


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	เมืองหงสาวดี	-	วัดไจ
คะวาย	-	พระเจดียชเวมอดอว	-	พระราชวังบุเรงนอง	-	พระพุทธไส
ยาสนชเวตาเลียว	-	พระมหาเจดียชเวดากอง

พักที่	NOVOTEL
YANGON	HOTEL	/
CHATRIUM	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

2 สิเรียม	-	เจดียเยเลพญา	-	ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต	-
เจดียโบตะทาวน	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-	เทพกระซิบ	หรือ	อะมาด
อวเมีย๊ะ

พักที่	NOVOTEL
YANGON	HOTEL	/
CHATRIUM	HOTEL
หรือเทียบเทาระดับ
เดียวกัน

3 พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	-	เจดียงาทัตจี	-	วัดพระหินออน	หรือ	วัด
ตอจี	-	ปางชางเผือก	-	วัดพระบารมี	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	สนาม
บินดอนเมือง

8	ก.ย.	60	-	10	ก.ย.	60 13,900	บาท 13,900	บาท 13,900	บาท 5,000	บาท



ชวงเชา
04.00	น.	คณะพรอมกันที	่สนามบินดอนเมือง	บริเวณอาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ

อาคาร	1ชัน้	3	ประตู	3	เคานเตอรสายการบิน	AIR	ASIA	(FD)	เจาหนาทีค่อยตอนรับและอํานวยความ
สะดวกใหกับทุกทาน

07.15	น.	บินลัดฟ า	สู	กรุงยางกุง	ประเทศพมา	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	เทีย่วบินที	่FD251

08.00	น.	ถึง	สนามบิน	มิงกาลาดง	กรุงยางกุง	(เวลาทีป่ระเทศพมาชากวาประเทศไทย	30	นาที)
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	นําทานเดินทางสู	ตัวเมือง	หงสาวดี	(BAGO)	ซึ่งอยูหางจากยางกุง

ประมาณ	80	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	
นําทานเดินทางตอเพื่อไปยัง	วัดไจคะวาย	เพื่อทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภิกษุ	สามเณร	จํานวน	1,200	รูป	ที่

น้ีเราจะใสบาตรขาวสวยเพียงอยางเดียว	สําหรับอาหารทางชาวบานจะจัดเตรียมไวตางหาก	(หรือถาตองการ
ถวายสิ่งอื่นๆ	ก็สามารถนําไปไดตามกําลังศรัทธา)	จากน้ันนําทานเดินทางตอ	ดวยความอิ่มบุญและอิ่มใจ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกุงแมน้ําเผาคนละ1ตัว

ชวงบาย	
นําทานนมัสการ	เจดียชเวมอดอว	คนไทยนิยมเรียกวา	พระมหาเจดียมุเตา	เป็นเจดียใหญคูบานคูเมืองที่

สูงที่สุดของหงสาวดี	นับวาเป็น	1ใน5	สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา	ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา	ซึ่งใน
สมัยกอนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิส์ิทธิ	์กอนออกศึกของบูรพกษตัริย	ไมวาจะเป็นกษตัริยมอญหรือพมา	รวม
ทั้งพระเจาบุเรงนองดวย	และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา	ทรงประทับอยูใน
หงสาวดี	ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี)
จากนัน้นําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	(KanbawzaThardi	Palace)	ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณ

ปฏิสังขรณเมื่อปี	พ.ศ.2533	จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นที่
ประทับของ	พระเจาบุเรงนอง	ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเป็น	ผูชนะสิบทิศ	แตปัจจุบัน	พระราชวังแหงน้ีได
เหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร	และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ	ขึน้มาใหมโดยอางอิง
จากพงศาวดาร
นําทาน	นมัสการพระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	(พระนอนยิ้มหวาน)	เป็นพระนอนที่งดงามที่สุด	ของ

เมืองหงสาวดี	อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก	อาทิ	ไมแกะสลัก	ผาปักพื้นเมือง	ผาพื้นเมือง
จากนัน้นําทานเดินทางกลับสู	เมืองยางกุง	แลวนําทานชม	มหาเจดียชเวดากอง	พระมหาเจดียคูบาน

