
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  :  โรงแรมระดับ 3 ดาว  
30พ.ค.-1มิ.ย.,6-8,13-15,20-22,21-23,27-29 มิ.ย.                           ราคา14,500 บาท/ท่าน 

4-6,11-13,12-14,13-15,25-27 ก.ค. 
1-3,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,29-31 ส.ค. 

08.30  น.       คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ N 01-04  สายการบิน MyanmarAirways  เจา้หนา้ท่ีของ
บริษทัฯ คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

10.40  น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ สายการบิน Myanmar Airways เท่ียวบินท่ี  8M 336 
11.25  น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยา่งกุง้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินท่ีพม่าชา้

กว่าประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารนาํท่านเดินทางนมสัการ เจดีย์โบตะทาวน์   ซ่ึงโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ายทหาร 1000 นาย ไดส้ร้าง
เจดียโ์บตะทาวน์น้ีและทรงนาํพระเกศธาตุ ไว ้1 เสน้ ก่อนท่ีจะนาํไปบรรจุท่ีเจดียช์เวดากองและเจดียส์าํคญัอ่ืนๆ เมื่อ
เดินเขา้ไปในเจดียส์ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอ้ยา่งใกลชิ้ดนอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีน่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์
คือ พระพุธรูปทองคาํ ประดิษฐานในวิหารดา้นขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชยัท่ีมีลกัษณะงดงามยิง่นกั ตาม
ประวติัว่าเคยประดิษฐานอยูใ่นพระราชวงัมณัฑะเลย ์คร้ั งเมื่อพม่าตกเป็นอาณานิคมองักฤษในปี พ .ศ. 2428 ถกู
เคล่ือนยา้ยไปยงัพิพิธภณัฑก์ลัป์กตัตาในอินเดีย ทาํใหร้อดพน้จากระเบิดของฝ่ายพนัธมิตรท่ีถล่ม

วนัแรก  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง         (-/L/D) 

ยา่งกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน  3 วนั 2 คืน 



 

พระราชวงัมณัฑะเลย ์ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคน้ี์ถกู
จดัแสดงท่ีพิพิธภณัฑว์ิกตอเรียและแอลเบิร์ต  และดา้นซา้ยมือ
จะเป็นรู ปป้ัน นัตโบโบยี  หรือ เทพทันใจ  ซ่ึงชาวพม่ารวมถึง
ชาวไทยนิยมไปกราบไหวบู้ชา ดว้ยท่ีเช่ือว่าเม่ืออธิษฐานส่ิงใด
แลว้จะสมปรารถนาทนัใจ วิธีการสกัการะรูปป้ันเทพทนัใจ 
(นตัโบโบจี)  เพ่ือขอส่ิงใดแลว้สมตามความปราถนาก็ ใหเ้อา
ดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กลว้ย หรือผลไ มอ่ื้นๆ
มาสกัการะเทพทนัใจจะชอบมาก จากนั้นก็ใหเ้อาเงินจะ

เป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได ้ (แต่แนะนาํใหเ้อาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย ) แลว้เอาไปใส่มือของเทพ
ทนัใจสกั 2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดึกกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนั้นก็เอาหนา้ผากไปแตะกบัน้ิวช้ีของเทพ
ทนัใจ แค่น้ีท่านก็จะสมตามความปราถนาท่ีขอไวจ้ากนั้นนาํท่านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองท่ีตลาด “สก๊อตมาร์เกต็” ซ่ึง
สร้างเม่ือคร้ังพม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ใหท่้านไดเ้ลือกชมและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกพ้ืนเมือง
มากมายในราคาถกู เช่น ไมแ้กะสลกั พระพุทธรูปไมห้อมแ กะสลกั แป้งทานาคา ผา้ปักพ้ืนเมือง เคร่ืองเงิน ไข่มุก 
และหยกพม่า 

 จากนั้นนาํท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจาํปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ

พม่า) เป็นเจดียท์องคาํท่ีงดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยูก่ลางเมืองยา่งกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดบัดว้ยเพชร 544 เมด็ 

ทบัทิม  นิล และบุษราคมัอีก 2317 เมด็  มห าเจดียช์เวดากองมี

ทองคาํโอบหุม้อยูน่ ํ้ าหนกัถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า 

จะใชท้องคาํแทตี้เป็นแผน่ปิดองคเ์จดียไ์วร้อบ  ว่ากนัว่าทองคาํ

ท่ีใชใ้นการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งน้ี   

มากมายมหาศาลกว่าทองคาํท่ีเก็บอยูใ่นธนาคารชาติองักฤษเสีย

อีก รอบๆ ฐานพระมหาเจดียร์ายลอ้มดว้ยเจดียอ์งคเ์ลก็ๆ นบัร้อยองค ์ มีซุม้ประตูส่ีดา้น ยอดฉตัรองคพ์ระมหาเจดีย์

ประกอบดว้ยเพชรและพลอยมากมาย   ภายในองคพ์ระมหาเจดียไ์ดบ้รรจุเสน้พระเกศาธาตุของพระพุธเจา้จาํนวน 8 

เสน้  เป็นพระธาตุประจาํปีเกิดปีมะเมีย และยงัเป็น 1 ใน 5   มหา

บูชาสถานสูงสุดของพม่า ซ่ึงมีทั้งผูค้นชาวพม่า และชาวต่างชาติพา

กนัสกัการะทั้งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย  (การเที่ยวชม

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะน าให้ไปชมในช่วงตอนเยน็ถึงค า่ 

เพราะอากาศไม่ร้อนและได้ดู พระมหาเจดีย์ในยามที่ไฟส่องตอน

กลางคนื)  



 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารการะเวกก์ พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์ของพม่า  อนังดงาม อ่อนชอ้ย บนทะเลสาบ
หลวง ภตัตาคารแห่งน้ีสร้างตามตน้แบบเรือกญัญาของราชวงศพ์ม่า หวัเรือเป็นรูปนกการะเวกกส์ตัวใ์นเทพนิยาย
อินเดีย หลงัคาทาํเป็นทรงปราสาทซอ้นสูง ภายในตกแต่งดว้ยงานลงรักปิดทองประดบักระจกสี หินอ่อน และงาน
ฝังมุก  ประดบัไฟอยา่งงดงาม ท่านสามารถเห็นทิวทศัน์ของพระมหาเจดียช์เวดากองไดง้ดงามน่าประทบัใจอยา่งยิง่
เขา้ท่ีพกัโรงแรม Yuzana Hotel  หรือเทียบเท่า 

 ** ควรเตรียมเส้ือผ้าและของใช้ส่วนตวั ส าหรับ ค้างคนื 1 คนื ที่บน พระธาตุอนิทร์แขวน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เราจะ
ฝากไว้ที่โรงแรมค่ะ** 

 

วนัที่สอง ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)  
      พระราชวงับุเรงนอง - พระธาตุอินทร์แขวน                (B/L/D) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
 หลงัอาหาร  นาํท่านเดินทางสู่ เมอืงหงสาวดี หรือ พะโค (ดว้ยรถโคช้ปรับอากาศ )อยู่ห่างจากเมืองยา่งกุง้ 80 

กิโลเมตร  ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน ตั้งอยูใ่กลเ้มืองเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศ
พม่า ซ่ึงอยูท่างใตข้อง เมืองแปร เมืองคงั ยะไข่ องัวะ พุกาม นครหงสาวดีเป็นเมืองหลวงของเขตหงสาวดี ๆ เป็น
เมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อนท่ีพระเจา้ตะเบ็งชะเวต้ีจะยดึครองได ้ในปี พ .ศ. 2082 เมืองหงสาวดี
เจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมยัของพระเจา้บุเรงนอง หงสาวดีหรือ พะโค มีตาํนานเล่าว่า เมืองพ ะโคเดิมเป็นเกาะเลก็ 
ๆ ในอ่าวเมาะตะมะ เป็นเมืองเลก็ๆ เม่ือคร้ังพระพุทธเจา้เสด็จมาท่ีน่ี มีหงส์คู่ตวัผูแ้ละตวัเมีย ไดเ้ห็นพระพุทธเจา้
เสด็จมา จึงตอ้งการท่ีจะเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้และเลง็เห็นเกาะเลก็ๆท่ีน่ี จึงบินมาเกาะ แต่พ้ืนท่ีเกาะก็ เลก็เสียจนมีท่ีพอ

ใหห้งส์ร่อนลงมาพกัไดเ้พียงแค่ตวัเดียวเท่านั้น หงส์เพศเมียจึงตอ้ง
อาศยัเกาะอยูบ่นหลงั ของหงส์ตวัผู ้  และพระพุทธเจา้ไดต้รัสกบั
หงส์คู่น้ีว่า ต่อไปภายภาคหนา้พ้ืนท่ีๆเจา้ยนือยูน่ั้นจะกลายเป็น
พ้ืนท่ีๆยิง่ใหญ่และเจริญรุ่งเรือง ดัง่คาํทาํนายของพระพุทธเจา้เม่ือ
รัชสมยัของพระเจา้บุเรงนองเมืองบะโก ก็ไดรุ่้งเรืองและเป็นเมือง
ท่าท่ีสาํคญัของประเทศพม่า จนถึงปัจจุบนั เมื่อเดินทางถึงเมืองหง
สาวดีจะสงัเกต เห็นหงส์สองตวัซ่ึงอาศยัอยูบ่นหลงัของหงส์ตวัผู ้
และเป็นสญัลกัษณ์ของเมืองหงสาวดี จากนั้นนาํท่านกราบ

นมสัการ เจดีย์ไจ้ปุ่น พระเจา้ธรรมเจดียท์รงสร้างข้ึนในปี 1467 พระเจดียก่์อเป็นแกนทึบรูปทรงส่ีเหล่ียมอยูต่รงกลาง 
มีพระพุทธรูปนัง่สูง 30 เมตรประดิษฐานอยูส่ี่ทิศ แทนองคส์มเด็จ
พระสมณโคดม (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ ) กบัพระอดีตพุทธ
เจา้อีกสามองค ์อนัไดแ้ก่ พระโกนาคมน์ (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศ
ใต)้ พระกกุสนัธะ (หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก) พระกสัสปะ 
(หนัพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัตก )  ซ่ึงพระพุทธรูปกสัสปะนั้น
ชาํรุดผพุงัมาก เน่ืองจากเกิดแผน่ดินไหวในปี 1930 และไดบู้รณะ



 

ข้ึนใหม่เม่ือ พ .ศ.2019  มีตาํนานว่า เจดียไ์จปุ่้น สร้างโดยส่ีสาวพี่นอ้งท่ีอุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนาสร้า ง
พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนและใหค้าํมัน่สญัญาไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ  ต่อมานอ้งคนสุดทอ้งไดผ้ดิคาํ
สญัญา  จึงเกิด อาเพส ฟ้าฝ่าองคพ์ระพุทธรูปตวัแทนองคน์อ้งพงัทลายลงมา แมแ้ต่หากมีการซ่อมแซมบูรณะ มาแลว้
หลายต่อหลายคร้ังแลว้ ก็ยงัไม่เคยสมบูรณ์ จากนั้นนาํท่านนมสัการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)  โบราณสถาน
ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในใจกลางเมืองหงสาวดี ซ่ึงไดบู้รณะข้ึนโดยพระเจา้บุเรงนอง (พระเจา้บะยิน่เนาน์ ) เพื่อบรรจุพระทนัต
ธาตุของพระพุทธเจา้ เพื่อเสริมบารม ีอนัถือว่าเป็นพระเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในประเทศพม่า มีตาํนานอยูว่่า เมื่อนายวานิชพ่ี
นอ้งนามว่ามหาศาลกบัจุลศาล เดินทางกลบัมาจากอินเดีย ทั้งสองไดอ้นัเชิญพระเกศธาตุของพระพุทธองคม์าดว้ย
สองเสน้ เม่ือกลบัมาถึงบา้นเกิดจึงไดส้ร้างสถปูเลก็ ๆ ครอบพระเกศธาตุเอาไว ้ในศตวรรษท่ี 16 พระเจา้ปะหยิน่ห
น่าวโปรด ฯ ใหแ้กะเอามณีบนยอดพระมหามงกุฎไปทาํฉตัรยอดถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมา พระเจา้โบ่ต่อพญาทรง
สร้างฉตัรองคใ์หม่ถวายและเสริมยอดข้ึนไปสูงถึง 90 เมตร ในศตวรรษท่ี 20 ไดเ้กิดภยัธรรมชาติแผน่ดินไหวถึงสาม
คร้ัง คร้ังสุดทา้ยในปี ค.ศ. 1930 เกิดความเสียหายอยา่งมาก จนถึงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ไดท้าํการบูรณะข้ึนใหม่
จากแรงกายและกาํลงัทรัพยข์องผูม้ีจิตศรัทธาจนถึงปัจจุบนัพระเจดียสู์งถึง 114 เมตร ท่านจะไดเ้ห็นเจดียอ์งคเ์ดิมท่ี
พงัทลายลงมาเม่ือเกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ ซ่ึงตราบ ทุกวนัเจดีย์ องคท่ี์หกั ยงัคงไดรั้บการเคารพบูชาจาก
พุทธศาสนิกชนชาวพม่าอยา่งมัง่คงสื บต่อกนัมา จากนั้นนาํท่านชม  พระราชวงับุเรงนอง  หากพดูถึงกษตัริยท่ี์มี
บทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ของเมืองหงสาวดีก็ไม่มีกษตัริยพ์ระองคใ์ดโดดเด่นเท่า  พระเจา้บุเรงนอง หงสาวดี
เจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมยัของพระเจา้บุเรงนอง โดยพระองคไ์ดส้ร้างพระราชวงับุเรงนองข้ึนในปี พ.ศ. 2109 ช่ือ 
กมัโพชธานี เพื่อใชเ้ป็นศนูยก์ลางทางการปกครองและใชอ้อกว่า
ราชการ ซ่ึงนบัเป็นพระราชวงัใหญ่โตมีประตูทางเขา้ออกถึง 10 
ประตู สร้างโดยเกณฑข์า้ทาสจากเมืองข้ึนต่าง ๆ  โดยหน่ึงในนั้น
มีเมือง เชียงใหม่ และอยธุยา รวมอยูด่ว้ย จนถึงสมยั พระเจา้นนัท
บุเรง ท่ี เสด็จหนี พระนเรศวร ไปเมือง ตองอู  และพวกยะไข่เผา
ทาํลายหงสาวดีทรงท้ิงใหพ้ระราชวงัแห่งน้ีรกร้างลงเป็นเวลาร่วม 
3 ศตวรรษ ซ่ึงพระราชวงัเดิมนั้นเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เม่ือคร้ังยงัทรงพระเยาวแ์ละถกูจบัเป็นตวัประกนั
ในคราวนั้น  หลงัจากนั้นไม่นาน เมืององัวะก็กลายมาเป็น เมืองหลวง ของประเทศพม่าโดยสมบูรณ์ก่อนท่ีพม่าทั้ง
ประเทศจะเสียเอกราชใหป้ระเทศองักฤษต่อมาในปี พ .ศ. 2533 ไดม้ีการคน้พบเสาและกาํแพงเดิมท่ี ถกูฝังอยูใ่ตดิ้น  
รัฐบาลพม่าจึงไดท้าํการขุดคน้และสร้างพระราชวงับุเรงนองข้ึนมาใหม่ เพ่ือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว โดยถอดแบบจาก
ของเดิม ซ่ึงบางส่วนไดส้ร้างแลว้เสร็จไป แต่ยงัคงมีอีกบางส่วนก็กาํลงัรอทุนในการก่อสร้าง 

กลางวนั    บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารเมืองหงสาวดี 
  หลงัอาหาร นาํท่านออกเดินทางสู่ คมิปูนแค้มป์  (เชิงเขาไจเ้ท่ียว ) ระหว่างทางผา่น สะพานแม่น า้สะโตง  ในอดีต

ขณะท่ี สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา ไดถ้กูทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้ า

สะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ้ าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อยป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดม้ีการปะทะกนัท่ี

ริมฝ่ังแม่นํ้ าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบชุดยาวเกา้คืบ ยงิแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวิตบนคอชา้ง 

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
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%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


 

กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระ แสงปืนท่ีใชย้งิแม่ทพัพม่าตายบนคอชา้งน้ีไดน้าม

ปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ้ าสะโตง" นบัเป็นพระแสง อษัฎาวุธ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยู่

จนถึงทุกวนัน้ี   ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง ถึง คมิปูนแค้มป์ หยดุพกัเปล่ียนรถ เป็นรถบรรทุกหกลอ้ เพือ่

ข้ึนบนภูเขาไจเ้ท่ียว (ใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1.5 ชัว่โมง) ท่านจะไดส้มัผสัทศันียภาพป่าเขานํ้ าตกและ

ลาํธารอนัสวยงามสองขา้งทาง พร้อมสมัผสัอากาศเยน็ซ่ึงจะค่อยๆ เยน็ข้ึนเร่ือยๆ เพราะเรากาํลงัเดินทางสู่ท่ีสูง (หาก

ท่านตอ้งการนัง่เสล่ียง เพ่ิมค่าเสล่ียงราคาไปกลบัประมาณ เงินไ ทยไม่เกินท่านละ 800 บาทไม่รวมค่าทิป) (ลกัษณะ

เสล่ียงเป็นเกา้อ้ีผา้ใบผกูกบัไมไ้ผข่นาดใหญ่ 2 ลาํ หามดว้ยคน 4 คน ขา้งหนา้ 2 ขา้งหลงั 2 คน)  

  เดินทางถึง  โรงแรมที่พกั  Kyaithiyo Hotel  นาํท่านเช็คอิน จดัการเก็บสมัภาระเขา้ท่ีพกัใหเ้รียบร้อย หลงัจากนั้นนาํ
ท่านข้ึนนมสัการ องค์พระธาตุอนิทร์แขวน   พระธาตุอินทร์แขวนน้ีนบัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระเจดียไ์จที้โย (พระธาตุอินทร์แขวน ) อยูสู่ง
จากระดบันํ้ าทะเล 1,200 เมตร และเ ป็นท่ีมาและแรงบนัดาลใจของกวีซี
ไรส์ ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา คาํจนัทร์ ท่ีแต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจา้
จนัทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะไดส้มัผสักล่ินอาย
พระพุทธศาสนาอยา่งแทจ้ริงและบรรยากาศธรรมชาติท่ีสดช่ืนและ
บริสุทธ์ิทัว่บริเวณอนักวา้งขวางของลานพระธาตุอินท ร์แขวนซ่ึงใหท่้าน
ไดด่ื้มดํ่ากบัธรรมชาติและนมสัการขอพรจากพระธาตุอินทร์แขวนอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ   

วนัที่สาม กลับจากพระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุ้งกรุงเทพ  (B/L/-) 

05.00 น. เชิญท่านนมสัการ  เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอนิทร์แขวน ท่านสามารถทาํบุญตกับาตรพระสงฆห์รือถวายขา้วพระพุทธ 
มีชุดจาํหน่ายบริเวณวดั เม่ือถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาํลงัวนัหรือจาํนวนอาย ุท่านจะพบกบับรรยากาศ
ยามเชา้ท่ีสดช่ืน ทิวทศัน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายภาพ
และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์่าพระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ด ้อยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา 
การท่ีกอ้นหินสีทองวางหม่ินเหม่บนหนา้ผามานานนบัพนัปี โดยเฉพาะเม่ือมองจากดา้นล่างข้ึนไปก็ดูคลา้ยกบัลอย
อยูเ่หนือหนา้ผา ราวกบัพระอินทร์นาํไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็ น
อศัจรรยเ์จดียอ์ยา่งแทจ้ริง  

07.00 น.   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั   
 จากนั้นใหท่้านเก็บสมัภาระพร้อมออกเดินทางกลบัสู่  กรุงย่างกุ้ง  ตาม

เสน้ทางเดิมและตลอดสองขา้งทาง ท่านจะไดเ้ห็นทิวทศัน์อนังดงาม
ยามเชา้ วิถีการดาํรงชีวิตของชาวพม่า 

 นาํท่านนมสัการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลยีว  พระพุทธไสยาสน์ช

เวตาเลียว เป็นท่ีเคารพนบัถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 



 

เมตร สร้างข้ึนโดยพระเจา้มิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมยัมอญเรืองอาํนาจ มีพุทธลกัษณะงดงาม โดยจะวางพระ

บาทเหล่ือมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกนั ดา้นหลงัพระองคม์ีภาพวาดท่ี

สวยงาม เม่ือคร้ังก่อนพระพุธรูปองคน้ี์ถกูปล่อยใหท้รุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ .ศ. 

