


1
สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	ตลาดโบโอ
อองซานหรือตลาดสกอต	-	สิเรียม	-	เจดียเยเลพญา	-
เจดียโบตะทาวน	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-	เทพกระซิบ
หรือ	อะมาดอวเมีย๊ะ

				โรงแรมระดับ	4	ดาว		BEST
WESTERN	HOTEL	YANGON
4	STAR+					หรือ	โรงแรมระดับ
4	ดาว		SUMMIT	PARKVIEW
HOTEL	4	STAR

2
เมืองหงสาวดี	-	พระเจดียชเวมอดอว	-	วัดไจคะวาย	-	เจ
ดียไจป ุน	-	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	-	พระราชวัง
บุเรงนอง	-	วัดมหาเจดีย	-	วัดไจกะเลาะ	-	พระมหาเจ
ดียชเวดากอง

โรงแรมระดับ	4	ดาว		BEST
WESTERN	HOTEL	YANGON
4	STAR+หรือ	โรงแรมระดับ	4
ดาว		SUMMIT	PARKVIEW
HOTEL	4	STAR

3 พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	-	สนามบินมิงกาลาดง	-
สนามบินดอนเมือง

27	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

2	มิ.ย.	61	-	4	มิ.ย.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿7,999 ฿3,000

9	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿7,999 ฿3,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿7,999 ฿3,000

16	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿7,999 ฿3,000

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿7,999 ฿3,000

23	มิ.ย.	61	-	25	มิ.ย.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿7,999 ฿3,500

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿7,999 ฿3,000

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿7,999 ฿3,000



ชวงเชา
08.30	น.	พรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	เคาทเตอรสายการบินนกแอร	ประตู

6	Nok	Air	(DD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
10.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน	DD	4234	**	มีบริการอาหารวางบนเครื่องคะ	**
11.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว

(เวลาทองถิน่ทีเ่มียนมาร	ชากวาประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)

ชวงเทีย่ง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเที่ยวชม	ตลาดโบโจก	อองซาน	(Bogyoke	Aung	San)	หรือ	ตลาดสกอต	(Scot	Market)	เป็น

ตลาดเกาแกของชาวพมา	สรางขึน้โดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	เป็นลักษณะอาคารเรียง
ตอกันหลายหลัง	สินคาที่จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด	เชน	เครื่องเงิน	ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญ
กับพมาภาพวาด	งานแกะสลักจากไม	อัญมณี	หยก	ผาทอ	เสื้อผาสําเร็จรูป	แปงทานาคา	เป็นตน	(หากซื้อสิ้น
คาหรืออัญมณีทีมี่ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย	ทุกครัง้	เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากร
ตรวจ)
นําทานเดินทางสู	เมืองสิเรียม	(Thanlyin)	ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ45	กิโลเมตรเมื่อ	เดินทางถึงสิเรียม

ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง	ซึ่งเมืองน้ีเคยเป็นเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ	ตั้งแตในสมัย	นาย
พลฟิลิป	เดอ	บริโต	ยี	นิโคเต	จนมาสิ้นสุดเมื่อปี	พ.ศ.	2156	รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาทานจะเห็น
เศษซากกําแพงสไตล	ลูซิตา	เนียนบาโรก	(Lusitanian	Baroque	)	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิ
ระวดี
นําทานน่ังเรือแจว	ชม	พระเจดียเยเลพญา(Kyaik	Hwaw	Wun	Pagoda)	พระปางมารวิชัยอันงดงามบน

เกาะกลางน้ําอายุนับพันปี	เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม	เกาะน้ีไมวาน้ําจะขึน้สักเทาไหรก็ไมมีวันน้ําทวมได	ที่
บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ	นําทานไหวสักการะเพื่อขอพร	พระจกบาตร	หรือพระอุปคุป	ทีเ่ป็นทีน่ับถือ
ของชาวพมา	สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว	ขนาดใหญนับรอยๆ	ตัวทีว่ายวนเวียนใหเห็นครีบ
หลังทีโ่ผลเหนือผิวน้ํา	จากน้ันนําทานเดินทางกลับยางกุง
ชม	เจดียโบตาทาวน	สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย	8	รูป	ไดนํามาเมื่อ

2,000	ปีกอน	ในปี	2486	เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอีก	2	องค	และพบพระพุทธรูปทอง
นําทานขอพร	นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย
นําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ	เทพกระซิบซึ่งมีนามวา	“อะมาดอวเมีย๊ะ”ตาม

ตํานานกลาววานางเป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา	รักษาศีล	ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต	ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว	ซึง่การขอพรเทพกระซิบตอง
ไปกระซิบเบาๆ	หามคนอื่นไดยิน	ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบูชาเทพ
กระซิบ	บูชาดวยน้ํานม	ขาวตอก	ดอกไม	และผลไม

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	**	เมนูพิเศษ	สลัดกุงมังกร	เป็ดปักกิง่	**
โรงแรมระดับ	4	ดาว	BEST	WESTERN	HOTEL	YANGON	4	STAR+

หรือ	โรงแรมระดับ	4	ดาว	SUMMIT	PARKVIEW	HOTEL	4	STAR



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

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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



มีบริการอาหารวางบนเครื่องคะ
เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร	ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง
หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย	ทุกครั้ง	เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากร

ตรวจ
วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็	ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดย

เฉพาะมะพราวออน	กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ	นัตโบโบยี	จะชอบมาก	จากน้ัน	ก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา
บาท	หรือจาด	ก็ได	(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็นคนไทย)	แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก	2
ใบ	ไหวขอพรแลวดึกกลับมา	1	ใบ	เอามาเก็บรักษาไว	จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี	แคน้ี
ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	**	เมนูพิเศษ	สลัดกุงมังกร	เป็ดปักกิ่ง	**
					โรงแรมระดับ	4	ดาว		BEST	WESTERN	HOTEL	YANGON	4	STAR+					หรือ	โรงแรมระดับ	4	ดาว	

SUMMIT	PARKVIEW	HOTEL	4	STAR

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองหงสาวดี	หรือ	เมืองพะโค	(Bago)	ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมือง

มอญโบราณที่ยิ่งใหญ	และ	อายุมากกวา	400	ปี	อยูหางจากเมืองยางกุง	(ระยะทางประมาณ	80	กิโลเมตร)
นําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลาง	เมืองหงสาวดี	เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น	1	ใน	5	มหา	บูชา

สถานสิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา	เจดียชเวมอดอร	หรือ	พระธาตุมุเตา	(Shwe	Mordore)ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจา
นําทานนมัสการ	ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดที่ศักดิส์ิทธิม์าก	ซึ่งเจดียน้ี	สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช	ของไทย	เคยมาสักการะ	เจดียองคน้ีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของ
มอญไดอยางกลมกลืน	พระเจดียสูง	377	ฟุต	สูงกวา	พระเจดียชเวดากอง	51	ฟุต	มีจุดอธิษฐานที่ศักดิส์ิทธิอ์ยูตรง
บริเวณยอดฉตัรที่ตกลงมาเมื่อปี	พ.ศ.	2473
ทานจะไดนมัสการ	ณจุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ	์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคทีห่ัก

ลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึง่เปรียบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรือง
นําทานตักบาตรพระสงฆกวา	1,000	รูป	ทีว่ัดไจคะวาย	สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป	ศึกษาพระ

ไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก	ทานสามารถนําสมุด	ปากกา	ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได

ชวงเทีย่ง



บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว	**

ชวงบาย
นําชม	เจดียไจป ุน	(Kyaik	Pun	Buddha)	สรางในปี	1476	มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง	4	ทิศ	สูง

30	เมตร	ประกอบดวย	องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา	(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ)	กับ
พระพุทธเจาในอดีต	สามพระองคคือ	พระพุทธเจามหากัสสปะ	(ทิศตะวันตก)	เลากันวาสรางขึน้โดยสตรีสี่พี่นองที่
มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตย	สาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต	ตอมา	1	ใน	4	สาวหนีไปแตงงาน	รํ่ า
ลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวขึน้ทันที
นมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	(Shew	Thalyang	Buddha)	กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มี

พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ	ในปี	พ.ศ.2524	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเป็น
พระนอนที่งดงามที่สุดของพมา	องคพระยาว	55	เมตร	สูง	16	เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจี
ที่ยางกุง	แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท	เป็นลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย
นําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	และ	บัลลังกผึ้ง	(Kanbawza	Thardi	Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณ

ปฏิสังขรณเมื่อปี	พ.ศ.2533	จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นที่
ประทับของ	พระเจาบุเรงนอง	ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเป็น	ผูชนะสิบทิศ
ไดเวลาสมควร	นําทานเดินทางกลับเขาสู	เมืองยางกุง
นําทานแวะสักการะ	วัดมหาเจดีย	Mahazedi	Pagoda	เจดียที่สรางขึน้เพื่อประดิษฐานที่ระลึกฟัน

พระพุทธเจาที่อัญเชิญมาจากศรีลังกา	สรางขึน้ในปี	1560	โดยกษตัริย	Bayinnaung	ของราชวงศ	Taungoo
Bayinnaung	จากเจดียเดินมาจุดอธิษฐานของพระเจาบุเรงนองที่จะมาขอพรกอนไปทําศึกทุกครั้ง
ระหวางทาง	นําทานแวะสักการะ	สถูปพระสุพรรณกัลยา	ณ	วัดไจกะเลาะ	วัดแหงน้ีเชื่อกันวาเป็นสถานที่

ที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา	โดยมีซุมรูปป้ันของพระนางเป็นรูปสักการะดวยเรื่องราวของพระนางไดเลือน
หายไปตามกาลเวลานับ	400	ปี	เชื่อกันวาหลวงป ูโงน	ไดมาทําพิธีปลดปลอยดวงวิญญาณพระสุพรรณกัลยาและ
เหลานายทหารไทยที่ถูกจองจําตั้งแตครั้งเสียกรุงครั้งที่สอง	(เชิญรวมระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของ
บรรพกษตัรีและนักรบไทยที่เสียสละพระองคเป็นตัวประกันเพื่อความสงบสุขของบานเมือง	รวมสวดมนตอุทิศ
กุศลใหดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต
นําทานชม	และนมัสการ	พระมหาเจดียชเวดากอง	(Shwedagon	Pagod)	พระเจดียทองคําคูบานคูเมือง

ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปี	เจดียทองแหงเมืองดากอง	หรือ	ตะเกิง	ชื่อเดิมของเมืองยางกุง	มหา
เจดียที่ใหญที่สุดในพมา
สถานที่แหงน้ีมี	ลานอธิษฐาน	จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ	ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน	ไปไหว	เพื่อ

ขอพรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ	ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคล	นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม	8	องค	หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน	จะ
เป็นสิริมงคลแกชีวิต

ชวงคํ่า
19.00	น.	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารชาบูชิ	บุฟเฟ ต	อรอยเต็มอิ่มกับชาชูชิ	สุกี้หมอไฟและซูชิขาวป้ัน

สารพัดหนาในเครือโออิชิ.	ที่บุกตลาดไปที่พมา	ปัจจุบันมีหลายสาขาในประเทศพมา
*นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรมหรูหราระดับ	4	ดาว	**	โรงแรมระดับ	4	ดาว	BEST	WESTERN	HOTEL

YANGON	4	STAR+

หรือ	โรงแรมระดับ	4	ดาว	SUMMIT	PARKVIEW	HOTEL	4	STAR

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง



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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว	**

มีอายุราว	500	กวาปี	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ	4	องคหันพระ
พักตรไปทุกทิศทาง	เหตุผลที่ตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็	เพราะแทนความ
หมายถึงพระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

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

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

สักการะ	วัดมหาเจดีย	Mahazedi	Pagoda	เจดียที่สรางขึน้เพื่อประดิษฐาน	ที่
ระลึกฟันพระพุทธเจาที่อัญเชิญมาจากศรีลังกา	สรางขึน้ในปี	1560	โดยกษตัริย
Bayinnaung	ของราชวงศ	Taungoo	Bayinnaung	จากเจดียเดินมาจุดอธิษฐาน
ของพระเจาบุเรงนองที่จะมาขอพรกอนไปทําศึกทุกครั้ง	จุดน้ีแหละที่ขบวนทัพ
ของพระเจาบุเรงนองมาขอพรใหไดชัยชนะในการออกศึกทุกครั้ง	จนกลายเป็น
ผูชนะ	10	ทิศในที่สุด



