


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	เมืองหงสาวดี	-	เจดียไจป ุน
-	เมืองไจโท	-	แมน้ําสะโตง	-	คิมปูนแคมป	-	พระธาตุอินทรแขวน

พัก
ที่	KYAIKHTO
HOTEL	//
MOUNTAIN
TOP	//	YOE
YOE	LAY
HOTEL	ระดับ	3
ดาวเทียบเทา

2
พระธาตุอินทรแขวน	-	คิมปูนแคมป	-	วัดไจคะวาย	-	พระพุทธไสยา
สนชเวตาเลียว	-	พระเจดียชเวมอดอว	-	พระราชวังบุเรงนอง	-	พระมหา
เจดียชเวดากอง	-	เจดียโบตะทาวน	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-	เทพกระซิบ
หรือ	อะมาดอวเมีย๊ะ

พักที่		Vintage
Luxury	Hotel	

3 สิเรียม	-	เจดียเยเลพญา	-	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	-	วัดพระหินออน
หรือ	วัดตอจี	-	ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต	-	สนามบินมิงกาลา
ดง	-	สนามบินดอนเมือง

30	ก.ย.	60	-	2	ต.ค.	60 11,555	บาท 11,555	บาท 11,555	บาท 2,900	บาท



04.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินดอนเมือง	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชั้น	3	ประตู	1-2
สายการบิน	แอรเอเซีย	(FD)	ซึ่งมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการ
เดินทาง
07.15	น.	ออกเดินทางสู	เมืองยางกุง	โดยเที่ยวบินที่	FD251	สายการบิน	แอรเอเซีย	(FD)
08.00	น.	ถึง	สนามบินมิงกลาดง	เมืองยางกุง	ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร	(เวลาทองถิ่นที่

เมียนมาร	ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

นําทานเดินทางสู	เมืองหงสาวดี	หรือ	เมืองพะโค	ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด	ของเมืองมอญ
โบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา	400	ปี	อยูหางจากยางกุง	(ระยะทางประมาณ	80	กิโลเมตร	ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ	1.45	ชม.)
เทีย่ง
นําทานนมัสการ	พระพุทธรูปไจป ุน	เป็นพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญทั้ง	4	ดานอายุกวา

500	ปี
นําทานสู	เมืองไจโท	แหงรัฐมอญ
ระหวางนําทานผานชม	แมน้ําสะโตง	สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
นําทานสู	คิ้มปูนแคมป 	เพื่อทําการเปลี่ยนเป็นรถทองถิ่น	(รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเป็นรถประจําเสนทาง

ชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึน้พระธาตุอินทรแขวนได)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	30-45	นาที	เพื่อเดินทางสูยอด
เขา
จากน้ันทานจะตอง	เดินเทา	เพื่อเขาสูที่พัก	ใหทานอิสระตามพักผอนตามอัธยาศัย
นําทานชม	เจดียไจทีโย	หรือ	พระธาตุอินทรแขวน	หรือ	กอนหินทอง	ซึ่งถือเป็นหน่ึงสิ่งสักการะสูงสุดของ

ชาวพมา	เป็นเจดียขนาดเล็กสูง	5.5	เมตร	ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญปิดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผา	แตชาว
พมามักยืนกรานวาไมมีทางตก	เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท์ี่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ี
ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป
ทานสามารถ	นัง่สมาธิ	หรือ	สวดมนตไดตลอดคืน	สําหรับทานที่ตองการนมัสการกลางแจงเป็นเวลานานที่

บริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจทีโยควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาหม	ผาพันคอ	และเบาะรองน่ัง
เน่ืองจากบริเวณพื้นที่น้ันอากาศคอยขางเย็น

***พระเจดียองคน้ีเปิดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปิดสําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไปปิดทององคเจดียเปิดถึงเวลา
22.00น.	สวนสุภาพสตรี	สามารถอธิฐาน	และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคํา
ไปเพื่อปิดทององคพระธาตุอินทรแขวน***
คํ่า
ทานสามารถขึน้ไป	นมัสการ	หรือ	นัง่สมาธิ	ที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(พิเศษ	!!!	เมนู	กุงเผา)

มีอายุราว	500	กวาปี	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ	4	องคหันพระ
พักตรไปทุกทิศทาง	เหตุผลที่ตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็	เพราะแทนความ
หมายถึงพระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

