
 

ยางกุง-หงสาฯ-สิเรียม-พระธาตุอินทรแขวน 
นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักด์ิสิทธของชาวพมา 

พระธาตุอินทรแขวน พระมหาเจดียชเวดากอง พระธาตุมุเตา 
ขอพรใหการคาการขายเจริญรุงเรือง ณ เจดียกลางนํ้าเมืองสิเรียม 

 

 
 
รายละเอียดการเดินทาง 

ตารางการเดินทาง 

วันที่ 1 ดอนเมือง-ยางกุง-หงสาวด-ีวัดไจคะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- 
เมืองไจโท-พระธาตอุินทรแขวน(รวมกระเชาและรถข้ึนพระธาตุ) L-D 

วันที่ 2 พระธาตอุินทรแขวน-พระธาตุมุเตา-เจดียไจปุน-ยางกุง-ตลาดสกอต-เจดียโบตาทาวน- 
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดยีชเวดากอง B-L-D 

วันที่ 3 ยางกุง-สิเรียม-เจดียกลางนํ้าเยเลพญา-ยางกุง-พระนอนตาหวาน-พระพุทธรูปหงาทตัจี-เจดียกาบา
เอ-ดอนเมือง B-L 



 

วันที่หน่ึง ดอนเมือง-ยางกุง-หงสาวดี-วัดไจคะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว- 
 เมืองไจโท-พระธาตุอินทรแขวน (รวมกระเชาและรถข้ึนพระธาตุ) 

04.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 3 ประตู 7  
สายการบิน THAI LION AIR ซ่ึงมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกเร่ืองสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง  

06.45 น. ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)  

07.35 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร 
ชากวาประเทศไทยคร่ึงชั่วโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซ่ึงในอดีตเปนเมืองหลวง
ที่เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ย่ิงใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 
80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)  

 
นําทานรวมทําบุญตกับาตร ณ วัดไจคะวาย ซ่ึงเปนวัดสําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป อีกทั้งวัดน้ียัง 
เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถรวมกันถวายปจจัย
เพ่ือทําการซ้ือขาวสารถวายที่เจาอาวาส หรือ นําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได หากทานใดไม
สะดวกสามารถถวายเปนปจจัยไดเชนกัน)  

 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)  
 
 



 

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซ่ึงมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ บริเวณที่เคยเปน
พระราชวังของพระเจาบุเรงนอง สรางข้ึนในป พ.ศ. 
2109 แตไดถูกทําลายดวยฝมือของพวกยะไขกับตอง
อูในสมัยพระเจานันทบุเรง ในป พ.ศ. 2142 จากซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวา
โบราณสถานแหงน้ีเปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง 
ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปน
ที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช คร้ังตองตกเปนเชลยศึก เม่ือตองเสีย
กรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงน้ี
ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูก
สรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ข้ึนมาใหม
โดยอางอิงจากพงศาวดาร  
 
จากน้ันนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซ่ึงเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอนที่
งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เคร่ืองไมแกะสลัก ที่มีใหเลือกมากมาย ตลอดสองขาง
ทางและยังสามารถเลือกซ้ือ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก  
 
 
จากน้ันนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะขามผานชม แมนํ้าสะโตง สถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรซ่ึงในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหาร
พมาไลตามหลงัมาซ่ึงนําทพัโดยสุรกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรง
ใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็น
เชนน้ันจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิมปูน
แคมป เพ่ือทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะ
สามารถข้ึนพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากน้ัน ใหทานสัมผัสกับ
ประสบการณใหมในการข้ึนพระธาตุอินทรแขวนโดยการน่ังกระเชาไฟฟา ซึ่งใชเวลาประมาณ 10 
นาที บนกระเชาทานจะไดสัมผัสกับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสูยอดเขาในอีก
รูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีที่กระเชาปดทําการเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่ทางบริษัท
ไมสามารถควบคุมได ขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทางข้ึนสูพระธาตุฯโดยรถหกลอแทน และขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินทุกกรณี จากน้ันทานจะตองเดินเทาเพ่ือเขาสูที่พัก ใหทานอิสระตามพักผอนตามอัธยาศัย  
 
นําทานนมัสการ เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน หรือ กอนหินทอง ซ่ึงถือเปนหน่ึงสิ่งสักการะ
สูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเลก็สูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญปดทองทีว่างหม่ินเหมอยูบนหนา
ผา แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอม
ทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเร่ือยไป ตามคติการบูชาพระธาตปุระจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุ
อินทรแขวนน้ีใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเชื่อวาถาผูใด
ไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ 3 คร้ังผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสม
ดั่งปรารถนาทุกประการ ทานสามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน  (พระเจดียองคน้ีเปดตลอดคืน
แตประตูเหล็กที่ เปดสําหรับสุภาพบุรุษที่ เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. สวน
สุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคําไป
เพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) 
 
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนําติดตัวข้ึนไปบนพระ
ธาตุอินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา 
เร่ิมตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 25 บาท) ทั้งน้ีข้ึนอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม  
 

         เขาสูพักที่ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 
จากน้ันทานสามารถข้ึนไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน-พระธาตุมุเตา-เจดียไจปุน-ยางกุง-ตลาดสกอต-เจดียโบตาทาวน- 
 เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียชเวดากอง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  

 
** อิสระใหทานทําบุญตักบาตรตามอัธยาศัย สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมี
รานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 300-500 จาต** 
 
นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง ค้ิมปูนแคมป เปลี่ยนเปนรถโคชปรับ
อากาศ  จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู เมืองหงสาวดี ใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง  
 
นําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระ
เจดียองคน้ีถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอด
เจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถ
นําธูปไปค้ํากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพ่ือเปนสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรือง
ย่ิงข้ึนไป) ซ่ึงเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเปนศิลปะที่ผสมผสาน
ระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 
14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเม่ือป พ.ศ. 2473 ดวยนํ้าหนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึง
ความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงน้ียังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) 
ตามพระราชประเพณีโบราณเพ่ือทดสอบความกลาหาญกอนข้ึนครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา 
สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไวที่มุมหน่ึงขององคเจดียเพ่ือใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับ
เจดียองคปจจุบัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)  



 

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 
500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สรางข้ึนโดย 4 สาวพ่ีนองที่อุทิศตนแดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพ่ือ
แทนตนเอง และไดสาบานไววาจะไมของแวะกับบุรุษเพศ ตอมานองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุม
และแตงงานกัน จึงเกิดอาเพศฟาผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมีการ
บูรณะข้ึนมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคน้ีจะมีลักษณะ แตกตางจากองคอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับ เมืองยางกุง ใชเวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 45 นาที ใหทานพักผอน
ตามอธัยาศัย  
 
จากน้ันใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางข้ึนโดยชาวสกอตในสมัยที่
ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมี
หลากหลายชนิด เชน เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี 
หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน (หากซ้ือสิ้นคาหรืออัญมณีที่ มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินดวย ทุกคร้ัง เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) 
ปดทุกวันจันทร)  
 
นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซ่ึงบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ได
นํามาเม่ือ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผา
ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสัน
งดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย  
 
 



 

นําทานขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี  เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ 
"นัต" หรือวิญญาณเทพผูคุมครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพมา โดยเทพที่จะถูกจัดวาเปน "นัต" น้ัน 
มักจะเปนคนที่เคยสรางความดี หรือมีวีรกรรมนาประทับใจ และมาตายลงดวยเหตุรายแรงที่เรียกวา ตายโหง 
ทําใหวิญญาณยังมีความหวงใยในภาระหนาที่บานเมือง และยังคงผูกพันกับผูคนเบื้องหลัง ทําใหไมอาจไป
เกิดใหมได จึงกลายเปนนัตที่มาคอยคุมครองรักษาบานเมือง หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เชน พระเจดียองค
สําคัญ 
 
 

