


1
สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	เจดียโบตะทาวน	-	เทพ
ทันใจ/นัตโบโบยี	-	เทพกระซิบ	หรือ	อะมาดอวเมีย๊ะ	-	ตลาดโบโออองซาน
หรือตลาดสกอต	-	ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต	-	พระมหาเจ
ดียชเวดากอง

พักที่BEST
WESTERN
HOTEL/SKY
STAR
HOTEL	หรือ
เทียบเทา
ระดับ	(4	ดาว)

2 พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	-	เมืองหงสาวดี	-	วัดไจคะวาย	-	พระเจดียชเว
มอดอว	-	พระราชวังบุเรงนอง	-	เมืองไจโท	-	แมน้ําสะโตง	-	พระธาตุอินทร
แขวน	-	คิมปูนแคมป

พักที่
Kyaikhto	,
Yoe	yoe	lay	,
Golden	Rock
Hotel	หรือ
เทียบเทา

3 คิมปูนแคมป	-	เมืองหงสาวดี	-	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	-	เจดียไจป ุน
-	วัดพระบารมี	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

13	ต.ค.	60	-	15	ต.ค.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 4,000	บาท

20	ต.ค.	60	-	22	ต.ค.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 4,000	บาท

21	ต.ค.	60	-	23	ต.ค.	60 15,900	บาท 15,900	บาท 15,900	บาท 4,000	บาท

27	ต.ค.	60	-	29	ต.ค.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 4,000	บาท

28	ต.ค.	60	-	30	ต.ค.	60 14,900	บาท 14,900	บาท 14,900	บาท 4,000	บาท



ชวงเชา
08.00	น.	คณะพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ประตู3

เคานเตอร	D	สายการบิน	Myanmar	National	Airline	(UB)	พบเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยใหการตอนรับ
และอํานวยความสะดวก
11.00	น.	ออกเดินทางสูกรุงยางกุง	ประเทศพมา	โดยสายบิน	Myanmar	National	Airline	เที่ยวบินที่

UB020	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	1.20	ช่ัวโมง)
11.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอย

แลว(เวลาทองถิน่ทีเ่มียนมาร	ชากวาประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานชมเจดียโบตาทาวนสรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย	8รูป	ได

นํามาเมื่อ	2,000ปี	กอน	ในปี	2486เจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก	2องค	และพบพระพุทธรูปทอง	เงิน	สําริด	700องค	และจารึกดินเผา
ภาษาบาลี	และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต	ตนแบบภาษาพมา	ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสัน
งดงาม	และมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย	ใหทานขอพร	นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ	เทพเจา
ศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย	
จากน้ันนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนน	เพื่อสักการะ	เทพกระซิบ	ซึง่มีนามวา“อะมาดอวเมี ๊

ยะ”ตามตํานานกลาววา	นางเป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล	ไมยอม
กินเน้ือสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบ
ตองไปกระซิบเบาๆ	หามคนอื่นไดยิน	ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ	บูชา
ดวยน้ํานม	ขาวตอก	ดอกไม	และผลไม
จากน้ันนําทานเที่ยวชม	ตลาดโบโจกอองซาน	หรือ	ตลาดสกอต(Scot	Market)เป็นตลาดเกาแกของชาวพมา

สรางขึน้โดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	เป็นลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง	สินคาที่
จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด	เชน	เครื่องเงิน	ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด	งานแกะ
สลักจากไม	อัญมณี	หยก	ผาทอ	เสื้อผาสําเร็จรูป	แปงทานาคา	เป็นตน	(หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูง
ควรขอใบเสร็จรับเงินดวย	ทุกครั้ง	เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)
จากน้ันนําทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon	Pagoda)พระเจดียทองคําคูบานคู

เมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปีเจดียทองแหงเมืองดากอง	หรือ	ตะเกิง	ชื่อเดิมของเมืองยางกุง
มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมาสถานที่แหงน้ีมี	ลานอธิฐาน	จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนํา
ดอกไมธูปเทียน	ไปไหว	เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ	ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคล
นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม	8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรง
น้ําพระประจําวันเกิดตน	จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ	เป็ดปักกิง่+สลัดกุงมังกร
พักทีB่EST	WESTERN	HOTEL/SKY	STAR	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	(4	ดาว)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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

