
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั ชยัทวัร ์จำกัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

พระธาตุอินทร์แขวน – เจดีย์ชเวดากอง 

เจดีย์ชเวมอดอร์ - หงสาวดี - สิเรียม 

เดนิทาง : เสารท์ี ่14 – องัคารที ่17 มนีาคม 2563 ( 4 วัน 3 คนื ) 

ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 

 

สักการะ 3 มหาบชูาสถาน 

พระมหาเจดยีช์เวดากอง พระมหาเจดีย์ทองคำ ที่งดงามตั้ง เด่นเปน็สง่าอยู่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง ภายในองค์พระมหาเจดีย์

ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพทุธ 

พระเจดยีช์เวมอดอร์ มหาเจดีย์เก่าแก่ยาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี 

 เป็นเจดียยท์ี่สูงที่สุดของพม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร 

พระธาตอุนิทรแ์ขวน เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา) คนทีเ่กิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักคร้ังหน่ึงในชีวิต 

 

 

 



 01.) วันแรกของการเดินทาง          กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง -พระธาตุอินทร์แขวน 
 

05.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ เคาน์เตอร์การบนิไทย (Row D)  ประต ู2 
เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 
07.50 น.  เดินทางโดยเที่ยวบิน WE 303 (1 ชม. 25 นาท)ี 
08.45 น.  ถึงสนามบินมิงกาลาดอนย่างกุ้ ง  (Yangon) ประเทศพม่า เมืองเจดีย์ทองค าที่ยังดูไม่แออัด  เพราะยังมี
สวนสาธารณะที่มีเงาไม้น้อยใหญ่ ตลอดจนทะเลสาบกลางเมือง และตึกแถวสไตล์โคโลเนียลจ านวนมาก ซึ่งได้รับอิทธิพล
มาจากประเทศองักฤษ   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร  (เวลาช้ากว่าไทย 30 นาที) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (Bago) (ระยะทาง 84 กิโลเมตร) อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของพม่าอาณาจกัรมอญโบราณ 
ที่ยิ่งใหญ่อายกุว่า 400 ปี   

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

ออกเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระเจดีย์ไจก์ทิโย (Kyaikhtiyo) มหาบูชาส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพม่าใน
ภาษามอญหมายถึงหินรูปฤาษี ตัง้อยู่ที่เมืองไจก์โถ่ รัฐมอญ เชื่อกันว่าพระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อน าเอา
พระธาตุมาแขวนไว้ให้ผู้มีบุญมากราบไหว้ ใครได้มาสักการะก็เท่ากับได้ไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์และเป็น
พระเจดีย์เก่าแก่มีอายกุว่า 2,500 ปี มีความมหศัจรรย์ตรงที่สามารถตัง้อยู่บนชะง่อนผาในลกัษณะหมิ่นแหม่เป็นเวลานบั
พนัปี โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา ถึงเชิงเขาพระธาตอุินทร์เปล่ียนพาหนะเป็นรถหกล้อท้องถิ่นมีหลังคา เดินทางขึน้สู่ 
พระธาตอุินทร์แขวน      
 

ที่พกั  KYAIK  HTO  HOTEL  หรือเทียบเทา่ 
 

ที่พกัอยู่ใกล้พระธาตอุินทร์แขวน  และมีทศันียภาพงดงาม โดยมีทิวเขาแนวยาวเป็นฉากอยู่รายรอบ   
พักผ่อนพอสมควรแล้วน าท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุอินทร์แขวน   (จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที)  

อาหารค า่ที่โรงแรม   

หลงัอาหาร  น าทา่นไป สกัการะพระธาตอุินทร์แขวน   

หมายเหตุ    กรุณาจดักระเป๋าใบเล็ก ส าหรับขึน้ไปพกับนพระธาตอุินทร์แขวน 1 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 02.) วันที่สองของการเดินทาง           พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ยา่งกุ้ง  
 

ตื่นเช้าตรู่  น าท่านไปสกัการะพระธาตอุินทร์แขวน  

อาหารเช้าที่โรงแรม 



เดินทางโดยรถหกล้อท้องถิ่นลงจากพระธาตอุินทร์แขวน เปล่ียนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองหงสาวดี  