วิธีการสักการะร ูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ ื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก ็ใหเอาดอกไม 
ผลไม โดยเฉพาะมะพร าวออน กลวย จากนั้นก ็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท หร ือจาด ก ็ได แลวเอา
ไปใสม ือของนัตโบโบยี 2  ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1  ใบ เอามาเก ็บร ักษาไว จากนั้นก ็เอา
หนาผากไปแตะก ับนิ้วช ี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก ็จะสมตามความปรารถนาที่ต ั้งใจไว  
คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโปะโปะจีโปตะถองสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง 
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา สวาโหม 
 
นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซ่ึงมีนามวา “อะมาดอวเม๊ียะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดา
ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเม่ือสิ้นชีวิตไป
กลายเปนนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเข าไปกระซิบเบาๆ 
หามคนอื่นไดย ิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ข าวตอก ดอกไม และผลไม  
 
จากน้ันนําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของ
เมืองยางกุง) เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุดของ
ประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เม่ือกวา 2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากอง
มีทองคําโอบหุมอยูเปนนํ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีล้ําคา กวา 
5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธา
ของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางข้ึนทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรางดวยเคร่ืองไมหลังคาทรง
ปราสาทปดทองลองชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบ
ไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซ่ึงบุญกุศลอัน
เปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางน่ังทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดิน
ประทักษัณรอบองคเจดีย จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะ
ไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน  
 
สถานที่สําคัญ ของพระมหาเจดีย ช เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก อนออกรบ 
ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ ื่อขอพรจากองคเจดีย ช เวดากอง ณ  ลานอธิษฐานเพ ื่อ
เสร ิมสร างบารมีและสิร ิมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดีย ย ังม ีพระประจําวันเก ิดประดิษฐานทั้งแปดทิศ
รวม 8 องค หากใครเก ิดวันไหนก ็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเก ิดตน จะเปนสิร ิมงคลแก ช ีวิต 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันเกิด อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร เสาร 

สัตวสัญลักษณ ครุฑ เสือ สิงห ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหาง
ยาว 

หนูหาง
ส้ัน พญานาค 

 
คํ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุงมังกร + เปดปกกิ่ง 

 นําทานเขาสูที่พัก BEST WESTERN GREEN HILL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสวดมนตบูชาพระมหาเจดียชเวดากอง 
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธมัมะ การะนัง ธาตุโย 
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พทุธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา  

ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ  
สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา 

*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ *** 



 

วันที่สาม ยางกุง-สิเรียม-เจดียกลางนํ้าเยเลพญา-ยางกุง-พระนอนตาหวาน- 
 พระพุทธรูปหงาทัตจี-เจดียกาบาเอ-ดอนเมือง 

เชา   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม  
 

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซ่ึงเคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ 
ตั้งอยูริมแมนํ้ายางกุงที่เชื่อมตอกับแมนํ้าอิระวดี  
 

จากน้ันชมความสวยงามของ เจดียกลางนํ้า หรือ พระเจดียเยเลพญา ตั้งตระหงานอยูบนเกาะกลางนํ้า 
เปนที่สักการะของชาวสิเรียม สรางโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญรุงเรืองเม่ือประมาณพันกวาป
มาแลว เชื่อกันวาตอนที่สรางเจดียเศรษฐีชาวมอญไดทําการอธิษฐานขอใหนํ้าอยาทวมถึงองคเจดีย ถามีคน
มากราบไหวจํานวนมากเทาไรก็ขอใหไมมีวันเต็มพ้ืนที่ และผูใดมาทําบุญบูรณะตอเติมองคเจดีย ขอใหทํา
การคาเจริญกาวหนาทุกคน ซ่ึงทําใหผูคนเกิดความเชื่อวาการมาทําบุญกราบไหว ณ เจดียแหงน้ี จะทําให
การคาการขายเจริญรุงเรือง ใหทานไดนมัสการพระพุทธรูปเกาแกทรงเคร่ืองจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก
ไมแกะสลักปดทองคําทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพมามีความเชื่อวาจะบันดาล
ใหมีกินมีใชไมขาด และมีโชคลาภ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟต 
 

