


1
สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	พระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตยี	-	เจดียโบตะทาวน	-	เทพทันใจ/นัตโบโบ
ยี	-	เทพกระซิบ	หรือ	อะมาดอวเมีย๊ะ	-	พระมหาเจดียชเว
ดากอง

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

2
เมืองหงสาวดี	-	วัดไจคะวาย	-	พระเจดียชเวมอดอว	-	พระ
ราชวังบุเรงนอง	-	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	-	เมืองไจ
โท	-	แมน้ําสะโตง	-	คิมปูนแคมป	-	พระธาตุอินทรแขวน	-
เจดียไจป ุน

พักที่	Kyaikhto,	Mountain	Top
,	Yoyolae	Hotel	หรือ	Golden
Rock	Hotel

3 พระธาตุอินทรแขวน	-	คิมปูนแคมป	-	สนามบินมิงกาลา
ดง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

27	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

28	เม.ย.	61	-	30	เม.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

5	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

11	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿11,900 ฿11,500 ฿10,900 ฿3,000



ชวงเชา
11.30	น.	พรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	4	เคานเตอร	F	สายการบินบางกอกแอร

เวยBangkok	Airway	(PG)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
13.40	น.	ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน	PG	707	**	บริการอาหารรอนและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**
14.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลวถึง

ยางกุง
นําทานสักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(Kyauk	Htatgyi	Buddha)	หรือ	พระนอนตาหวาน	นมัสการ

พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว	55	ฟุต	สูง	16	ฟุต	ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล	108	ประการ	และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทยชม	เจดียโบตาทาวน	สราง
โดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย	8	รูป	ไดนํามาเมื่อ	2,000	ปีกอน	ในปี	2486

นําทานขอพร	นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย	

นําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน	เพื่อสักการะ	เทพกระซิบ	ซึง่มีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ะ”	ตาม
ตํานานกลาววา	นางเป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา	รักษาศีล	ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต	ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว
นําทานชมและนมัสการ	พระมหาเจดียชเวดากอง	(Shwedagon	Pagod))	พระเจดียทองคําคูบานคูเมือง

ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปี	เจดียทองแหงเมืองดากอง	หรือ	ตะเกิง	ชื่อเดิมของเมืองยางกุง	มหา
เจดียที่ใหญที่สุดในพมา	สถานทีแ่หงน้ีมี	ลานอธิษฐาน	จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอนออกรบ	ทานสามารถ
นําดอกไมธูปเทียน	ไปไหว	เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ	ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมี
และสิรมงคล	นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศรวม	8	องค	หาก
ใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน	จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต
วันเกิด	อาทิตย	จันทร	อังคาร	พุธ	พุธกลางคืน	พฤหัสบดี	ศุกร	เสาร

สัตวสัญลักษณ	ครุฑ	เสือ	สิงห	ชางมีงา	ชางไมมีงา	หนูหางยาว	หนูหางสั้นพญานาค
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
***	อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ	***

ชวงคํ่า
19.00	น.	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารชาบูชิ	บุฟเฟ ต	อรอยเต็มอิม่กับชาชูชิ	สุกี้หมอไฟแลซูชิ	ขาว

ป้ันสารพัดหนาในเครือโออิชิ	ทีบุ่กตลาดไปทีพ่มา	ปัจจุบันมีหลายสาขาในประเทศพมา
**นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรมหรูหราระดับ	4	ดาวทีเ่ขารวมโปรโมชัน่	โดยทางทัวรจะเป็นผูจัดลง

เลือกพักโรงแรมเทานัน้**
โรงแรมระดับ	4	ดาว	BEST	WESTERN	HOTEL	YANGON	4	STAR+หรือ	โรงแรมระดับ	4	ดาว

SUMMIT	PARKVIEW	HOTEL	4	STAR

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)	เพื่อขอสิง่ใดแลวสมตามความปราถนาก็	ใหเอา

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

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

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

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



ดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวย	หรือผลไมอื่นๆมาสักการะ	นัตโบโบยี	จะชอบมาก	จาก
นัน้ก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา	บาท	หรือจาด	ก็ได	(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็นคน
ไทย)	แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก	2	ใบ	ไหวขอพรแลวดึกกลับมา	1	ใบ	เอามาเก็บรักษาไว
จากนัน้ก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี	แคน้ีทานก็จะสมตามความปราถนาทีข่อไว

ซึง่การขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ	หามคนอื่นไดยิน	ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ี
กันมากเชนกัน	การบูชาเทพกระซิบ	บูชาดวยน้ํานม	ขาวตอก	ดอกไม	และผลไม

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองหงสาวดีหรือ	เมืองพะโค	(Bago)	ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมือง

มอญโบราณที่ยิ่งใหญ	และ	อายุมากกวา	400	ปี	อยูหางจากเมืองยางกุง	(ระยะทางประมาณ	80	กิโลเมตร)	ใช
เวลาเดินทางประมาณ	1.45	ชม.