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   

ชม พระราชวังเก่าของพระเจ้าบุเรงนอง และพิพิธภณัฑ์ที่เก็บวัตถุโบราณ และต าหนกัที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระพี่นางสพุรรณกัลยา  สกัการะ พระนอนชเวตาเลียว (Shwethalyaung) พระนอนองค์ใหญ่ที่สวยงามมีพทุธลกัษณะ
แบบศิลปะมอญ สร้างในปี พ.ศ.1537 เดิมอยู่กลางแจ้งและถูกค้นพบโดยบงัเอิญในขณะที่สร้างทางรถไฟในปีพ .ศ.2524 
อิสระ ช้อปปิง้สินค้าพืน้เมือง เป็นของฝากจ าพวกไม้หอม และไม้สกัแกะสลกัสวยงามมีตัง้แต่ชิน้เล็กๆ  ถึงชิน้ขนาดใหญ่  
สกัการะพระเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระมหาธาตุมุเตา (Shwemawdaw Pagoda) มหาบูชาส่ิงศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 ของ
พม่า  เป็นพระเจดีย์สมยัเดียวกนักบัพระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี   และเป็นสถานท่ีประกอบพิธี
ศักดิ์สิทธ์ิก่อนออกศึกของบูรพากษัตริย์ในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่ารวมถึงพระเจ้าบุเรงนอง   
แม้กระทัง่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   พระสพุรรณกลัยาทรงประทบัท่ีหงสาวดีก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดีย์องค์นี ้  
สักการะพระพุทธรูปไจ้ปุ่ น หรือพระพทุธรูปสีทิ่ศ ซึง่บรูณะเมื่อปี พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทบั นัง่โดยรอบ 4 ทิศ 
ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) พระพุทธเจ้าในอดีตสาม
พระองค์คือ พระพุทธโกนาคม (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสนัโธ (ทิศตะวนัออก) และพระพุทธเจ้ามหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) 
สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องที่อทุิศตนให้กบัพทุธศาสนาโดยสร้างพระพทุธรูปแทนตนเอง   จากนัน้เดินทางกลบัสู่ย่างกุ้ง 

เดินทางไปสกัการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  (Kyauk Htat Gyi) คนไทยเรียกว่าพระตาหวาน ซึง่มคีวามยาวถึง  

 70 เมตร  เป็นพระพทุธรูปองคใ์หญ่อายเุกือบร้อยปี  มีพระพกัตร์ที่งดงามมาก 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร    

ที่พกั   MELIA YANGON HOTEL (5*) / (พกั 2  คืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.) วันที่สามของการเดินทาง       ย่างกุ้ง-สิเรียม  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

ออกเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Syriam) เมืองที่ชาวพม่าเรียกว่า ตานยิน (Thanlyin) ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น า้อิระวดี  

น าท่านนั่งเรือไปนมัสการ พระเจดีย์กลางน า้ไจ้หม่อน (เยเลพญา) ซึ่งแต่เดิมบริเวณพืน้ที่รอบๆ พระเจดีย์มีพืน้ที่ราว               

7 ตารางวาเท่านัน้ แต่ด้วยความศรัทธาของชาวเมืองสิเรียม ได้ช่วยกันขนดินมาถมกันจนกลายเป็นเกาะกว้างใหญ่ 

สกัการะพระพทุธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิ ประดิษฐานบนบลัลงัก์ไม้สกัแกะสลกัปิดทองค าเปลว                                 

สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัย่างกุ้ง 



อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

เลือกซือ้สินค้าสารพนัชนิดที่ ตลาดสก็อต (Scott Market) มีตัง้แต่เคร่ืองเทศ พลอย ทบัทิม หยก ไม้แกะสลกั ฯลฯ 

 น าท่านขึน้ลิฟต์ไป สกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 1 ใน 5 มหาบูชาส่ิงศักดิ์ของพม่า พระ
เจดีย์ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นพระมหาเจดีย์ที่สวยที่สดุในโลกและเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่ามีอายกุว่า 2,500 ปี  องค์พระ
เจดีย์หุ้มด้วยทองค าหนกั 23 ตนั  บนยอดประดบัด้วยทบัทิมขนาดเท่าไข่ไก่ และเพชรขนาด 76 กะรัต ภายในประดิษฐาน
พระเกศาธาต ุ8 เส้น และอฏัฐะบริขารของพระพทุธเจ้า 

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร    

ที่พกั    MELIA YANGON HOTEL   

 

 

 

 

 

 

 04.) วันที่สี่ของการเดินทาง                     ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

สกัการะ พระเจดีย์โบตาตาว (Bototoung Pagoda)  ริมฝ่ังแม่น า้ย่างกุ้ง  สร้างเป็นอนุสรณ์คราวรับเสด็จเส้นพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดีย สักการะเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและผู้ที่ มาเยือนให้ความเคารพศรัทธามาก 

เนื่องจากขอพรแล้วจะได้ดัง่ใจที่ปรารถนา เรียกว่าทนัอกทนัใจ  สกัการะ พระพุทธรูปทองค านันอูพญา พระพทุธรูปปาง

มารวิชยั  มีพทุธลกัษณะงดงาม เคยถกูน าไปจดัแสดงยงัพิพิธภณัฑ์กลักตัตาประเทศอินเดีย 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 

สกัการะ พระลาภมุนี หรือ พระพุทธรูปหินอ่อน ที่แกะสลกัจากหินอ่อนทัง้องค์ เป็นองค์ใหญ่ที่สดุของพม่า สงู 37 ฟุต 
กว้าง 24 ฟุต หนกั 600 ตนั เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ พระหตัถ์ขวาบรรจพุระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอญัเชิญมาจากประเทศ
สิงคโปร์และศรีลงักา ลกัษณะยกพระหตัถ์หนัฝ่ามือออกจากพระองค์ หมายถึงการไล่ศตัรู และประทานความเจริญรุ่งเรือง 
19.50 น.  ออกเดินทางโดยเทีย่วบิน TG 306 (1 ชม.25 นาท)ี                            
21.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ   

หมายเหตุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



 

อตัราคา่บรกิาร  ( ไม่รวมตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ) 

ท่านละ (จ านวนผู้ เดินทางไมต่ ่ากว่า 15 ท่าน) 22,400.-บาท 

พกัเดี่ยวเพิม่   5,500.-บาท 
 

หมายเหต ุ     อตัรานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบนิระหว่างประเทศสายการบินไทย และThai Smile (WE) 

14  MAR    WE 303  07.50 – 08.45               

                 17  MAR     TG  306   19.50 - 21.45    

-ค่าตั๋วเครือ่งบินชัน้ทศันาจร เริ่มตน้ที่  7.850.- บาท ถึง 9.800.- บาท 

อตัรานีร้วม     

1. ที่พกัตามที่ระบไุว้ในรายการ 4-5* (ห้องละ 2 ท่าน) 

2. อาหารจดัเลีย้งทกุมือ้ตามรายการ  

3. รถโค้ชปรับอากาศพร้อมค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

4. ค่าภาษีสนามบิน และคา่ขนสมัภาระท่านละ 1 ชิน้ (น า้หนกัไมเ่กิน  20 กิโลกรัม) 

5. ทนุประกนัอบุตัิเหตทุา่นละ 2,000,000.- บาท คา่รักษาพยาบาล 1,000,000.-บาท 
 -ผู้ เอาประกนัอายตุ ่ากว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี ความคมุครอง 50% ของวงเงินข้างต้น 

              6.  ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น 
              7.  มคัคเุทศก์ท้องถิ่นพดูภาษไทย และผู้น าทวัร์จากชยัทวัร์    

อตัรานีไ้มร่วม     

1. ตัว๋เคร่ืองบินระหวา่งประเทศ โดยสายการบินไทย และ Thai Smile   

2. ค่าใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ  ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรีด และคา่มินิบาร์  

สำรองการเดนิทาง    

-ช าระค่ามดัจ าท่านละ 10,000.-บาท พร้อมส่งส าเนาหนงัสือเดินทาง (มีอายใุช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน) เมื่อจอง 
-ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง  25 วนั กรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จา่ยตามที่
เกิดขึน้จริง  

 

หลกัฐานการเดนิทาง   

                      ❑     หนงัสือเดินทาง (Passport) มีอายกุารใช้งานไมต่ ่ากว่า 6 เดือน  เหลือหน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 
 
 

 

สำรองการเดนิทาง  :  เหมยีว  /  ไปร์ท  :  โทร. 0 2212 8431 ต่อ 126 , 124    

               Line ID: @chaitour  E-mail : outbound@chaitour.co.th  โทรสาร. 0 2211 0119   
   

จนัทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 
 

 

 
www.chaitour.co.th 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


