
#15630 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร
แขวน พระมหาเจดียชเวดากอง บิน 8M
ทัวรพมา ยางกุง หงสา พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียง เจดียชเวมอดอร พระราช
วังบุเรงนอง เจดียไจปุน พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี วัดงาทัตจี เจดียโบตาทาวน
ตลาดสก็อต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - พระพุทธไสยาสนชเว
ตาเลียว - ไจโท - แมน้ําสะโตง - พระธาตุอินทรแขวน   

Kyaikhto Hotel or Yoe
Yoe Lay Hotel or
Mountain Top Hotel
หรือเทียบเทา

2 ตักบาตรพระสงฆ - คิมปูนแคมป - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)
- พระราชวังบุเรงนอง - เจดียไจป ุน - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี
- เจดียชเวดากอง

  
Sedona Hotel,
Chatrium Hotel หรือ
เทียบเทา

3 เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ะ) -
ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 เม.ย. 65 - 14 เม.ย.
65

฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง -
พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - ไจโท - แมน้ําสะโตง - พระธาตุ
อินทรแขวน

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

07.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 Row N
เคานเตอรสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เจาหนาท่ีคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหกับทุกทาน

10.15 น.บินลัดฟา สู กรุงยางกุง ประเทศพมา โดย สายการบิน MYANMAR AIRWAYS เท่ียวบินท่ี 8M 336

11.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นท่ีเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นท่ีเมีย
นมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! กุงเผาทานละ 1 ตัวใหญ

นําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียง (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนท่ีท่ีมีพุทธ
ลักษณะท่ี สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของชาวพมาท่ัวประเทศและเป็นพระนอนท่ีงดงาม
ท่ีสุดของพมาองคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีท่ียางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาท
จะวางเหล่ือมพระบาท เป็นลักษณะท่ีไมเหมือนกับพระนอนของไทย

นําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กท่ีขามผานชม แมน้ําสะโตง สถานท่ี
สําคัญทางประวัติศาสตร ซ่ึงในอดีตขณะท่ี2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ไดถูกทหารพมาไลตามซ่ึงนํา
ทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหนาพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหนาของพมาตามมาทันท่ีริมฝ่ังแมน้ํา
สะโตง

นําทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง ค้ิมปูนแคมป เพ่ือทําการเปล่ียนเป็นรถ
ทองถิ่นเป็นรถบรรทุกหกลอ (เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวท่ีเราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางสักพัก
เพ่ือเดินทางสูยอดเขา

นําทานน่ังกระเชาไฟฟา ขึ้นสูสถานีพระธาตุ ใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบ
ของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน (กรณีเกิดอุปสรรคทําใหไมสามารถขึ้นกระเชาไดทางบริษัทขอจัดเป็นการขึ้นบนยอดเขาดวยวิธี
อ่ืนๆแทน และจะไมคืนเงินคากระเชาในทุกกรณี)

จากนั้นนําชม เจดียไจทีโยหรือ พระธาตุอินทรแขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลวา กอนหินทอง อยูสูง
จากระดับน้ําทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ท่ีตั้งอยูบนยอดเขาอยาง
หมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท่ี์บรรจุ (เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวน
สุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได)

กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพ่ือนําติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจาง
ลูกหาบแบกสัมภาระซ่ึงจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตนท่ี 1,000 จาด ประมาณ 30 บาท

ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารในโรงแรม

พักท่ี Kyaikhto Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel or Mountain Top Hotel หรือเทียบเทา

จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือน่ังสมาธิท่ีพระเจดียไดตลอดท้ังคืน แตประตูเหล็กท่ีเปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึง
เวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาพันคอ เบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพ้ืนท่ีนั้นมีความเย็นมาก (ยกเวน
Golden Rock Hotel จะขึ้นไปไหวพระธาตุอินทรแขวนไดแครอบเดียว)

 เชา



ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานมิงกาลาดง

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว

ไจโท

แมนํ้าสะโตง

พระธาตุอินทรแขวน

 บาย

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

เป็นเมืองเกาท่ีมีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง ท่ีเป็นท้ังทุงนา ปาเขา ความเป็น
ธรรมชาติท่ีมีอากาศดีตลอดปี

เป็นแมน้ําหน่ึงท่ีมีชื่อเสียงในประเทศพมา มีความยาวท้ังหมด 420 กิโลเมตร เป็นเสน
แบงเขตแดนระหวางเขตหงสาวดีกับรัฐมอญ แมน้ําสะโตงเป็นแมน้ําสายใหญท่ีเมื่อถึงฤดู
น้ําหลาก ความกวางจากฝ่ังหน่ึงไปยังอีกฝ่ังหน่ึงอาจกวางไดถึง 3 กิโลเมตร มีความสําคัญ
ในประวัติศาสตรไทยเมื่อครั้งท่ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จหลบหนีกองทัพพมาของ
พระมหาอุปราชมังสามเกียด พระองคไดหลบหนีขามพนมาและไดแสดงวีรกรรมยิง
พระแสงปืนขามลําน้ําสะโตง คือ ยิงปืนคาบศิลาจากอีกฝ่ังของแมน้ําถูกแมทัพพมา ชื่อ สุร
กรรมา เสียชีวิตคาคอชาง เมื่อปี พ.ศ. 2127 ซ่ึงตอมาพระแสงปืนกระบอกน้ีไดถูกขนา
มนามวา "พระแสงปืนตนขามแมน้ําสะโตง

