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มนตรามหาชน สักการะมหาบูชาพม่า 4วัน3คืน 

ย่างกุ้ง –  อินทร์แขวน – สิเรียม 

 

วนัท่ี 23 มกราคม 2559  กรุงเทพฯ – ยา่งกุง้ – เจดียโ์บดาทาวน์ – เทพทนัใจ – พระพุทธไสยาสน์เจา้ทตัจี -                                                   
พระมหาเจดียช์เวดากอง  

09.30  น. คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7    ช้ัน 4     เคาน์เตอร์  N 01-04  สายการบิน Myanmar Airways  
ทีมงานทวัร์พิธีกรรม คอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

11.50 น. ออกเดินทางสู่กรุงยา่งกุง้ สายการบิน Myanmar Airways เทีย่วบินที ่ 8M336 (มีอาหารวา่งบนเคร่ือง) 
 
12.35 น.        เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถ่ิน 

ท่ีพม่าชา้กวา่ประเทศไทยคร่ึงชัว่โมง) 
 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  (ม้ือท่ี 1) ณ ภตัตาคาร BKK KITCKEN (เมนูอาหารไทย)  
 
 นาํท่านนมสัการ  เจดีย์โบดาทาวน์  ซ่ึงเป็นสถานท่ีสักสิทธ์ิ ตามตาํนานกล่าวไว ้เม่ือราว 2,000 ปีก่อนกษตัริยม์อญมี

นามวา่ พระเจา้โอกาละปะ ทรงบญัชาให้นายทหารระดบัแม่ทพั 1,000 นาย ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุท่ี
นายวาณิชสองพี่นอ้งอญัเชิญมาทางเรือและมาข้ึนฝ่ังเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณน้ี จึงสร้างเจดียโ์บดา
ทาวน์น้ีและทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว1้เส้น บรรจุในเจดียเ์พื่อบูชา ก่อนนาํไปบรรจุไวใ้นเจดียช์เวดากองและเจดีย์
สาํคญัอ่ืนๆ ขา้งในองคเ์จดีย ์ท่านจะไดช้ม ส่ิงของสมยัโบราณ อาทิ พระพุทธรูปทองคาํ เงิน ดินเผา ซ่ึงจดัแสดงไว้
ใหช้มภายในองคเ์จดีย ์(สถานท่ีแห่งเดียวท่ีท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุดว้ยสายตาของท่านเอง)    

 
นาํท่านสักการะ รูปป้ันเทพทันใจ ( นัตโบโบย ี) ซ่ึงชาวพม่าใหค้วามเคารพอยา่งมากและนิยมมาขอพร ดว้ยเช่ือวา่อธิ
ฐานส่ิงใดจะสมความปรารถนาทนัที มีนกัท่องเท่ียวจาํนวนมากท่ีขอพรแลว้ สมดัง่คาํอธิฐาน จึงทาํใหห้ลายท่านตอ้ง
กลบัมาสักการะท่าน หลายๆๆคร้ัง  
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จากนั้นนาํท่านนมสัการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (ใชเ้วลาเดินทาง 40 นาที)พระเจดียท์องคาํคู่บา้นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายกุวา่สองพนัหา้ร้อยปี มหาเจดียช์เวดากองมีความสูง 100 เมตร ภายในองคเ์จดียป์ระดิษฐานพระเกศธาตุของ
พระพุทธเจา้และเคร่ืองบริขารของอดีตพระพุทธเจา้อีกสามองคเ์อาไว ้ส่วนดา้นนอกมีการใชแ้ผน่ทองหุม้เอาไวม้าก
ถึง 8,688 แผน่ ส่วนยอดประดบัดว้ยเพชร 5,448 เมด็ ทบัทิม ไพลิน และบุษราคมัอีก 2,317 เมด็ มีมรกตเมด็เข่ืองอยุ่
ตรงก่ึงกลาง ทั้งหมดน้ีอยูบ่นยอดฉตัรสูง 10 เมตร ท่ีมีไมหุ้้มทองเจ็ดท่อนรองรับ มีระฆงัใบเล็ก ๆ ประดบัอยู ่1,485 
ใบ เป็นระฆงัทอง 1,065 ใบ  ระฆงัเงิน 420 ใบ รอบองคเ์จดียช์เวดากองมีทั้งสถูปบริวาร วหิารทิศ วหิารราย และ
ศาลาอาํนวยการ มีพระประจาํวนัเกิดใหท้่านไดส้รงนํ้าขอพร และขอพรจากองคเ์จดีย ์ณ ลานอธิฐานอดีตเคยเป็นลาน
อธิฐานของพระเจา้บุเรงนองก่อนออกรบ ซ่ึงท่านสามารถถ่ายภาพตรงมุมน้ีจะสวยท่ีสุด 
 

