้เพื่อนําไปบรรจุไว้ท่ีมหาเจดีย์ชเวดากอง และ
ทรงบรรจุเส้นพระเกศาธาตไุว้ 1 เส้น ในเจดีย์นี ้วนัเวลาผา่นไป ได้มีการบูรณะ
ซอ่มแซมเจดีย์ ผลจากความเสยีหายในสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ซึง่ปรากฏวา่ ไปพบ
ของมีคา่หลายอยา่งภายในเจดีย์ จึงสร้างโครงสร้างใหม่ขึน้มาในปี พ.ศ.2496 
และได้นําพระเกศาธาต ุมาครอบแก้วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพื่อให้พทุธศาสนิกชนได้สามารถมองเห็นเส้นพระเกศาธาตไุด้ ภายใน
เจดีย์เป็นสทีองอร่ามสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดีย์ให้สามารถเดินชมความสวยงามของเจดีย์อีกด้วย  

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


 นัตโบโบยี//เทพทันใจ ซึง่เป็นหนึง่ในนตัท่ี 
ชาวพม่านบัถือมากท่ีสดุซึง่ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยท่ีเช่ือวา่เม่ืออธิษฐานสิง่ใดแล้วจะสมปรารถนา
ทนัใจการสกัการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นตัโบโบจี)  เพื่อขอสิง่ท่ีตนปรารถนา 

วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจ  
จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเร่ืองของสกัการะอยูด้่านหน้าของวดั  
ซึง่จะประกอบไปด้วย มะพร้าว กล้วย ใบแหง่ชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉตัรกระดาษ ดอกไม้ ซึง่สิง่ของเหลา่นีเ้ป็นสิง่ท่ีนิยม นํามา
ถวายเทพทนัใจ  สว่นวิธีการขอพร นิยมนํา ธนบตัร 2ใบ ม้วนเป็นกรวย ซ้อนกนั 2 ใบ นําไปเสยีบไว้ในมือของเทพทนัใจข้างที่ชี ้
ตรงมา โดยเอาหน้าผากแตะไปท่ีนิว้ชีมื้อท่ีเทพทนัใจชีม้าพร้อมอธิษฐาน ตามสิง่ท่ีตนเองปรารถนา  
เม่ือเสร็จแล้วจึงดงึนําธนบตัรออกมา 1 ใบ เพื่อความเป็นสริิมงคล  
 (วิธีการอธิษฐานให้ได้ผลดี ให้ท่านขอเพียงข้อเดียวที่ท่านอยากจะได้มากที่สุด)  
 

 เลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมือง ณ ตลาดสก๊อต หรือเรียกอีกอยา่งวา่ตลาดโบยกออง
ซาน เป็นแหลง่ช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุในพม่าเป็นศนูย์รวมของฝากทกุชนิด อาทิ
เช่น เสือ้ผ้า ของท่ีระลกึตา่งๆ เคร่ืองเงิน, อญัมณี , ไม้แกะสลกัพระพทุธรูป เทวรูป
ท่ีทําด้วยไม้จนัทน์, เคร่ืองแกะสลกั, เคร่ืองลงรักปิดทองตา่งๆ, ถ้วยชามกงัไสจีน
โบราณ, โคมไฟแก้ว และแจกนัเจียระไนโบราณ, นาฬิกาข้อมือเก่า, ผ้าไหมลาย
ตา่งๆ  (**ช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลากสก๊อตปิดนะคะ**) 
 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
 (พระธาตปุระจําปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุของพม่า) 
เป็นเจดีย์ทองคําสทีองเหลอืงอร่าม อยูบ่นเนินเขาเสนคตุตระ (Singuttara Hill) 
นานเกือบ 2,500 ปี มีตํานานเลา่วา่ เจดีย์ชเวดากองเกิดขึน้ตัง้แตพ่ทุธกาล เม่ือ
สองพี่น้องตะปสุสะและภลัลกิะ เดินทางไปค้าขายท่ีอินเดียและเกิดความเลือ่มใส
ในพระพทุธศาสนาจนปวารณาตนเป็นอุบาสกคูแ่รกในพระพทุธศาสนา 
พระพทุธเจ้าจึงประทานเส้นพระเกศาให้ 8 เส้น ทัง้สองจึงนํากลบัมาประดิษฐาน
ท่ีเมืองยา่งกุ้ งหรือเมืองอสตินัชนะ โอกาละในอดีต และบรรจุในเจดีย์สงูเพียง 9 
เมตรท่ีทําจาก ทอง เงิน ดีบุก ทองแดงตะกัว่ หินอ่อน และเหลก็ ตอ่มาพระเจ้า
แผน่ดินเมืองมอญและพม่าหลายองค์ได้เสด็จมาบูรณะและก่อเจดีย์ใหม่ครอบ
เจดีย์ถึง 7 ครัง้ เช่น พระนางชินซอว์บู (Queen Shin Sawbu) แหง่หงสาวดี ได้
ถวายทองคําแท้เทา่นํา้หนกัพระองค์ตีเป็นแผน่ทองหุ้มองค์พระธาตไุว้ สว่นพระ
เจ้าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) ราชบุตรเขยของพระองค์ สว่นในพระเจ้ามินดง
แหง่มณัฑะเลย์ก็ทรงบูรณะยอดฉตัรใหม่แทนยอดฉตัรเก่าท่ีหกัลงมาเพราะเหตกุารณ์แผน่ดินไหว ทําให้ปัจจุบนัเจดีย์ชเวดากอง
มีความสงูถึง 122 เมตร วา่กนัวา่ บนยอดฉตัรนัน้ประกอบไปด้วยเพชรนิลจินดาและอญัมณีท่ีมีคา่มหาศาลสามารถมองเห็นแวว
วาวได้อยา่งชดัเจนในยามค่ําคืน 
******************************************************************************** 



การเท่ียวชมเจดีย์ชเวดากองนัน้สามารถมาได้ทัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืน โดยรอบฐานเจดีย์มีบนัไดและประตใูห้เลอืกเดิน
ขึน้ลงได้ 4 ทิศคือ เหนือ ใต้ ตะวนัออก และตะวนัตก แตล่ะทิศมีหลงัคากนัแดดกนัฝนอยา่งดี เจดีย์ชเวดากองยามกลางวนัวา่
สวยแล้ว ยามแสงกลางคืนนัน้อร่ามงามยิ่งกวา่ สมกบันํา้หนกัทองคําที่หอ่หุ้มองค์เจดีย์อยู ่1,100 กิโลกรัม และเป็นท่ีมาของ
ความหมายชเวดากองท่ีแปลวา่ ทองแหง่เมืองดากอง 
สถานที่ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
คือ ลานอธิฐาน ตัง้อยูด้่านหน้าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์
เป็นลานกว้างที่กษัตริย์ทกุพระองค์ของพม่าต้องมาขอพร ปัจจุบนัเป็นจุดท่ีผู้คน
นิยมมากราบไหว้บูชาเจดีย์ชเวดากองโดยคกุเขา่หนัหน้าเข้าหาองค์เจดีย์ สวด
มนต์ตัง้ใจอธิฐานเพื่อขอให้ได้ในสิง่ท่ีปรารถนา  
นอกจากนีร้อบองค์เจดีย์ยงัมีพระประจําวนัเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ รวม 8 
องค์  ทา่นสามารถสรงนํา้พระประจําวนัเกิดของตวัเองได้ตามจุด โดยแตล่ะจุดจะมีปา้ยแสดงวนัเกิดเป็นภาษองักฤษและแสดง
สญัลกัษณ์ประจําวนัเกิดเป็นรูปปัน้สตัว์ประจําวนัเกิดให้อยา่งชดัเจน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เย็น  บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 2) เมนเูป็ดปักก่ิง+สลดักุ้ งมงักร 

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

ธาตุอินทร์แขวน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้บนรถบัส** 

 

 

 

 