คูเมืองพมา	ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ	เมืองยางกุง	เชื่อกันวาเป็นมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาจํานวน	8	เสน	บนยอดสุดของพระเจดีย	มีเพชรอยู	5,448	เม็ด	โดยเฉพาะชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ด
ใหญอยู	72	กระรัต	และทับทิม	2,317	เม็ด	ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมาและชาวตางชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและ
นมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูสุดพิเศษ	ซุปเปอรซีฟ ูด
เขาสูทีพ่ัก	NOVOTEL	YANGON	HOTEL	/	CHATRIUM	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษกุงแมน้ําเผาคนละ1ตัว

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

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



สิง่ทีท่างวัดไจคะวายตองการขณะน้ีคือ	ถวย	ชาม	สําหรับใสอาหาร	สมุด	และ	เครื่องเขียน	สําหรับ
การศึกษาของ	ภิกษุ	สามเณร
สถานทีส่ําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง	คือ	ลานอธิฐาน	จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอนออกรบ

ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน	ไปไหว	เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ	ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสรางบารมีและสิริมงคล	นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ
รวม	8	องค	หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน	จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต

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

วันเกิด	สัตวสัญลักษณ
อาทิตย	ครุฑ
จันทร	เสือ
อังคาร	สิงห
พุธ	ชางมีงา
พุธกลางคืน	ชางไมมีงา
พฤหัสบดี	หนูหางยาว
ศุกร	หนูหางสัน้
เสาร	พญานาค

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูสุดพิเศษ	ซุปเปอรซีฟ ูด
	พักที่	NOVOTEL	YANGON	HOTEL	/	CHATRIUM	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองสิเรียม	(Thanlyin)	ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ	45	กิโลเมตร	เมื่อเดินทางถึงสิ

เรียม	ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง	ซึ่งเมืองน้ีเคยเป็นเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ	ตั้งอยูริมฝ่ัง
แมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี
นําทานชม	พระเจดียเยเลพญา	(Kyaik	Hwaw	Wun	Pagoda)	บนเกาะกลางน้ําอายุนับพันปี	เป็นที่สักกา

ระของชาวสิเรียม	ที่บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ	สามหารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญนับรอย	ๆ	ตัวที่
วายวนเวียนใหเห็นครีบหลังที่โผลเหนือผิวน้ํา	เสร็จแลวเดินทางกลับยางกุง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทาน	ชอปป้ิงตลาดสก็อต	ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญที่สุดของพมา	มีสินคาของที่ระลึกมากมาย	อาทิ	อัญมณี



ทับทิม	ไพลิน	หยก	ไขมุก	เครื่องเงิน	เครื่องหวาย	งานฝีมือ	เชน	ผาปูโตะ	ผาโสรง
จากนัน้นําชม	พระเจดียโบตะทาวน	ซึ่งเป็นเจดียที่สรางขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่นําไปบรรจุใน	พระ

เจดียชเวดากอง	เมื่อพระเกศาธาตุได	ถูกอัญเชิญขึน้จากเรือ	ไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงน้ี
โดยอัญเชิญ	พระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคนไดเขามากราบไหวมองเห็นไดชัดเจน	สวนผนังใตฐานเจดีย	ได
นําทองคําและของมีคาตาง	ๆ	ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระเจดีย	มาจัดแสดงไว
นําทานสักการะขอพรจาก	“เทพทันใจ”	(นัตโบโบยี)	ซึ่งชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอ

พร	ดวยเชื่อวาอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา	
จากนัน้นําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน	เพื่อสักการะ	เทพกระซิบซึง่มีนามวา“อะมาดอวเมี ๊

ยะ”ตามตํานานกลาววา	นางเป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล	ไมยอม
กินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว	ซึง่การขอพรเทพ
กระซิบตองไปกระซิบเบาๆ	หามคนอื่นไดยิน	ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการ
บูชาเทพกระซิบ	บูชาดวยน้ํานม	ขาวตอก	ดอกไม	และผลไม

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
เขาสูทีพ่ัก	NOVOTEL	YANGON	HOTEL	/	CHATRIUM	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	NOVOTEL	YANGON	HOTEL	/	CHATRIUM	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับเดียวกัน

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากนัน้นําทานชม	เจดียเจาทัตจี	หรือ	พระนอนตาหวาน	ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด	มีขนตาที่

งดงาม	พระบาทมีภาพมงคล	108	ประการ	และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน	เป็นศิลปะพมาที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค	70	เมตร
แลวนําทานชม	วัดงาทัตจี	Nga	Htat	Gyi	Pagoda	วัดน้ีมีพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น