เยน็ บริการอาหารเยน็  (ม้ือท่ี 2) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม YANGON HOTEL (อาหารสไตส์จีนจดัโตะ๊)  
 
พกัท่ี  Millenium  Hotel  / New Aya Hotel / Orchid hotel / Hotel Yakin  หรือเทียบเท่าระดบั   

                       
 ** ควรเตรียมเส้ือผา้และของใชส่้วนตวั สาํหรับคา้ง 1 คืน ท่ีบนพระธาตุอินทร์แขวนในคืนวนัพรุ่งน้ี ส่วนกระเป๋า
ใบใหญ่จะฝากไวท่ี้โรงแรม** 
 

วนัทีส่อง   หงสาวด ี– เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดย์ีชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) – พระธาตุอนิทร์แขวน             

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (ม้ือท่ี 3) 
 หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ) อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง 80 

กิโลเมตร  ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน ตั้งอยูใ่กลเ้มืองเมาะตะมะ ทางตอนใตข้องประเทศ
พม่า จากนั้นนาํท่านกราบนมสัการ เจดีย์ไจ้ปุ่น พระเจา้ธรรมเจดียท์รงสร้างข้ึนในปี 1467 พระเจดียก่์อเป็นแกนทึบ
รูปทรงส่ีเหล่ียมอยู่ตรงกลาง มีพระพุทธรูปนัง่สูง 30 เมตรประดิษฐานอยูส่ี่ทิศ แทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม (หัน
พระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบัพระอดีตพุทธเจา้อีกสามองค์ อนัได้แก่ พระโกนาคมน์ (หันพระพกัตร์ไปทางทิศใต)้ 
พระกกุสันโธ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก) พระกัสสปะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก)  
จากนั้นนาํท่านนมสัการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) โบราณสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิในใจกลางเมืองหงสาวดี ซ่ึงได้
บูรณะข้ึนโดยพระเจา้บุเรงนอง (พระเจา้บะยิน่เนาน์) เพื่อบรรจุพระทนัตธาตุของพระพุทธเจา้ เพื่อเสริมบารมี อนัถือ
วา่เป็นพระเจดียท่ี์สูงท่ีสุดในประเทศพม่า  
 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  (ม้ือท่ี 4) ณ ภตัตาคาร Kyaw Swa(Bago)       
 
  หลงัอาหาร นาํท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจเ้ท่ียว) ระหว่างทางผ่าน สะพานแม่น ้าสะโตง ในอดีต

ขณะท่ี สมเด็จพระนเรศวรกาํลงัรวบรวมคนไทยกลบัอโยธยา  
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  ไดถู้กทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้าสะโตง ในขณะ ท่ีฝ่ายไทยไดข้า้มแม่นํ้าไปแลว้ พระองคไ์ดค้อย
ป้องกนัมิใหข้า้ศึกขา้มตามมาได ้ไดมี้การปะทะกนัท่ีริมฝ่ังแม่นํ้าสะโตง  สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพ้ระแสงปืนคาบ
ชุดยาวเกา้คืบ ยงิแม่ทพัหนา้พม่าเสียชีวติบนคอชา้ง กองทพัของพม่าเห็นขวญัเสีย จึงถอยทพั กลบักรุงหงสาวดี พระ
แสงปืนท่ีใชย้ิงแม่ทพัพม่าตายบนคอชา้งน้ีไดน้ามปรากฏต่อมาวา่ "พระแสงปืนตน้ขา้มแม่นํ้ าสะโตง" นบัเป็นพระ
แสง อษัฎาวธุ อนัเป็นเคร่ืองราชูปโภค ยงัปรากฏอยูจ่นถึงทุกวนัน้ี    

 
  ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมงคร่ึง ถึง คิมปูนแค้มป์ หยุดพกัเปล่ียนรถ เป็นรถบรรทุกหกลอ้ เพื่อข้ึนบนภูเขาไจ้

เท่ียว (ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1.5 ชัว่โมง) ท่านจะไดส้ัมผสัทศันียภาพป่าเขานํ้ าตกและลาํธารอนั
สวยงามสองขา้งทาง  

 
เดินทางถึง  โรงแรมที่พัก  Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเท่า  นาํท่านเช็คอิน จดัการเก็บสัมภาระเขา้ท่ีพกัให้
เรียบร้อย หลงัจากนั้นนาํท่านข้ึนนมสัการ องค์พระธาตุอินทร์แขวน  พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระเจดียไ์จที้โย (พระธาตุอินทร์แขวน) อยู่สูงจากระดบันํ้ าทะเล 
1,200 เมตร สมควรแก่เวลา นาํท่านกลบัสู่ หอ้งอาหารของโรงแรม เพื่อรับประทานอาหารคํ่า 
  

 เยน็ บริการอาหารเยน็  (ม้ือท่ี 5) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  
   

นดัพบสมาชิก ร่วมท าพิธีกรรม และนั่งกรรมฐาน กบั อาจารย ์ น นาครตันะ 
 
 

วนัทีส่าม  พระธาตุอนิทร์แขวน – หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลยีว – ย่างกุ้ง - สิเรียม – เจดีย์กลางน า้(เยเลพญาเจดีย์) – ย่างกุ้ง  

 
05.00 น. เชิญท่านนมสัการ  เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน ท่านสามารถทาํบุญตกับาตรพระสงฆ์หรือถวายขา้วพระพุทธ 

มีชุดจาํหน่ายบริเวณวดั เม่ือถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาํลงัวนัหรือจาํนวนอายุ ท่านจะพบกบับรรยากาศ
ยามเชา้ท่ีสดช่ืน ทิวทศัน์งดงามและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิบนภูเขา ถ่ายภาพ
และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์า่พระธาตุองคน้ี์ตั้งอยูไ่ด ้อยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา 
การท่ีกอ้นหินสีทองวางหม่ินเหม่บนหนา้ผามานานนบัพนัปี โดยเฉพาะเม่ือมองจากดา้นล่างข้ึนไปก็ดูคลา้ยกบัลอย
อยูเ่หนือหนา้ผา ราวกบัพระอินทร์นาํไปแขวนไวก้ลางอากาศนบัเป็นอศัจรรยเ์จดียอ์ยา่งแทจ้ริง  

07.00 น. บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (ม้ือท่ี 6)   
  จากนั้นใหท้่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลบัสู่ กรุงย่างกุ้ง ตามเส้นทางเดิมและตลอดสองขา้งทาง ท่านจะได้

เห็นทิวทศัน์อนังดงามยามเชา้ วถีิการดาํรงชีวิตของชาวพม่า 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  (ม้ือท่ี 7)  ณ ภตัตาคาร Golden Key (Bago)  
 
 

 



 
 