ค าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 
วนัทามิ อุตตมะ ชมพ ูวระฐาเน สงิกตุตะเร มะโนลมัเม สตัตงั สะรัตนะ 

ปฐมงั กกสุนัธัง สวุรรณะ ตนัตงั ธาตโุย ธัสสะติ ทติุยงั โกนาคะมะนงั ธัมมะ การะนงั ธาตโุย 
ธัสสะติ ตติยงั กสัสปัง พทุธจีวะรัง ธาตโุย ธัสสะติ จตกุงั โคตะมงั อตัถะเกศา ธาตโุย ธัสสะติ 

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

วันเกิด  อาทิตย์  จันทร์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สตัว์สญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนหูางยาว หนหูางสัน้ พญานาค 



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

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 3) 

 เมืองหงสาวด ีหรือ พะโค (ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ) หงสาวดีอยูห่า่งจาก
เมืองยา่งกุ้ ง ประมาณ 80 กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของพม่ามาก่อน
ตัง้อยูใ่กล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่าซึง่อยูท่างใต้ของ เมือง
แปร  เมืองคงั ยะไข ่องัวะ พกุาม เขตหงสาวดี เป็นเมืองของชาวมอญมาก่อนใน
อดีตก่อนท่ีพระเจ้าตะเบ็งชะเวตีจ้ะยดึครองได้ ในปี พ.ศ. 2082 เมืองหงสาวดี
เจริญรุ่งเรืองสดุขีดในรัชสมยัของพระเจ้าบุเรงนอง  
หงสาวด ีหรือ พะโค มีตํานานเลา่วา่ เมืองพะโคเดิมเป็นเกาะเลก็ ๆในอ่าวเมาะ
ตะมะ เม่ือครัง้พระพทุธเจ้าเสด็จมาที่น่ี มีหงส์คูต่วัผู้และตวัเมีย ได้เห็นพระพทุธเจ้าเสด็จมา จึงต้องการที่จะเข้าเฝา้พระพทุธเจ้า 
และเลง็เห็นเกาะเลก็ๆท่ีน่ี จึงบินมาเกาะ แตพ่ืน้ท่ีเกาะ ก็เลก็เสยีจนมีท่ีพอให้หงส์ร่อนลงมาพกัได้เพียงแคต่วัเดียวเทา่นัน้ หงส์
เพศเมียจึงต้องอาศยัเกาะอยูบ่นหลงัของหงส์ตวัผู้  และพระพทุธเจ้าได้ตรัสกบัหงส์คูนี่ว้า่ ตอ่ไปภายภาคหน้าพืน้ท่ี ท่ีเจ้ายืนอยูน่ัน้
จะกลายเป็นพืน้ท่ี ท่ียิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรืองดัง่คําทํานายของพระพทุธเจ้าเม่ือรัชสมยัของพระเจ้าบุเรงนอง เมืองบะโก ก็ได้
รุ่งเรืองและเป็นเมืองทา่ที่สาํคญัของประเทศพม่า จนถึงปัจจุบนัเม่ือเดินทางถึงเมือง หงสาวดีจะสงัเกตเห็นหงส์สองตวัซึง่อาศยั
อยูบ่นหลงัของหงส์ตวัผู้  และเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหงสาวดี  
 เจดีย์ไจ้ปุ่ น พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสร้างขึน้ในปี 1467 พระเจดีย์ก่อเป็นแกน
ทบึรูปทรงสีเ่หลีย่มอยูต่รงกลาง มีพระพทุธรูปนัง่สงู 30 เมตรประดิษฐานอยูส่ีทิ่ศ 
แทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระอดีตพทุธ
เจ้าอีกสามองค์ อนัได้แก่ พระโกนาคมน์ (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศใต้) พระกกสุนัธะ 
(หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก) พระกสัสปะ (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศ
ตะวนัตก) ซึง่พระพทุธรูปกสัสปะนัน้ชํารุดผพุงัมาก เน่ืองจากเกิแผน่ดินไหวในปี 
1930 และได้บูรณะขึน้ใหม่เม่ือ พ.ศ.2019 มีตํานานวา่ เจดีย์ไจ้ปุ่ น สร้างโดยสีส่าว
พี่น้องท่ีอุทิศตนให้กบัพระพทุธศาสนาสร้างพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตน
และให้คํามัน่สญัญาไม่ข้องแวะกบับุรุษเพศ ตอ่มาน้องคนสดุท้องได้ผิดคําสญัญา 
จึงเกิด อาเพส ฟา้ฝ่าองค์พระพทุธรูปตวัแทนองค์น้องพงัทลายลงมา แม้แตห่ากมี
การซอ่มแซมบูรณะ มาแล้วหลายตอ่หลายครัง้แล้ว ก็ยงัไม่เคยสมบูรณ์ 
 เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ โบราณสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิในใจกลางเมืองหงสาวดี ซึ่งได้
บูรณะขึน้โดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์)เพื่อบรรจุพระทนัตธาตขุอง 
พระพทุธเจ้า เพื่อเสริมบารมี อนัถือวา่เป็นพระเจดีย์ท่ีสงูท่ีสดุในประเทศพม่า  
มีตํานานอยูว่า่ เม่ือนายวานิชพี่น้องนามวา่มหาศาลกบัจุลศาเดินทาง
กลบัมาจากอินเดีย ทัง้สองได้อนัเชิญพระเกศธาตขุองพระพทุธองค์มาด้วยสอง



