#14117 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร
แขวน พระมหาเจดียชเวดากอง รวมพิธีเทินพระธาตุ บิน 8M
ทัวรพมา ยางกุง หงสา พระราชวังบุเรนอง เจดียชเวมอดอ ตักบาตรพระสงฆ
วัดไจคะวาย พระนอนยิ้มหวาน เจดียไจปุน ตลาดสก็อต วัดคาบาเอ เจดียโบตา
ทาวน เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนยิ้มหวาน

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - พระราชวังบุเรงนอง - เจดียชเวมอด
อร หรือพระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทรแขวน





โรงแรม



Kyaikhto
Hotel or
Yoe Yoe
Lay Hotel
หรือเทียบเทา

2

พระธาตุอินทรแขวน - วัดไจคะวาย - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียไจปุน - ตลาดโบ
โออองซาน (ตลาดสกอต) - พระมหาเจดียชเวดากอง







Chatrium
Hotel or
Sedona
Hotel หรือ
เทียบเทา

3

เจดียกาบาเอ - พิธีเชิญพระธาตุเจดียคาบาเอ - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ ะ) - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

10 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿3,500

22 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

28 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿4,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - พระราช
วังบุเรงนอง - เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา - พระธาตุ
อินทรแขวน
เชา
07.30 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผูโดยสารขาออกประตู 6 เคาวเตอรสายการบิน MYANMAR
AIRWAY โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
10.40 น. นํ าทานเหินฟ าสู เมืองยางกุง ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน 8M336 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
11.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง รับกระเป าสัมภาระเรียบรอย นํ าทานเดินทางสูเมือง หงสาวดี ซึ่งอยูหางจากยางกุง
ประมาณ 80 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษ เมนูกุงแมนํ้าเผาทานละ 1 ตัว
จากนั ้นนํ าทานชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคน และ บูรณปฏิสังขรณเมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลือ
อยู ทําใหสันนิ ษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้ เป็ นพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง ปั จจุบันการขุดคนยังไมเสร็จสิ้น
สมบูรณ แตก็พอจะเห็นไดวาบริเวณของพระราชวังแหงนี้ กวางใหญเพียงใด
นํ าทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว คนไทยนิ ยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เป็ นเจดียใหญคูบานคูเมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี
นั บวาเป็ น 1ใน5 สิ่งศักดิส
์ ิทธิข์ องพมา
คํ่า
พักที่ Kyaikhto Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเทา
บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเทานั ้น หลังอาหารคํ่าเชิญทานไปนมัสการพระธาตุต าม
อัธยาศัย สามารถนั่ งสมาธิหรือสวดมนตไดต ลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเป็ นเวลานานบริเวณระเบียงที่ย่ น
ื สูพระเจดียไจทีโย
ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองนั่ งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดียองคนี้เปิ ดตลอด
คืนแตประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 20.00 น. เทานั ้น



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นสนามบินที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญที่สุด
เป็ นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็ นสนามบินหลักของเมืองยางกุง

้



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาทานละ 1 ตัว

พระราชวังบุเรงนอง
พระเจาบุเรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้น เพื่อเป็ นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและ
พระสุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่นี่ในระหวางที่พระองคทรงเป็ นองคประกัน พระเจาบุเรง
นองจึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหยิ่งใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถ ึง 20 ประตู
พื้นที่ภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็ นสวนหนึ่ งในกําแพง
เมืองพระราชวังบุเรงนองแหงนี้

เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา
เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจา นํ าทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็ นจุดที่
ศักดิส
์ ิทธิม
์ าก ทานจะไดนมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิส
์ ิทธิ ์ และสามารถนํ าธูปไปคํ้ากับ
ยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิต ใหเจริญ
รุงเรืองยิ่งขึ้นไป



พระธาตุอินทรแขวน

คํ่า

มีลักษณะเป็ นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหน าผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมต กลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนั บ
เป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี จอ (ปี หมา) ที่คนเกิดปี นี้ต องไปนมัสการสักครั้งหนึ่ ง
ในชีวิต
 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Kyaikhto Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เที่ยวบิน 8M336 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

พระธาตุอินทรแขวน - วัดไจคะวาย - พระพุทธไสยาสนชเวตา
เลียว - เจดียไจปุน - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - พระ
มหาเจดียชเวดากอง
เชา
05.00 น. เชิญทานนมัสการ พระธาตุอินทรแขวน หรือใสบาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขาวพระพุทธมีชุดจําหน ายบริเวณนั ้น
ใหทานไดขอพรพระธาตุอินทรแขวนอีกครั้ง ถายรูป และชมทัศนี ยภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน ความมหัศจรรยวาพระธาตุองคนี้ต ั้ง
อยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดานลางขึ้นไปก็ดูคลายกับลอยอยูเหนื อหน าผา ราวกับพระอินทร
นํ าไปแขวนไวกลางอากาศนั บเป็ นอัศจรรยเจดีย
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
่

