
 

 

 
 
 

ยา่งกุง้ -หงสาวด ี- พระธาตอุนิทร์แขวน  
 

สัมผสัอารยธรรมเก่าแก่และประเพณทีี�เป็นเอกลกัษณ์ของพม่า 
อิ�มบุญ....นมสัการ 3 มหาบูชาสถาน 

มหาเจดย์ีชเวดากอง เจดย์ีศักดิ�สิทธิ� คู่บ้านคู่เมอืงพม่า 
เจดย์ีชเวมอดอว์ “เจดย์ีจมูกร้อน” พระมหาเจดย์ีศักดิ�สิทธิ� แห่งกรุงหงสาวด ี  

ไจ๊ก์ทโีย (พระธาตุอนิทร์แขวน) อนัศักดิ�สิทธิ� 

  3 คนื 4 วนั โดย ..สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 
 
พม่า หรือเมียนมาร์ ถือเป็นเพชรเมด็งามแห่งเอเชียที�นกัท่องเที�ยวต่างชื�นชมความงามแบบธรรมชาติและชื�นชมศิลปะและ

วฒันธรรมที�งดงามถวลิหาและอยากจะเขา้ไปสัมผสันานมาแลว้ที�เมืองยา่งกุง้ติดอยูใ่นมิติของกาลเวลา ที�บิดเบือน เลือนราง เมือง
โบราณแห่งนี� เคยอบอวลไปดว้ยไอร้อน ฝุ่ นผงธุลีดิน และสรรพสาํเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มีอาคารสูงระฟ้า มีแต่ตึกรามเก่า ๆ ที�ชาว
องักฤษสร้างไว ้บนทอ้งถนนก็มีแต่รถประจาํทาง ที�แน่นขนดั แทก็ซี�รุ่นคุณปู่ และสามลอ้ ที�เก่าจวนจะพงัมิพงัแหล่ แต่ในช่วงไม่กี�ปี
สุดทา้ยของศตวรรษที� 20 ยา่งกุง้ไดพ้ลิกเปลี�ยนโฉมหนา้ไป ตึกรามอนัเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ�งเพื�อสร้างโรงแรม กบัอาคาร 
สาํนกังานที�สูงระฟ้าขึ�นมาแทนที� แต่นั�นไม่ไดท้าํใหเ้สน่ห์ของยา่งกุง้ ลดนอ้ยลงในสายตาของนกัท่องเที�ยว พาหนะที�ทนัสมยั ช่วย
ใหเ้ดินทางไดส้ะดวกสบายขึ�นและแมถึ้งวา่จะมีตึกสูงขึ�นแซมอยู ่กบัหมู่โบราณสถาน แต่วถีิชีวติของผูค้นกลบัเปลี�ยนแปลงไปนอ้ย
กวา่ ท่านจะไดไ้ปนมสัการมหาเจดียช์เวดากองอนัศกัสิทธิ�   

หงสาวดี  เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณที�มีอายเุก่าแก่กวา่ 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานที�สาํคญัในหงสาวดี 
อาทิ นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ� งเป็นพระนอนที�งดงามที�สุดของพม่า, พระราชวงัแห่งกรุงหงสาวดี และมหาเจดีย ์
โบราณสถานที�มีความงดงามแห่งหนึ�งของหงสาวดี 

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจก้์ทิโย (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหวัฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวน ตั�งอยูที่�เมือง
ไจก้์โถ่ อาํเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดบั นํ� าทะเล 3,615 ฟุต ลกัษณะเด่นของพระ
ธาตุอินทร์แขวนคือ มีลกัษณะเป็นกอ้นหินสีทองขนาดใหญ่ ตั�งอยู่บนหน้าผาสูงชนัอย่างหมิ�นเหม่ เหมือนจะหล่นและทา้ทายแรง
ดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอยา่งเหลือเชื�อ พระธาตุอินทร์แขวนนบัเป็น 1 ใน 5 สิ�งศกัดิ� สิทธิ�  ที�ชาวพม่าตอ้งไปสักการะ และยงั
เป็นพระธาตุประจาํปีจอ (สุนขั) ที�คนเกิดปีนี� ตอ้งไปนมสัการสักครั� งหนึ� งในชีวิตชาวพม่าเชื�อวา่ ถา้ผูใ้ดไดม้านมสัการครบ 3 ครั� ง
แลว้จะมีแต่ความสุขความเจริญ 
 
กาํหนดการเดินทาง   วนัที� 21-24 มีนาคม 2563 



 

 

 
 
 
07.00 น. บริการรถรับท่านที�บา้น (เฉพาะพื�นที�ใน จ.ภูเก็ต) 
08.00 น. คณะพร้อมกนัที�สนามบินภูเก็ต เคาน์เตอเ์ช็คอินท ์สายการบินบางกอกแอร์เวย ์
10.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย ์เที�ยวบิน PG272 
11.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ แวะเปลี�ยนเครื�อง 
13.45น.  ออกเดินทางสู่ กรุงยา่งกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย ์เที�ยวบินที� PG707   
14.40 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงยา่งกุง้ (เวลาที�ประเทศพม่าชา้กวา่ประเทศไทย 30 นาที) ผา่นพิธีการทางศุลกากร 

และตรวจคนเขา้เมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง 
นาํท่านชม เจดียก์าบาเอ(KabaAye)ซึ� งสร้างขึ�นเพื�อใชเ้ป็นสถานที�ชาํระพระไตรปิฎกครั� งที�6 ในระหวา่งปี 
พ.ศ.2497 – 2499โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แห่งสหภาพพมา่ในสมยันั�น นอกจากนั�นเจดียแ์ห่งนี� มีจุดประสงค์
เพื�อก่อให้เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก เจดียแ์ห่งนี� มีความสูงและเส้นผา่ศุนยก์ลางอยา่งละ 34 เมตร และเป็นที�
ประดิษฐานของพระอรหนัตส์าวก 2 องค ์ จากนั�นนาํท่านเดินทางไปนมสัการ พระเจดีย ์สุเล ( Sule Pagada ) องค์
พระเจดียสู์งถึง 157 ฟุตตั�งอยูใ่จกลางกรุงยา่งกุง้ สร้างอุทิศใหแ้ก่สุเลนตั หนึ�งในสี�นตัที�เกี�ยวขอ้งกบัตาํนานของพระ
มหาเจดียช์เวดากอง หลงัจากนั�นขบัรถชมตวัเมืองยา่งกุง้ ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้นยา่นใจกลาง
กรุงยา่งกุง้ จากนั�นขบัรถชมตวัเมืองยา่งกุง้ ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวบา้น
ยา่นใจกลางกรุงยา่งกุง้ 

18.00 น.  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารนาํท่านสัมผสับรรยากาศ 
ไชน่าทาวน์เมืองยา่งกุง้นาํท่านนมสัการ มหาเจดียช์เวดากอง (Shawedagon  
Pagoda) พระมหาเจดียคู์่บา้นคู่เมืองพม่า ตั�งอยูบ่ริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยา่ง
กุง้ ประเทศ พม่า เชื�อกนัวา่เป็นมหาเจดียที์�บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา้
จาํนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย ์มีเพชรอยู ่5,448 เมด็ โดยเฉพาะชื�นขา้ง
บนสุดมีเพชรเมด็ใหญ่อยู ่72 กระรัต และทบัทิม 2,317 เม็ด ซึ� งมีทั�งผูค้นชาวพม่า
และชาวต่างชาติมากมายที�พากนัเที�ยวชมและนมสัการทั�งกลางวนัและกลางคืนอยา่งไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกนั
วา่ ทองคาํที�ใชใ้นการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ห่งนี� มีจาํนวนมากมายมหาศาลกวา่ทองคาํที�เก็บอยูที่�
ธนาคารชาติองักฤษเสียอีกและนบัเป็นมหา เจดียที์�งดงามมากที�สุดแห่งหนึ�งของโลก 

 ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเขา้สู่ที�พกั  โรงแรม Kyaikhto  Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
  หลงัอาหาร (ให้แยกกระเป๋าเสื�อผา้ใบเล็กที�หิ�ว ขนยา้ยง่าย ใส่เสื�อผา้, ชุดนอน อยา่งละ 1 ชุด และของใชส่้วนตวั 

สาํหรับใช ้ 1 วนั สาํหรับขึ�นพระธาตุอินแขวน ซึ� งเราจะตอ้งนั�งเสลี�ยงขึ�นไปพกัที�โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู ้
เดินทางตอ้งนาํกระเป๋าเสื�อผา้ใบเล็กนี�วางบนตกัขณะนั�งเสลี�ยงไปดว้ยส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไวที้�โรงแรมที�จะ
พกัในยา่งกุง้  หากกระเป๋าเดินทางท่านเป็นใบเล็ก ๆ อยูแ่ลว้ หิ�วสะดวกก็ใชก้ระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได)้ 
นาํท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ� งอยูห่่างจากยา่งกุง้ประมาณ 80 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั�วโมง 
ผา่นชม สุสานสัมพนัธมิตร ยคุสมยัพม่ารบกบัญี�ปุ่นในสงครามโลกครั� งที� 2  

11.00 น. ถึงเมืองหงสาวดี  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
หลงัอาหารกลางวนั นาํท่านนมสัการ  เจดียช์เวมอดอว ์(Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกวา่ พระมหาเจดีย์
มุเตา ซึ� งเป็นเจดียใ์หญ่คู่บา้นคู่เมืองที�สูงที�สุดของหงสาวดี และยงัเป็นที�เคารพสักการะของชาวมอญและพม่ามาชา้
นาน แลว้นาํคณะเดินทางมุ่งหนา้ สู่ เมืองไจก๊ที์โย (kyaikhtiyo)  

16.00 น. ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจก๊ที์โย) หยดุพกัเพื�อเปลี�ยนรถเป็นรถบรรทุกหกลอ้เพื�อขึ�น
บนภูเขาไจก้ที์โยใชเ้วลาเดินทางจากบริเวณนี�ประมาณ 35 นาที ชมทศันียภาพอนั
สวยงามสองขา้งทางพร้อมสัมผสัความเยน็ซึ� งจะค่อย ๆ เยน็ขึ�น เรื�อย ๆ เดินทางจน
เกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน  

 (กรณีท่านตอ้งการนั�งกระเชา้ขึ�น ไป-กลบั จ่ายเพิ�ม 12 USD ซึ� งไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งนั�งกระเชา้เนื�องจาก 1.รถสามารถส่งท่านถึงจุดเดียวกบัที�ลงกระเชา้  

วนัแรก      ภูเกต็ – กรุงเทพ – ยา่งกุง้ – เจดียก์าบาเอ – พระเจดีย ์สุเล (Sule Pagada) – มหาเจดียช์เวดากอง  

วนัที�สอง    ยา่งกุง้ – หงสาวดี – เจดียไ์จ๊กมุ์เตา – พระธาตุอินแขวน 



 

 

2.ตอ้งรอกระเชา้นานเนื�องจากกระเชา้มีบริการไม่กี�ตู ้3.ท่านตอ้งหิ�วสัมภาระขึ�นไปกบักระเชา้ดว้ยตวัเอง)  
 พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองคเ์จดียข์นาดเล็ก ตั�งอยูบ่นกอ้นศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั�งองคซึ์� งตั�งอยูบ่นหนา้

ผาอยา่งหมิ�นเหม่ดูคลา้ยวา่จะตกลงไปในหุบเหวไดทุ้กขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี�นบัเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที�มาและแรงบนัดาลใจของกวซีีไรส์ ปี พุทธศกัราช 2534 มาลา คาํจนัทร์ ที�
แต่งวรรณกรรมเรื�อง “เจา้จนัทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน” จากที�พกัเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใชเ้วลา
เดินทางเพียง 15 นาทีเท่านั�น 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พกั 
หลังอาหารคํ�าเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศยั สามารถนั�งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะ
นมสัการกลางแจง้เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที�ยื�นสู่พระเจดียไ์จ๊ก์ทีโย ควรเตรียมเสื�อกนัหนาว หรือกนัลม หรือ
ผา้ห่ม ผา้พนัคอ เบาะรองนั�งเพราะพื�นที�นั�งมีความเย็นมาก พระเจดียอ์งค์นี� เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที�เปิด
สาํหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั�น   โรงแรม  Grand United Hotel หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

 
05.00 น.  เชิญท่านนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอธัยาศยัใส่บาตร พระสงฆห์รือถวายขา้วพระพุทธ มีชุด

จาํหน่ายบริเวณวดั เมื�อถวายขา้วพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาํลงัวนัหรือ
จาํนวนอาย ุนมสัการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมสัการสิ�งศกัดิ� สิทธิ� บน
ภูเขา ถ่ายรูป และชมทศันียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหศัจรรยว์า่
พระธาตุองคนี์�ตั�งอยูไ่ดอ้ยา่งไร โดยไม่ลม้หรือหล่นลงมา นมสัการพระเจดีย์
ไจก๊ที์โย ก่อนกลบั 

06.00 น.   รับประทานอาหารเชา้ที�โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื�อเดินทางกลบั 
07.30 น.  ออกเดินทางกลับ โดยเสลี� ยงและรถบรรทุกหกล้อถึงคินปูนแค้มป์ 

เปลี�ยนเป็นบสัปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี ซึ� งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรมอญโบราณที�มีอายุเก่าแก่
กว่า 400 ปี ชมวดัและโบราณสถานที�สําคญัในหงสาวดี นาํท่านชม พระราชวงับุเรงนอง ซึ� งเพิ�งเริ�มขุดคน้และ
บูรณะปฏิสังขรณ์เมื�อปี 2533 จากซากปรักหกัพงัที�ยงัหลงเหลืออยู ่ทาํให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานแห่งนี� เป็น
พระราชวงัของพระเจา้หงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบนัการขดุคน้ยงัไม่เสร็จสิ�นสมบูรณ์ 
แต่ก็พอจะมองเห็นไดว้า่บริเวณของพระราชวงัแห่งนี�กวา้งใหญ่เพียงใด 

เที�ยง  รับประทานอาหารกลางวนัที�เมืองหงสาวดี ณ ภตัตาคาร  
บ่าย หลงัอาหารกลางวนันาํคณะ นมสัการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ� งเป็นพระ

นอนที�งดงามที�สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั�งยงัสามารถเลือกซื�อของฝาก อาทิ ไม้
แกะสลกั ผา้ปักพื�นเมือง ผา้พื�นเมือง เป็นของฝากคนทางบา้น ชม พระเจดียไ์จปุ่๊น 
ซึ� งบูรณะเมื�อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทบั นั�งโดยรอบทิศประกอบดว้ย
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา้ (ผนิพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ) กบั
พระพุทธเจา้ในอดีต 3 พระองค ์คือ พระพุทธเจา้โกนาคม ์(ทิศใต)้ พระพุทธเจา้กุสันธะ (ทิศตะวนัออก) และ
พระพุทธเจา้มหากสัสปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดยสี�สาวพี�นอ้งที�อุทิศตนใหก้บัพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูป
แทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้งแวะกบับุรุษเพศ 

15.30 น. เดินทางถึง กรุงย่างกุ้งจากนั� นนําท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ� งเป็น
พระพุทธรูปที� แกะสลกัจากหินอ่อนที�มีขนาดใหญ่ที�สุดในพม่ามีนํ�าหนกัถึง 60 ตนั  
สูง 37 ฟุต แกะสลกัโดยช่างชาวเมืองมณัฑะเลย ์ซึ� งถือวา่เป็นช่างที�ฝีมือดีที�สุดของ พม่า 
นาํชมปาง ชา้งเผอืก ที�เป็นชา้งคู่บา้นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผอืกตลอดทั�งตวัจาํนวน 3 
เชือก ตอ้งตามคชลกัษณะของชา้งเผอืกทุกประการ  

19.00 น.  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพม่าอนังดงาม
อ่อนชอ้ย ที� ภตัตาคาร  บนทะเลสาบหลวง ซึ� งภตัตาคารนี�  สร้างขึ�นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกญัญา หวัเรือเป็น
รูปนกการะเวก สัตวป่์าในหิมพานตพ์ร้อมทิวทศัน์ของมหาเจดียช์เวดากอง ซึ� งมีความงดงามน่าประทบัใจอยา่งยิ�ง  
 โรงแรม Grand United Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สาม    ไจ๊กที์โย (พระธาตุอินทร์แขวน) – หงสาวดี – พระราชวงับุเรงนอง – พระพุทธไสยาสนช์เวตาเลียว  

       พระเจดียไ์จ๊ปุ่น ยา่งกุง้ 



 

 

 
 
 

 
07.00 น.  อรุณสวสัดิ� ยามเชา้... รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั... 
08.30 น. นาํท่านสู่  เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ประมาณ 45 

กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นาํชมความ
แปลกตาของเมืองที�ซึ� งเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมยัโบราณ 
ตั�งอยูริ่มแม่นํ� ายา่งกุง้ที�เชื�อมต่อกบัแม่นํ� าอิระวดี จากนั�นนาํท่านนั�งเรือสู่ 
เจดียก์ลางนํ� า หรือ พระเจดียเ์ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) 
เจดียจ์ะตั�งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางนํ� าเป็นที�สักการะของชาวสิเรียม  
นาํท่านกราบไหว ้ “เทพทนัใจ” ชื�อที�ชาวพม่ารู้จกัคือ นตัโบโบยี  เป็น
หนึ�งในสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�ชาวพม่าให้การสักการะและนบัถือเป็นอยา่งมาก 
รวมไปถึงคนไทยเองก็ยงัให้ความเคารพและนบัถือเช่นกนั  ในประเทศพม่านั�นมี “เทพทนัใจ” อยูด่ว้ยกนัถึง ๕ 
องค์ คือ องคที์� ๑ อยู่ที�พระธาตุอินแขวน ตั�งอยู่ที�เมืองไจก้์โถ่ อาํเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอด
เขา Paung Laung องคที์� ๒ อยูที่�เจดียสุ์เหล่ ใจกลางกรุงยา่งกุง้ องคที์� ๓ อยูที่�เจดียก์ลางนํ� าเยเลพญา เมืองสิเรียม 
เมืองเล็กๆ ตั�งอยูต่รงจุดบรรจบของแม่นํ�าหงสาและแม่นํ�ายา่งกุง้ องคที์� ๔ อยูที่�เจดียช์เวดากอง ตั�งอยูบ่ริเวณเนินเขา
เชียงกุตระ เมืองยา่งกุง้ องคที์� ๕ อยูที่�เจดียโ์บตาทาวน์ ชื�อ “ท่านนตัโบโบย”ี ซึ� งนกัท่องเที�ยวและชาวพม่านิยมไป
กราบไหวม้ากที�สุด  สมควรแก่เวลานาํท่านกลบักรุงยา่งกุง้ 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นาํท่านชม เจดียเ์จ๊าทตัจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ� งเป็น

