
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ชยัทวัร ์จ ำกัด 

โทร. 0 2212 8431   Line ID: @chaitour 

อินทร์แขวน – ชเวดำกอง 

หงสำวด-ีสิเรียม 
เดินทำง : อำทิตย์ที่ 14 – พุธที ่17 กรกฎำคม 2562 ( 4 วัน 3 คนื ) 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

 

สักกำระ 3 มหำบชูำสถำน 

พระมหำเจดีย์ชเวดำกอง พระมหำเจดีย์ทองค ำ ที่งดงำมตั้ง เด่นเป็นสง่ำอยู่ใจกลำงเมืองย่ำงกุ้ง ภำยในองค์พระมหำเจดีย์

ได้บรรจุเส้นพระเกศำธำตุของพระพุทธ 

พระเจดีย์ชเวมอดอร์ มหำเจดีย์เก่ำแก่ยำวนำนกว่ำ 2,000 ปี ตั้งอยู่ใจกลำงเมืองหงสำวดี เป็นเจดียย์ที่สูงที่สุดของพม่ำซึ่งมี

ควำมสูงถึง 114 เมตร 

พระธำตุอินทร์แขวน เป็นพระธำตุประจ ำปีเกิดปีจอ (ปีหมำ) คนทีเ่กิดปีน้ีต้องไปนมัสกำรสักคร้ังหน่ึงในชีวิต 

 

 

 



 01.) วันแรกของกำรเดินทำง         กรุงเทพฯ–ย่ำงกุ้ง -พระธำตุอินทร์แขวน 
 

06.30 น. พร้อมกันที่ สนามบนิสุวรรณภูมิ  เคาน์เตอร์การบนิ  Bangkok Airways (Row F)  ประตู 3 
เจ้าหน้าที่ชยัทัวร์คอยอ านวยความสะดวก 
08.50 น.  เดินทางโดย เที่ยวบินที่  PG 701 ( 1 ชม. 20 นาที ) 
09.40 น.  ถึง สนามบินมิงกาลาดอนย่างกุ้ง (Yangon) ประเทศพม่า เมืองเจดีย์ทองค าที่ยังดูไม่แออัด เพราะยังมี
สวนสาธารณะที่มีเงาไม้น้อยใหญ่ ตลอดจนทะเลสาบกลางเมือง และตึกแถวสไตล์โคโลเนียลจ านวนมาก ซึ่งได้รับอิทธิพล
มาจากประเทศอังกฤษ   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร  (เวลาช้ากว่าไทย 30 นาที) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (Bago) (ระยะทาง 84 กิโลเมตร) อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของพม่าอาณาจักรมอญโบราณ
ที่ยิ่งใหญ ่อายุกว่า 400ปี   

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   

ออกเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ พระเจดีย์ไจก์ทิโย (Kyaikhtiyo) มหาบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่าใน
ภาษามอญหมายถึงหินรูปฤาษี ตั้งอยู่ที่เมืองไจก์โถ่ รัฐมอญ เชื่อกันว่าพระอินทร์เสด็จลงมาจากสรวงสวรรค์ เพื่อน าเอา
พระธาตุมาแขวนไว้ให้ผู้มีบุญมากราบไหว้ ใครได้มาสักการะก็เท่ากับได้ไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีบนสวรรค์และเป็น
พระเจดีย์เก่าแก่มีอายุกว่า 2,500 ปี มีความมหัศจรรย์ตรงที่สามารถตั้งอยู่บนชะง่อนผาในลักษณะหมิ่นแหม่เป็นเวลานับ
พันปี โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา   
ถึง คินปุนแค้มป์ (บริเวณเชิงเขา) เปล่ียนพาหนะเป็นรถหกล้อท้องถิ่นมีหลังคา เดินทางขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน      
 

ที่พัก  KYAIK  HTO  HOTEL  

 

ที่พักอยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวน  และมีทัศนียภาพงดงาม โดยมีทิวเขาแนวยาวเป็นฉากอยู่รายรอบ   
พักผ่อนพอสมควรแล้วน าท่านเดินทางไปสักการะพระธาตุอินทร์แขวน   (จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที)  

อาหารค่ าที่โรงแรม   

หลังอาหาร ...น าท่านไป สักการะพระธาตุอินทร์แขวน   

หมายเหตุ    กรุณาจัดกระเปา๋ใบเล็ก ส าหรับขึ้นไปพักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 02.) วันที่สองของกำรเดินทำง           พระธำตุอินทร์แขวน-หงสำวดี-ย่ำงกุ้ง  
 

ตื่นเช้าตรู่  น าท่านไปสักการะพระธาตุอินทร์แขวน  

อาหารเช้าที่โรงแรม 

เดินทางโดยรถหกล้อท้องถิ่นลงจากพระธาตุอินทร์แขวน เปล่ียนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี  

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร   

ชม พระราชวังเก่าของพระเจ้าบุเรงนอง และพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุโบราณ และต าหนักที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จ
พระพี่นางสุพรรณกัลยา  สักการะ พระนอนชเวตาเลียว (Shwethalyaung) พระนอนองค์ใหญ่ที่สวยงามมีพุทธลักษณะ
แบบศิลปะมอญ สร้างในปี พ.ศ.1537 เดิมอยู่กลางแจ้งและถูกค้นพบโดยบังเอิญในขณะที่สร้างทางรถไฟในปีพ .ศ.2524 
อิสระ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เป็นของฝากจ าพวกไม้หอม และไม้สักแกะสลักสวยงามมีตั้งแต่ชิ้นเล็กๆ  ถึงชิ้นขนาดใหญ่  
สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระมหาธาตุมุเตา (Shwemawdaw Pagoda) มหาบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของ
พม่า  เป็นพระเจดีย์สมัยเดียวกันกับพระมหาเจดีย์ชเวดากองเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี   และเป็นสถานท่ีประกอบพิธี
ศักดิ์ สิทธิ์ก่อนออกศึกของบูรพากษัตริย์ในสมัยโบราณไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพม่ารวมถึงพระเจ้าบุเรงนอง    
แม้กระท่ังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   พระสุพรรณกัลยาทรงประทับที่หงสาวดีก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้   
สักการะพระพุทธรูปไจ้ปุ่น หรือพระพุทธรูปส่ีทิศ ซึ่งบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบ 4 ทิศ 
ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) พระพุทธเจ้าในอดีตสาม
พระองค์คือ พระพุทธโกนาคม (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) 
สร้างโดยส่ีสาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพุทธศาสนาโดยสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง   จากนั้นเดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง 

เดินทางไปสักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตย ี (Kyauk Htat Gyi) คนไทยเรียกว่าพระตาหวาน ซึ่งมคีวามยาวถึง  

 70 เมตร  เป็นพระพุทธรูปองคใ์หญ่อายุเกือบร้อยปี  มีพระพักตรท์ี่งดงามมาก 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร    

ที่พัก   MELIA YANGON HOTEL  (5*) / (พัก 2  คืน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 03.) วันที่สำมของกำรเดินทำง       ย่ำงกุ้ง-สิเรียม  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม   

ออกเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Syriam) เมืองที่ชาวพม่าเรียกว่า ตานยิน (Thanlyin) ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่น้ าอิระวดี  



น าท่านนั่งเรือไปนมัสการ พระเจดีย์กลางน ้าไจ้หม่อน (เยเลพญา) ซึ่งแต่เดิมบริเวณพื้นที่รอบๆ พระเจดีย์มีพื้นที่ราว               

7 ตารางวาเท่านั้น แต่ด้วยความศรัทธาของชาวเมืองสิเรียม ได้ช่วยกันขนดินมาถมกันจนกลายเป็นเกาะกว้างใหญ่ 

สักการะพระพุทธรูปเก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิ ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้สักแกะสลักปิดทองค าเปลว                                 

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับย่างกุ้ง 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

เลือกซื้อสินค้าสารพันชนิดที่ ตลาดสก็อต (Scott Market) มีตั้งแต่เครื่องเทศ พลอย ทับทิม หยก ไม้แกะสลัก ฯลฯ 

 น าท่านขึ้นลิฟต์ไป สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 1 ใน 5 มหาบูชาส่ิงศักดิ์ของพม่า พระ
เจดีย์ที่ได้รับขนานนามว่าเป็นพระมหาเจดียท์ี่สวยที่สุดในโลกและเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่ามีอายุกว่า 2,500 ปี  องค์พระ
เจดีย์หุ้มด้วยทองค าหนัก 23 ตัน  บนยอดประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ และเพชรขนาด 76 กะรัต ภายในประดิษฐาน
พระเกศาธาตุ 8 เส้น และอัฏฐะบริขารของพระพุทธเจ้า 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร    

ที่พัก    MELIA YANGON HOTEL   

 

 

 

 

 

 04.) วันที่สี่ของกำรเดินทำง                     ย่ำงกุ้ง-กรุงเทพฯ  
 

อาหารเช้าที่โรงแรม 

สักการะ พระเจดีย์โบตาตาว (Bototoung Pagoda)  ริมฝ่ังแม่น้ าย่างกุ้ง  สร้างเป็นอนุสรณ์คราวรับเสด็จเส้นพระเกศา

ธาตุของพระพุทธเจ้าจากประเทศอินเดีย สักการะเทพทันใจ ซึ่งชาวพม่าและผู้ที่ มาเยือนให้ความเคารพศรัทธามาก 

เนื่องจากขอพรแล้วจะได้ดั่งใจที่ปรารถนา เรียกว่าทันอกทันใจ  สักการะ พระพุทธรูปทองค้านันอูพญา พระพุทธรูปปาง

มารวิชัย  มีพุทธลักษณะงดงาม เคยถูกน าไปจัดแสดง   ยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาประเทศอินเดีย 

อาหารกลางวันท่ีภัตตาคาร 

สักการะ พระลาภมุนี หรือ พระพุทธรูปหินอ่อน ที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งองค์ เป็นองค์ใหญ่ที่สุดของพม่า สูง 37 ฟุต 
กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศ
สิงคโปร์และศรีลังกา ลักษณะยกพระหัตถ์หันฝ่ามือออกจากพระองค์ หมายถึงการไล่ศัตรู และประทานความเจริญรุ่งเรือง 
18.20 น.  ออกเดินทางโดยเทีย่วบินที่  PG 704  ( 1 ชม. 30 นาท ี)                            
20.20 น. ถึง สนามบนิสวุรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ   

หมายเหตุ      ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามเหตุการณ์และความเหมาะสม 
 



อตัรำคำ่บรกิำร   

 @   ท่านละ          31,500.- บาท   

 @  พักเดี่ยวเพิ่ม     4,900.- บาท  

อตัรำนีร้วม  

 1.  ตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจร ( ตั๋วกรุ๊ป) โดย สายการ Bangkok  Airways     

 2.  ที่พักตามรายการ  (พักห้องละ 2 ท่าน) 

 3.  บริการจัดเล้ียงอาหารทุกมื้อ ตามรายการ 

 4.   ของว่าง และน้ าดืม่ระหวา่งเดินทาง 

 5.  น าเที่ยวโดยรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี 

 6.  ค่าภาษีสนามบิน  และค่าขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ าหนักไมเ่กิน  30 กิโลกรมั  

             และถือขึ้นเครือ่งฯ ท่านละ 1 ชิ้น น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 7.  ทุนประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาลท่านละ 500,000 บาท 

 - ผู้เอาประกันภัยอายุ 75  ปีขึ้นไป  ความคุ้มครอง 50 % 

 8.  มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย  และมัคคุเทศก์จากชัยทัวรด์ูแลตลอดการเดินทาง 

อตัรำนีไ้มร่วม  

  -ค่าใช้จา่ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศพัท์ ค่าซักรดี และมินิบาร์ 

ระเบยีบกำรส ำรองกำรเดนิทำง 

 ทางชัยทวัร์ขออนุญาตเรียนแจ้งสมาชิกเกี่ยวกับระเบียบการส้ารองการเดนิทาง  ดังตอ่ไปนี  

1.  ส ารองที่นั่งล่วงหน้า  พร้อมยืน่หลักฐานการเดินทาง และเงินมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท 

2.  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้นจริง         

เอกสำรกำรเดนิทำง  

 หนังสือเดินทาง (Passport) อายใุช้งานไม่ต่ ากว่า 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     

 จันทร์ – ศุกร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 