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ตักบาตรพระสงฆ - คิมปูนแคมป - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร
หรือพระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - เจดียไจปุน -
พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - พระมหาเจดียชเวดาก
อง

เวลาทองถิ่นท่ีเมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพ่ือนําติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน เน่ืองจากอาจจะตองจาง
ลูกหาบแบกสัมภาระซ่ึงจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตนท่ี 1,000 จาด ประมาณ 30 บาท

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Kyaikhto Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel or Mountain Top Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

05.00 น. อรุณสวัสดิย์ามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท่ีตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมน้ีไมไดบังคับนะคะ
สําหรับอาหารท่ีจะใสบาตรสามารถซ้ือไดโดยจะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ
300–500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานอําลาท่ีพัก ออกเดินทางกลับ เปล่ียนน่ังรถ ถึง คิมปุนแคมป เปล่ียนเป็นรถโคชปรับอากาศ

นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค(Bago) ซ่ึงในอดีตเป็นเมืองหลวงท่ีเกาแกท่ีสุดของเมืองมอญโบราณท่ีย่ิง
ใหญ และ อายุมากกวา 400ปี อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.

นําทานเขาชมพระธาตุ เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา

นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญ และชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก ซ่ึงเจดียน้ี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคน้ีเป็นศิลปะท่ีผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระ
เจดียสูง 377 ฟุต สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานท่ีศักดิส์ิทธิอ์ยูตรงบริเวณยอดฉัตร ท่ีตกลงมาเมื่อปี พ.ศ.
2473 ดวยน้ําหนักท่ีมหาศาล ตกลงมายังพ้ืนลางแตยอดฉัตร

นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) ซ่ึงเพ่ิงเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อปี
พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังท่ียังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นท่ีประทับของ พระเจาบุเรงนอง
ทานผูท่ีไดรับคําสรรเสริญวาเป็น ผูชนะสิบทิศ และเป็นท่ีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยาและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้ง
ตองตกเป็นเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา

จากนั้นนําชม เจดียไจป ุน (Kyaik Pun Buddha) สรางในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบท้ัง 4ทิศ สูง 30
เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สาม
พระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึ้นโดยสตรีสี่พ่ีนองท่ีมีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตย
สาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต ตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน

นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอน
ท่ีมีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซ่ึงเป็นพระท่ีมีความพระท่ีมีความสวยท่ีสุดมีขนตาท่ีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วัดงา
ทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดน้ีมีพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวยแปลกดู
อลังการ

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร !!! ใหทานไดทานกุงแมน้ํายางทานละ 1 ตัว !!!



นําทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ
กวาสองพันหารอยกวาปีเจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียท่ีใหญท่ีสุดในพมาสถานท่ีแหง
น้ีมี ลานอธิฐาน จุดท่ีบุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพ่ือขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ
ลานอธิษฐานเพ่ือเสริมสรางบารมีและสิรมงคล

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! Buffet Seafood เต็มท่ีไมมีอ้ัน

พักท่ี Sedona Hotel, Chatrium Hotel หรือเทียบเทา

ตักบาตรพระสงฆ

คิมปูนแคมป

หงสาวดี

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)

พระราชวังบุเรงนอง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นจุดพักรถท่ีเป็นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ตองเปล่ียนถายจากรถ
บัสทองเท่ียวมาเป็นรถ 6 ลอประจําทางท่ีว่ิงขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูท่ีจะขึ้นไปนมัสการ
พระธาตุอินทรแขวนท่ีอยูบนยอดเขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ตองมาขึ้นรถท่ีน่ี
กันทุกคน

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนท่ีพระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากท่ี
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณท่ีฐานพระธาตุมุเตาขณะท่ียังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของราชวงศตองอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เป็นเจดียท่ีมีความสําคัญย่ิงในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซ่ึงชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดท่ีศักดิส์ิทธิม์าก นักทองเท่ียว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของ
เจดียองคท่ีหักลงมาเพ่ือเป็นสิริมงคลซ่ึงเปรียบเหมือนด่ังค้ําจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองย่ิงขึ้น
ไป

เป็นพระราชวังท่ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดหากไดมาเยือนหงสาวดี ซ่ึงพระเจาบุ
เรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้นเพ่ือเป็นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยาก็เคยประทับท่ีน่ีในระหวางท่ีพระองคทรงเป็นองคประกัน พระเจาบุเรงนอง
จึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหย่ิงใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง 20 ประตู พ้ืนท่ี
ภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพงเมือง
พระราชวังบุเรงนองแหงน้ี



วันท่ี 3 เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอว
เม๊ียะ) - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ทาอากาศยานมิงกา
ลาดง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

เจดียไจปุน

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี

เจดียงาทัตจี

เป็นเจดียท่ีมีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลท่ีตองสรางหันไปทุกทิศนั้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาท้ังสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