เป็นเมืองเกาที่มีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง	ที่เป็นทั้ง	ทุงนา	ปาเขา
สัมผัสความเป็นธรรมชาติทําใหอากาศเย็นขึน้เรื่อยๆ

เป็นแมน้ําในประเทศพมามีความยาว	420	กิโลเมตร	เป็นเสนแบงเขตแดน
ระหวางเขตหงสาวดีกับรัฐมอญ	แมน้ําสะโตงเป็นแมน้ําสายใหญที่เมื่อถึงฤดูน้ํา
หลาก	ความกวางจากฝ่ังหน่ึงไปยังอีกฝ่ังหน่ึงอาจกวางไดถึง	3	กิโลเมตร[1]	มี
ความสําคัญในประวัติศาสตรไทยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	เสด็จ
หลบหนีกองทัพพมาของพระมหาอุปราชมังสามเกียด	พระองคไดหลบหนีขาม
พนมาและไดแสดงวีรกรรมยิงพระแสงปืนขามลําน้ําสะโตง	คือ	ยิงปืนคาบศิลา
จากอีกฝ่ังของแมน้ําถูกแมทัพพมา	ชื่อ	สุรกรรมา	เสียชีวิตคาคอชาง	เมื่อปี
พ.ศ.	2127	ซึ่งตอมาพระแสงปืนกระบอกน้ีไดถูกขนามนามวา	"พระแสงปืนตน
ขามแมน้ําสะโตง

คิมปูนแคมป	เมือง	ไจกโถ	(Kyaik	Tito)	อําเภอสะเทิม	เขตรัฐมอญ	เป็นหมูบาน
เล็กๆตั้งอยูบริเวณเชิงเขา	เมื่อมาถึงก็ตองเปลี่ยนถายจากรถบัสทองเที่ยวมา
เป็นรถ	6	ลอประจําทางที่วิ่งขึน้เขา-ลงเขาโดยเฉพาะ	ผูที่จะขึน้ไปนมัสการพระ
ธาตุอินทรแขวนที่อยูบนยอดเขาสูง	1200	เมตรหรือ	3600	ฟุต	ก็ตองมาขึน้รถที่
น่ีกันทุกคน	หากจะเปรียบก็คลายกับคิวรถสองแถวเชิงดอยสุเทพ	ซึ่งเป็นทารถ
ที่รับสงผูโดยสารเพื่อขึน้ไปนมัสการพระธาตุบนดอยสุเทพ



**หมายเหตุ**	กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ	1	คืน	เพื่อนําติดตัวขึน้ไปบนพระธาตุอินทร
แขวน	เน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา	เริ่มตนที่	1,000	จาด
ประมาณ	30	บาท)	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม
เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ
พระธาตุอินทรแขวนนับเป็น	1ใน	5	มหาบูชาสถาน	สิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวพมาตอง
ไปสักการะ	และตามความเชื่อลานนาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ	(ปี
หมา)	ที่คนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึงในชีวิต

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	KYAIKHTO	HOTEL	//	MOUNTAIN	TOP	//	YOE	YOE	LAY	HOTEL	ระดับ	3	ดาวเทียบเทา

เชา
นําทานลงจาก	พระธาตุอินทรแขวน	โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง	คิ้มปูนแคมป	เปลี่ยนเป็นรถโคชปรับ

อากาศ
นําทานรวมทําบุญตักบาตร	ณ	วัดไจคะวาย	ซึ่งเป็นวัดสําคัญมีพระสงฆ	จําพรรษากวา	500	รูป	อีกทั้งวัดน้ียัง

เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย	(หมายเหตุ:	ทานสามารถนําสมุด	ปากกา
ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได	หากทานใดไมสะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยไดเชนกัน)

นําทานนมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	กราบนมัสการ	พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม
ในแบบของมอญ	ในปี	พ.ศ.2524	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ	และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด
ของพม
อิสระทานสามารถที่จะเลือกหา	เครื่องไมแกะสลัก	ที่มีใหเลือกมากมาย	ตลอดสองขางทางและยังสามารถ

เลือกซื้อ	ของฝาก	อาทิเชน	ผาพมา	ของที่ระลึกตางๆ	ในราคาถูก
นําทานชม	เจดียชเว-มอดอร	หรือ	พระธาตุมุเตา	ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี	พระ