เส้น เม่ือกลบัมาถึงบ้านเกิดจึงได้สร้างสถปูเลก็ๆ ทวา่ก็ได้มีการสร้าเสริมองค์เจดีย์ให้ใหญ่ขึน้อีกหลายตอ่หลายครัง้จากกษัตริย์ท่ี
ปกครอง(ปัจจุบนัมีความสงูถึง 114 เมตร) ด้วยความศกัด์ิสทิธ์ิของเจดีย์ชเวมอร์ดอร์จนเป็นท่ีเลือ่งลอื ก่อให้เกิดความเลือ่มใส
ศรัทธาจากชาวมอญและพม่า ทําให้เจ้าชายตะป่ินชเวตีที้มีพระชนมายไุด้ 14 พรรษา ทรงเลอืกเจดีย์ชเวมอร์ดอร์เป็นสถานท่ีทํา
พิธีเจาะพระกรรณตามราชประเพณีก่อนขึน้ครองราชบลัลงัก์ทัง้ๆท่ีรู้อยูว่า่หงสานัน้คือเมืองมอญแตพ่ระองค์ก็บุกตะลยุเข้าไปยงั
องค์พระธาตพุร้อมด้วยทหารกล้าจํานวน 500 นาย ชนิดท่ีศตัรูคาดไม่ถึง แถมยงัฝ่าวงล้อมกลบัเมืองตองอูโดยปลอดภยัและเม่ือ
พระองค์ยดึเมืองหงสาได้จึงรับสัง่ให้ย้ายราชธานีจากตองอูมาอยูใ่ต้ร่มเงาพระธาตอุนัศกัด์ิสทิธ์ิแหง่นีก้่อนออกทําศกึคราใด ก็จะ
เสด็จมาสกัการะองค์พระธาตทุกุครัง้ไม่ใช่แคพ่ม่าเทา่นัน้ท่ีมีความศรัทธาตอ่เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ ในสมยัท่ีสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชของไทยเสด็จไปเป็นตวัประกนัท่ีเมืองหงสาวดีก็ทรงมาสกัการะพระธาตอุยูเ่สมอ ทัง้นีใ้นปี ค.ศ.1930 ได้เกิดเหตกุารณ์
แผน่ดินไหวครัง้ใหญ่ ทําให้ยอดพระธาตหุกัพงัลงมา ก่อนจะได้รับการบูรณปฎิสงัขรณ์จนแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1954 สว่นยอด พระ
ธาตอุงค์เดิมท่ีหกัลงมาได้ถกูนําไปประดิษฐานไว้ข้างองค์พระเจดีย์เพื่อให้พทุธศาสนิกขนได้กราบไหว้บูชาพระธาตแุละ
พระพทุธรูปตามปกติก่อน จากนัน้คอ่ยนําธูปอีกชุดไปปักบนร่องอิฐของยอดพระธาต ุเพื่อให้อายยุืนและคํา้จุนพระพทุธศาสนา 
 

 พระราชวังบุเรงนอง หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสดุขีดในรัชสมยัของพระเจ้าบุเรง
นอง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวงับุเรงนองขึน้ในปีพ.ศ. 2109 ช่ือ กมัโพชธานี 
เพื่อใช้เป็นศนูย์กลางทางการปกครองและใช้ออกวา่ราชการ สร้างโดยเกณฑ์ข้า
ทาสจากเมืองขึน้ตา่งๆ โดยหนึง่ในนัน้มีเมืองเชียงใหม่และอยธุยารวมอยูด้่วย
จนถึงสมยัพระเจ้านนัทบุเรงท่ีครองราชย์ ภายหลงัพระเจ้าบุเรงนองสิน้พระชนม์
พระเจ้านนัทบุเรงจึ่งขึน้ครองราชย์ก็ได้ถกูศตัรูยกกองทพัมาตีหงสาวดีจนยอ่ยยบั
เมืองถกูทําลายโดยพวกยะไขแ่ละตองอู จนถึงเวลานีว้นัเวลาผา่นไปกวา่ 400 ปี สิง่ท่ีรัฐบาลพม่าทําได้คือขดุเอาซากเสาขึน้มา
เก็บ และสร้างพระราชวงัเลยีนแบบของเดิมทบัลงไป ตวัอาคารสร้างใหม่มี 2 สว่น สว่นแรกเรียกวา่ “กามโบสะตาหริ” หรือ
“กมัโพชธานี” เป็นสว่นท่ีเอาไว้วา่ราชการ และสว่นท่ี 2 คือ “บลัลงัก์ผึง้”เป็นสว่นท่ีบรรทม แตด้่วยความท่ีรัฐบาลพม่าสร้าง
เลยีนแบบจากของจริง ทําให้พระราชวงับุเรงนองท่ีเป็นสเีหลอืงทอง (**ช่วงเทศกาลสงกรานต์พระราชวังบุเรงนองปิดไม่ให้
เข้าชมนะคะ**) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 4)… เมนกูุ้ งแม่นํา้ยา่ง 1 ตวัตอ่ทา่น 

 คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ้เท่ียว)ระหวา่งทางผา่นสะพานแม่น า้สะโตง  ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง ถึง คิมปูนแค้มป์ หยดุพกัเปลีย่นรถเป็น
รถบรรทกุหกล้อ เพื่อขึน้ บนภเูขาไจ้เท่ียว (ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี ้
ประมาณ 45 นาท ี เพื่อตอ่ขึน้กระเช้า)    **ราคารวมน่ังกระเช้าขาขึน้ถึงขา
พระธาตุอินทร์แขวน** ทา่นจะได้สมัผสัทศันียภาพป่าเขานํา้ตกและลาํธารอนั

สวยงามสองข้างทางพร้อมสมัผสัอากาศเย็นซึง่จะคอ่ยๆ เย็นขึน้เร่ือยๆ เพราะเรา
กําลงัเดินทางสูท่ี่สงู                                                                                                            
เดินทางถึง โรงแรมท่ีพกั KYAITHIYO HOTEL หรือ เทียบเทา่  
นําทา่นเช็คอิน จดัการเก็บสมัภาระเข้าที่พกัให้เรียบร้อย  