นําทาน	ตักบาตรพระสงฆกวา	1,000	รูป	ทีว่ัดไจคะวาย	สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป	ศึกษาพระ
ไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก	ทานสามารถนําสมุด	ปากกา	ดินสอไปบริจาคทีว่ัดแหงน้ีได
นําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี	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
บริเวณยอดฉตัร	ที่ตกลงมาเมื่อปี	พ.ศ.	2473

นําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	และ	บัลลังกผึ้ง	(Kanbawza	Thardi	Palace)	ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณ
ปฏิสังขรณเมื่อปี	พ.ศ.2533	จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นที่
ประทับของ	พระเจาบุเรงนอง	ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเป็น	ผูชนะสิบทิศ	และเป็นที่ประทับของ	พระนาง
สุพรรณกัลยา	และ	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ครั้งตองตกเป็นเชลยศึก	เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา
แตปัจจุบัน	พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร	และถูกสรางจําลองพระราชวังและ
ตําหนักตางๆ	ขึน้มาใหม
ชวงบาย	

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	**เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว**
ชม	เจดียไจป ุน	(Kyaik	Pun	Buddha)	สรางในปี	1476	มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง	4	ทิศ	สูง	30

เมตร	ประกอบดวย	องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ)	กับพระพุทธเจา
ในอดีต	สามพระองคคือ	พระพุทธเจามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึน้โดยสตรีสี่พี่นองที่มีพุทธศรัทธา
สูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิตตอมา	1	ใน	4	สาวหนีไปแตงงานลือกันวาทําให
พระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวขึน้ทันที
นําทานนมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	(Shew	Thalyang	Buddha)	กราบนมัสการพระพุทธรูป

นอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ	ในปี	พ.ศ.2524	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ
และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา	องคพระยาว	55	เมตร	สูง	16	เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสน
เจาทัตจีที่ยางกุง	แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท	เป็นลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย
จากน้ัน	นําทานเดินทางสู	เมืองไจโท	แหงรัฐมอญ	ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขาม	ผานชม

แมน้ําสะโตง	สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร	ซึ่งในอดีตขณะที่	2	สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยก
ลับอโยธยา	ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่งนําทัพโดย	สุรกรรมาเป็นกองหนาพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง	ยก
ติดตามกองทัพไทยมา	กองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝ่ังแมน้ําสะโตง	ในขณะ	ที่ฝ ายไทยไดขามแมน้ําไปแลว
พระองคไดคอยปองกันมิใหขาศึกขามตามมาได
นําทานเดินทางสู	พระธาตุอินทรแขวน	ใชเวลาเดินทางประมาณ	45	นาที	ก็จะถึง	คิ้มปูนแคมป 	เพื่อ

ทําการเปลี่ยนเป็นรถทองถิ่น	เป็นรถบรรทุกหกลอ(เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึน้พระธาตุ
อินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางสักพักเพื่อเดินทางสูยอดเขา
พักที	่Kyaikhto,	Mountain	Top	,	Yoyolae	Hotel	หรือ	Golden	Rock	Hotel	เชิญทุกทานพักผอนตาม



อัธยาศัย
ชม	เจดียไจทีโย	หรือ	พระธาตุอินทรแขวน	Kyaikhtiyo	Pagoda	(Golden	Rock)	แปลวา	กอนหินทอง

อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	1,200	เมตร	ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ	สูงเพียง5.5	เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ	ที่ตั้ง
อยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม	แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก	เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท์ี่บรรจุอยู
ภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป	ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปีเกิด
ของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเป็น	พระธาตุปีเกิดของปีจอ	แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวง
สวรรค	โดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ	3	ครั้ง	ผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ
พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ	ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิดทององคพระธาตุ
อินทรแขวน	(เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ	สวนสุภาพสตรี	สามรถอธิฐาน	และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิด
แทนได)

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
ทานสามารถ	ขึ้นไปนมัสการหรือนัง่สมาธิทีพ่ระเจดียไดตลอดทัง้คืน	แตประตูเหล็กที่เปิดสําหรับสุภาพ

บุรุษ	จะเปิดถึงเวลา	22.00	น.	ควรเตรียมเสื้อกันหนาว	หรือกันลม	หรือผาหม	ผาพันคอ	เบาะรองน่ังเน่ืองจาก
บริเวณพื้นที่น้ันมีความเย็นมาก

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

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

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
นองแหงน้ี

	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

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
	พักที่	Kyaikhto,	Mountain	Top	,	Yoyolae	Hotel	หรือ	Golden	Rock	Hotel



ทานจะไดนมัสการ	ณ	จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ	์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่
หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล	ซึง่เปรียบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิง่ขึ้นไป

ชวงเชา	-	บาย	
05.00	น.	อรุณสวัสดิย์ามเชา	อิสระตามอัธยาศัย	สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน	กิจกรรมน้ีไมได

บังคับนะคะ	สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารประมาณ	3,000	จาต
ดอกไมธูปเทียน	ประมาณ	300–500	จาต	

06.30	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
07.30	น.	เดินทางกลับเปลี่ยนน่ังรถถึงคิมปุนแคมป	เปลี่ยนเป็นรถโคชปรับอากาศ	เดินทางเขาสูเมืองยางกุง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร
สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาติ	มิงกาลาดง
15.20	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินบางกอกแอรเวย	เทีย่วบินที	่PG	708**	บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**
17.15	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ........พรอมความประทับใจมิรูลืม

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
เทีย่วบิน	,	ราคาและรายการทองเทีย่ว	สามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผล

ประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทอง

เที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและ
ไมสามารถเดินทางได	)
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ

จลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ	(ซึ่งลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว	ซึ่งไมไดเกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับ
ผิดชอบของบริษทัทัวร)
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทาน

อาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด	กอน
เดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก

ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวใน

รายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม

สามารถเปลี่ยนชื่อได
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบ

ริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด
กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง

ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flight	จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน

เอง	**

กรุณาจองทัวรลวงหนา	กอนการเดินทาง	พรอมชําระเงินเต็มจํานวนทันที	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่นพิ
เศษ	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ	(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	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	ผูชวยคนขับรถ	ใน	อัตราวันละ	150	บาท/วัน/คน	(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ

ประเทศคะ)
คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิปคะ)

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต	12-21	เมษายน	2560
ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ดปักกิ่ง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ	โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยน
เป็นรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิดใหแทน

ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด	ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น

	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด
	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น


