
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่างกุ้ง – พระราชวงับุเรงนอง – พระธาตุอนิทร์แขวน – วดัไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา 
พระนอนชเวตาเลยีว – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทนัใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  

เจดีย์กลางน า้เยเลพญา – พระนอนเจ๊าทตัจี –พระพทุธรูปหงาทตัจี – ช้างเผือก 

 
 

 

      

วนัแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาฯ – เจดย์ีไจ้ปุ่น – พระราชวงับุเรงนอง -  เมืองไจ้โท –  
                    พระธาตุอนิทร์แขวน (รวมกระเช้า+รถขึน้พระธาตุ) 
04.30 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 3 ประตู 7 สายการบิน 

THAI LION AIR (SL) เจา้หนา้ท่ี Siamtogo คอยอ านวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการเดินทาง  
07.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเท่ียวบินท่ี SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  
08.25 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยา่งกุง้ ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและด่านศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินท่ีเมียนม่าร์ ชา้กวา่

ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเก่าแก่
ท่ีสุด ของเมืองมอญโบราณท่ียิง่ใหญ่และอายมุากกวา่ 400 ปี อยูห่่างจากยา่งกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 
กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (พเิศษ !!! เมนู กุ้งเผา)  
น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็นพระเจดียท่ี์มีพระพุทธรูปปางมารวชิยัขนาดใหญ่ทั้ง 4 ดา้นอายกุวา่ 
500 ปี หนัพระพกัตร์ไปยงั 4 ทิศ สร้างข้ึนโดย 4 สาวพี่นอ้งท่ีอุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อ
แทนตนเอง และไดส้าบานไวว้า่จะไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ ต่อมานอ้งสาวคนสุดทอ้ง กลบัพบรักกบัชายหนุ่ม



 

และแต่งงานกนั จึงเกิดอาเพศฟ้าผา่พระพุทธรูปท่ีแทนตวัของนอ้งสาวคนสุดทอ้งพงัทลายลงมา และมีการ
บูรณะข้ึนมาใหม่จึงท าใหพ้ระพุทธรูปองคน้ี์จะมีลกัษณะ แตกต่างจากองคอ่ื์นๆ  
น าท่านชม พระราชวงับุเรงนอง สถานท่ีซ่ึงมีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ของไทย คือ บริเวณท่ีเคยเป็น
พระราชวงัของพระเจา้บุเรงนอง สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2109 แต่ไดถู้กท าลายดว้ยฝีมือของพวกยะไข่กบัตองอูใน
สมยัพระเจา้นนัทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหกัพงัท่ียงัหลงเหลืออยู ่ท  าใหส้ันนิษฐานไดว้า่
โบราณสถานแห่งน้ีเป็นท่ีประทบัของ พระเจา้บุเรงนอง ท่านผูท่ี้ไดรั้บค าสรรเสริญวา่เป็น ผูช้นะสิบทิศ และ
เป็นท่ีประทบัของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช คร้ังตอ้งตกเป็นเชลยศึก เม่ือตอ้งเสีย
กรุงศรีอยธุยาใหแ้ก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวงัแห่งน้ีไดเ้หลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวติัศาสตร์ และถูกสร้าง
จ าลองพระราชวงัและต าหนกัต่างๆ ข้ึนมาใหม่โดยอา้งอิงจากพงศาวดาร จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้
โท แห่งรัฐมอญ ระหวา่งทางท่านจะขา้มผา่นชม แม่น า้สะโตง สถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ซ่ึงในอดีต
ขณะท่ีสมเด็จพระนเรศวรก าลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยาไดถู้กทหารพม่าไล่ตามหลงัมาซ่ึงน าทพัโดยสุ
รกรรมาเป็นทพัหนา้ พระมหาอุปราชาเป็นทพัหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนตน้คาบชุดยาวเกา้
คืบยงิถูกสุรกรรมาแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นเช่นนั้นจึงขวญัเสียและถอยทพักลบั
กรุงหงสาวดี ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่โมง ก็จะถึง คิม้ปูนแค้มป์ เพื่อท าการเปล่ียนเป็นรถทอ้งถ่ิน 
(รถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กเป็นรถประจ าเส้นทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวนได)้ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากนั้น ให้ท่านสัมผสักับประสบการณ์ใหม่ในการขึน้พระธาตุอนิทร์แขวน
โดยการน่ังกระเช้าไฟฟ้า ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 10 นาท ีบนกระเช้าท่านจะได้สัมผสักบับรรยากาศและววิที่
สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอกีรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีทีก่ระเช้าปิดท าการเน่ืองจากสภาพ
อากาศ หรือเหตุอ่ืนใดกต็ามที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ขอสงวนสิทธ์ิในการเดินทางขึน้สู่พระธาตุฯโดย
รถหกล้อแทน และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณ ีจากน้ันท่านจะตอ้งเดินเทา้เพื่อเขา้สู่ท่ีพกั ใหท้่านอิสระ
ตามพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
น าท่านนมสัการ เจดีย์ไจ้ทีโย หรือ พระธาตุอนิทร์แขวน หรือ กอ้นหินทอง ซ่ึงถือเป็นหน่ึงส่ิงสักการะสูงสุด
ของชาวพม่า เป็นเจดียข์นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ปิดทองท่ีวางหม่ินเหม่อยูบ่นหนา้ผา แต่
ชาวพม่ามกัยนืกรานวา่ไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกัด์ิสิทธ์ิท่ีบรรจุอยูภ่ายในพระเจดียอ์งคย์อ่มท าให้หิน
กอ้นน้ีทรงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจ าปีเกิดของชาวลา้นนาพระธาตุอินทร์
แขวนน้ีใหถื้อเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอแทนพระเกตุแกว้จุฬามณีบนสรวงสวรรค ์โดยเช่ือวา่ถา้ผูใ้ดไดม้า
นมสัการพระธาตุอินทร์แขวนน้ีครบ 3 คร้ังผูน้ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอส่ิงใดก็จะไดส้มดัง่
ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่สมาธิหรือสวดมนตไ์ดต้ลอดคืน  (พระเจดีย์องค์นีเ้ปิดตลอดคืนแต่ประตู
เหลก็ทีเ่ปิดส าหรับสุภาพบุรุษทีเ่ข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน 
และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองค าไปเพ่ือปิดทององค์พระธาตุอนิทร์แขวน) 
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กส าหรับ 1 คืน เพื่อน าติดตวัข้ึนไปบนพระธาตุอินทร์
แขวน เน่ืองจากอาจจะตอ้งจา้งลูกหาบแบกสัมภาระซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายตามขนาดกระเป๋า เร่ิมตน้ท่ี 1,000 จา๊ด 
ประมาณ 25 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของลูกคา้ในการใชบ้ริการ 

ค ่า  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  



 

 เข้าสู่พกัที ่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเท่า 
จากน้ันท่านสามารถขึน้ไปนมัสการหรือน่ังสมาธิทีพ่ระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน 

วนัที่สอง หงสาฯ – วดัไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลยีว – ย่างกุ้ง 
 เจดย์ีโบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดย์ีชเวดากอง 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
 ** อสิระให้ท่านท าบุญตักบาตรตามอธัยาศัย ส าหรับอาหารทีจ่ะใส่บาตรสามารถซ้ือได้โดยจะมีร้านค้า 
 จ าหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทยีน ประมาณ 300-500 จ๊าต** 
 น าท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกลอ้ขนาดเล็กถึง คิม้ปูนแค้มป์ เปล่ียนเป็นรถโคช้ปรับ
 อากาศ  น าท่านร่วมท าบุญตกับาตร ณ วดัไจ้คะวาย ซ่ึงเป็นวดัส าคญัมีพระสงฆ ์จ าพรรษากวา่ 500 รูป อีกทั้งวดั 

น้ียงั เป็นสถานท่ีศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดว้ย (หมายเหตุ: ท่านสามารถน าสมุด ปากกา 
ดินสอไปบริจาคท่ีวดัแห่งน้ีได ้หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจยัไดเ้ช่นกนั) จากนั้นน าท่านชม 
เจดีย์ชเว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ท่ีตั้งตระหง่านโดดเด่นอยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์งคน้ี์ถือวา่มี
ความโดดเด่นในหลายๆดา้น เก่าแก่กวา่ 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ และยงัเป็น 1 ใน 
5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิส าคญัสูงสุดของชาวพม่า น าท่านนมสัการ ยอดเจดียห์กัซ่ึงชาวมอญ และชาวพม่า
เช่ือกนัวา่เป็นจุดท่ีศกัด์ิสิทธ์ิมาก (ณจุดอธิษฐานอนัศักดิ์สิทธ์ิ และสามารถน าธูปไปค า้กบัยอดของเจดีย์องค์ที่
หักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค า้จุนชีวติให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ขึน้ไป) ซ่ึงเจดียน้ี์ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์งคน้ี์เป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวา่งศิลปะพม่าและศิลปะของ
มอญไดอ้ยา่งกลมกลืน พระเจดียสู์ง 114 เมตร สูงกวา่ พระเจดียช์เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิอยู่
ตรงบริเวณยอดฉตัร ท่ีตกลงมาเม่ือปี พ.ศ. 2473 ดว้ยน ้าหนกัท่ีมหาศาล ตกลงมายงัพื้นล่างแต่ยอดฉตัร กลบัยง
คงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นท่ีร ่ าลือถึงความศกัด์ิ-สิทธ์โดยแท ้และสถานท่ีแห่งน้ียงัเป็น
สถานท่ีท่ีพระเจา้หงสาล้ินด า ใชเ้ป็นท่ีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลา้
หาญก่อนข้ึนครองราชย ์นบัเป็นเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในพม่า ส่วนปลียอดท่ีพงัลงมาก็ไดต้ั้งไวท่ี้มุมหน่ึงขององคเ์จดีย์
เพื่อใหพุ้ทธศาสนิกชนไดก้ราบไหวบู้ชาควบคู่ไปกบัเจดียอ์งคปั์จจุบนั  
จากนั้นน าท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว กราบนมสัการ พระพุทธรูปนอนท่ีมีพุทธลกัษณะท่ี
สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่าทัว่ประเทศ และเป็นพระนอนท่ี
งดงามท่ีสุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถท่ีจะเลือกหา เคร่ืองไมแ้กะสลกั ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ตลอดสองขา้ง
ทางและยงัสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเช่น ผา้พม่า ของท่ีระลึกต่างๆ ในราคาถูก  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (พเิศษ !!! เมนู กุ้งเผา)  
 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางกลบัเมืองยา่งกุง้  
 น าท่านกราบนมสัการ เจดีย์โบตาทาวน์ ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้ท่ีพระสงฆอิ์นเดีย 8รูป ได้ 
 น ามาเม่ือ 2,000ปีก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ห่งน้ีถูกระเบิดของฝ่ายสัมพนัธมิตรเขา้กลางองคจึ์งพบโกศทองค า
 บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน ส าริด 700องค ์และจารึกดินเผา
 ภาษาบาลี และตวัหนงัสือพราหมณ์อินเดียทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดียท่ี์ประดบัดว้ยกระเบ้ืองสีสัน
 งดงาม และมีมุมส าหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพ์ระเจดีย ์ 



 

 น าท่านขอพร เทพทนัใจ หรือ นัตโบโบย ี เทพเจา้ศกัด์ิสิทธ์ิของชาวพม่าและชาวไทย นตัโบโบย ีก็คือ "นตั" 
 หรือวญิญาณเทพผูคุ้ม้ครองสถานท่ีตามความเช่ือของชาวพม่า โดยเทพท่ีจะถูกจดัวา่เป็น "นตั" นั้น มกัจะเป็น 
 คนท่ีเคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่าประทบัใจ และมาตายลงดว้ยเหตุร้ายแรงท่ีเรียกวา่ ตายโหง ท าให ้
 วญิญาณยงัมีความห่วงใยในภาระหนา้ท่ีบา้นเมือง และยงัคงผกูพนักบัผูค้นเบ้ืองหลงั ท าใหไ้ม่อาจไปเกิดใหม่ 
 ได ้จึงกลายเป็นนตัท่ีมาคอยคุม้ครองรักษาบา้นเมือง หรือสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ เช่น พระเจดียอ์งคส์ าคญั 

 วธีิการสักการะรูปป้ันเทพทนัใจ (นตัโบโบย)ี เพื่อขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจา๊ด ก็ได ้แลว้เอาไปใส่มือของนตั
โบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของนตั
โบโบย ีแค่น้ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาท่ีตั้งใจไว ้ค าบูชาเทพทนัใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ะโป๊ะจีโปตะ
ถ่องสิทธิมัตถุ อทิงัพะลงั เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง  ธัมมัง สังฆงั เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วนัทามิ
สัพพะทา สวาโหม น าท่านขา้มฝ่ังถนน สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา่ “อะมาดอวเ์ม๊ียะ” ตามต านานกล่าววา่ 
นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยา่งแรงกลา้ รักษาศีล ไม่ยอมกินเน้ือสัตวจ์นเม่ือ
ส้ินชีวติไปกลายเป็นนตั ซ่ึงชาวพม่าเคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพรเทพกระซิบตอ้งเขา้ไปกระซิบ
เบาๆ หา้มคนอ่ืนไดย้นิ การบูชาเทพกระซิบ บูชาดว้ยน ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้น าท่านนมสัการ พระ
มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดียท์องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ช่ือเดิมของเมืองยา่งกุง้) แห่งลุ่มน ้าอิระวดี เจดีย์
ทองค าคู่บา้นคู่เมืองประเทศพม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยกวา่ปี มหาเจดียท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของประเทศพม่า มีความสูง
ถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจา้โอกะลาปะ เม่ือกวา่ 2,000 ปีก่อน มหาเจดียช์เวดากองมีทองค าโอบหุม้อยูเ่ป็น
น ้าหนกัถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉตัรประดบัประดาดว้ยเพชรพลอยอญัมณีล ้าค่า กวา่ 5,548 เมด็ รวมถึงทบัทิม 
ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองคพ์ระเจดียช์เวดากองเป็นลานกวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจ้  านวน
มาก บริเวณทางข้ึนทั้งส่ีทิศจะมีวหิารโถงสร้างดว้ยเคร่ืองไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองล่องชาดประดบั
กระจกทั้งหลงั ภายในประดิษฐานพระประธานส าหรับใหป้ระชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาว
พม่าถือการกราบไหวบู้ชาเจดียช์เวดากองเป็นนิตย ์จะน ามาซ่ึงบุญกุศลอนัเป็นหนทางสู่การหลุดพน้ทุกขโ์ศก
โรคภยัทั้งมวล บา้งนัง่ท าสมาธิเจริญสติภาวนานบัลูกประค า และบา้งเดินประทกัษณัรอบองคเ์จดีย ์จากนั้นให้
ท่านชมแสงของอญัมณีท่ีประดบับนยอดฉตัรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะไดเ้ห็นแสงสีต่างกนัออกไป เช่น สี
เหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นตน้ (สถานท่ีส าคญัของพระมหาเจดียช์เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรง
นองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถน าดอกไมธู้ปเทียน ไปไหว ้เพื่อขอพรจากองคเ์จดียช์เวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากน้ีรอบองคเ์จดียย์งัมีพระประจ าวนัเกิดประดิษฐานทั้งแปด
ทิศรวม 8 องค ์หากใครเกิดวนัไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวนัเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวติ) 

วนัเกดิ อาทติย์ จนัทร์ องัคาร พุธกลางวนั พุธกลางคืน พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร์ 

สัตว์สัญลกัษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมงีา ช้างไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางส้ัน พญานาค 

ค ่า   รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร พเิศษ !!! สลดักุ้งมังกร + เป็ดปักกิง่ 
  น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม SKY STARS HOTEL ระดับ 4 ดาว 

วนัที่สาม สิเรียม – เจดย์ีกลางน า้เยเลพญา - ย่างกุ้ง –  พระนอนเจ๊าทัตจ ี- ตลาดสก๊อต –  
 พระพุทธรูปหงาทัตจ ี–ช้างเผือก – กรุงเทพฯ 



 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยูห่่างจากกรุงยา่งกุง้ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลาเดินทาง
  ประมาณ 1 ชม. น าชมความแปลกตาของเมืองท่ีซ่ึงเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ ตั้งอยูริ่มแม่น ้า 
  ยา่งกุง้ท่ีเช่ือมต่อกบัแม่น ้าอิระวดี  
  จากนั้นชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน า้ หรือ พระเจดีย์เยเลพญา ตั้งตระหง่านอยูบ่นเกาะกลางน ้า 
  เป็นท่ีสักการะของชาวสิเรียม สร้างโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยคุท่ีอาณาจกัรมอญรุ่งเรืองเม่ือประมาณพนักวา่ปี 

มาแลว้เช่ือกนัวา่ตอนท่ีสร้างเจดียเ์ศรษฐีชาวมอญไดท้ าการอธิษฐานขอใหน้ ้าอยา่ท่วมถึงองคเ์จดีย ์ถา้มีคนมา
กราบไหวจ้  านวนมากเท่าไรก็ขอใหไ้ม่มีวนัเตม็พื้นท่ี และผูใ้ดมาท าบุญบูรณะต่อเติมองคเ์จดีย ์ขอใหท้ าการคา้
เจริญกา้วหนา้ทุกคน ซ่ึงท าใหผู้ค้นเกิดความเช่ือวา่การมาท าบุญกราบไหว ้ณ เจดียแ์ห่งน้ี จะท าใหก้ารคา้การ
ขายเจริญรุ่งเรือง ใหท้่านไดน้มสัการพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิประดิษฐานบนบลัลงักไ์ม้
แกะสลกัปิดทองค าทองเปลวท่ีมีความงดงาม และนมสัการพระอุปคุต ท่ีชาวพม่ามีความเช่ือวา่จะบนัดาลใหมี้
กินมีใชไ้ม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลบักรุงยา่งกุง้  
น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทตัจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระพุทธไสยาสน์องคข์นาดใหญ่ท่ี
มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกวา่ 70 เมตร ใชโ้ครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลงัคาคลุม 6 ชั้น สร้างข้ึนเม่ือปี 1907 ถูก
ยกยอ่งใหเ้ป็นพระนอนท่ีมีขนาดใหญ่และงดงามท่ีสุดในพม่า ดว้ยพระพกัตร์ท่ีงดงามเป้ือนยิม้ ดวงตาท าจาก
ลูกแกว้ท่ีสั่งผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาดว้ยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวท าให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระ
นามอีกช่ือคือ “พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจกัร ตรงกลางฝ่าพระบาทลอ้มรอบดว้ยรูป
มงคล 108 ประการ ท่ีแสดงถึงอากาศโลก สัตวโ์ลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยงัมีลกัษณะพร้ิวไหวสมจริงและ
ตรงชายประดบัดว้ยอญัมณีแวววาว ถือเป็นพุทธศิลป์ท่ีมีความงดงามทรงคุณค่า  

  จากนั้นใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดสก๊อต เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างข้ึนโดยชาวสก๊อตในสมยัท่ียงั 
เป็นอาณานิคมขององักฤษ เป็นลกัษณะอาคารเรียงต่อกนัหลายหลงั สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาดแห่งน้ีมี
หลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ท่ีมีศิลปะผสมระหวา่งมอญกบัพม่าภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อญัมณี หยก 
ผา้ทอ เส้ือผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซ้ือส้ินคา้หรืออญัมณีท่ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดว้ย 
ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตอ้งแสดงใหศุ้ลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิดทุกวนัจนัทร์)  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ 
น าท่านนมสัการ พระพุทธรูปงาทตัจี ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามตามแบบฉบบัศิลปะของพม่า มีความสูง
ประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวชิยัท่ีแกะสลกัจากหินอ่อน ทรงเคร่ืองแบบกษตัริย ์เคร่ืองทรงเป็น
โลหะ ส่วนเคร่ืองประกอบดา้นหลงัจะเป็นไมส้ักแกะสลกัทั้งหมด และสลกัป็นลวดลายต่างๆ จ าลองแบบมา
จากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยัยะตะนะโบง(สมยัมณัฑเลย)์ ซ่ึงมีความงดงามเป็นอยา่งมาก  
จากนั้นชม ช้างเผือก เชือกงามท่ีสุดในพม่าโดยชา้งทั้ง 3 ตวัน้ี มีลกัษณะเด่น คือ มีลกัษณะผวิพรรณเหลืองทอง
อร่าม แมก้ระทัง่นยัตาของชา้งยงัเป็นสีทอง ถือวา่เป็นชา้งท่ีหาชมไดย้ากท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงคนพม่าเองตามเขา้มา
ชมและสักการะชา้งเผอืกเหล่าน้ี  ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย  