เจดียองคน้ีถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน	เกาแกกวา	2,600	ปี	ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
และยังเป็น	1	ใน	5	มหาบูชาสถานสิ่งศักดิส์ิทธิส์ําคัญสูงสุดของชาวพมา
นําทานนมัสการ	ยอดเจดียหัก	ซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดที่ศักดิส์ิทธิม์าก	(ณจุดอธิษฐานอัน

ศักดิส์ิทธิ	์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุน
ชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึน้ไป)	เจดียองคน้ีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยาง
กลมกลืน
นําทานเขาชม	พระราชวังบุเรงนอง	สถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย	จากซากปรักหักพังที่

ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นที่ประทับของ	พระเจาบุเรงนองและเป็นที่ประทับ
ของ	พระนางสุพรรณกัลยา	และ	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ครั้งตองตกเป็นเชลยศึก
เทีย่ง
นําทุกทานเดินทางกลับ	เมืองยางกุง
นําทานนมัสการ	พระมหาเจดียชเวดากอง	เจดียทองแหงเมืองดากอง	หรือ	ตะเกิง	แหงลุมน้ําอิระวดี	เจดีย

ทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปี	มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา
นําทานชม	แสงของอัญมณี	ทีป่ระดับบนยอดฉัตร	โดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป

เชน	สีเหลือง,	สีน้ําเงิน,	สีสม,	สีแดง	เป็นตน
นําทานกราบนมัสการ	เจดียโบตาทาวน	ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย	8รูป

ภายในพบพระพุทธรูปทอง	เงิน	สําริด	และจารึกดินเผาภาษาบาลี	และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต
ตนแบบภาษาพมา	ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม	และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพระ
เจดีย
นําทานขอพร	นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย	วิธีการสักการะรูป

ป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)	เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนา



นําทานขามฝ่ังถนนสักการะ	เทพกระซิบ	ซึ่งมีนามวา	“อะมาดอวเมีย๊ะ”	ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมา
นานแลว	การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ	หามคนอื่นไดยิน	การบูชาเทพกระซิบ	บูชาดวยน้ํานม
ขาวตอก	ดอกไม	และผลไม

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

มีลักษณะเป็นกอนหินสีทองขนาดใหญ	ตั้งอยูบนหนาผาสูงชันอยางหมิ่นเหม
เหมือนจะหลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมตกลงมาอยางเหลือเชื่อ
พระธาตุอินทรแขวนนับเป็น	1ใน	5	มหาบูชาสถาน	สิ่งศักดิส์ิทธิท์ี่ชาวพมาตอง
ไปสักการะ	และตามความเชื่อลานนาเชื่อวาเป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีจอ	(ปี
หมา)	ที่คนเกิดปีน้ีตองไปนมัสการสักครั้งหน่ึงในชีวิต

คิมปูนแคมป	เมือง	ไจกโถ	(Kyaik	Tito)	อําเภอสะเทิม	เขตรัฐมอญ	เป็นหมูบาน
เล็กๆตั้งอยูบริเวณเชิงเขา	เมื่อมาถึงก็ตองเปลี่ยนถายจากรถบัสทองเที่ยวมา
เป็นรถ	6	ลอประจําทางที่วิ่งขึน้เขา-ลงเขาโดยเฉพาะ	ผูที่จะขึน้ไปนมัสการพระ
ธาตุอินทรแขวนที่อยูบนยอดเขาสูง	1200	เมตรหรือ	3600	ฟุต	ก็ตองมาขึน้รถที่
น่ีกันทุกคน	หากจะเปรียบก็คลายกับคิวรถสองแถวเชิงดอยสุเทพ	ซึ่งเป็นทารถ
ที่รับสงผูโดยสารเพื่อขึน้ไปนมัสการพระธาตุบนดอยสุเทพ

วัดไจคะวาย	อยูในเมืองหงสาวดี	หางจากยางกุงไปประมาณ	92	กม.	วัดไจคะ
วาย	ไมใชวัดที่มีชื่อในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโตสูงใหญ	แตมีชื่อ
เสียงเพราะเป็นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี	โท	และเอก
อันโดงดังของพมา

เป็นปูชนียสถานศักดิส์ิทธิอ์ันดับสองของเมืองหงสาวดี	รองจากพระมหาธาตุมุ
เตา	และเป็นพระพุทธไสยาสนที่มีความยาว	181	ฟุต	สูง	50	ฟุต	สรางโดย
พระเจาเมงกะติปะ	พ.ศ.1537	ในสมัยมอญเรืองอํานาจ	มีพุทธลักษณะงดงาม
โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท	ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยม
วางพระบาทเสมอกัน	เลาขานวาเป็นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืน
กอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ตั้งอยูกลางเมืองหงสาวดี	มหาพระเจดียองคมีความโดดเดนในหลายๆดาน
เป็นพระธาตุเจดียสูงที่สุดของพมา	และมีความเกาแกราวกวา	2,000	ปี	ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา	เจดียแหงน้ีจึงเรื่องชื่อและชาวพมาให
ความเคารพนับถือ	เพราะเป็นเจดีย	1	ใน	5	ของเจดียชื่อดังและมีความยิ่งใหญ
ที่สุดในพมา	ผูคนจึงแวะเวียนไปสักการบูชาอยางไมขาดสาย

พระเจาบุเรงนองมีรับสั่งใหสรางขึน้	เพื่อเป็นศูนยกลางทางการปกครอง	พระ
นเรศวรและพระสุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่น่ีในระหวางที่พระองคทรงเป็น
องคประกัน	พระเจาบุเรงนองจึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหยิ่งใหญ	โดย
กําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถึง	20	ประตู	พื้นที่ภายในกําแพงเมืองกวางใหญ
มาก	แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็นสวนหน่ึงในกําแพงเมืองพระราชวังบุเรง



**	อิสระตามอัธยาศัย	สําหรับทานที่ตองการใสบาตร,	ทําบุญที่พระธาตุอินทรแขวน	(กิจกรรมน้ีไม
บังคับ)สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย	ราคาอาหาร	ประมาณ	3,000	จาต
ดอกไมธูปเทียน	ประมาณ	300-500	จาต	ทําบุญตามอัธยาศัย	**

**สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง	คือ	ลานอธิฐาน	จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ	ทาน
สามารถนําดอกไมธูปเทียน	ไปไหว	เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ	ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและ
สิริมงคล	นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม	8	องค	หากใครเกิดวันไหนก็
ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน	จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต)**

นองแหงน้ี

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	(พิเศษ	!!!	เมนู	กุงเผา)

ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ	เมืองยางกุง	ประเทศพมา	เชื่อกันวาเป็นมหา
เจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน	8	เสน	หนังสือ	Guinness
Book	of	Records	ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแก
ที่สุดในโลก

หรือ	วัดเทพทันใจ	เป็นเจดียที่กอสรางขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่จะนําไป
บรรจุในพระเจดียชเวดากอง	เมื่อพระเกศาธาตุไดถูกอัญเชิญขึน้จากเรือไดนํา
มาประดิษฐานไวที่พระเจดียแหงน้ี	กอนองคพระเจดียไดถูกทําลายในระหวาง
สงครามโลกครั้งที่	2	และไดรับการบูรณะขึน้มาใหม	โดยที่ใตฐานพระเจดียมี
โครงสรางโปรง	ใหคนเดินเขาไปภายในได	ดานฝาผนังใตฐานพระเจดียไดนํา
ทองคําและของมีคาตางๆ	ที่พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายองคพระเจดีย
มาจัดแสดงไว

นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย	วิธี
การสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)	เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถ
นาก็ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวย	จากน้ันก็ใหเอาเงินจะ
เป็นดอลลา	บาท	หรือจาด	ก็ได	แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี	2	ใบ	ไหวขอพร
แลวดึกกลับมา	1	ใบ	เอามาเก็บรักษาไว	จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้
ของนัตโบโบยี	แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาที่ตั้งใจไว

เป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา	รักษาศีล	ไม
ยอมกินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต	ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกัน
มานานแลว	ตามความเชื่อ	เวลาที่จะขอพรกับทาน	จะตองกระซิบ	มีคนไดรับ
ผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมาแกบน	และบอกตอกัน	จนรายการไหวเทพ
กระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุกบริษทั

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ!!	ชาบูชิ	บุฟเฟต
	พักที่		Vintage	Luxury	Hotel	



เชา
นําทานเดินทางสู	เมืองสิเรียม	อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ	45	กิโลเมตร	(โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดิน

ทางประมาณ	1	ชม.)

อิสระทานชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็นเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ	ตั้งอยูริมแมน้ํายางกุง
ที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี
นําทานชมความสวยงามของ	เจดียกลางน้ํา	หรือ	พระเจดียเยเลพญา	เจดียจะตั้งตระหงานอยูบนเกาะ

กลางน้ําเป็นที่สักการะของชาวสิเรียมบริเวณทาเทียบเรือ
สมควรแกเวลานําทานกลับ	กรุงยางกุง
นําทานสักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี	หรือ	พระนอนตาหวาน	นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี

ความยาว	55	ฟุต	สูง	16	ฟุต	ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา	มีขนตาที่งดงาม	ชมพระบาทที่มีภาพ
มงคล	108	ประการ
เทีย่ง
นําทานนมัสการ	พระหินออน	ที่ใหญที่สุดในประเทศพมา
นําทานชม	ชางเผือก	เชือกงามที่สุดในพมาโดยชางทั้ง	3	ตัวน้ี	มีลักษณะเดน	คือ	มีลักษณะผิวพรรณเหลือง

ทองอราม	แมกระทั่งนัยตาของชางยังเป็นสีทอง	ถือวาเป็นชางที่หาชมไดยากที่สุดในเอเชีย	ซึ่งคนพมาเองตาม
เขามาชมและสักการะชางเผือกเหลาน้ี
นําทานชอปป้ิง	ณ	ตลาดโบโจกอองซาน	หรือ	ตลาดสกอต	เป็นตลาดเกาแกของชาวพมา	สรางขึน้โดยชาว

สกอตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	เป็นลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง
อิสระทานเลือกซื้อสินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิดอาทิ	เครื่องเงิน	ที่มีศิลปะผสมระหวาง

มอญกับพมาภาพวาด	งานแกะสลักจากไม	อัญมณี	หยก	ผาทอ	เสื้อผาสําเร็จรูป	แปงทานาคา	เป็นตน	(หากซื้อ
สิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย	ทุกครั้ง	เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ
หมายเหตุ:ตลาดสกอต	(Scot	Market)	ปิดทุกวันจันทร)
21.30	น.	เดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	แอรเอเซีย	(FD)	เที่ยวบินที่	FD258	(บริการอาหารคํ่าบน

เครื่อง	เฉพาะไฟลท	FD258)

23.15	น.	ถึง	สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ	และประทับใจในบริการ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยูตรงจุดบรรจบของแมน้ําหงสาและแมน้ํายางกุง	ซึ่งในอดีต
เมืองน้ีเป็นเมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส	ปัจจุบันเมืองสิเรียม
เป็นเมืองอุตสาหกรรม	ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกลั่นน้ํามันหรือไมก็
เป็นลูกจางในโรงเบียร	ประชากรสวนมากเป็นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย	เพราะ
ในสมัยที่พมาเป็นเมืองขึน้ของอังกฤษ	สิเรียมเป็นศูนยกลางของเมืองทาและยัง
เป็นแหลงผลิตอาหารสงสูกรุงยางกุง

หรือ	เจดียกลางน้ํา	ตามตํานานเลาวา	เจดียแหงน้ีสรางในสมัยมอญเรือง
อํานาจ	เมื่อราวพันกวาปีกอน	โดยพระสงฆรูปหน่ึงฝันวาที่แหงน้ีมีเจดีย
สวยงาม	แลวไดไปทูลกษตัริยในสมัยน้ันเพื่อขอใหสรางเจดียกลางน้ําแหงน้ี
และยังไดตั้งจิตอธิษฐานวา	ถาหากมีน้ําทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย
เจดียแหงน้ีสรางบนเกาะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมน้ํากวางใหญ	วา
กันวาหากมีงานพิธีจัดขึน้ที่น่ี	สามารถจุคนไดถึง	2	หมื่นคน



***บริการอาหารคํ่าบนเครื่อง	เฉพาะไฟลท	FD258***

สักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(Kyauk	Htatgyi	Buddha)	หรือ	พระนอน
ตาหวาน	นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว	55	ฟุต	สูง	16	ฟุต	ซึ่งเป็นพระ
ที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม	พระบาทมีภาพมงคล	108
ประการ

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!!	สลัดกุงมังกร	+	เป็ดปักกิ่ง

เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว	(White	jade	Buddha)	สรางจากหินหยกกอน
ใหญนํามาจากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