4 

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม   ชมความสวยงามแปลกตาของเมืองซ่ึงเมืองน้ีเคย เป็นเมืองท่าสําคญัของเขตยา่งกุง้ 
ประเทศพม่า ตั้งอยู่ปากแม่นํ้ าอิระวดี ในอดีตเคยเป็นท่ีมัน่ของทหารโปรตุเกส ช่วยเหลือมอญทาํสงครามกบัพม่า 
ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 16 จากนั้นนาํท่านนมสัการ  พระเจดีย์เยเลพะยา (เจดีย์กลางน ้า)  ตอ้งนัง่เรือพาขา้มนํ้ ามาจาก
อีกฟากหน่ึง วดัแห่งน้ีมีภาพเขียนรูปเจดียส์ําคญัๆ อยู่มากมาย มีนตั 4 ตน และพระอุปคุต ท่ีคนไทยร่ําลือถึงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิ... สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางกลบัสู่ ยา่งกุง้ 

 
เยน็ บริการอาหารเยน็  (ม้ือท่ี 8) ณ ภตัตาคาร GOLDEN DUCK  
 
 พกัท่ี Millenium  Hotel  / New Aya Hotel / Orchid hotel / Hotel Yakin  หรือเทียบเท่าระดบั   
 
วนัทีส่ี่ เจดีย์กาบาเอ-ช้างเผอืก-พระหินอ่อน –สก๊อตมาร์เกต็ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหาร ของโรงแรมท่ีพกั   (ม้ือท่ี 9)  
 จากนั้นนาํท่านชม เจดีย์กาบาเอ(KabaAye) เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  พร้อมทั้งพระธาตุของ พระสารี

บุตร ผู ้เป็นพระอัครสาวกเบ้ืองขวาและพระโมคลานะ ผูเ้ป็นพระอัครสาวกเบ้ืองซ้าย นอกจากนั้ นยงัเป็นท่ี
ประดิษฐานพระมหามุนีจาํลอง(มหามุนี เป็นหน่ึงในห้าศาสนวตัถุท่ีศกัด์ิสิทธ์ิของพม่า เป็นพระพุทธรูปทรงเคร่ือง
กษตัริย ์องคจ์ริงประดิษฐานอยูท่ี่เมืองมณัฑะเลย)์ 
 
นาํท่านชอ้ปป้ิงตลาด “สก๊อตมาร์เกต็” (SCOTT MARKET) หรือ ตลาดโบ่ซกอ่องซาน ซ่ึงสร้างโดยชาวสก๊อตสมยั
เม่ือคร้ังพม่ายงัคงเป็นอาณานิคมของประเทศองักฤษ ภายในตลาดแห่งน้ีมีสินคา้จาํพวกงานหตัถกรรมของพม่าให้
เลือกซ้ือหามากมาย  อาทิ อญัมณี แพรพรรณ งานฝีมือ งานแกะสลกัไม ้เคร่ืองเขิน ตุ๊กตา เคร่ืองดนตรี โสร่ง ย่าม 
เคร่ืองหวาย และภาพวาด   

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั  (ม้ือท่ี 10) ณ ภตัตาคาร WESTERN PARK  เมนูเป็ดปักกิง่+สลดักุ้งมังกร 
 หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองยา่งกุง้ เพื่อนเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
 
16.30 น. ออกเดินสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar Airways   เทีย่วบินที ่ 8M331 
18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 
------------------ -------------------- 
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  เดินทาง  วนัเสารที์่ 23  ถึง วนัองัคารที่  26 มกราคม  2559 
 

อตัราคา่บริการ  
ค่าบรกิารทา่นละ คา่บรกิารเดก็ อายไุมเ่กนิ 8ป ี(ไมเ่สรมิเตยีง)ทา่นละ 

19,800 18,800 
 

พกัเดีย่วเพิ่ม     4,600  บาท/ท่าน 
 

หมายเหต ุ  การเดนิทางร่วมทวัร์พิธีกรรมครั้งนี้ ไมเ่หมาะกบัเด็กเล็กมาก และผู้ที่มโีรคประจ าตัว ที่ไมส่ามารถเดินระยะทางไกลได้ หรือ

ท่านที่มปีัญหาเรื่องการเดนิเทา้ไมส่ะดวก 

 

 

หมายเหต** 
**ทีมงานผูจ้ดั มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมเม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ หรือ
ตามความเห็นชอบของ อาจารย ์น นาครัตนะ  
**การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวบางรายการไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนไดเ้พราะการชาํระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะ
เหมาจ่าย  
** ท่านท่ีทานมงัสวรัิติ ทานเจ กรุณาแจง้ทีมงานในวนัสมคัรทนัที 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรานีร้วม อตัรานีไ้ม่รวม 
- ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋กรุ๊ป) - ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ค่าโรงแรมท่ีพกั 3  คืนตามรายการท่ีระบุ - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  - ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และ คนขบัรถ  
- ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินนาํเท่ียว พดูภาษาไทย  - ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายการ 
-ค่าภาษีสนามนํ้ามนัและภาษีสนามบินระหวา่งประเทศ   
- ค่ารถหกลอ้ข้ึนพระธาตุอินทร์แขวน  
- นํ้าหนกัสาํภาระในการข้ึนเคร่ือง 20 Kg.  
- ค่าบริการวซ่ีาพม่า (คนไทย)  
- ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุในการเดินทาง   (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
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การจอง และช าระเงิน 
 
โทรสอบถาม และ จองได้ที ่  
      เบอร์  088-000-3877 คุณโอ๋ 
      เบอร์  087-971-8558  คุณอลซิ    หรือไลน์ ไอดี:   alice.monttra 

 
483-2-17843-3 ชนะภสัธ์ ธารทิพยจิ์ตเกษม 

 
 
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง 
1. หนงัสือเดินทางท่ีมีอายจุนถึงวนัเดินทางไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน 
2. หนงัสือเดินทางตอ้งมีหนา้วา่งสาํหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 

เอกสารทีใ่ช้ในการขอวซ่ีาประเทศพม่า 

- สาํหรับคนไทย รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น (สาํคญัมาก) 
- สาํหรับต่างชาติ รูปถ่ายสี ขนาด 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาวเท่านั้น (สาํคญัมาก) 
 
เงื่อนไขและความรับผดิชอบ 
ทีมงานผูจ้ดั และบริษทัเป็นเพียงตวัแทนการท่องเท่ียวสายการบินและตวัแทนการท่องเท่ียวในต่างประเทศซ่ึงไม่อาจรับผิดชอบ
ต่อความเสียหายต่างๆท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯอาทิ การนดัหยุดงาน การจลาจล การเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลา
ในตารางบิน ภยัธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทั้งทางตรงหรือทางออ้มเช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญ
หาย ความล่าชา้ ฯลฯ และการตอบปฏิเสธการเขา้และออกเมืองของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้หรือออกเมือง อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิด
กฎหมาย การฟ้องคดีความหรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

ค่าเงิน และการธนาคาร : พม่าใชส้กุลเงินท่ีเรียกวา่ จัด๊ (Kyat) ซ่ึงมีอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ประมาณ 25-30 จัต๊ ต่อ 1 บาท ท่านควร
แลกเงินดอลลาร์สหรัฐฯมาจากไทยเลยจะดีกวา่เพราะระบบการโอนเงินผา่นธนาคารของพม่าไม่ค่อยสะดวก และนอกจากน้ีพม่า
ยงัพิมพคู์ปองเงินเพื่อใช้แทนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงเรียกว่า FEC (Foreign Exchange Certificate) โดย 1 FEC มีค่าเท่ากบั 1 
ดอลลาร์สหรัฐฯ อน่ึง เงินดงักล่าวไม่สามารถใชน้อกประเทศพม่าได ้

 


