
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชยัทวัร ์จ ำกัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

พระธำตุอินทร์แขวน-เจดีย์ชเวดำกอง 

หงสำวดี-สิเรียม 
เดินทำง : เสำร์ที่ 8-อังคำรที่ 11 ธันวำคม  2561 

ใบอนญุาตฯ เลขท่ี 11/461 

 

สักกำระ 3 มหำบชูำสถำน 

พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง พระมหำเจดีย์ทองค ำ ที่งดงำมตั้ง เด่นเป็นสง่ำอยู่ใจกลำงเมืองย่ำงกุ้ง ภำยในองค์พระมหำเจดีย์

ได้บรรจุเส้นพระเกศำธำตุของพระพุทธ 

พระเจดีย์ชเวมอดอร์ มหำเจดีย์เก่ำแก่ยำวนำนกว่ำ 2,000 ปี ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองหงสำวด ีเป็นเจดียย์ที่สูงที่สุดของพม่ำซึ่งมี

ควำมสูงถึง 114 เมตร 

พระธำตุอินทร์แขวน เป็นพระธำตุประจ ำปีเกิดปีจอ (ปีหมำ) คนทีเ่กิดปีน้ีต้องไปนมัสกำรสักคร้ังหน่ึงในชีวิต 

 

 

 



 01.) วันแรกของกำรเดินทำง           กรุงเทพฯ–ย่ำงกุ้ง-สิเรียม 
 

06.00 น. พร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ  เคาน์เตอร์การบินไทย  (Row D)  เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยอ านวยความสะดวก 

07.55 น.  เดินทางโดย เที่ยวบินที่  TG 303  (เวลาช้ากวา่ไทย 30 นาท)ี 

08.50 น.  ถึง สนามบินมิงกาลาดอนย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า เมืองเจดีย์ทองค าที่ยังดูไม่แออัด เพราะยังมี

สวนสาธารณะที่มีเงาไม้น้อยใหญ่ ตลอดจนทะเลสาบกลางเมือง และตกึแถวสไตล์โคโลเนียลจ านวนมาก ซึง่ได้รับอิทธิพล 

มาจากประเทศองักฤษ      ผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศลุกากร  

น าทา่นขึน้รถโค้ชปรับอากาศเดินทางไปสกัการะ พระลาภมุนี  หรือ พระพุทธรูปหินอ่อน ที่แกะสลกัจากหินอ่อนทัง้องค์ 

เป็นพระพทุธรูปทีใ่หญ่ทีส่ดุของพมา่ สงู 37 ฟตุ กว้าง 24 ฟตุ หนกั 600 ตนั เป็นพระพทุธรูปประทบันัง่ พระหตัถ์ขวาบรรจุ

พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอญัเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์และศรีลงักา ลกัษณะยกพระหัตถ์หันฝ่ามือออกจากพระองค์ 

หมายถึงการไลศ่ตัรู และประทานความเจริญรุ่งเรือง 
 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   
 

ออกเดินทางสู ่เมืองสิเรียม (Syriam) เมืองที่ชาวพมา่เรียกวา่ ตานยนิ (Thanlyin) ตัง้อยูบ่นฝ่ังแมน่ า้อิระวดี  

น าท่านนัง่เรือไปนมสัการ พระเจดีย์กลางน า้ไจ้หม่อน (เยเลพญา) ซึ่งแต่เดิมบริเวณพืน้ที่รอบๆ พระเจดีย์มีพืน้ที่ราว         

7 ตารางวาเท่านัน้ แต่ด้วยความศรัทธาของชาวเมืองสิเรียม ได้ช่วยกันขนดินมาถมกันจนกลายเป็นเกาะกว้างใหญ่ 

สกัการะพระพทุธรูปเก่าแก่ทรงเคร่ืองจกัรพรรดิ ประดิษฐานบนบลัลงัก์ไม้สกัแกะสลกัปิดทองค าเปลว                                 

สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัยา่งกุ้ง 

ถึงเมืองย่างกุ้ ง  น าท่านขึน้ลิฟต์ไปสกัการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 1 ใน 5 มหาบูชาอนั

ศกัดิ์สิทธ์ิของพม่า พระเจดีย์ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นเจดีย์ที่สวยที่สดุในโลกและเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า  มีอายกุว่า 

2,500 ปี  องค์เจดีย์หุ้มด้วยทองค าหนกั 23 ตนั  บนยอดประดบัด้วยทบัทิมขนาดเท่าไข่ไก่ และเพชรขนาด 76 กะรัต 

ภายในประดิษฐานพระเกศาธาต ุ8 เส้น และอฏัฐะบริขารของพระพทุธเจ้า 
  

อาหารค า่ที่ภตัตาคาร    
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 02.) วันที่สองของกำรเดินทำง            เที่ยวย่ำงกุ้ง  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
 

เดินทางไปสกัการะ พระเจดีย์โบตาตาว (Bototoung Pagoda)  ริมฝ่ังแม่น า้ย่างกุ้ ง  สร้างเป็นอนสุรณ์คราวรับเสด็จเส้น

พระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้าจากประเทศอินเดีย สกัการะเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและผู้ที่มาเยือนให้ความเคารพศรัทธา

มาก เนื่องจากขอพรแล้วจะได้ดัง่ใจที่ปรารถนา เรียกวา่ทนัอกทนัใจ  สกัการะ พระพุทธรูปทองค านันอูพญา พระพทุธรูป

ปางมารวิชยั  มีพทุธลกัษณะงดงาม เคยถกูน าไปจดัแสดงยงัพิพิธภณัฑ์กลักตัตาประเทศอินเดีย 
 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร 
 

เดินทางไปสกัการะ พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี  (Kyauk Htat Gyi) คนไทยเรียกว่าพระตาหวาน ซึ่งมีความยาวถึง              

70 เมตร  เป็นพระพทุธรูปองค์ใหญ่อายเุกือบร้อยปี  มีพระพกัตร์ที่งดงามมาก 

น าชม วัดพระเขีย้วแก้วจุฬามณี (Swe Taw Myat, Buddha Tooth Relic Pagada) วดันีส้ร้างแบบสถาปัตยกรรม     

พกุามโบราณและสิง่ที่นา่สนใจในวดัคือ เจดีย์สวยแปลกตากวา่วดัอื่นๆ  เป็นเจดีย์ทรงปราสาทแปดเหลี่ยมยอดบนประดบั

ด้วยทองค าแท้เหลอืงอร่ามตา ภายในตรงกลางมีบษุบกสีทองสวยงามมาก และภายในบษุบกเป็นที่ประดิษฐานพระเขีย้ว

แก้ว หรือ พระทนัตธาต ุ

เลอืกซือ้สนิค้าสารพนัชนิดที่ ตลาดสก็อต (Scott Market) มีตัง้แตเ่คร่ืองเทศ พลอย ทบัทิม หยก ไม้แกะสลกั 
 

อาหารค ่าที่ภตัตาคาร    

ที่พกั 

(กรุณาจัดกระเป๋าใบเล็ก ส าหรับขึน้ไปพักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง           ย่ำงกุ้ง-หงสำวด-ีพระธำตอุินทร์แขวน  
 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (Bago) (ระยะทาง 84 กิโลเมตร) อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของพม่าอาณาจักรมอญโบราณที่

ยิ่งใหญ่ อายกุวา่ 400ปี   สักการะพระพุทธรูปไจ้ปุ่น หรือพระพทุธรูปสี่ทิศ ซึ่งบรูณะเมื่อปี ค.ศ 1476 มีพระพทุธรูปปาง



ประทบั นัง่โดยรอบ 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสมัมาสมัพุทธเจ้า (ผินพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) 

พระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์คือ พระพทุธโกนาคม (ทิศใต้) พระพทุธเจ้ากกุสนัโธ (ทิศตะวนัออก) และพระพทุธเจ้า

มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยสีส่าวพี่น้องที่อทุิศตนให้กบัพทุธศาสนาโดยสร้างพระพทุธรูปแทนตนเอง   

สกัการะพระเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระมหาธาตุมุเตา (Shwemawdaw Pagoda) มหาบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 ของ

พม่า  เป็นพระเจดีย์สมยัเดียวกนักบัพระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี   และเป็นสถานที่ประกอบ     

พิธีศกัดิ์สิทธ์ิก่อนออกศึกของบูรพากษัตริย์ในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญ หรือ พม่ารวมถึงพระเจ้าบุเรงนอง   

แม้กระทัง่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช   พระสพุรรณกลัยาทรงประทบัท่ีหงสาวดีก็เคยเสด็จมานมสัการพระเจดีย์องค์นี ้  
 

อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร   
 

ออกเดินทางสู ่พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระเจดีย์ไจก์ทิโย (Kyaikhtiyo) มหาบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ 1 ใน 5 ของพม่าใน

ภาษามอญหมายถึงหินรูปฤาษี ตัง้อยู่ที่เมืองไจก์โถ รัฐมอญ เช่ือกนัว่าพระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อน าเอา

พระธาตุมาแขวนไว้ให้ผู้ มีบุญมากราบไหว้ ใครได้มาสักการะก็เท่ากับได้ไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์                       

และเป็นพระเจดีย์เก่าแก่มีอายกุวา่ 2,500 ปี มีความมหศัจรรย์ตรงที่สามารถตัง้อยู่บนชะง่อนผาในลกัษณะหมิ่นแหม่เป็น

เวลานบัพนัปี โดยไมล้่มหรือหลน่ลงมา   

ถึง คินปุนแค้มป์ (บริเวณเชิงเขา) เปลีย่นพาหนะเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน      
 

ที่พกั  KYAIKHTO HOTEL  / หรือเทียบเทา่ 
 

ที่พกัอยูใ่กล้พระธาตอุินทร์แขวน  และมีทศันียภาพงดงาม โดยมีทิวเขาแนวยาวเป็นฉากอยูร่ายรอบ   

พกัผอ่นพอสมควรแล้วน าทา่นเดินทางไปสกัการะพระธาตอุินทร์แขวน  (จากที่พกัเดินไปพระธาตอุินทร์แขวนใช้เวลา 

ประมาณ 15 นาท)ี  
 

อาหารค า่ที่โรงแรม   
 

หลงัอาหาร ...น าทา่นไป สกัการะพระธาตอุินทร์แขวน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง           พระธำตอุินทร์แขวน-ยำ่งกุ้ง-กรุงเทพฯ  
 

ตื่นเช้าตรู่  น าทา่นไปสกัการะพระธาตอุินทร์แขวน  

เดินทางโดยรถท้องถ่ิน   ลงจากพระธาตอุินทร์แขวน เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศคันเดิม สูเ่มืองหงสาวดี  
 



อาหารกลางวนัท่ีภตัตาคาร  

ชม พระราชวังเก่าของพระเจ้าบุเรงนอง และพิพิธภณัฑ์ที่เก็บวตัถุโบราณ และต าหนกัที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จ

พระพี่นางสพุรรณกลัยา  

สกัการะ พระนอนชเวตาเลียว (Shwethalyaung) พระนอนองค์ใหญ่ที่สวยงามมีพทุธลกัษณะแบบศิลปะมอญ สร้าง 

ในปี พ.ศ.1537 เดิมอยูก่ลางแจ้งและถกูค้นพบโดยบงัเอิญในขณะที่สร้างทางรถไฟ ในปีพ.ศ.2524 อิสระ ช้อปปิง้สนิค้า 

พืน้เมือง เป็นของฝากจ าพวกไม้หอม และไม้สกัแกะสลกัสวยงาม  

เดินทางกลบัเมืองยา่งกุ้ง  

น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน 

19.45 น.  ออกเดินทางโดย สายการบินไทย   เที่ยวบินที่ TG 306                              

21.40 น. ถึง สนามบนิสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ  

-    กลบับ้านด้วยความสนกุสนาน และประทบัใจยิ่ง 
 

หมายเหตุ      ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัรำคำ่บรกิำร   

 @   ทา่นละ          33,500.- บาท  

 @  พกัเดี่ยวเพิ่ม     5,800.- บาท  

อตัรำนีร้วม  

 1.  ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ทศันาจร โดย สายการบินไทย    

 2.  ที่พกัตามรายการ  (พกัห้องละ 2 ทา่น) 

 3.  บริการจดัเลีย้งอาหารทกุมือ้ ตามรายการ 

 4.   ของวา่ง และน า้ดืม่ระหวา่งเดินทาง 

 5.  น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมคา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ี 

 6.  คา่ภาษีสนามบิน  และคา่ขนสมัภาระทา่นละ 1 ชิน้  

 (น า้หนกัไมเ่กิน  30  กิโลกรัม และถือขึน้เคร่ืองได้ทา่นละ 1 ใบ (น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม) 

 7.  ทนุประกนัอบุตัิเหตทุา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลทา่นละ 500,000 บาท 

 - ผู้ เอาประกนัภยัอาย ุ75  ปีขึน้ไป  ความคุ้มครอง  50 % 

 8.  มคัคเุทศก์ท้องถ่ินพดูภาษาไทย  และมคัคเุทศก์จากชยัทวัร์ดแูลตลอดการเดินทาง 

อตัรำนีไ้มร่วม  

    -  คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด และมินิบาร์ 

ระเบยีบกำรส ำรองกำรเดนิทำง 

       ทางชัยทัวร์ขออนุญาตเรียนแจ้งสมาชกิเกี่ยวกับระเบียบการส ารองการเดินทาง  ดังต่อไปนี ้

1.  ส ารองที่นัง่ลว่งหน้า  พร้อมยืน่หลกัฐานการเดินทาง และเงินมดัจ าทา่นละ  10,000 บาท 

2.  กรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง         
 

เอกสำรกำรเดนิทำง  

 หนงัสอืเดินทาง (Passport) อายใุช้งานไมต่ า่กวา่ 6 เดือน และมีหน้าวา่งอยา่งน้อย 2 หน้า    

 

 

 

 

 

 

 

 
www.chaitour.co.th 

 

ติดตอ่  :    เหมียว /  ไปร์ท      โทร. 0 2212 8431  ต่อ  122 , 124                  

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

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 