หรือ	ตลาดโบซกอองซาน	หรือ	ตลาดโบจก	ตลาดใหญและนาเที่ยวที่สุดในกรุง
ยางกุง	เดิมคือ	“สกอตมารเก็ต”	สรางโดยชาวสก็อต	ตลาดน้ีถือเป็นแหลง
รวบรวมสินคาจากทั่วประเทศ	ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญที่สุดของพมาซึ่งตลาดแหงน้ี
ทานสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิตรไดนานาชนิด

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือผลประโยชน	ตลอดจน

ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง	โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา
สําหรับ	ผูโดยสาร	ที่ไมไดถือ	PASSPORT	ไทย	หรือ	PASSPORT	ตางดาว	ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร

(VISA)	หรือ	การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง	ทางบริษทัฯ	ทัวร	จะไมรับผิดชอบในกรณี	ที่	ดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ
ขอสงวนสิทธิ	ราคาพิเศษ	สําหรับ	จํานวนผูเดินทาง	15	ทานขึน้ไป	ออกเดินทางไดแนนอน	ถาจํานวนผูเดินทาง	10-

14	ทาน	ทางบริษทัฯ	ออกเดินทาง	แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี	ไกดทองถิ่น	ที่พูดภาษา
ไทยไดเป็นอยางดี	คอยรับที่สนามบินพมา	และ	จะคอยบริการทุกทาน	ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเป็นอยางดี
แตถาตํ่ ากวา	10	ทาน	ทางบริษทั	ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปน้ัน

กรุณาวางเงินมัดจํา	ทานละ	5,000	บาท	หลังจากที่ไดทําการจอง	และที่น่ังจะถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลว
เทาน้ัน
ชําระคาทัวรทั้งหมด	14	วันกอนการเดินทาง

คาตัว๋เครื่องบิน	ไป-กลับ	กรุงเทพฯ	–	ยางกุง	–	กรุงเทพฯ	โดยสารการบิน	แอรเอเชีย
คาภาษีสนามบินพมา	และ	คาภาษีสนามบินไทย
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
คาที่พักระดับ	5	ดาว	Vintage	Luxury	Hotel	1	คืน	และ	3	ดาว	1	คืน	(โรงแรมที่พระธาตุอินทรแขวนมีแค	ระดับ	3

ดาว	Local	เทาน้ัน)

คาระวางน้ําหนัก	20	กิโลกรัม
คารถขึน้พระธาตุอินแขวน
คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง	ในกรณีที่	เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ	จะคุมครองเป็นจํานวนเงิน	1,000,000	บาท

(คุมครอง	ผูเอาประกันภัย	อายุระหวาง	15-75	ปี	ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ ากวา	15	ปี	หรือ	ระหวาง	75-85	ปี
คุมครอง	50	%	ของจํานวนเงินเอาประกันภัย	ทั้งน้ีขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม	/	สวนในกรณี	ผูเอาประกันภัยอายุ
สูงกวา	85	ปี	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคุมครอง)

ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และ	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ
ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น	3	USD/วัน,	พนักงานขับรถ	2	USD/วัน,	พนักงานโรงแรม,	รานอาหาร,	ทิปหัวหนาทัวรจาก

เมืองไทย	3	USD/วัน	มากหรือนอยขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นสําคัญ
คาใชจายสวนตัว	หรือ	คาใชจายอื่น	ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม



คาทําวีซาในกรณีเรงดวน	/	คาทําหนังสือเดินทางไทย	/	คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	8	เดือน	นับจากวันเดินทางและมีหนาที่เหลือไวประทับตราไม
นอยกวา	2	หนา

**	กรณี	ถือหนังสือเดินทางตางชาติ	โปรดสอบถาม	**

ในกรณีที่ผูโดยสาร	มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ	ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการ
จองไวกับทางบริษทัฯ	กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ	กอนการชําระเงินคาตัว๋ดังกลาว	ถาเกิดขอผิดพลาดทางบ
ริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา	บริษทัฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	ณ	วันน้ัน	ที่ไมสามารถ	คืนเงินได	(ตัวอยางเชน
คาตัว๋เครื่องบิน,	คาวีซา,	คามัดจําหองพัก	เป็นตน)	

ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัจะทําเรื่อง	ยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน	,	โรงแรม	และในทุกๆการใหบริการ	เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง	ทั้งน้ี	อาจจะตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินการ	ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด	หรือ	บางสวน	เพราะ	จะขึน้อยูกับการพิจารณา
และตัดสินใจ	ของ	สายการบิน	,	โรงแรม	และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ	เป็นสําคัญ