พระที�มีความสวยงามที�สุด  มีขนตาที�งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 
ประการ และพระบาทซ้อนกนัซึ� งแตกต่างกบัศิลปะของไทยที�ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที�งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 
เมตร จากนั�นนาํชม  พระเจดียโ์บตะตอง ซึ� งเป็นเจดียที์�สร้างขึ�นเพื�อรับพระ
เกศาธาตุก่อนที�นาํไปบรรจุในพระเจดียช์เวดากอง เมื�อพระเกศาธาตุได ้ ถูก
อญัเชิญขึ�นจากเรือ ได้นาํมาประดิษฐานไวที้�พระเจดียโ์บตะตองแห่งนี� ก่อน 
พระเจดียแ์ห่งนี� ไดถู้ก ทาํลายในระหว่างสงครามโลกครั� งที� 2 และไดรั้บการปฏิสังขรณ์ขึ�นมาใหม่ โดยมีความ
แตกต่างกบัพระเจดียท์ั�วไปคือ ออกแบบใหใ้ตฐ้านพระเจดียมี์โครงสร้างโปร่ง
ให้คนเดินเขา้ไปภายในได ้โดยอญัเชิญ พระบรมธาตุไวใ้นผอบทองคาํให้
ผูค้นไดเ้ขา้มากราบไหวม้องเห็นไดช้ดัเจน ส่วนผนงัใตฐ้านเจดีย ์ไดน้าํทองคาํ
และของมีค่าต่างๆ ที�มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านาํมาถวายแก่องคพ์ระเจดีย ์มา
จดัแสดงไว ้นาํท่านสักการะขอพร จาก “เทพทนัใจ” (นตัโบโบยี) ซึ� งชาวพม่า
ให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื�อว่าอธิฐานสิ�งใดจะสม
ความปรารถนา 

  ไดเ้วลาอนัสมควร นาํคณะไปชอ้ปปิ� ง ตลาดโบโจก๊ (Bogyoke Market) ซึ� ง
  เป็นตลาดที�ใหญ่ที�สุดของพม่าความหลากหลายของสินคา้ของฝากของที�ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อญัมณี ทบัทิม 
  ไพลิน หยก ไข่มุก เครื�องเงิน เครื�องหวาย งานฝีมือ เช่น ผา้ปูโตะ๊ที�มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผา้โสร่งหญิง 
  ชายที�มีลวดลายงามมาก  
15.30 น. พร้อมกนัที�จุดนดัพบ จากนั�นออกเดินทางสู่สนามบินเมกาลาดอน ยา่งกุง้  
18.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์เที�ยวบินที� PG704   
20.35 น  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แวะเปลี�ยนเครื�อง 
21.55 น. ออกเดินทางสู่ภูเก็ต โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย ์เที�ยวบินที� PG287 
23.25 น. ถึงภูเก็ตโดยสวสัดิภาพ...พร้อมความประทบัใจ (บริการรถรับท่านส่งถึงบา้น เฉพาะพื�นที�ใน จ.ภูเก็ต) 
 
 
 
 

วนัที�สี�       ยา่งกุง้ – สิเรียม – พระนอนเจ๊าทตันี – พระเจดียเ์ยเลพญา – เจดียโ์บตะตอง –เทพทนัใจ – ชอ้ปปิ� ง 

                ตลาดสก๊อต 



 

 

 
อตัราค่าบริการ    จาํนวนผูเ้ดินทาง  15  ท่าน  มีหวัหนา้ทวัร์ 
 
สาํหรับคณะที�เริ�มตน้การเดินทางจากภูเกต็        ผูใ้หญ่ ท่านละ  21,900  บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
                                                                           พกัเดี�ยว จ่ายเพิ�ม 4,000 บาท 
 
อตัรานี� รวม  

 ตั�วเครื�องบิน ภูเก็ต – ยา่งกุง้ - ภูเก็ต โดยสายการบินบางกอกแอร์ 

 ค่าโรงแรมจาํนวน 3 คืน 

 นํ�าหนกักระเป๋า ท่านละ 20 กก. 

 ค่ารถบสัปรับอากาศนาํเที�ยวตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารที�รวมในรายการทวัร์ 

 ค่าบตัรชมสถานที�ต่างๆ 

 ไกดท์อ้งถิ�นคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอุบติัการณ์เดินทางวงเงินคุม้ครอง กรณีรักษาพยาบาล ท่านละ 500,000 บาท และ เสียชีวติท่านละ 

1,000,000 บาท  

อตัรานี�ไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีท่องเที�ยว ( ถา้มี ) 

 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 500 บาท 
 

 

หมายเหตุ  -     โปรแกรมอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกคา้เป็นสาํคญั 
 

เอกสารการเดินทาง  หนงัสือเดินทางที�มีอายกุารใชง้านเหลืออยา่งนอ้ย 6 เดือน 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ใบเตรียมตวัการเดนิทางสู่พม่า 

ป้ายรับสนามบิน  :  AMBER PHUKET TRAVEL 
Guide name        :  ...........    TEL NO : ……………. 
Emergency Call : คุณบัวผ่อง   TEL NO : 95 951 55964 
เจ้าหน้าที�ประสานงาน : คุณละ   TEL NO : 086-9537050  
หัวหน้าทวัร์                    คุณผึ�ง   TEL NO : 0818959430 

                                                        

  สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนการเดินทางมดีังนี� 
1. เวลา เวลาพมา่ชา้กวา่เวลาเมืองไทย ½ ช ั�วโมง (ดงันั�นเพื�อป้องกนัความสบัสนในการนดัหมาย จะใชเ้วลาพมา่เป็นหลกั  เวลาที�ไกด์นดั

หมายคือเวลาพมา่เทา่นั�น เพื�อป้องกนัการสบัสน ควรปรบันาฬกิาของทา่นเป็นเวลาพมา่ ) 

2. โทรศพัทม์ือถือ สามารถใช ้ Wifi ของการบรกิารในโรงแรมได ้ หรือ ทา่นสามารถซื�อ SIM2FLY ของ AIS ในราคา 399บาท ใช้

อนิเตอร์เนตไดต้ลอดในระหวา่งการเดนิทาง 

 

3. ระบบไฟฟ้า  ใชไ้ฟ 220โวล์ ปล ั�ก 2 ขา หรือ 3 ขา กลม  (แตบ่างโรงแรมกใ็ชป้ล ั�กแบบประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   อาหาร     อาหารทุกมื�อ ทางบรษิทั ฯ จดัใหท้า่นดว้ยเมนูพเิศษ มีอาหารพื�นเมืองพมา่บา้งบางมื�อ 

4. สิ�งที�ควรเตรียมไป  สมัภาระสว่นตวั เชน่ เสื�อผา้ชุดแตง่กายสภุาพ เนื�องจากสถานที�ทอ่งเที�ยวเป็นวดัและสถานที�ศกัดิ �สทิธิ �,รม่พบั,เสื�อ

กนัฝน รองเทา้แตะ ที�ถอด-ใสง่า่ย, รองเทา้ผา้ใบ, หมวก,ไฟฉาย, ครีมกนัแดด , กระดาษทชิชูเปียก และแวน่ตากนัแดด, กลอ้งถา่ยรูป 

สาํหรบัเก็บภาพสวย ๆ, เครื�องคดิเลข หรือโทรศพัท์ที�มีเครื�องคดิเลข ควรนําตดิตวัไปดว้ย เพราะสะดวกในการซื�อขาย 

5. ยารกัษาโรคประจําตวัของทา่นเอง (อนันี�สาํคญัมาก) ทา่นที�มีโรคประจาํตวั กรุณาเตรียมยาไปใหเ้พียงพอ ที�ประเทศพมา่ ยาคอ่นขา้ง

หายากมาก และแจง้ใหห้วัหน้าทวัร์ทราบดว้ย ยารกัษาโรคประจาํตวัของทา่นเองควรพกไวใ้นกระเป๋าถือ เพื�อความสะดวก 

6. ภูมิอากาศ   พม่าอยู่ในเขตมรสุมเหมือนประเทศไทย  จึงมีฤดูกาลและสภาพอากาศคล้ายกนักบัภาคกลางของประเทศไทย                         

สภาพอากาศท ั�วไปประมาณ 18-32 องศาเซลเซียส มีเมฆฝนคลุมเป็นบางสว่น 
7. สกุลเงนิ เงนิของพมา่เรียกวา่ จา๊ด ประมาณ 1 บาท = 50  จา๊ด และรา้นคา้สว่นใหญก่็นิยมรบัเงนิบาท แตก่็ควรแลกเงนิจา๊ดตดิตวัไว้

บา้ง การแลกเงนิจา๊ดไกด์ทอ้งถิ�นจะนํามาบรกิารใหแ้ลก  

8. สนิคา้ สนิคา้ที�น่าซื�อเป็นจาํพวกสนิคา้พื�นเมือง, ผา้ฝ้าย, ผา้ไหม, ผา้ใยบวั, เครื�องเงนิ, เครื�องทอง, สนิคา้ทุกชนิดจากพมา่ 

9. เครื�องประดบัประเภทอญัมณี ควรนําตดิตวัไปน้อยที�สดุ เพื�อป้องกนัความยุง่ยากในการแสดงทรพัย์สนิ (Declare) ตอ่ศุลกากรพมา่ 

และเพื�อความสบายใจในการทอ่งเที�ยว เพราะถงึแมพ้มา่จะมสีถติอิาชญากรรมน้อย แตพ่งึระวงัจะดีกวา่ 

10. โบราณวตัถบุางประเภทเป็นสิ�งตอ้งหา้ม  หา้มนําออกจากประเทศพมา่ หากสนใจจะซื�อสนิคา้ของที�ระลกึประเภท ของเกา่ “แอนทคี” 

ควรตรวจสอบใหด้ ี เชน่เดียวกบัการซื�ออญัมณี  หากไมม่ีความรูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นอญัมณีที�ดีพอ  ควรละเวน้!! 



 

 

11. พมา่ไมอ่นุญาตใหส้วมกางเกงขาส ั�นหรือกระโปรงส ั�นเขา้ศาสนสถาน เชน่ ที�เจดีย์ชเวดากอง มีบรกิารผา้ถุงหรือโสร่งเตรียมไว้ให ้เพื�อ

ความสบายใจจึงควรใสเ่สื�อผา้ที�เหมาะสม เพื�อเป็นการเคารพสถานที� วฒันธรรมและประเพณี (สุภาพสตรีสามารถนุ่งกางเกงขายาวได้) 

ท ั�งนี� ศาสนสถานบางแหง่อนุญาตใหข้ึ�นไปปิดทองไดเ้ฉพาะผูช้าย สว่นผูห้ญงิจะเขา้ใกลไ้ดใ้นเขตที�กาํหนด  

(คณะในกลุ่มนดัแนะกนัว่าจะนุ่งผา้ถุงแตง่ตวัสวยงามในวนัที�ไปชเวดากอง ดงันั�นจึงขอความรว่มมือเตรียมชุดผา้ถุง)  

12. ชาวพมา่มีธรรมเนียมถอดรองเทา้กอ่นเขา้ศาสนสถานประเภทเจดีย์หรือวดั ซึ�งจะตอ้งถอดรองเทา้ต ั�งแตเ่ริ�มเขา้เขตพทัธสีมา  

หรือเขตวดั เขตเจดีย์ ไมย่กเวน้แมแ้ตถุ่งน่อง ถุงเทา้ เป็นธรรมเนียมเครง่ครดัที�ผูม้าเยือนพึงเคารพ ในการไปเที�ยวจึงควรเตรียมรองเทา้ที�

สะดวกตอ่การสวมใสแ่ละถอด 

13. การถา่ยภาพ ดว้ยกลอ้งภาพนิ�งและกลอ้งวดิโีอ โดยท ั�วไปจะไดร้บัอนุญาตใหถ้า่ยได ้ ยกเวน้บางแหง่ตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมเล็กน้อย  

และบางแหง่กไ็มอ่นุญาตใหถ้า่ย ตอ้งฝากกลอ้งไวก้บัเจา้หน้าที� 

14. ระบบจราจรของพมา่ กาํหนดใหข้บัรถเลนขวา ในขณะที�รถสว่นใหญเ่ป็นรถพวงมาลยัขวา การขา้มถนนและการขึ�นลงรถจงึเพิ�มความ

ระมดัระวงัเป็นพเิศษ 

15. พมา่เป็นดนิแดนที�ม ั�งค ั�งดว้ยศลิปะ วฒันธรรม และวถิีชีวติผูค้นอนัสงบงดงาม จงึไมใ่ชท่ี�ซึ�งสมควรจะแสวงหาหญงิบรกิาร และสถาน

การพนนั ฯลฯ 

 

 
 


