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บินตรง..เชียงใหม่ 
 
 

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และ ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า  

อิ่มบุญ นมัสการมหาบูชาสถานมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองพม่า 
 

พม่า หรือเมียนมาร์  

ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียที่นักท่องเที่ยวต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและ

วัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน 

เลือนราง เมืองโบราณแห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพส าเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูง

ระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที่ชาวอังกฤษสร้างไว้ บนท้องถนนก็มีแต่รถประจ าทาง ที่แน่นขนัด แท็กซ่ีรุ่นคุณปู่และสาม

ล้อ ที่เก่าจวนจะพังมิพังแหล่ แต่ในช่วงไม่กี่ปีสุดท้ายของศตวรรษที่ 20  ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโกมหน้าไป ตึกราม

อันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อสร้างโรงแรม กับอาคาร ส านักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แต่นั่นไม่ได้ท าให้เสน่ห์ 

ของย่างกุ้ง ลดน้อยลงในสายตาของนักท่องเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึ้นและแม้ถึงว่า

จะมีตึกสูงขึ้นแซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน แต่วิถีชีวิตของผู้คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่า   

หงสาวดี  

เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400  ปี ชมวัดและโบราณสถานที่ส าคัญใน

หงสาวดี อาทิ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซ่ึงเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า , พระราชวังแห่งกรุง

หงสาวดี และมหาเจดีย์ โบราณสถานที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของหงสาวดี 

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย     

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิ (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหัวฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวน 

ต้ังอยู่ที่เมืองไจ้ก์โถ่ อ าเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ น้ าทะเล 

3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ต้ังอยู่บนหน้าผาสูงชัน

อย่างหม่ินเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวน

นับเป็น  1  ใน  5  สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่า ต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจ าปีจอ  )สุนัข  (ที่คนเกิดปีนี้ต้องไป

นมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพม่าเชือ่ว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการครบ 3 ครั้งแล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญ  

 

 

 

 



16.00 น. พร้อมกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 1 เคาน์เตอร์

สายการบิน Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจ้าหน้าที่คอย ให้การต้อนรับ และอ านวย ความสะดวก

การเดินทางแกท่่าน 

 
18.45 น. ออกเดนิทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบิน UB010 (บริการอาหารว่างบนเคร่ือง) 

19.15 น. เดนิทางถึง สนามบนิมงิกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง เปน็ที่

เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ินที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าไทยคร่ึงช่ัวโมง) 

 

19.45 น. บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลดักุ้งมังกร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองค าคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุ

กว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ช่ือเดิมของเมืองย่างกุ้งมหาเจดีย์ที่ใหญ่

ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถน าดอกไม้ธูปเทียน

ไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากองณลานอธิษฐาน 

 

วันแรก เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง  - ชเวดากอง                               ( - / - / D ) 



 
 

เพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจ าวันเกิดประดิษฐานทั้ง

แปดทิศรวม 8 องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจ าวันเกิดตนจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพระ

เจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค าทั้งหมด

น้ าหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ านวนแปดเส้นและเคร่ือง

อัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและ อัญมณีต่างๆ

จ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ท่านจะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งท า

เป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นช้ันๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกช้ินที่รวมกัน

ข้ึนเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษ

พยายามจะยืดเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถน าข้ึนจากแม่น้ า

ได้ภายหลังชาวพม่าช่วยกันกู้ข้ึนมาแขวนไว้ที่เดิม จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือ

ว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3คร้ังแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งสมความปรารถนา จากนั้นให้ท่านชม

แสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดกัตรโดย  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ 

ปฐมัง กกุสนัธัง สวุรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทตุิยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย 

ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พทุธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ  

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทาม ิสิระสา 

 **อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***  

 

วันเกิด อาทิตย์ จันทร ์ อังคาร พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร ์ เสาร์ 

สัตว์สญัลักษณ ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มงีา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค 
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ที่พัก IBIS SYTLE / VINTAGE LUXURY / GRAND UNITED หรือระดับเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทภาวนาบชูาพระมหาเจดยีช์เวดา 



 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

 
 

น าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงาม

ที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่

ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70เมตรจากนั้นขับรถ

ชมตัวเมืองย่างกุ้ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง จากนั้นน าท่าน สักการะ 

เจดีย์โบตาทาวน์ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างข้ึนเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่น าไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อ

พระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้น ามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตองแห่งนี้ก่อนพระเจดีย์แห่ง

นี้ได้ถูกท าลายในระหว่างสงครามโลกคร้ังที่2และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระ

เจดีย์ทั่วไปคือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรม

ธาตุไว้ในผอบทองค าให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจนส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ได้น าทองค าและของ

มีค่าต่างๆที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่าน ามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ 

 

วันทีส่อง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพกระซิบ) 

ตลาดสก็อต - พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทรแ์ขวน    (B / L / D) 



 
 

จากนั้นน าทา่นขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศกัดิ์สทิธิ์ของชาวพม่า และ 

ชาวไทย วิธสีักการะรูปปัน้เทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนา ก็ให้ เอา

ดอกไม้ ผลไม้ โดยเกพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อืน่ๆ มาสักการะนัตโบโบยี จะชอบ มาก 

จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าต ก็ได้ (แต่แนะน าให้เอาเงินบาทดีกว่า เพราะเราเป็น

คนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้

จากนั้นกเ็อาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบย ี แค่นี้ท่านกจ็ะ สมตาม ความปราถนาที่ขอไว ้

จากนั้นน าทา่นข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสกัการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า อะมาดอร์เมี๊ยะ 

ตามต านานหลา่วว่า นางเปน็ธิดาของพญานาค ที่เกดิศรัทธา ในพทุธศาสนา อย่างแรงกล้า 

รักษาศลี ไม่ยอมกินเนื้อสตัว์ จนเมือ่สิ้นชีวิตไปกลายเปน็นัต ซึ่ง ชาวพม่าเคารพกราบไหว ้ กันมา

นานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้าม คนอ่ืนได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพร จาก

เทพองค์นีก้ันมากเช่านกัน การบูชาเทพกระซบิ บูชาด้วย น้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ ท่านช้

อปปิ้ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรือ ตลาดสก็อต เปน็ตลาดเก่าแก่ของชาวพมา่ สร้างข้ึนโดยชาวส

ก็อต ในสมัยที่ยังเปน็อาณานิคมของอังกฤษ เปน็ลักษณะอาคารเรียงต่อกนั หลายหลัง สนิค้าที่

จ าหน่ายในตลาด แห่งนี้มหีลากหลายชนิด เช่น เคร่ืองเงิน ที่มีศิลปะผลมระหว่างมอญ กับพม่า 

ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อัญมณ ีหยก ผ้าทอ เสื้อผ้าส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้  

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! ชาบูซีฟู๊ด) 

น าท่านเดินทางโดยรถโได้เวลาสมควรน าท่านสู ่ เมืองหงสาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมือง

พะโค ซึ่งในอดีต เปน็เมืองหลวง ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดของเมืองมอญโบราณที่ยิง่ใหญ่ และ อายุมากกวา่ 

400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชม. จากนั้นน าชม พระราชวังบุเรงนอง และบัลลังกผ้ึ์ง ซึ่งเพิ่มเร่ิมขุดคน้ และ บูรณปฏิสังขรณเ์มือ่



ปี พ.ศ.2533 จากซากปรกัหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ท าให้สันนษิฐาน ไดว้่าโบราณสถานแห่งนี ้เป็น

ที่ประทับ ของพระเจ้าบเุรงนอง ท่านผู้ที่ได้รับค าสรรเสริญ วา่เป็น ผู้ชนะสิบทศิ และเปน็ที่ประทบั

ของ พระนางสุพรรณกลัยา และ สมเด็จพระนเรศ วรมหาราช คร้ังต้องตกเป็นเชลยศึเมือ่ต้องเสีย 

กรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปจัจุบัน พระราชวงั แห่งนี ้ ได ้ เหลือเพยีง แต่ร่องรอยทาง

ประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจ าลอง พระราชวัง และต าหนักต่างๆ ข้ึนมาใหม่ โดยอ้างอิงจาก

พงศาวดาร จากนัน้น าทา่นเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่าทางท่านจะได้พบกับ 

สะพานเหล็ก ที่ข้ามผ่าน แม่น้ าสะโตง สถานทีส่ าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่ง 

ในอดีตขณะที ่2 สมเดจ็พระ นเรศวร ก าลังรวบรวมคนไทย กลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่า

ไล่ตาม ซึ่งน าทัพโดย สุรกรรมา เปน็กองหน้า พระมหาอุปราชาเป็น กองหลวง ยกตดิตามกองทพั

ไทยมา กองหนา้ ของพม่า ตามมาทนัที่ริมแม่น้ าสะโตง ในขณะที่ฝา่ยไทย ได้ข้ามแม่น้ าไปแลว้ 

พระองค์ได้คอย ป้องกัน มิให้ข้าศึกข้ามตามมาได ้ ได้มีการปะทะกัน ที่ริมฝัง่แม่น้ าสะโตง สมเดจ็

พระนเรศวรทรง ใช้พระแสง เป็นดาบชดุยาวเกา้คืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบน

คอช้าง กองทัพของพม่า เห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวด ี พระแสงปืน ที่ใช้ยิงสุรกรร

มาตาย บนคอช้างนี ้ ไดน้ามปรากฎต่อมาว่า “พระแสงปืนตน้ข้ามแม่น้ าสะโตง” นับเปน็พระแสง 

อัษฎาวุธ อันเปน็เคร่ืองราชูปโภค ยังปรากฎอยู่จนถึงทุกวนันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นน าทา่นเดนิทางสู ่ พระธาตุอินแขวน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที กจ็ะถึง 

คินปุ้นแคมป์ เพื่อท าการเปลี่ยนเป็นรถท้องถ่ิน เปน็รถบรรทุกหกล้อ ( เปน็รถประจ าเส้นทาง ชนดิ

เดียว ที่เราจะสามารถข้ึนพระธาตุอินแขวนได ้) หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า สัมภาระ ขนาดเล็ก 

1 คืน เพื่อน าติดตัวข้ึนไปบนพระธาตุอินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบ แบกสัมภาระ ซึ่ง

จะมีค่า ใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เร่ิมต้นที ่ 1,500 จ๊าด ทั้งนี้ข้ึนอยู ่กับความ ตอ้งการของลูกค้าใน

การใช้บริการ   

 ที่พัก KHAITO / YOEYOELAY / MOUNTAIN TOP หรือ ระดับเทียบเท่า 

น าท่านชม เจดยี์ไจท้ีโย หรือ พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก 

ตั้งอยู่บนก้อนศลิาใหญสู่ง 5.5เมตรปิดทองทั้งองค์ซึง่ต้ังอยู่บนหน้าผาอย่างหมิน่เหม่ดูคล้ายว่าจะ

ตกลงไปในหุบเหวได้ทกุขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนีน้ับเป็น 1ใน5มหาบูชาสถานสูงสดุของ

พุทธศาสนกิชนชาวพม่า เปน็ที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ์ ป ี พุทธศักราช 2534 มาลา ค า

จันทร ์ ที่แต่งวรรณกรรมเร่ือง “เจ้าจนัทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” ก้อนหินทอง อยู่สูง

จาก ระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร ลกัษณะเป็นเจดีย์องค์เลก็ๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บน ก้อนหิน

กลมๆ ที่ต้ัง อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่แหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศา

ธาตุศักดิส์ิทธ์ ทีบ่รรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมท าให้หินก้อนนี้ทรงตัว อยูไ่ด้อย่าง สมดุลเร่ือยไป 



ตามคติการบูชา พระธาตุประจ าปเีกิดของชาวล้านนา พระธาตุ อินแขวนนี้ให้ถือเป็น พระธาตุปีเกดิ

ของปีจอ แทนพระเกต ุ แก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเช่ือว่า ถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอิน

แขวนนี้ครบ 3 คร้ัง ผู้นั้นจะมีแต่ ความสุข ความเจริญ พร้อมทั้ง ขอสิ่งใดกจ็ะได้สมดั่งปราถนาทุก

ประการ ทา่นสามารถเตรียมแผ่นทองค า ไปเพื่อปดิทอง องค์พระธาตุอินแขวน (เข้าไปปิดทองได้

เกพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสภาพสตรี สามารถอธิฐาน ปละฝากสภุาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ )  

19.00 น.   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

ท่านสามารถข้ึนไปนมัสการ หรือนั่งสมาธิที่พระเจดยี์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิด 

ส าหรับสุภาพบุรุษ จะเปดิถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกนัหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม 

ผ้าพันคอม เบาะรองนั่ง เนื่องจากบนเขามีอุณหภูมติ่ า และอากาศเย็น 

 

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่านสามารถข้ึนไปใส่บาตรพระธาตุอินแขวนได้ 

06.30 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังจากนัน้น าท่าน น าท่านเข้าชมพระธาตุที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวด ี เปน็เจดีย ์

เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และเปน็ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ 

หรือ พระธาตุมุเตา ภายใน บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า น าท่านนมัสการยอดเจดีย์หัก ซึ่ง

ชาวมอญ และชาวพม่าเชือ่กัน ว่าเป็นจดุที่ศกัดิ์สทิธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี ้ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช

ของไทย เคยมาสักการะพระเจดีย ์มีความสงู 377 ฟุต สูงกว่า พระมหาเจดียช์เวดากอง 51 ฟุต มี

จุดอธษิฐานที่ศกัดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณ ยอดกัตร ทีต่กลงมาเมือ่ปี พ.ศ 2473 ด้วยน้ า หนกัที ่

มหาศาลตกลงมายังพืน้ลา่ง แต่ยอดกัตรกลับยังคง สภาพเดิม และไม่แตกกระจาย ออกไป เปน็ที่

ร่ าลือถึงความศักดิส์ิทธิ์โดยแท้ และสถานที ่ แห่งนี้ยงัเปน็ สถานที่ ที่พระเจา้หงสา ลิน้ด า ใช้เป็นที่

เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ เพือ่ทดสอบ ความกล้าหาญ ก่อนข้ึนครองราชย์ 

ท่านจะไดน้มัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศกัดิ์สิทธิ ์ และสามารถน าธูปไปค้ ากับ ยอดของเจดีย์ องค์ที่

หักลงมา เพื่อเปน็สิริมงคล ซึ่งเปรียมเมือนดั่งค้ าจนุชีวิต ให้เจริญ รุ่งเรือง ยิ่งข้ึนไป                

วันทีส่าม เมืองหงสาวดี -  พระธาตุมุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – 

เชียงใหม่                                                            ( B / L / - ) 



 
 

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ าย่าง) 
 

 
 

พร้อมน าท่านเดนิทางสู ่กรุงหงสาวดี น าทา่นนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูป

นอนที่มีพุทธลกัษณะที่สวยงาม ในแบบของมอญในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นทีเ่คารพของชาวพม่าทั่วประเทศ



และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 18 เมตร โดยพระบาทวางเหลื่อมซึง่จะ

เปน็เอกลกัษณ์ ที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย 

5.55 น. เดนิทางกลบัเชียงใหม่ โดยสายการบนิ MYANMAR NATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที ่

UB009 (บริการอาหารว่างบนเคร่ืองบิน) 

17.25 น. เดนิทางถึงสนามบนิเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม  
 

อัตราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

พักเดี่ยว 

ห้องละ 2 - 3 ท่าน เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 

08 - 10 มีนาคม 2562 9,988 9,988 9,988 3,500 

29 - 31 มีนาคม 2562 9,988 9,988 9,988 3,500 

05 - 07 เมษายน 2562 *จักร ี 10,988 10,988 10,988 3,500 

12 - 14 เมษายน 2562 *สงกรานต ์ 10,988 10,988 10,988 3,500 

19 - 21 เมษายน 2562  9,988 9,988 9,988 3,500 

26 - 28 เมษายน 2562  9,988 9,988 9,988 3,500 

03 - 05 พฤษภาคม 2562 9,988 9,988 9,988 3,500 

10 - 12 พฤษภาคม 2562 9,988 9,988 9,988 3,500 

17 - 19 พฤษภาคม 2562 *วิสาขบูชา 11,988 11,988 11,988 3,500 

24 - 26 พฤษภาคม 2562 9,988 9,988 9,988 3,500 

31 - 02 มิถุนายน 2562 9,988 9,988 9,988 3,500 

07 - 09 มิถุนายน 2562 9,988 9,988 9,988 3,500 

14 - 16 มิถุนายน 2562 9,988 9,988 9,988 3,500 

21 - 23 มิถุนายน 2562 9,988 9,988 9,988 3,500 

28 - 30 มิถุนายน 2562 9,988 9,988 9,988 3,500 

โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยว  

เป็นส าคัญ ในกรณีที่ลกูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุ

คร้ัง มิกะนั้นทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 



อัตรานี้รวม 

ค่าต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่ (ตั๋วกรุ้ป ) เชียงใหม่ – ย่างกุ้ง - เชียงใหม่ 

ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ   

ค่าท่ีพักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน 

ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.   

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ  

 รวมค่ารถขึ้นอินทร์แขวน             

ค่ารถบัสน าเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)  

    ทั้งนี้ย่อมอยู่ ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  

 

อัตรานี้ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน  30 กก.   

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  

 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  

 ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวต่างชาติ เก็บค่า VISA 2,500 บาท )พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า(   

 ค่าทิปสินน้ าใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึง

พอใจฃองลูกค้า) 

**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่าน

ท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพ านักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซ่ึง จะมีผลบังคับ

ใช้ต้ังแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออก ปกติอีกทางทัวร์

จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 2,100 บาท** 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1. กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมช าระค่ามัดจ า ท่านล่ะ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วัน 

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายตามจริง 

2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 5,000บาท 

2.2 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

**********วันท าการ จันทร์ อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์-ศุกร์ ไม่นับเสาร์ -************ 

2.3 ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ 

ยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าท้ังหมด 

3. กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 



 

4. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเ 

ลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าต๋ัว 

เครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่

สามารถเดินทางได้ 

5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ท่ีระบุบนหน้าต๋ัวเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง การ

เดินทางใดๆทั้งสิ้น กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือ

บางส่วนให้กับท่าน 

6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือ

ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจ าคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ 

ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

หมายเหตุ 

 

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ 

2 . บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอก 

เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท า

ร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

3 . หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ

ค่าบริการที่ท่านได้ช าระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4 . บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองที่นั่งบนเครื่อง 

และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คิดตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาต๋ัวเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคา

ต๋ัวเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ

จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์

อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้นๆ 

8 . มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนาม โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาด

จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถาน ที่อื่นๆมาให้ โดย

ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  