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเปนพระพุทธไสยาสนองคขนาด
ใหญที่มีความสูงถงึ 6 ชั้น ยาวกวา 70 เมตร ใชโครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สรางข้ึนเม่ือป 
1907 ถูกยกยองใหเปนพระนอนที่มีขนาดใหญและงดงามที่สุดในพมา ดวยพระพักตรที่งดงามเปอนย้ิม 
ดวงตาทําจากลูกแกวที่สั่งผลิตจากตางประเทศ ทาขอบตาดวยสีฟาและมีขนตาหนายาวทําใหดวงตาดูหวาน 
จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝาพระบาท
ลอมรอบดวยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตวโลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลักษณะ
พร้ิวไหวสมจริงและตรงชายประดับดวยอัญมณีแวววาว ถือเปนพุทธศิลปที่มีความงดงามทรงคุณคา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

นําทานนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซ่ึงเปนพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพมา มีความสูง
ประมาณ ตึก 5 ชั้น เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเคร่ืองแบบกษัตริย เคร่ืองทรง
เปนโลหะ สวนเคร่ืองประกอบดานหลังจะเปนไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักปนลวดลายตางๆ จําลองแบบ
มาจากพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณฑเลย) ซ่ึงมีความงดงามเปนอยางมาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนําทานชม เจดียกาบาเอ เปนเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร 
สรางข้ึนเม่ือป 1952 เพ่ือทําการสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที่ 6 
เปนเจดียที่มีความสวยงามและแปลกตา ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุ
ของพระอัครสาวกแหงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา คือพระโมคคัลลา
นะและพระสารีบุตร จะมีทางเขาทั้ งหมดหาดาน  ทุกดานมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูบนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุมดวย
ทองคําองคเล็กๆอีก 28 องค แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจา
ทั้ง 28 องค ที่อุบัติข้ึนในโลกน้ี  สวนพระพุทธรูปองคพระประธานที่
อยูขางในหลอดวยเงินบริสุทธิ์มีนํ้าหนัก กวา 500กิโลกรัม และ 
เขารวมพิธีเทินพระธาตุเพื่อความเปนสิริมงคล   

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินยางกุงเพ่ือเดินทางกลับสูประเทศไทย 
 
19.35 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยไลออนแอร (SL) เที่ยวบินที่ SL207 
21.25 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทบัใจในบริการ 

 
**************************************** 

 
 

 
 

หมายเหตุ : พีเรียดวันเดินทางชวงเทศกาลสงกรานต 12-21 เมษายน 2562 
 พระราชวังบุเรงนอง , ชางเผือก , ตลาดสก็อต และรานอาหารเปดปกกิ่ง,สลัดกุงมังกร ชาบูบุฟเฟต  

จะปดทําการ ซ่ึงรายการทัวรอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือชดเชยตามความเหมาะสม  



 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคา 
ผูใหญ 

(พกัหองละ 
2-3 ทาน) 

ราคาเด็ก 
เสริมเตียง 
(พกักบั 

ผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็ก 
ไมเสริมเตียง 

(พกักบั 
ผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียว 
เพิม่ 

03-05 ม.ค. 63 
10-12 ม.ค. 63 
17-19 ม.ค. 63 
24-26 ม.ค. 63 

31ม.ค.-02ก.พ. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

07-09 ก.พ. 63 11,900 บาท 2,900 บาท 
14-16 ก.พ. 63 
21-23 ก.พ. 63 

28ก.พ.-01ม.ีค. 63 
9,800 บาท 2,500 บาท 

06-08 มี.ค. 63 
13-15 มี.ค. 63 
20-22 ม.ีค. 63 
27-29 มี.ค. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

03-05 เม.ย. 63 
10-12 เม.ย. 63 
12-14 เม.ย. 63 

11,900 บาท 2,900 บาท 

17-19 เม.ย. 63 
24-26 เม.ย. 63 9,800 บาท 2,500 บาท 

01-03 พ.ค. 63 11,900 บาท 2,900 บาท 
08-10 พ.ค. 63 
15-17 พ.ค. 63 
22-24 พ.ค. 63 
29-31 พ.ค. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

05-07 มิ.ย. 63 
12-14 มิ.ย. 63 
19-21 มิ.ย. 63 
26-28 มิ.ย. 63 

9,800 บาท 2,500 บาท 

 
ราคาไมรวมทปิมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 

1,000 บาทตอลูกทัวร 1 ทานตอทริป (ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม ** 
 
   
 
 
 

ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ 
ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ 

กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว 
ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 



 

อัตราน้ีรวม 
 คาตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL) 
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ 
 คาที่พกับนพระธาตุอินทรแขวนระดับ 3 ดาว 1 คืน   

(พักหองละ 2-3 ทาน ในกรณีตองการพัก 1 ทานตอหองตองชาํระคาพักเดี่ยวเพ่ิมตามราคาทีก่ําหนด) 
 คาที่พกัระดับ 4 ดาว 1 คืน BEST WESTERN GREEN HILL หรือเทียบเทา  

(พักหองละ 2-3 ทาน ในกรณีตองการพัก 1 ทานตอหองตองชาํระคาพักเดี่ยวเพ่ิมตามราคาทีก่ําหนด) 
 คาระวางนํ้าหนักกรเปาไมเกิน 20 กิโลกรัมตอ 1 ใบ // ถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
 คามัคคเุทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 
 คาอาหารและเคร่ืองดื่มที่ระบุไวในรายการ 
 อัตราคาเขาชมสถานทีท่ี่ระบไุวในรายการ 
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวติเน่ืองจากอบุตัิเหต ุจะคุมครองเปนจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คา

รักษาพยาบาล 500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่าํกวา 6 
ป หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งน้ีข้ึนอยูกบัเง่ือนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ 
(โดยแพทยจะตองระบใุนใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทาน้ัน**) 
 

อัตราน้ีไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
 คาอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศพัท  คามินิบาร ฯลฯ 
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ  
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมอืงไทย 1,000 บาทตอลูกทัวร 1 ทานตอทริป 

(ชําระที่สนามบินกอนการเดินทาง) 
 คาใชจายสวนตวั หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม 
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสาํหรับผูถือพาสปอรตตางชาต ิ  
 คาอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาใชจายตางๆอันสืบเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน,สนามบินตนทางหรือปลายทาง,อบุัติภัยทางธรรมชาติ,

การประทวง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาทีต่รวจคนเขาเมืองและ
เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งทีเ่มืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัท 

 คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณทีี่สายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
 

เง่ือนไขการจองทัวร 
 มัดจําทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ทานไดทําการจองทัวร  ภายใน 1 วัน เพ ื่อเปนการย ืนย ันที่น ั่ง ถ าทาน

ย ังไมช ําระมัดจํามาภายใน 3 วัน ถ ือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต  ิ
 สวนที่เหลือช ําระก อนการเดินทางไมนอยกวา 30 วัน (พร อมสงสําเนาหนาพาสปอร ต) 

 
กรณียกเลิก 

• ยกเลิกหลังจากไดชําระคามัดจําทัวรมาแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด เน่ืองจากบริษัทได
ดําเนินการชําระเงินคาตั๋วเคร่ืองบินเต็มจํานวนใหกับทางสายการบินเปนที่เรียบรอย พรอมทั้งไดมัดจําคาหองพักเปน
จํานวนเงิน 50 % ของราคาหองพัก ยกเวนใน กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทย
จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ือง ย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือให
พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด 
หรือ บางสวน เพราะ จะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบนิ , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ 
เปนสําคัญ 

• ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณ ี



 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา 
 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเร่ืองเอกสาร (VISA) 

หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ 

 ทางบริษัทฯ ไมรับผิดชอบในการรับผิดชอบกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยอันสืบเน่ืองมาจากการปดสนามบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไมไดเกิดข้ึนจากความผิดพลาดของทางบริษัท 

 ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทางสําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานข้ึนไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 
10-14 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น 
ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศ
พมาเปนอยางดี แตถาตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฎิเสธใน
การเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 

กรุณาอานเง่ือนไข กอนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ทานไดทําการจองและชําระเงินแลว 
ทางบริษัทฯจะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไขดังกลาวในทุกกรณ ี
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