2424 เม่ือองักฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงไดพ้บพระนอนองคน้ี์ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลงัพม่าไดรั้บเอกราชก็มี

การบูรณปฏิสงัขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปท่ีสวยงามในปัจจุบนั อีกทั้งยงัสามารถ

เลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแ้กะสลกั ไมจ้นัทร์หอม  ผา้ปักพ้ืนเมือง ผา้พิมพเ์ป็นรูปต่างๆตรงทางข้ึนตลอดสองขา้งให้

ท่านชอ้ปป้ิงของฝากจากเมืองหงสาวดี อาทิ ผา้พ้ืนบา้น ไมแ้กะสลกั เรือสาํเภา ฯลฯ  

กลางวนั       บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อมุ่งหนา้สู่เมืองยา่งกุง้ ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.5 ชัว่โมง 
16.30 น. ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ Myanmar Airways เท่ียวบินท่ี  8M 331 
18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

------------------ ขอบคุณทุกท่านท่ีใชบ้ริการ -------------------- 

อตัราค่าบริการ 
 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 

2-3 ท่าน 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ขวบ 

มเีตยีงเสริม 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ขวบ 

ไม่มเีตยีงเสริม 

พกัเดี่ยว 

30พ.ค.-1มิ.ย.,6-8,13-15, 
20-22,21-23,27-29 มิ.ย. 
4-6,11-13,12-14,13-15,25-27ก.ค. 
1-3,8-10,9-11,15-17, 
16-18,22-24,29-31 ส.ค. 

14,500 บาท 14,500 บาท 13,500 บาท 3,500 บาท 

อัตรานี้รวม อัตรานี้ไม่รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋กรุ๊ป) - ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั 2  คืนตามรายการท่ีระบุ - ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % 
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  - ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ 
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินนาํเท่ียว   - ค่าใชจ่้ายส่วนตวั นอกเหนือจากรายการ 
- ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท,พม่า 10 USD  
- ค่าบริการวีซ่าพม่า (คนไทย)  
- ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 



 

 

เอกสารประกอบในการขอวซ่ีา 
-  หนงัสือเดินทางท่ีมีอายเุหลือก่อนเดินทางไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน 
-  รูปถ่ายสีหนา้ตรง 1.5 - 2 น้ิวเท่านั้น พ้ืนหลงัสีขาวเท่านั้นจาํนวน 2 รูป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์) 

เงือ่นไขการเก็บเอกสาร และขอยื่นวซ่ีา  
-  ระยะเวลาในการยืน่วีซ่าปกติ 7 วนัทาํการ  
-  เอกสารการขอวีซ่า ตอ้งส่งถึงบริษทั อยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์-อาทิตย ์และวนัหยดุ นกัขตัฤกษ ์ 
-  หาก ยืน่เอกสาร ล่าชา้กว่ากาํหนด บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการชาํระค่าวีซ่าด่วน  
-  กรณีส่งรูปถ่าย ไม่ถกูตอ้ง เช่น พ้ืนหลงัเป็นสีฟ้า  บริษทัฯจะไม่สามารถดาํเนินการยืน่เร่ืองวีซ่าใหไ้ด ้เน่ืองจากผดิกฎระเบียบ
 การขอยืน่วีซ่า  

การจองทัวร์และการช าระเงนิ   
ทางบริษทัฯ ขอรับเงินมดัจาํท่านละ 5,000 บาท สาํหรับการจองทวัร์ พร้อมสาํเนาหนงัสือเดินทางเพ่ือสาํรองท่ีนัง่ ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือชาํระทั้งหมดก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั พร้อมหนงัสือเดินทางเล่มจริงท่ีมีอายเุหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 6 เดือน 
โดยมีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้และรูปถ่ายสีหนา้ตรง (หา้มใชรู้ปขาวดาํ) ขนาด1.5น้ิว–2น้ิว ท่านละ2 รูป 

เงือ่นไขการยกเลิก 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการจองทวัร์ ในกรณีทาํการจองเขา้มา แต่ไม่ไดช้าํระค่ามดัจาํตามวนัเวลาท่ีบริษทัฯ

กาํหนดใหต้อ้งชาํระ เน่ืองจากจะทาํใหเ้สียโอกาสในการจองทวัร์ของท่านอ่ืน   
 กรณีท่ีบริษทัฯไดท้าํการ ออกตัว๋กบัสายการบินเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯจะไม่ดาํเนินการคืนเงินค่าตัว๋เคร่ืองบินใหท่้าน ไม่ว่าจะ

ในกรณีไดก็ตาม เน่ืองจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ  
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทวัร์ ตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

หมายเหตุ  
 บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสม 
 บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
 ขอสงวนการเปล่ียนแปลงราคาโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  
 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปใน

 ลกัษณะเหมาจ่าย  
 ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น การล่าชา้ของเท่ียวบิน การประทว้ง การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การ

จลาจล  และความเสียหายท่ีทางบริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได ้ จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
 
 

 

- ค่ารถข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน  