**ที่พัก	โรงแรมหรูหราระดับ	4	ดาวที่เขารวมโปรโมชั่น	โดยทางทัวรจะเป็นผูจัดลงเลือกพักโรงแรม	ซึ่งจะเป็น
2	โรงแรมน้ีเทาน้ัน**
คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง
วันทามิ	อุตตมะ	ชมพู	วระฐาเน	สิงกุตตะเร	มะโนลัมเม	สัตตัง	สะรัตนะ
ปฐมัง	กกุสันธัง	สุวรรณะ	ตันตัง	ธาตุโย	ธัสสะติ	ทุติยัง	โกนาคะมะนัง	ธัมมะ	การะนัง	ธาตุโย
ธัสสะติ	ตติยัง	กัสสปัง	พุทธจีวะรัง	ธาตุโย	ธัสสะติ	จตุกัง	โคตะมัง	อัตถะเกศา	ธาตุโย	ธัสสะติ
อหัง	วันทามิ	ตุระโต	อหัง	วันทามิ	ธาตุโย	อหัง	วันทามิ	สัพพะทา	อหัง	วันทามิ	สิระสา

วัดแหงน้ีเชื่อกันวาเป็นสถานที่	ที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา	โดยมีซุมรูปป้ัน
ของพระนางเป็นรูปสักการะดวยเรื่องราว	ของพระนางไดเลือนหายไปตามกาล
เวลานับ	400	ปี	เชื่อกันวาหลวงป ูโงน	ไดมาทําพิธีปลดปลอยดวงวิญญาณพระ
สุพรรณกัลยาและเหลานายทหารไทยที่ถูกจองจําตั้งแตครั้งเสีย	กรุงครั้งที่สอง
(เชิญรวมระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของบรรพกษตัรีและนักรบไทยที่
เสียสละพระองคเป็นตัวประกันเพื่อความสงบสุขของบานเมือง	รวมสวดมนต
อุทิศกุศลให	ดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารชาบูชิ	บุฟเฟต
	โรงแรมระดับ	4	ดาว		BEST	WESTERN	HOTEL	YANGON	4	STAR+หรือ	โรงแรมระดับ	4	ดาว		SUMMIT

PARKVIEW	HOTEL	4	STAR

ชวงเชา	-	บาย	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
สักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(Kyauk	Htatgyi	Buddha)	หรือ	พระนอนตาหวาน	นมัสการพระพุทธ

รูปนอนที่มีความยาว	55	ฟุต	สูง	16	ฟุต	ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม	พระบาทมี
ภาพมงคล	108	ประการ
สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
12.00	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD	4235
13.45	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจมิรูลืม

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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



เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

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



1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	เที่ยวบิน	,	ราคาและรายการทองเที่ยว	สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเป็นสําคัญ
3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)
4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ

จลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว	ซึ่งไมไดเกิด

จากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัทัวร)
6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม

ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา

งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง**

กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาท
สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	(ชวง

เทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21	วัน)

-	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋
-	ที่พักโรงแรมตามรายการ	2	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
-	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
-	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
-	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
-	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ
-	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน	1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
-	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้กอนวันเดินทาง)
-	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ

-	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%



-	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
-	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได

ระบุไวในรายการ
-	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ
-	คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร1ทาน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ)
คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)	

ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง	ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา	ผานทา
อากาศยานนานาชาติ	และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึง	เป็นระยะเวลาไมเกิน	14	วัน	ซึ่งจะมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่	11	สิงหาคม	2558	ทั้งน้ี	หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก	ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคา
วีซาเพิ่มอีกทานละ	1,000	บาท	**
PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต	12-21	เมษายน	2560	ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง
+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ	โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเป็นรานอาหารอื่นและ
สถานที่เที่ยวอื่นที่เปิดใหแทนคะ

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
3.	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ

เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี
5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม

ครบตามจํานวนที่บริษทัฯ	กําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย