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

เจดียน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเย้ืองๆพระตาหวานเป็นอีกวัดท่ีนาสนใจ ความนาสนใจของเจดียน้ี
คือพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัตริย เป็นพระท่ีสวย
แปลกดูอลังการ จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุทธประวัติท่ีเป็นภาพวาด
และปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

เจดียชเวดากอง บาย

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

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ บุฟเฟตซีฟ ูด

 Sedona Hotel, Chatrium Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางกลับ ยางกุง นําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพ่ือบรรจุพระบรมธาตุท่ีพระสงฆอินเดีย 8
รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปี กอน ในปี 2486เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี ใหทานขอพร นัตโบ
โบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย

่ ่ ่ ๊ ่



นําทานขามฝ่ัง เพ่ือสักการะ เทพกระซิบซ่ึงมีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ะ”ตามตํานานกลาววา นางเป็นธิดาของพญานาค ท่ีเกิด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซ่ึงชาวพมาเคารพกราบไหวกันมา
นานแลวซ่ึงการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอ่ืนไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบูชา
เทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม

นําทานชอปป้ิง ตลาดสก็อต ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของพมา มีสินคาของท่ีระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก
ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เชน ผาปูโตะ ผาโสรง นําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

13.30 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบิน มิงกาลาดง เมืองยางกุง

16.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงยางกุง โดยสายบิน MYANMAR AIRWAYS ดวยเท่ียวบินท่ี 8M331

ค่ํา

18.15 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและดวยความประทับใจ

เจดียโบตะทาวน

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นตลาดใหญและนาเท่ียวท่ีสุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดน้ีถือเป็นแหลงรวบรวมสินคาจากท่ัวประเทศ ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญท่ีสุดของ
พมาซ่ึงตลาดแหงน้ีทานสามารถเลือกซ้ือของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่งและสลัดกุงมังกร



 หมายเหตุ 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

ทาอากาศยานมิงกาลาดง บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซ่ึงหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ท่ีน่ี
เป็นทาอากาศยานท่ีใหญเป็นอันดับสามของประเทศ และเป็นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ

ผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตาง ๆ 

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใด ๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา
ประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตาง ๆ

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ    

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา

สําหรับ ผูโดยสาร ท่ีไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ท่ี ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการ
เขาและออกจากประเทศ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

เมื่อมีการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ไมสามารถรีฟันได อันเน่ืองมาจากเงื่อนไขของสายการบิน

หากทานไมไดรวมบริการทานอาหาร หรือคาตั๋วเขาชมใด ๆ ในกรณีจอยทัวร ไมสามารถคืนเงินได เน่ืองจากคาบริการท่ีเวียดนาม
เป็นแบบเหมาจาย

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตาง ๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใด ๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาชําระเงินเต็มจํานวนพรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอย

ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว (เน่ืองจากเป็นโปรแกรมโปรโมชั่น)

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ สายการบิน Myanmar Airways

คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย

น้ําหนักกระเปาโหลดใตเครื่องบิน 30 Kg.  ถือขึ้นเครื่อง 7 Kg.

คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ

คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง

คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ

อัตราคาเขาชมสถานท่ีท่ีระบุไวในรายการ

ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท่ี เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ จะคุมครองเป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล
500,000  บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ปี ในกรณีท่ีผูเอาประกันภัยอายุตํ่ากวา 6 ปี หรือ ระหวาง 75-85 ปี
คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนในกรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเป็นพิษ
เทานั้น**)
 



อัตรานี้ไมรวม:
ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ

คาบริการและคาใชจายสวนตัวท่ีไมระบุไวในรายการ

ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, รานอาหาร, 1,000 บาท / ลูกคา 1 ทาน (ชําระท่ีสนามบินกอนเดินทาง)
หัวหนาทัวรจากเมืองไทยแลวแตทานจะมอบใหไมไดบังคับ

คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอ่ืน ท่ีไมไดระบุไวในโปรแกรม

คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  

คาอาหารและเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหนาท่ีเหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม **

ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝายหน่ึง เป็นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซ่ึงจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 11 สิงหาคม
2558 ท้ังน้ี หากมีการเปล่ียนแปลงจะตองกลับมาย่ืนวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพ่ิมอีกทานละ 1,000 บาท

หมายเหตุ
รายการทองเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปล่ียนกันไดตามความเหมาะสม โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผู

ประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็นสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปัจจุบัน

**ปล. ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ**

**ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศก**ทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน**หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของ
ลูกคา

สําคัญกรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมากจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุสุดวิสัยตางๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆ อันเน่ืองมาจากไดรับทราบ
เงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น 

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบินดอนเมือง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

ขอสงวนสิทธิ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน 

ถาจํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 10 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทอง
ถิ่น ท่ีพูดภาษาไทยไดเป็นอยางดี คอยรับท่ีสนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางท่ีประเทศพมาเป็นอยางดี และ
อาจจะเปล่ียนเป็นรถคันท่ีเล็กลง

แตถาตํ่ากวา 8 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น แตจะแจงใหทราบกอนลวงหนา 3 วัน ในกรณีน้ีบริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ



การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด


