
#13730 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร
แขวน พระมหาเจดียชเวดากอง บิน 8M
ทัวรพมา ยางกุง หงสา พระเจดียไจปุน วัดไจคะวาย พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว
พระเจดียสุเล เจดียเจาทัตจี ตลาดโบโจก พระเจดียโบตะตอง เทพทันใจ(นัตโบโบยี)
เทพกระซิบ ปางชางเผือก



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - ไจโท - วัดไจปอรอ (วัด
พระไฝเลื่อน) - กระเชาข้ึนพระธาตุอินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน   

Yoe Yoe lay
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 หงสาวดี - เจดียไจป ุน - ตักบาตรพระสงฆ - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - ยางกุง - เจดียสุ
เหล - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - Vintage Luxury Yacht Hotel Yangon - เจดียชเว
ดากอง - บุฟเฟต SEA FOOD

  

Grand
Mercure
Yangon
Golden
Empire หรือ
เทียบเทา

3 ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ
(อะมาดอวเมีย๊ะ) - วัดพระหินออน (วัดตอจี) - ปางชางเผือก - ทาอากาศยานมิงกาลาดง -
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

25 ก.ค. 63 - 27 ก.ค. 63 ฿9,900 ฿9,900 ฿9,900 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาว
ดี - ไจโท - วัดไจปอรอ - กระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน - พระ
ธาตุอินทรแขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกตางประเทศ เคานเตอร สายการบิน Myanmar
Airways International เจาหนาท่ีของทางบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

10.40 น. เหินฟาสู กรุงยางกุง ประเทศพมา โดย สายการบินเมียนมารแอรเวยอินเตอรเนชั่นแนล เท่ียวบินท่ี 8M 336
(อาหารวางพรอมเสิรฟบนเครื่อง)

11.25 น. ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงยางกุง(เวลาท่ีประเทศพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผานพิธีการทาง
ศุลกากรและตรวจคนเขาเมืองแลวพรอมตรวจเช็คสัมภาระกอนออกเดินทาง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี(BAGO) ซ่ึงอยูหางจากยางกุงประมาณ80กม.(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30-2
ชั่วโมง) ผานชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพมารบกับญ่ีป ุนในสงครามโลกครั้งท่ี 2

นําคณะเดินทางตอไปสู เมืองไจกทีโย (Kyaikhtyo) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชั่วโมง

จากน่ันนําชม วัดพระไฝเล่ือนหรือ วัดไจทปอลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเล่ือน เป็นพระพุทธรูปท่ีมีอายุมากกวา2,000ปี

เดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ 1ชั่วโมง นําทานขึ้นกระเชาสูพระธาตุอินทรแขวน ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง
พรอมสัมผัสความเย็นซ่ึงจะคอย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแขวน พระธาตุอินทรแขวน เป็นองคเจดีย
ขนาดเล็ก ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญสูง5.5เมตรปิดทองท้ังองคซ่ึงตั้งอยูบนหนาผาอยางหมิ่นเหมดูคลายวาจะตกลงไปในหุบเหวได
ทุกขณะ

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของโรงแรมท่ีพัก

หลังอาหารค่ําเชิญทานไป นมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจง
เป็นเวลานานบริเวณระเบียงท่ีย่ืนสูพระเจดียไจกทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองน่ัง
เพราะพ้ืนท่ีน่ังมีความเย็นมาก พระเจดียองคน้ีเปิดตลอดคืนแตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น. เทานั้น

พักท่ี Yoe Yoe lay Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น
ทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หงสาวดี

ไจโท

วัดไจปอรอ (วัดพระไฝเลื่อน)

กระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน

 บาย

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเมืองเกาท่ีมีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง ท่ีเป็นท้ัง ทุงนา ปาเขา สัมผัสความ
เป็นธรรมชาติทําใหอากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆ

มีอีกชื่อวาวัดพระไฝเล่ือน มีอายุมากกวา 2,000 ปี โดยมีเรื่องเลาท่ีนามหัศจรรยเป็นอยาง
มาก คือไดมี รายการ National Geographic Society มาทําการถายทําท่ีวัดไจปอรอ
หลายครั้งแตกลับพบบริเวณตําแหนงไฝท่ีหนาผากจะไมตรงกันเลยสักครั้ง ซ่ึงเป็นสาเหตุ
ท่ีเรียกวัดน้ีเป็นอีกชื่อหน่ึงวา วัดพระไฝเล่ือนนั้นเอง

น่ังกระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน ซ่ึงเป็นอีกตัวเลือกในการขึ้นพระธาตุอินทรแขวนนอก
เหนือจากการน่ังรถขึ้นไป ท่ีน่ีถือเป็นหน่ึงในอัครมหาสถานท่ีไมควรจะพลาดมากราบไหว
บูชา หากไดมาเยือนประเทศพมาน้ี

พระธาตุอินทรแขวน คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนับ
เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ท่ีคนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึง
ในชีวิต



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 หงสาวดี - เจดียไจปุน - ตักบาตรพระสงฆ - พระพุทธไสยา
สนชเวตาเลียว - ยางกุง - เจดียสุเหล - พระพุทธไสยาสนเจาทัต
ยี - Vintage Luxury Yacht Hotel Yangon - พระมหาเจ
ดียชเวดากอง - บุฟเฟต SEA FOOD

สายการบินเมียนมารแอรเวยอินเตอรเนชั่นแนล เท่ียวบินท่ี 8M 336 อาหารวางพรอมเสิรฟบนเครื่อง

เวลาท่ีประเทศพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 Yoe Yoe lay Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

เชิญทาน นมัสการ พระธาตุอินทรแขวน หรือ ใสบาตรตามอัธยาศัย ใสบาตรพระสงฆหรือถวายขาวพระพุทธ มีชุดจําหนาย
บริเวณวัด เมื่อถวายขาวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรือจํานวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทรแขวน และนมัสการสิ่ง
ศักดิส์ิทธิบ์นภูเขา ถายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีตั้งอยูไดอยางไรโดยไมลม
หรือหลนลงมานมัสการพระเจดียไจกทีโย กอนกลับ

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม

หลังอาหารแลวออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกลอถึงคินปูนแคมปเปล่ียนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสู เมืองหงสาวดี ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2-3ชั่วโมงซ่ึงเป็นเมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรมอญโบราณท่ีมีอายุเกาแกกวา 400 ปี ชมวัดและโบราณ
สถานท่ีสําคัญในหงสาวดี

จากนั้นชม พระเจดียไจป ุน ซ่ึงบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณ
โคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต)
พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)สรางโดยสี่สาวพ่ีนองท่ีอุทิศตนใหกับพระพุทธ
ศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ

นําทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ี วัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษา พระไตรปิฎกเป็น
จํานวนมาก ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหงน้ีได

จากนั้นนําทาน นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียวหรือพระนอนย้ิมหวาน ซ่ึงเป็นพระนอนท่ีงดงามท่ีสุด ของเมืองหงสาว
ดี อีกท้ังยังสามารถเลือกซ้ือของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ผาปักพ้ืนเมือง ผาพ้ืนเมือง เป็นของฝากคนทางบาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูกุงแมน้ําเผา)

หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางกลับกรุงยางกุง (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง)

นําทานเดินทางผานชม พระเจดียสุเล (Sule Pagada) (ถาตองการเขาชม มีคาใชจายเพ่ิม 2 USD/PAX) องคพระเจดียสูง
ถึง157ฟุต ตั้งอยูใจกลางกรุงยางกุงสรางอุทิศใหแกสุเลนัตหน่ึงในสี่นัตท่ีเกี่ยวของกับตํานานของพระมหาเจดียชเวดากอง

นําทานชม เจดียเจาทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความสวยงามท่ีสุด มีขนตาท่ีงดงาม
พระบาทมีภาพมงคล108ประการและพระบาทซอนกันซ่ึงแตกตางกับศิลปะของไทยท่ีประดิษฐานพระพุทธไสยาสนเป็นศิลปะ
พมาท่ีงดงามโดยมีขนาดความยาวขององค70เมตร จากนั้นขับรถชมตัวเมืองยางกุงชมวิถีชีวิตความเป็นอยูของชาวบานยาน
ใจกลางกรุงยางกุง

จากนั้นนําทานไปทาน Afternoon Tea At Vintage Luxury Yacht Hotel ใหทานไดลองชิมของวางสุดอรอยไปพรอม
กับบรรยากาศท่ีหรูหราและโรแมนติก ใหทานไดเก็บภาพบรรยากาศสวยๆบนโรงแรมเรือแหงน้ี

จากนั้นนําทานกราบนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมา
อายุกวาสองพันหารอยกวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน

่ ้



แปดเสนและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจาองคกอนท้ังสามพระองค บนยอดประดับดวยเพชรพลอยและ อัญมณีตางๆจํานวน
มากและยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดเจดีย ทานจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศซ่ึงทําเป็นศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรง
ปราสาทซอนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นท่ีรวมกันขึ้นเป็นสวนหน่ึงของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิหลังค
วามเป็นมาท้ังสิ้น

ชม ระฆัง ใบใหญท่ีอังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแตเกิดพลัดตกแมน้ํายางกุงเสียกอน อังกฤษกูเทาไหรก็ไมสามารถนําขึ้นจาก
แมน้ําไดภายหลังชาวพมาชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวท่ีเดิม จึงถือเป็นสัญลักษณแหงความสามัคคีซ่ึงชาวพมาถือวาเป็นระฆัง
ศักดิส์ิทธิใ์หตีระฆัง3ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดด่ังสมความปรารถนา

ค่ํา

พักท่ี Grand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทียบเทา

พรอมรับประทานอาหารเย็นเมนูสุดพิเศษบุฟเฟต Seafood ท่ีโรงแรม (เบียรไมอ้ัน)

หงสาวดี

เจดียไจปุน

ตักบาตรพระสงฆ

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเจดียท่ีมีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศนั้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาท้ังสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ท่ีวัดไจคะวาย สถานท่ีท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคท่ีวัดแหง
น้ีไดหรือบริจาคปัจจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอั์นดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็นพระพุทธไสยาสน ท่ีมีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหล่ือม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยท่ีนิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา

 บาย



ยางกุง

เจดียสุเหล

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

Vintage Luxury Yacht Hotel Yangon

เจดียชเวดากอง

เป็นเมืองหลวงของเขตยางกุง โดยเป็นเมืองหลวงของพมาจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาล
ทหารยายเมืองหลวงไปยังเมืองเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพมา ท่ีน่ีเป็นเมืองท่ีใหญ
ท่ีสุดของประเทศ และเป็นศูนยกลางการคาท่ีสําคัญท่ีสุดของพมา ท้ังยังเป็นเมืองท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองเศรษฐกิจยุคอาณานิคม

เจดียน้ีตั้งอยูใจกลางเมืองยางกุง ท่ีถนนสายหลักทุกสายพุงเขาหาเจดียแหงน้ี น่ันเพราะวา
ในสมัยท่ีอังกฤษครองพมา ไดวางผังเมืองแบบ Victorian grid-plan โดยยึด เจดียสุเล
เป็นศูนยกลาง ถาไปดูแผนท่ีตัวเมืองยางกุง จะเห็นวาถนนตัดกันเป็นบลอคสี่เหล่ียมแลว
มีเจดียสุเลอยูตรงกลาง

สักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีมีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมี
ความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เป็นโรงแรมเรือสุดหรูระดับพรีเมี่ยมท่ีตั้งอยูบริเวณแมน้ํายางกุงของพมา ท่ีภายในแสดงถึง
ความหรูหรามีระดับของความเป็นโรงแรมเรือระดับ 5 ดาวท่ีหาท่ีอ่ืนไมไดในพมา นอกจาก
น้ีภายในโรงแรมยังมีบริการอาหารสุดอรอยพรอมกับบรรยากาศท่ีหรูหราและโรแมนติก
และมุมถายรูปสวยๆ มากมายท่ีใหนักทองเท่ียวไดสัมผัสบรรยากาศเสมือนเป็นลูกเรือของ
เรือลําหรูสุดอลังการน้ี

เจดียน้ีตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็นมหาเจดีย
ท่ีบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนังสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียท่ีสูงท่ีสุดและเกาแกท่ีสุดในโลก

บุฟเฟต SEA FOOD คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู บุฟเฟต Seafood(เบียรไมอ้ัน)

 Grand Mercure Yangon Golden Empire หรือเทียบเทา

บุฟเฟต SEA FOOD สําหรับทานท่ีชื่นชอบชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ใหทานได
เลือกสรรอาหารทะเลท่ีสดใหม และ อาหารนานาชนิด ใหทานไดเลือกรับประทานอยางจุใจ



วันท่ี 3 ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต - เจดียโบตะทาวน - เทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเม๊ียะ) - วัดพระหินออน
(วัดตอจี) - ปางชางเผือก - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม ดวยเมนูหลากหลายสไตล โรงแรม 5 ดาว มีแถมพิเศษสุด และมีเพียงโรงแรมเดียวเทานั้น
คือเมนู Myanmar Snow Birdnest หรือเรียงตรงตัววา รังนกหิมะ หรือภาษาจีนเรียกวา Xui Yan ทานไมควรพลาด มีเพียง
โรงแรมเดียวเทานั้น

08.00 น. จากนั้นนําคณะไปช็อปป้ิง ตลาดโบโจก(Bogyoke Market) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของพมาความหลากหลาย
ของสินคาของฝากของท่ีระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวายงานฝีมือเชนผาปู
โตะท่ีมีความสวยงามและราคาถูกมากผาโสรงหญิงชายท่ีมีลวดลายงามมาก

นําทานชม พระเจดียโบตะตอง ซ่ึงเป็นเจดียท่ีสรางขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีนําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง เมื่อพระ
เกศาธาตุได ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียโบตะตองแหงน้ีกอน พระเจดียแหงน้ีไดถูก ทําลายใน
ระหวางสงครามโลกครั้งท่ี2และไดรับการปฏิสังขรณขึ้นมาใหม

นําทานสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ”(นัตโบโบยี) ซ่ึงชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอพร ดวยเชื่อวาอธิฐานสิ่ง
ใดจะสมความปรารถนา

จากนั้นนําทานขอพรจาก เทพกระซิบ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษเมนูสลัดกุงมังกร เป็ดปักกิ่ง )

จากนั้นนําทานสักการะ พระหินออน (เจาดอจี) ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปท่ีแกะสลักจากหินออนท่ีมีขนาดใหญท่ีสุดในพมามีน้ํา
หนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยชางชาวเมืองมัณฑะเลย ซ่ึงถือวาเป็นชางท่ีฝีมือดีท่ีสุดของพมา

แลวนําทานชม ปางชางเผือก ท่ีเป็นชางคูบานคูเมืองของพมามีสีขาวเผือกตลอดท้ังตัวจํานวน 3 เชือก ตองตามคชลักษณะ
ของชางเผือกทุกประการ

ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสูสนามบิน

17.25 น. บินลัดฟากลับสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Myanmar Airways International เท่ียวบินท่ี
8M331 (อาหารวางพรอมเสิรฟบนเครื่อง)

ค่ํา

19.20 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เมนู หลากหลายสไตล และ เมนูพิเศษ รังนกหิมะ

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด



เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

เป็นเจดียท่ีกอสรางขึ้นเพ่ือรับพระเกศาธาตุกอนท่ีจะนําไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวท่ีพระเจดียแหงน้ี กอน
องคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งท่ี 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยท่ีใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนังใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ท่ีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็นเทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปป้ันเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพ่ือขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาท่ี
ตั้งใจไว

เป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อนั้น เวลาท่ีจะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ สลัดกุงมังกร เป็ดปักกิ่ง

วัดพระหินออน (วัดตอจี)

ปางชางเผือก

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

 บาย

เป็นวัดท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว (White jade Buddha) สรางจากหินหยกกอนใหญนํามา
จากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

ซ่ึงในประเทศไทยไมมีใหเห็นแลวในปัจจุบัน ในประเทศพมาเองปาเขาอุดมสมบูรณ และ
ยังมีชางเผือกใหไดชม ไดเห็นกันอยูและ ชางเผือกนั้นตองตรงตาม คชลักษณะ 5
ประการ คือ 1. งาอุมบาตร 2. ผิวเปลือกมะนาว 3. หลังโคงเหมือนคันธนู 4. หางผู 5.
เล็บขาว

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ีเป็น
ทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

 คํ่า



 หมายเหตุ สายการบิน Myanmar Airways International เท่ียวบินท่ี 8M331 อาหารวางพรอมเสิรฟบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท จนเป็นท่ีพอใจ แลวจึงวางมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง หรือ เปล่ียนแปลงราคา ในกรณีท่ีผูเดินทางไมถึง 20 คนขึ้นไป

ในกรณีท่ีสายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพ่ิมตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบินท่ีออกเป็นกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลง หรือสลับรายการทองเท่ียวตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณท่ี
อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเป็นหลัก

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสายการบิน การยกเลิกเท่ียวบิน การเมือง การ
ประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตัวทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง

กรณีท่ีสถานท่ีทองเท่ียวใดๆ ท่ีไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานท่ีใดๆ ก็ตามท่ีระบุในรายการทองเท่ียว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทา
งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังในประเทศไทย และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศท่ีระบุไว  เน่ืองจา
กการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะ
ไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

กรณีท่ีทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออก
ประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น

เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด

การชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน(ชวงเทศกาลมัดจําทานละ 10,000 บาท)

ชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ – ยางกุง – กรุงเทพ โดยสายการบิน Myanmar Airways International (8M)

น้ําหนักกระเปา 20 Kg

คารถนําเท่ียวตลอดทริป                          

คารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินทานละ 500,000 บาท

คารถกระบะขึ้นพระธาตุอินทรแขวน (ในกรณีมีผูเดินทางมากกวา 15 ทานขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็นรถเชาเหมาคันสวนตัวใหคณะ
ของทาน แตถาคณะของทานมีจํานวนผูเดินทางนอยกวาน้ี ทางบริษัทฯใชรถประจําทาง จอยรวมกับคณะอ่ืน    

คาไกดและคาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ

คาโรงแรมท่ีพักระดับ 5 ดาว และโรงแรมท่ีพระธาตุอินทรแขวน หองละ 2 ทาน    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

สิ่งพิเศษท่ีเรามอบใหลูกคาทุกทาน 

ใชรถใหม 45 ท่ีน่ังทุกกรุป

นอน โรงแรม 5 ดาว ทุกกรุปท่ี Grand Mercure Yangon Golden Empire

แถม Seafood Buffet 1 มื้อท่ีโรงแรมหาดาวท่ีเราพัก ฟรีเบียรไมอ้ัน

แถม Afternoon Tea ท่ี โรงแรมเรือ Vintage Luxury Yacht Hotel

แถมเมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผา 1 มื้อ และสลัดกุงมังกร เป็ดปักกิ่ง 1 มื้อ

โรงแรม Grand Mercure Yangon Golden Empire มี WIFI ท่ีเร็วและแรงท่ีสุดในพมามี, หองพักท่ีหรูหราท่ีสุด และเป็น
โรงแรมแหงเดียวท่ีเสิรฟรังนก บํารุงรางกายใหทานในมื้อเชา



อัตรานี้ไมรวม:
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ

คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาท่ีสายการบินกําหนด **เกิน 20 กก.

คาธรรมเนียมวีซา

คาใชจายสวนตัว เชน อาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการทองเท่ียว คาซักรีด คาโทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม
เป็นตน

คาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจายของแตละประเทศ

ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท/ทาน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมประเทศคะ) 

ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินน้ําใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกด คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ แตไมไดบังคับคะ)
 

วีซา
PASSPORT ตองมีอายุการใชไมนอยกวา 6 เดือนกอนหมดอายุ นับจากวันเดินทาง ไป-กลับ

หมายเหตุ
ราคาทัวรไมรวมทิปไกดทองถิ่น คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท/ทานตลอดทริป และ คาทิปหัวหนาทัวรจากเมืองไทย

แลวแตความพึงพอใจในการบริการของหัวหนาทัวร

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรเดินทาง

ถาผูเดินทางไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเล่ือนการเดินทางหรือ เปล่ียนแปลงราคา

สิ่งท่ีควรเตรียมไป - สัมภาระสวนตัว เชน เสื้อแขนยาว, รองเทาสวมใสสบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมท้ังคนรูใจ

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวรท้ังหมด

กรณีกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปีใหม สงกรานต เป็นตน ทางบริษัทฯ ตองมีการการันตีมัดจําท่ีน่ังกับทางสาย
การบิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight และโรงแรมท่ีพักตางๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคามัดจํา หรือ คาทัวร
ท้ังหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืนคาตั๋วได เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน