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



1.เวลาทองถิน่ทีเ่มียนมาร	ชากวาประเทศไทยครึง่ชัว่โมง
2.หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีทีมี่ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย	ทุกครัง้	เน่ืองจากจะตองแสดง

ใหศุลกากรตรวจ
วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิง่ใดแลวสมตามความปราถนาก็	ใหเอา

ดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ	นัตโบโบยี	จะชอบมาก	จาก
นัน้ก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา	บาทหรือจาด	ก็ได	(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็นคน
ไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก	2	ใบ	ไหวขอพรแลวดึกกลับมา	1ใบ	เอามาเก็บรักษาไวจาก
นัน้ก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาทีข่อไว	
คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง

วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
***	อธิษฐานพรอมดวยใบไมทีแ่ปลวาชัยชนะและความสาเร็จ	***

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารเมนูพิเศษ	เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร
	พักที่BEST	WESTERN	HOTEL/SKY	STAR	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	(4	ดาว)

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากน้ันสักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(KyaukHtatgyi	Buddha)หรือ	พระนอนตาหวาน	นมัสการ

พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว	55ฟุต	สูง	16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล	108	ประการ
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองหงสาวดีหรือ	เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของ

เมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ	และ	อายุมากกวา	400ปี	อยูหางจากเมืองยางกุง	(ระยะทางประมาณ	80	กิโลเมตร)
ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.45ชม.
จากน้ันนําทาน	ตักบาตรพระสงฆกวา	1,000	รูป	ทีว่ัดไจคะวาย	สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไปศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจํานวนมากทานสามารถนําสมุด	ปากกา	ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพิเศษ	กุงแมน้ําเผาหงสาเผาทานละ	1	ตัวใหญ

ชวงบาย
นําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี	เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น	1	ใน	5	มหา	บูชา

สถานสิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา	เจดียชเวมอดอร	หรือ	พระธาตุมุเตา(ShweMordore)	ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจานําทานนมัสการ	ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดที่ศักดิส์ิทธิม์าก	ซึ่ง
เจดียน้ี	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ของไทย	เคยมาสักการะ	เจดียองคน้ีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะ
พมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน	เป็นที่รํ่ าลือถึงความศักดิ-์สิทธโดยแท	และสถานที่แหงน้ียังเป็นสถาน
ที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา	ใชเป็นที่เจาะพระกรรณ	(หู)	ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญ
กอนขึน้ครองราชย	ทานจะไดนมัสการ	ณจุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ	์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอด
ของเจดียองคทีห่ักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึง่เปรียบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิง่ขึ้นไป



จากน้ันนําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	และ	บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi	Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและ
บูรณปฏิสังขรณเมื่อปี	พ.ศ.2533	จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ี
เป็นที่ประทับของ	พระเจาบุเรงนอง	ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเป็น	ผูชนะสิบทิศ	และเป็นที่ประทับของ
พระนางสุพรรณกัลยา	และ	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ครั้งตองตกเป็นเชลยศึก	เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาให
แกพมา	แตปัจจุบัน	พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร	และถูกสรางจําลองพระราชวัง
และตําหนักตางๆ	ขึน้มาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร
นําทานเดินทางตอสู	เมืองไจโท	แหงรัฐมอญ	

ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขามผานชมแมน้ําสะโตงสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร	ซึ่งใน
อดีตขณะที่2	สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา	ไดถูกทหารพมาไลตามซึ่งนําทัพโดยสุรกรร
มาเป็นกองหนาพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง	ยกติดตามกองทัพไทยมากองหนาของพมาตามมาทันที่ริมฝ่ัง
แมน้ําสะโตง	ในขณะ	ที่ฝ ายไทยไดขามแมน้ําไปแลวพระองคไดคอยปองกันมิใหขาศึกขามตามมาได	ไดมีการ
ปะทะกันที่ริมฝ่ังแมน้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปืนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนา
พมาเสียชีวิตบนคอชาง	กองทัพของพมาเห็นขวัญเสีย	จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี	พระแสงปืนที่ใชยิงสุรกรรมา
ตายบนคอชางน้ีไดนามปรากฏตอมาวา“พระแสงปืนตนขามแมน้ําสะโตง"นับเป็นพระแสง	อัษฎาวุธ	อันเป็น
เครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยูจนถึงทุกวันน้ี
จากน้ันนําทานเดินทางสู	พระธาตุอินทรแขวน	ใชเวลาเดินทางประมาณ	45	นาที	ก็จะถึง	คิ้มปูนแคมป

เพื่อทําการเปลี่ยนเป็นรถทองถิ่นเป็นรถบรรทุกหกลอ	(เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึน้พระ
ธาตุอินทรแขวนได)	ใชเวลา	เดินทางสักพัก	เพื่อเดินทางสูยอดเขา
จากน้ัน	นําชม	เจดียไจทีโยหรือ	พระธาตุอินทรแขวน	Kyaikhtiyo	Pagoda	(Golden	Rock)แปลวา	กอน

หินทอง	อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	1,200เมตร	ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ	สูงเพียง	5.5	เมตรตั้งอยูบนกอนหิน
กลมๆ	ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม	แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก	เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท์ี่
บรรจุ	อยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป	ตามคติการบูชาพระธาตุ
ประจําปีเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเป็น	พระธาตุปีเกิดของปีจอ	แทนพระเกตุแกวจุฬามณี
บนสรวงสวรรคโดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ3	ครั้งผูน้ันจะมีแตความสุขความ
เจริญพรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิดทอง
องคพระธาตุอินทรแขวน	(เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ	สวนสุภาพสตรี	สามารถอธิฐาน	และ
ฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได)
ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
พักที	่Kyaikhto	,	Yoe	yoe	lay	,	Golden	Rock	Hotel	หรือเทียบเทา
จากน้ันทานสามารถขึน้ไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน	แตประตูเหล็กที่เปิดสําหรับสุภาพ

บุรุษ	จะเปิดถึงเวลา	22.00	น.	ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาพันคอ	เบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณ
พื้นที่น้ันมีความเย็นมาก	(ยกเวน	Golden	Rock	Hotel	จะขึ้นไปไหวพระธาตุอินทรแขวนไดแครอบเดียว)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง



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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารพิเศษ	กุงแมน้ําเผาหงสาเผาทานละ	1	ตัวใหญ

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

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

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



เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ	สวนสุภาพสตรี	สามารถอธิฐาน	และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิด
แทนได
กรุณาเตรียมกระเป าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ	1	คืน	เพื่อนําติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน

เน่ืองจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึง่จะมีคาใชจายตามขนาดกระเป า	เริม่ตนที	่1,000
จาด	ประมาณ	30	บาท	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
	พักที่	Kyaikhto	,	Yoe	yoe	lay	,	Golden	Rock	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
05.00	น.	อรุณสวัสดิย์ามเชา	อิสระตามอัธยาศัย	สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน	กิจกรรมน้ีไมได

บังคับนะคะ	สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย	ราคาอาหารประมาณ	3,000	จาต
ดอกไมธูปเทียน	ประมาณ	300–500	จาต	ทําบุญตามอัธยาศัย
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานอําลาที่พัก	ออกเดินทางกลับ	เปลี่ยนน่ังรถ	ถึงคิมปุนแคมป 	เปลีย่นเป็นรถโคชปรับอากาศ	
เดินทางสูกรุงหงสาวดี	นมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	(Shew	Thalyang	Buddha)กราบ

นมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่	สวยงามในแบบของมอญ	ในปี	พ.ศ.2524	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวพมาทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ	พมาองคพระยาว	55	เมตร	สูง	16	เมตรถึงแมจะไม
ใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีที่ยางกุง	แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท	เป็นลักษณะที่ไม
เหมือนกับพระนอนของไทย
จากน้ันนําชม	เจดียไจป ุน(Kyaik	Pun	Buddha)	สรางในปี	1476	มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง

4ทิศ	สูง	30	เมตร	ประกอบดวย	องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา	(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ)	กับ
พระพุทธเจาในอดีต	สามพระองคคือ	พระพุทธเจามหากัสสปะ	(ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึน้โดยสตรีสี่พี่นองที่
มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัตยสาบานวาจะรักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต	ตอมา	1	ใน	4	สาวหนีไปแตงงาน	รํ่ า
ลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคน้ันเกิดรอยราวขึน้ทันที
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	กุงแมน้ําหงสาเผาคนละ	1	ตัวใหญ

ชวงบาย
นําทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง
นําทานเดินทางสู	วัดบารมี	ใหสักการะพระเกศาของพระพุทธเจา	ที่เชื่อวายังมีชีวิตอยูจริง	ดวยองคพระเกศา

ธาตุน้ีเมื่อนํามาวางบนมือ	จะสามารถเคลื่อนไหวไดอีกทั้งวัดน้ียังไดชื่อวาเป็นที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุไว
มากที่สุดดวยไมวาจะเป็นของพระโมคาลา	พระสารีบุตร	และองคพระอรหันตตาง	ๆ	พรอมรับพระธาตุเพื่อนํา
กลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลฟรี!!
สมควรเวลาเดินสูสนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

ชวงคํ่า
17.50	น.	ออกเดินทางจากกรุงยางกุง	กลับกรุงเทพฯ	โดยสายบิน	Myanmar	National	Airline	เที่ยวบินที่

UB017	(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ	1.20	ช่ัวโมง)
19.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ



	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

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

มีอายุราว	500	กวาปี	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ	4	องคหันพระ
พักตรไปทุกทิศทาง	เหตุผลที่ตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็	เพราะแทนความ
หมายถึงพระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	กุงแมน้ําหงสาเผาคนละ	1	ตัวใหญ

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



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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.	สําหรับ	ผูโดยสาร	ที่ไมไดถือ	PASSPORT	ไทย	หรือ	PASSPORT	ตางดาว	ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร

(VISA)	หรือ	การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง	ทางบริษทัฯ	ทัวร	จะไมรับผิดชอบในกรณี	ที่	ดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ
7.	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	โดยสารการบิน	Myanmar	National
Airline	(UB)

2.	คาภาษีสนามบินพมา	และ	คาภาษีสนามบินไทย
3.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4.	คาที่พักระดับ	4	ดาว	1	คืน	และ	3	ดาว	1	คืน	(โรงแรมที่พระธาตุอินทรแขวนมีแค	ระดับ	3	ดาว	Local	เทาน้ัน)
5.	คาระวางน้ําหนัก	20	กิโลกรัม
6.	คารถขึน้พระธาตุอินแขวน
7.	คามัคคุเทศกของบริษทัดูแลตลอดการเดินทาง
8.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
9.	อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
10.	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.	ทิปมัคคุเทศกทองถิน่,	พนักงานขับรถ,	พนักงานโรงแรม,	รานอาหาร	600	บาท	/	ลูกคา	1	ทาน	(สวน
หัวหนาทัวรจากเมืองไทย	มากหรือนอยขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นสําคัญ)
5.	คาใชจายสวนตัว	หรือ	คาใชจายอื่น	ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม
6.	คาทําวีซาในกรณีเรงดวน	/	คาทําหนังสือเดินทางไทย	/	คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ	
7.	คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
8.	คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน	ในกรณีทีส่ายการบินมีการปรับขึ้นราคา

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

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

หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเทีย่วในระยะเวลาเกินกวา	4	-	5	ชัว่โมงติดตอกัน	ทานและครอบครัว
ตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง	เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ	หัวหนาทัวรมี
ความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรทัง้หมด
สําคัญทีสุ่ด!!	
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	7	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)