20.45 น. เดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (SL) เทีย่วบินที ่SL207 
22.45น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 



 

************************************************************************* 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิม่ 

พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2562 

9-11 // 10-12 พ.ค.62 9,999 บาท 3,500 บาท 

16-18 // 17-19 พ.ค.62 10,999 บาท 3,500 บาท 

23-25 // 24-26 พ.ค.62 
30 พ.ค. - 1 มิ.ย.62 
31 พ.ค. - 2 มิ.ย.62 

6-8 // 7-9 // 13-15 มิ.ย.62 
14-16 // 20-22 // 21-23 
27-29 // 28-30 มิ.ย.62 

04-06 ก.ค.62 
05-07 ก.ค.62 

9,999 บาท 3,500 บาท 

11-13 // 12-14 ก.ค.62 10,999 บาท 3,500 บาท 
18-20 // 19-21 ก.ค.62 9,999 บาท 3,500 บาท 
25-27 // 26-28 ก.ค.62 10,999 บาท 3,500 บาท 

1-3 // 2-4 ส.ค.62 9,999 บาท 3,500 บาท 
8-10 // 9-11 ส.ค.62 10,999 บาท 3,500 บาท 

15-17 // 16-18 // 22-24 
23-25 // 29-31 ส.ค.62 
30 ส.ค. - 1 ก.ย.62 

5-7 // 6-8 // 12-14 ก.ย.62 
13-15 // 19-21 // 20-22 
26-28 // 27-29 ก.ย.62 

3-5 // 4-6 ต.ค.62 

9,999 บาท 3,500 บาท 

10-12 ต.ค. 62 10,999 บาท 3,500 บาท 

11-13 // 17-19 ต.ค.62 11,999 บาท 3,500 บาท 



 

18-20 // 24-26 ต.ค.62 
25-27 ต.ค.62 

31 ต.ค. - 2 พ.ย.62 
1-3 // 7-9 // 8-10 // 14-16 
15-17 // 21-23 // 22-24 

28-30 พ.ย. 62 

9,999 บาท 3,500 บาท 

** ราคาเดก็อายุไม่เกนิ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทาง 3,900 บาท ** 
*** ไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิน่ / คนขบัรถ / หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,000 บาท/ท่าน *** 

 

  

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกั Sky Stars Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน (โรงแรมท่ีพระธาตุอินทร์แขวนมีระดบั 3 ดาว Local เท่านั้น) 
 ค่าระวางน ้าหนกั 20 กิโลกรัม 
 ค่ารถข้ึนพระธาตุอินแขวน 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 อตัราค่าเขา้ชมสถานท่ีท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุม้ครอง ผูเ้อาประกนัภยั อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเ้อาประกนัภยัอายุต  ่ากว่า 6 ปี 
หรือ ระหวา่ง 75-85 ปี คุม้ครอง 50 % ของจ านวนเงินเอาประกนัภยั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรมธรรม ์/ ส่วนในกรณี 
ผูเ้อาประกนัภยัอายุสูงกวา่ 85 ปี ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคุม้ครอง) วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์
จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทยว์า่ **อาหารเป็นพิษเท่านั้น**)  

  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 ค่าบริการและค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีไม่ระบุไวใ้นรายการ  
 ทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทวัร์จากเมืองไทย 1000 บาทต่อลูกทวัร์ 1 ท่านต่อทริป  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั หรือ ค่าใชจ่้ายอ่ืน ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าท าวซ่ีาในกรณีเร่งด่วน / ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ   
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมน า้มันและภาษีสนามบิน ในกรณทีีส่ายการบินมีการปรับขึน้ราคา 



 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าใหไ้ม่
วา่ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีทีม่ีการยกเลกิการเดินทาง แม้จะยกเลกิภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางบริษัทจะเกบ็ค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน 
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ใหช้ าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาใหบ้ริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
และลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ในกรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 

 
 
 

หมายเหตุ 

1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 

2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 

3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง  

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี 
น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 