่ ้

นํ าทานเขาสู วัดไจคะวาย เพื่อทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภิกษุ สามเณร จํานวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใสบาตรขาวสวยเพียง
อยางเดียว สําหรับอาหารทางชาวบานจะจัดเตรียมไวต างหาก (หรือถาตองการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนํ าไปไดต ามกําลังศรัทธา)
สถานที่แหงนี้ เป็ นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานั กธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั ้นนํ าทานเดินทางตอ ดวยความอิ่มบุญและ
อิ่มใจ
สิ่งที่ทางวัดตองการขณะนี้ คือขาวสาร โดยทางวัดจะมีการทําบุญบริจาคขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร พิเศษเมนูกุงแมนํ้าเผา ทานละ 1 ตัว
หลังจากนั ้นนํ าทานนมัสการ พระพุทธไสยาสน ชเวตาเลียว เป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถ
เลือกซื้อของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ผาปั กพื้นเมือง ผาพื้นเมือง
นํ าชม พระเจดียไจปุน ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ งโดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนื อ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต) พระพุทธ
เจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรางโดยสี่สาวพี่นองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนา
สรางพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ
นํ าทาน ชอปปิ้ งตลาดสก็อต ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก
ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝี มือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง
นํ าทานชม พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา ตั้งอยูบริเวณเนิ นเขาเชียงกุต ระ เมืองยางกุง เชื่อกัน
วาเป็ นมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 เม็ด โดยเฉพาะ
ชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด
คํ่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่งและสลัดกุงมังกร
พักที่ Chatrium Hotel or Sedona Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระธาตุอินทรแขวน
มีลักษณะเป็ นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหน าผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมต กลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนั บ
เป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี จอ (ปี หมา) ที่คนเกิดปี นี้ต องไปนมัสการสักครั้งหนึ่ ง
ในชีวิต

วัดไจคะวาย
วัดไจคะวาย อยูในเมืองหงสาวดี หางจากยางกุงไปประมาณ 92 กม. วัดไจคะวาย ไมใชวัด
ที่มีช่ อ
ื ในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโตสูงใหญ แตมีช่ อ
ื เสียงเพราะเป็ นโรงเรียนที่
สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท และเอก อันโดงดังของพมา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผา ทานละ 1 ตัว

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว
เป็ นปูชนี ยสถานศักดิส
์ ิทธิอ์ ันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็ นพระพุทธไสยาสน ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะ
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสน ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็ น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เจดียไจปุน
มีอายุราว 500 กวาปี เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องคหันพระพักตรไปทุก
ทิศทาง เหตุผลที่ต องสรางหันไปทุกทิศนั ้นก็ เพราะแทนความหมายถึงพระพุทธเจาทั้งสี่
พระองคในภัทรกัปนั่ นเอง

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)
เป็ นตลาดใหญและน าเที่ยวที่สุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต ” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดนี้ ถ ือเป็ นแหลงรวบรวมสินคาจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของ
พมาซึ่งตลาดแหงนี้ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิต รไดนานาชนิ ด

พระมหาเจดียชเวดากอง
ตั้งอยูบริเวณเนิ นเขาเชียงกุต ระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็ นมหาเจดียที่บรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนั งสือ Guinness Book of Records ได
จัดใหพระเจดียชเวดากองเป็ นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแกที่สุดในโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่งและสลัดกุงมังกร
 Chatrium Hotel or Sedona Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

เจดียกาบาเอ - พิธีเชิญพระธาตุเจดียคาบาเอ - เจดียโบตะทาวน
- เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ) - พระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตยี - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
หลังจากนั ้นนํ าทาน รวมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะที่เจดียคาบาเอ เป็ นเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร ภายใน
บรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระโมคคัลลาน และพระสารีบุต ร และเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนั ก 500
กิโลกรัม (ชวงเวลาในการเขารวมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
จากนั ้นนํ าชม พระเจดียโบตะทาวน ซึ่งเป็ นเจดียที่สรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่นําไปบรรจุใน พระเจดียชเวดากอง เมื่อ
พระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงนี้ กอน พระเจดียแหงนี้ ไดถ ูก ทําลายใน
ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการปฏิสังขรณขึ้นมาใหม
นํ าทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิ ยมมาขอพร ดวยเชื่อวา อธิฐานสิ่งใดจะสม
ความปรารถนา
จากนั ้นสักการะ เทพกระซิบ หรือนั ต อะมาดอวเมีย๊ ะ ตามตํานานกลาววานางเป็ นธิดาของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธ
ศาสนาเป็ นอยางแรงกลา ไมยอมกินเนื้ อสัต วจนสิ้นชีวิต ไปและไดกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพมาเคารพบูชามานานแลว
นํ าทานชม เจดียเจาทัต จี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล
108 ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เป็ นศิลปะพมาที่งดงามมีขนาด
ความยาวขององค 70 เมตร

บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
ไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง
16.30 น. นํ าทานเหินฟ ากลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ 8M331 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คํ่า
18.15 น. ถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เจดียกาบาเอ
เป็ นเจดียทรงกลม ซึ่งมีทางเขาทั้งหมดหาดาน ที่นายอูนุนายกคนแรกของพมา สรางขึ้น
เพื่อใชเป็ นสถานที่ชําระพระไตรปิ ฎก เป็ นที่แปลกตาอีกแหงหนึ่ ง และมีความสวยงามเป็ น
อยางมาก โดยเฉพาะดานใน คําวากาบาเอ ในภาษาพมา หมายถึง โลกแหงสันติสุข เจดีย
แหงนี้ เป็ นที่รําลึกถึงการประชุมประสภาสงฆระดับโลก ครั้งที่ 6 เพื่อใหบังเกิดสันติสุขแก
ชาวโลกของพุทธศาสนา

พิธีเชิญพระธาตุเจดียคาบาเอ
เป็ นพิธีมหามงคลในการเชิญพระธาตุขึ้นเจดียคาบาเอ ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนั ก
500 กิโลกรัม ซึ่งชื่อของเจดียคาบาเอ แปลในภาษาพมาวา “สันติภาพโลก” ทั้งนี้ มีคํารํ่าลือ
วาอูนุสรางเจดียแหงนี้ ต ามบัญชาของชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริยและขอรองใหอนุทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

เจดียโบตะทาวน
เป็ นเจดียที่กอสรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่จะนํ าไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถ ูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียแหงนี้ กอน
องคพระเจดียไดถ ูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยที่ใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนั งใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ที่พุทธศาสนิ กชนชาวพมานํ ามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
นั ต โบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะ
รูปปั้ นเทพทันใจ (นั ต โบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั ้นก็ใหเอาเงินจะเป็ นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลว
เอาไปใสมือของนั ต โบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จาก
นั ้นก็เอาหน าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนั ต โบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่ต ั้งใจ
ไว

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)
เป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อ
สัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อ เวลาที่จะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
สักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มี
ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นสนามบินที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากยางกุงไป 15 กิโลเมตร และใหญที่สุด
เป็ นอันดับสามของประเทศ แตก็ยังเป็ นสนามบินหลักของเมืองยางกุง



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นสนามบินที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบินภายใน
ประเทศ ในตอนนี้ เป็ นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นสนามบินนานาชาติที่
คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

เที่ยวบินที่ 8M331 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ทัวรนี้สําหรับผูมีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น
ทัวรนี้เป็ นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธ
การเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนั กทอง
เที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหน าอยางน อย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางน อย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนั กทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางน อยกวา
ที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการตอไป
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจํา
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของนั กทองเที่ยวสวนใหญเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
อัต ราคาบริการนี้ คํานวณจากอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัต ราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
มัคคุเทศก พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั ้น

การชําระเงิน
1. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่นั่ง
2. นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางน อย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอ
เจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถ ือวานั กทอง
เที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
คารถรับ-สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
่

คาใชจายสวนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ ต คาซักรีด
มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน าทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหน าทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
Passport หรือหนั งสือเดินทาง ตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือนนั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ปี 3,900 บาท
คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั ้น ไมเชนนั ้นทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้ง
สิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบินเรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถ ี่ถ วนกอนการจองทัวรทุกครั้ง
เพื่อประโยชน แกต ัวทานเอง
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
เลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟันดได อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
ขอแนะนํ ากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนํ าติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิต รตอชิ้น และรวมกันทุก
ชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิต ร โดยแยกใสถ ุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ าออกมาใหเจาหน าที่ต รวจไดอยางสะดวก ณ
จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถ ือไดทานละ 1 ใบเทานั ้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเป าใบใหญและ
ฝากเจาหน าที่โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเป าใบใหญและฝากเจาหน าที่
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั ้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนํ าแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สํารองสามารถนํ าใสกระเป าติดตัว
ถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ าน อยกวา 20,000 mAh หรือน อยกวา 100 Wh สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนํ าขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟ ามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนํ าขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4. หามนํ าแบตเตอรี่สํารองใสกระเป าเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

การยกเลิก
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีช่ อ
ื ใน
เอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็ นลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ต องการขอรับเงินคาบริการคืน นั กทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมีช่ อ
ื ในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่ งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนั งสือ
มอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหน าสมุดบัญชีธนาคารที่ต องการใหนํา
เงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังนี้
2.1. ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1. ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
2.1. ยกเลิกกอนวันเดินทางน อยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน
การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
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3. การเดินทางที่ต องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนั กขัต ฤกษที่รัฐบาล
ประกาศในปี นั้นๆถือวาเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถ ึง 15 คน