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


หลงัจากนัน้นําทา่นขึน้นมสัการ  พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตอิุนทร์แขวนนีน้บัเป็น  1 ใน 5 มหาบูชาสถานสงูสดุ ของ
พทุธศาสนิกชนชาว พม่า พระเจดีย์ไจ้ทีโย (พระธาตอิุนทร์แขวน) อยูส่งูจาก  ระดบันํา้ทะเล 1,200 เมตร สาเหตท่ีุคนไทยเรียกพระ
ธาตอิุนทร์แขวน ก็เพราะมีการเลา่ตอ่ๆกนัมาวา่พระอินทร์เป็นคนนําก้อนหินนีม้า
วางไว้ให้ ไจ๊ทีโย ในภาษามอญแปลวา่ หินรูปหวัฤาษี ตามตํานานเลา่วา่ 
พระพทุธเจ้ าได้ประทานพระเกศาแก่เหลา่ฤาษีเพื่ อให้พทุธศาสนิกชนสกัการะ 
ฤาษีแตล่ะคนก็นําไปบรรจุในเจดีย์ต่างๆ แตมี่ฤาษีตนหนึง่ แอบเก็บเอาไว้เองโดย
ซอ่นไว้ ในมวยผมเม่ือเวลาผา่นไป เม่ือถึงคราวฤาษีต้องละสงัขาร จึงมอบพระ
เกศานีใ้ห้แก่พระเจ้าติสสะและสัง่ไว้วา่ จะต้องบรรจุลงในก้อนหินท่ีมีรูปร่างคล้าย
ศรีษะของตน เม่ือพระอินทร์ทราบเร่ืองก็เลยช่วยพระเจ้าติสสะหาก้อนหินก้อนนีโ้ดยนําขึน้มาให้จากใต้มหาสมทุร แล้วไปวางไว้ท่ี
หน้าผา และอีกความเช่ือนงึเช่ือวา่เป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของ กวีซีไรส์ ปีพทุธศกัราช 2534 มาลา คําจนัทร์ ท่ีแตง่วรรณกรรม
เร่ือง “เจ้าจนัทร์ผมหอม นิราศพระธาตอิุนทร์แขวน ทา่น  จะได้สมัผสักลิน่อายพระพุ ทธศาสนาอยา่งแท้จริงและบรรยากาศ 
ธรรมชาติท่ีสดช่ืน และบริสทุธ์ิทัว่บริเวณอนักว้างขวาง  ของลานพระธาตอิุนทร์แขวนซึง่ให้ทา่นได้ด่ืมด่ํากบัธรรมชาติ และนมสัการ
ขอพรจากพระธาตอิุนทร์แขวนอนัศกัด์ิสทิธ์ิ 
ช่วงเวลาที่ดี : ไหว้ได้ตลอดทัง้ปี แตใ่นยามราตรี ท่ีมีแสงสทีองนวลตา เป็นความงดงามท่ียากเกินบรรยาย จึงมีนกัทอ่งเท่ียวท่ี
นิยมชมชอบการถ่ายภาพ เดินหามมุสวยๆ ผู้ชายเข้าไปปิดทองข้างในได้-สว่นผู้หญิงให้รออยูด้่านนอก 
เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้ปิดทองได้ถึงเวลา 22.00 น. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------- 
เย็น  บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 5) 

 KYAITHIYO HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

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

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ท่ี 6) 

ลงจากเขาไจ้เทียวโดยรถบรรทกุ **ไม่รวมกระเช้าขาลงจากไจ้เทียว** เพื่อเปลีย่นรถบสัคนัเดิมกลบัสูเ่มืองหงสาวดีตามเส้นทาง
เดิมและตลอดสองข้างทางทา่นจะได้เห็นทิวทศัน์อนังดงามยามเช้าวิถีการดํารงชีวิตของชาติพม่าเม่ือถึงหงสาวดี 
 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพทุธรูปไสยาสน์ท่ีมีความยาว 60 เมตร 
สงู 17 เมตร สร้างขึน้โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ในสมยัมอญเรืองอํานาจ มีพทุธ
ลกัษณะงดงาม ลกัษณะพระบาทเหลือ่มพระบาทตา่งจากพระพทุธไสยาสน์ของ
ไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนัด้านหลงัพระองค์มีภาพวาดท่ีสวยงามเม่ือครัง้
ก่อนพระพทุธรูปองค์นีถ้กูปลอ่ยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทา่มกลาง
ป่ารกจนถึงปี พ.ศ. 2424 เม่ือองักฤษสร้างทารถไฟสาย 3 พม่าจึงได้พบพระนอน



องค์นี ้จากนัน้ในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณะ ปฏิสงัขรณ์ใหม่ โดยทาส ีและปิดทองใหม่จนกลายเป็น
พระพทุธรูปท่ีสวยงามในปัจจุบนัอีกทัง้ยงัสามารถเลอืกซือ้ของฝากอาทิ ไม้แกะสลกั เรือสาํเภาไม้จนัทร์หอม  ผ้าปักพืน้เมือง ผ้า
พิมพ์ลาย ผ้าพืน้บ้าน ฯลฯ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------  
เท่ียง   บริการอาหาร ณ ภตัตาคาร (มือ้ท่ี 7) 

 กลบัสู ่เมืองย่างกุ้ง  มุ่งหน้าสูส่นามบิน มิงกะลาดง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชัว่โมง 
14.30 น.   คณะเดินทางถึงสนามบิน ย่างกุ้ง  
16.30 น.   ออกเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินเมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เท่ียวบินท่ี  8M331 
18.15 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู)  โดยสวสัดิภาพ 

  SPiRiT OF  MYANMAR  
อัตราค่าบริการรวม 

คา่ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีสนามบิน ไป-กลบั พร้อมคณะชัน้ทศันาจรตามรายการ  
คา่นํา้หนกัสมัภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น 
คา่ที่พกัตามระบุในรายการพกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเทา่ 
คา่อาหารตามท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
คา่จ้างหวัหน้าทวัร์ไทย และไกด์ท้องถ่ินพม่า 
คา่รถรับ-สง่ตามสถานทอ่งเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ีระบุอยูใ่นรายการ 
คา่ประกนัภยัการเดินทาง วงเงินทา่นละ กรณีเสยีชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

 กรณีอยูต่อ่ต้องเสยีคา่เปลีย่นแปลงหรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเงื่อนไขสายการบิน 
คา่นํา้หนกัสมัภาระนํา้หนกัเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ทา่น ตามท่ีระบุไว้  
คา่ใช้จ่ายสว่นตวั นอกจากรายการท่ีระบุ เช่น มินิบาร์ คา่โทรศพัท์ คา่อินเตอร์เน็ท คา่ทิปยกกระเป๋า คา่ทิปพนกังานเสร์ิฟ
ตา่งๆ ฯลฯ  
คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
คา่ทําหนงัสอืเดินทาง คา่วีซา่ตา่งชาติและคา่แจ้งเข้า-ออกประเทศ ของคนตา่งด้าว หรือเอกสารอ่ืนๆท่ีพงึใช้ประกอบสว่นตวั 
คา่รถรับ-สง่ นอกสถานท่ี นอกเหนือท่ีระบุไว้ตามรายการ 
คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  
คา่ทิปที่ระบุไว้ ชดัเจน สาํหรับ หวัหน้าทวัร์+ไกด์ท้องถ่ิน+คนขบัรถ ทา่นละ 200 บาท/วนั/ทา่น ( 200*3วนั = 600 บาท/ทา่น)    
   **เด็กจ่ายทิปเทา่กบัผู้ใหญ่** 

 
 



กรุณาแจ้งรายละเอียด 
กรุณาระบุลกัษณะห้องท่ีคณุต้องการเพื่อความสะดวกสบายของตวัทา่นเอง TWIN (ห้อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้องเตียงเด่ียว)  // TRIPLE (ห้อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม) 
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนญุาตจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัผู้ เข้าพกั 
หากทา่นไม่ทานอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้    
ขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเมนอูาหาร ในกรณีท่ีมีผู้ เดินทางไม่ถึง 10 ทา่น 
 กรุณาแจ้งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอยา่งน้อย 1 อาทิตย์  หากทา่นแจ้งช้า อาจทําให้ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรียมการให้ทา่นได้ทนั ต้องขออภยัในความไม่สะดวก  
ไม่สามารถเปลีย่นแปลงรายช่ือผู้ เดินทาง เลือ่นหรือโยกย้ายวนัเดินทาง ได้หลงัจากทําการออกตัว๋โดยสารแล้ว  
 
เงื่อนไขการจองทัวร์  
1.ชําระมดัจําทา่นละ 5,000 บาทหรือตามท่ีบริษัทฯระบุ โดยโอนเข้าบญัชี ตามเอกสารเรียกเก็บเงิน   
(ขอสงวนสทิธ์ิงดรับเช็ค ทกุกรณี) (หากไม่ชําระตามกําหนดขอสวงวนสทิธ์ิท่ีจะตดัสทิธ์ิการจองโดยไม่มีเง่ือนไข)  
2.สง่หลกัฐานการชําระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรือ แอฟพลเิคชัน่อ่ืนๆ ตามช่องทางที่ทา่นสะดวก 
3.สง่เอกสารหน้าพาสปอร์ต ท่ีมองเห็นข้อมลูชดัเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้กบัทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
4.คา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื กรุณาชําระก่อนการเดินทาง 20-30 วนั หรือตามวนัท่ีบริษัทกําหนดในเอกสารเรียกเก็บเงิน  
 
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์  

1. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทาง 30 วนั คืนเงินเต็มจํานวนท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว  
2. แจ้งขอยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15-29 วนั คืนเงิน 50% ของจํานวนท่ีทา่นได้ชําระมาแล้ว 
3. แจ้งยกเลกิทวัร์ก่อนการเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินท่ีทา่นชําระมาแล้วทกุกรณี 
4. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือช่วงเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบิน หรือกรุ๊ปท่ีทีการ การันตีคา่มดัจําที่

พกัโดยตรงหรือโดยผา่นตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิ เศษ เช่น EXTRA 
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากตัว๋เป็นการเหมาจ่ายใน
เท่ียวบินนัน้ๆ  

 
กรุ๊ปออกเดินทางได้ 

1. ยอดจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์) 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทอ่งเท่ียว สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทาง
เป็นสาํคญั 
 บริษัทฯ รับผู้ ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้ มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเท่ียวเทา่นัน้  



 หนงัสอืเดินทางต้องมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายกุารใช้งานเหลอืน้อยกวา่ 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้) 
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, ภยั
ธรรมชาติอนัไม่สามรถควบคมุได้  
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีทา่นถกูปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนคา่ใช้จ่ายคา่ทวัร์ท่ีทา่นได้ชําระ
มาเรียบร้อยแล้ว 
 เน่ืองจากการซือ้ขายทวัร์ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทําการคืนคา่ใช้จ่ายไดๆ หากทา่นใช้บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมือ้ ไม่พกัท่ีเดียวกบัท่ีจดัไว้ ไม่เท่ียวบางรายการ  
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความประมาทของ
นกัทอ่งเท่ียวเอง หรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
 กรณีท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะได้ ตัว๋โดยสารทกุประเภท ไม่สามารถโยกย้ายเลื่อนกําหนดเดินทางไปใช้ในครัง้อื่นได้ 
 รายละเอียดทกุรายการในโปรแกรม ท่ีระบุ อาจมีการสลบัปรับเปลีย่น รายการ อาหาร ท่ีพกั สถานท่ีทอ่งเท่ียว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกบั เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้แจ้งให้ทา่นทราบลว่งหน้า เพื่อให้ทกุอยา่งเป็นไปด้วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย  
 เม่ือทา่นตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือวา่ทา่น ได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงตา่ง ๆ ท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทัง้หมดแล้ว 
 

กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ด้วยตัวท่านเอง  
พาสปอร์ตต้องมีอายเุกิน 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง  

หากเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบใดๆ   

ก่อนตดัสนิใจจองทวัร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้เข้าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของทา่น 
 
 