ทรงเครื่องกษตัริย	เป็นพระที่สวยแปลกดูอลังการดีคะ	จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูปพระพุธประวัติที่
เป็นภาพวาด	และปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ	ใกลๆมีระฆังใบใหญมากคะเราเอาศรีษะกมลงไปดูขางใน
ระฆังเขียนภาษาพมาเต็มเลยอานมิออกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
สักการะ	พระหินออน	(เจาดอจี)	ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่	แกะสลักจากหินออนที่มีขนาดใหญที่สุดในพมามีน้ํา

หนักถึง	60	ตัน	สูง	37	ฟุต	แกะสลักโดยชางชาวเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งถือวาเป็นชางฝีมือดีที่สุดของพมา	
นําชม	ชางเผือก	ที่เป็นชางคูบานคูเมืองของพมามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจํานวน	3	เชือก	ตองตามคชลักษณะ

ของชางเผือกทุกประการ	แลว
จากนัน้นําทานเดินทางสู	วัดบารมี	ใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา	ที่เชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง	ดวยองค

พระเกศาธาตุน้ีเมื่อนํามาวางบนมือ	จะสามารถเคลื่อนไหวไดอีกทั้งวัดน้ียังไดชื่อวาเป็นที่เก็บองคพระบรม
สารีริกธาตุไวมากที่สุดดวยไมวาจะเป็นของพระโมคาลา	พระสารีบุตร	และองคพระอรหันตตาง	ๆ	พรอมรับพระ
ธาตุเพื่อนํากลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลฟรี!!
สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
17.35	น.	บินลัดฟ ากลับสูกรุงเทพ	ฯ	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	เทีย่วบินที	่FD254

19.25	น.	ถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

วัดน้ีตั้งอยูฝ่ังตรงขามเยื้องๆพระตาหวานเป็นอีกวัดที่นาสนใจ	ความนาสนใจ
ของวัดน้ีคือพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น	ทรงเครื่องกษตัริย
เป็นพระที่สวยแปลกดูอลังการดีคะ	จากหนาพระไปทางขวาดานขางน้ีจะมีรูป
พระพุทธประวัติที่เป็นภาพวาด	และปูนป้ันลอยตัวเหมือนภาพสามมิติ	ใกลๆมี
ระฆังใบใหญมากคะเราเอาศรีษะกมลงไปดูขางในระฆังเขียนภาษาพมา

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว	(White	jade	Buddha)	สรางจากหินหยกกอน
ใหญนํามาจากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

ซึ่งในประเทศไทยไมมีใหเห็นแลวในปัจจุบัน	ในประเทศพมาเองป าเขาอุดม
สมบูรณ	และยังมีชางเผือกใหไดชม	ไดเห็นกันอยูและ	ชางเผือกน้ันตองตรง
ตาม	คชลักษณะ	5	ประการ	คือ	1.	งาอุมบาตร	2.	ผิวเปลือกมะนาว	3.	หลังโคง
เหมือนคันธนู	4.	หางผู	5.	เล็บขาว

นําทานสู	วัดพระบารมี	หรือ	วัดบารมี	วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจา	ที่เชื่อ
วายังมีชีวิตอยูจริง	ดวยองคพระเกศาธาตุน้ีเมื่อนามาวางบนมือจะสามารถ
เคลื่อนไหวได	อีกทั้งไดชื่อวาเป็นที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไวมากที่สุดดวย
ไมวาจะเป็นของพระโมคาลา	พระสารีบุตร	และองคพระอรหันตตางๆ	เชิญสัก
การะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจากัสสปะ	ซึ่งเป็นพระพุทธเจา
องคที่สามในกัปปน้ี	พรอมชมความอัศจรรยของพระเกศาธาตุน้ีดวยพุทธานุ
ภาพทรงขยับพระองคไป-มาไดทั้งในนาและบนบก	และเป็นพิพิธภัณฑพระธาตุ
ใหญที่สุดในพมา

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง



กรณีเดินทางเดือนตุลาคม	2560	สายการบินมีการปรับเปลีย่นเทีย่วบิน
21.40	น.	ออกเดินทางจากกรุงยางกุง	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบิน	AIR	ASIA	เทีย่วบินที	่FD258	(ใช

ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	1.20	ชัว่โมง)

23.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินดอนเมือง	โดยสวัสดิภาพ

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



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวร	และเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
2.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
3.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
4.	กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือผลประโยชน	ตลอด

จนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเป็นสําคัญ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง	โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและ

พมา
6.	ขอสงวนสิทธิ	จํานวนผูเดินทาง	10	ทานขึ้นไป	ออกเดินทางไดแนนอน	ถาจํานวนผูเดินทางตํ่ากวา	8

ทาน	ทางบริษทัฯ	ออกเดินทาง	แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี	ไกดทองถิน่	ที่
พูดภาษาไทยไดเป็นอยางดี	คอยรับทีส่นามบินพมา	และ	จะคอยบริการทุกทาน	ตลอดการเดินทางที่
ประเทศพมาเป็นอยางดี	แตถาตํ่ากวา	8	ทาน	ทางบริษทั	ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนัน้	แต
จะแจงใหทราบกอนลวงหนา	5	วัน	ในกรณีน้ีบริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ

กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทาง	และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	พรอมกับเตรียม
เอกสารสงใหเรียบรอย	ภายใน	2-3	วัน	หลังจากทําการจองแลว
การชําระคาทัวรสวนทีเ่หลือทางบริษทัฯ	จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	ทานควรจัดเตรียมคา

ทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนด	เน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบิน	มิฉะน้ันจะ
ถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	ไป-กลับ	ชั้นประหยัด	กรุงเทพฯ	–	ยางกุง	–	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	Air	Asia	(FD)

2.	คาภาษีสนามบินพมา	และ	คาภาษีสนามบินไทย
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาที่พักระดับ	5	ดาว	2	คืน
5.	คาระวางน้ําหนัก	20	กิโลกรัม
6.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
7.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
8.	อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
9.	ประกันภัยในการเดินทาง	ในกรณีที่	เสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ	จะคุมครองเป็นจํานวนเงิน	1,000,000	บาท	คา

รักษาพยาบาล	500,000	บาท	(คุมครอง	ผูเอาประกันภัย	อายุระหวาง	6-75	ปี	ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุตํ่ ากวา	6
ปี	หรือ	ระหวาง	75-85	ปี	คุมครอง	50	%	ของจํานวนเงินเอาประกันภัย	ทั้งน้ีขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม	/	สวนใน
กรณี	ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา	85	ปี	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคุมครอง)	วงเงินคุมครองอาหารเป็นพิษ
(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา	**อาหารเป็นพิษเทานัน้**)

1.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และ	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
2.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
3.	คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ
4.	ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น,	พนักงานขับรถ,	พนักงานโรงแรม,	รานอาหาร	600	บาท	/	ลูกคา	1	ทาน	(สวนหัวหนาทัวร

จากเมืองไทย	มากหรือนอยขึน้อยูกับความพอใจของลูกคาเป็นสําคัญ)

5.	คาใชจายสวนตัว	หรือ	คาใชจายอื่น	ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม



6.	คาทําวีซาในกรณีเรงดวน	/	คาทําหนังสือเดินทางไทย	/	คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
7.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
8.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา

สําหรับ	ผูโดยสาร	ทีไ่มไดถือ	PASSPORT	ไทย	หรือ	PASSPORT	ตางดาว	ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่อง
เอกสาร	(VISA)	หรือ	การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง	ทางบริษทัฯ	ทัวร	จะไมรับผิดชอบในกรณี	ที่
ดานตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	8	เดือน

รายการทองเทีย่วน้ีอาจเปลีย่นแปลง	หรือสลับสับเปลีย่นกันไดตามความเหมาะสม	โดยอยูใน
ดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิน่ในครัง้นัน้	ๆ	โดยจะยึดถือประโยชนของทานเป็น
สําคัญและขึ้นอยูกับสภาพการณปัจจุบัน
หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ	นัง่รถเข็น	(Wheelchair),	เด็ก,	ผูสูงอายุ,	มีโรคประจําตัว

หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชัว่โมงติดตอกัน	ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมี
ความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	8	เดือน	นับจากวันเดินทาง	และมีหนาทีเ่หลือไว

ประทับตราไมนอยกวา	2	หนา	**	กรณี	ถือหนังสือเดินทางตางชาติ	โปรดสอบถาม	**

ในกรณีทีผู่โดยสาร	มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ	ทีเ่กีย่วของกับวันเดินทางที่
ทานไดทําการจองไวกับทางบริษทัฯ	กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาทีท่ราบ	กอนการชําระเงินคาตัว๋ดัง
กลาว	ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

		ไมสามารถยกเลิกได	เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่	และขอเก็บเงินทัง้หมด	(แตสามารถเปลีย่นชื่อผู
เดินทางได	15วัน	กอนการเดินทาง)


