


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	เมืองหงสาวดี	-	วัดไจคะวาย
-	พระราชวังบุเรงนอง	-	พระเจดียชเวมอดอว	-	เมืองไจโท	-	คิมปูนแคมป
-	พระธาตุอินทรแขวน

พักที่
KYAIKHTO
HOTEL	หรือ
YOE	YOE	LAY
HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา

2 เมืองหงสาวดี	-	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	-	เจดียไจป ุน	-	พระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตยี	-	พระมหาเจดียชเวดากอง

พักที่	IBIS
HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา

3 สิเรียม	-	เจดียเยเลพญา	-	เจดียโบตะทาวน	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-
ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต	-	วัดพระหินออน	หรือ	วัดตอจี	-
ปางชางเผือก	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	สนามบินดอนเมือง

12	ม.ค.	61	-	14	ม.ค.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000

19	ม.ค.	61	-	21	ม.ค.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000

20	ม.ค.	61	-	22	ม.ค.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000

27	ม.ค.	61	-	29	ม.ค.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000

2	ก.พ.	61	-	4	ก.พ.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000

9	ก.พ.	61	-	11	ก.พ.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000

10	ก.พ.	61	-	12	ก.พ.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000

23	ก.พ.	61	-	25	ก.พ.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000

9	มี.ค.	61	-	11	มี.ค.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000

10	มี.ค.	61	-	12	มี.ค.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000

17	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿11,888 ฿11,888 ฿11,888 ฿3,000



ชวงเชา
06.00	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานดอนเมือง	อาคาร	1	ชัน้	3	ประตู	7	เคานเตอร	8	สายการบิน	THAI

LION	AIR	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
08.45	น.	นําทานเหินฟาสู	เมืองยางกุง	ประเทศพมาโดยเทีย่วบิน	SL200
10.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานมิงกาลาดง	เมืองยางกุง	ประเทศพมา	หลังผานพิธีการตรวจคนเขา

เมือง	รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสูเมือง	หงสาวดี	ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ	80	กม.	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง
นําทานเดินทางตอเพื่อไปยัง	วัดไจคะวาย	เพื่อทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภิกษุ	สามเณร	จํานวน	1,200	รูป	ที่

น้ีเราจะใสบาตรขาวสวยเพียงอยางเดียว	สําหรับอาหารทางชาวบานจะจัดเตรียมไวตางหาก	(หรือถาตองการ
ถวายสิง่อื่นๆ	ก็สามารถนําไปไดตามกําลังศรัทธา)	สถานที่แหงน้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานัก
ธรรมชั้นตรี,	โท	และเอก	จากน้ันนําทานเดินทางตอ	ดวยความอิ่มบุญและอิ่มใจ	(สิง่ทีท่างวัดตองการขณะน้ี
คือขาวสาร	โดยทางวัดจะมีการทําบุญบริจาคขาวสารกระสอบละ	1,000	บาทโดยประมาณ)

จากน้ันนําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคน	และ	บูรณปฏิสังขรณเมื่อปี	2533	จากซากปรักหัก
พังที่ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง
ปัจจุบันการขุดคนยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ	แตก็พอจะเห็นไดวาบริเวณของพระราชวังแหงน้ีกวางใหญเพียงใด
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานนมัสการ	เจดียชเวมอดอว	คนไทยนิยมเรียกวา	พระมหาเจดียมุเตา	เป็นเจดียใหญคูบานคูเมืองที่

สูงที่สุดของหงสาวดี	นับวาเป็น	1ใน5	สิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา	ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา	ซึ่งใน
สมัยกอนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิส์ิทธิ	์กอนออกศึกของ	บูรพกษตัริย	ไมวาจะเป็นกษตัริยมอญหรือพมา	รวม
ทั้งพระเจาบุเรงนองดวย	และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา	ทรงประทับอยูใน
หงสาวดี	ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคน้ี
นําทานมุงหนาสูเมือง	ไจทีโย	เดินทาง	3	ชั่วโมงถึง	คิมปูนแคมป 	เชิงเขาไจทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถ

บรรทุกหกลอเพื่อขึน้บนภูเขา	ไจทีโย	ใชเวลาเดินทางจากบริเวณน้ีประมาณ	35	นาที	ชมทัศนียภาพอันสวยงาม
สองขางทาง	เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแขวน	จากน้ีเดินขึน้ไปจนถึงโรงแรมที่พัก	พระธาตุอินทรแขวน
เป็นองคเจดียขนาดเล็ก	ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญ	สูง	5.5	เมตร	ปิดทองทั้งองคซึ่งตั้งอยูบนหนาผาอยางหมิ่นเหม	ดู
คลายวาจะตกลงไปในหุบเหวไดทุกขณะพระธาตุอินทรแขวนน้ีนับเป็น	1	ใน	5	มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชนชาวพมา	เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส	ปี	พุทธศักราช	2534	มาลา	คําจันทร	ที่แตง
วรรณกรรมเรื่อง	“เจาจันทรผมหอม”	นิราศพระธาตุอินทรแขวน
พักที	่KYAIKHTO	HOTEL	หรือ	YOE	YOE	LAY	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม
จากที่พักเดินไป	พระธาตุอินทรแขวน	ใชเวลาเดินทางเพียง	10	นาทีเทาน้ัน	หลังอาหารคํ่าเชิญทานไป

นมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย	สามารถน่ังสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน	ถาจะนมัสการกลางแจงเป็นเวลา
นานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจทีโย	ควรเตรียมเสื้อกันหนาว	หรือกันลม	หรือผาหม	ผาพันคอ	เบาะรองน่ัง
เพราะพื้นที่น่ังมีความเย็นมาก	พระเจดียองคน้ีเปิดตลอดคืนแตประตูเหล็กทีเ่ปิดสําหรับบุรุษเปิดถึง
เวลา	20.00	น.	เทานัน้



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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



วัดไจคะวาย	สิ่งที่ทางวัดตองการขณะน้ีคือขาวสาร	โดยทางวัดจะมีการทําบุญบริจาคขาวสารกระสอบละ
1,000	บาทโดยประมาณ

เป็นเมืองเกาที่มีทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง	ที่เป็นทั้ง	ทุงนา	ปาเขา
สัมผัสความเป็นธรรมชาติทําใหอากาศเย็นขึน้เรื่อยๆ

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม
	พักที่	KYAIKHTO	HOTEL	หรือ	YOE	YOE	LAY	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

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

ชวงเชา
05.00	น.	เชิญทานนมัสการ	พระธาตุอินทรแขวน	หรือใสบาตรตามอัธยาศัย	หรือถวายขาวพระพุทธ	มีชุด

จําหนายบริเวณน้ัน	ใหทานไดขอพรพระธาตุอินทรแขวนอีกครั้ง	ถายรูป	และชมทัศนียภาพรอบ	ๆ	พระธาตุ
พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคน้ีตั้งอยูไดอยางไร	โดยไมลมหรือหลนลงมา	โดยเฉพาะเมื่อมองจากดาน
ลางขึน้ไปก็ดูคลายกับลอยอยูเหนือหนาผา	ราวกับพระอินทรนําไปแขวนไวกลางอากาศนับเป็นอัศจรรยเจดีย
บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับตามเสนทางเดิมมุงหนาสู	เมืองหงสาวดี	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรมอญโบราณที่

มีอายุเกาแกกวา	400	ปี	ชมวัดและโบราณสถานที่สําคัญในหงสาวดี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทานนมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี

อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก	อาทิ	ไมแกะสลัก	ผาปักพื้นเมือง	ผาพื้นเมือง
นําชม	พระเจดียไจป ุน	ซึ่งบูรณะเมื่อ	พ.ศ.	2019	มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จ

พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ)	กับพระพุทธเจาในอดีต	3	พระองค	คือ
พระพุทธเจาโกนาคม	(ทิศใต)	พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก)	และพระพุทธเจามหากัสสปะ	(ทิศตะวันตก)



สรางโดยสี่สาวพี่นองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมของแวะกับ
บุรุษเพศ
นําทานชม	เจดียเจาทัตจี	หรือ	พระนอนตาหวาน	ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด	มีขนตาที่งดงาม

พระบาทมีภาพมงคล	108	ประการ	และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน	เป็นศิลปะพมาที่งดงามมีขนาดความยาวขององค	70	เมตร
นําทานชม	พระมหาเจดียชเวดากอง	พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา	ตั้งอยูบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ

เมืองยางกุง	เชื่อกันวาเป็นมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน	8	เสน	บนยอดสุดของพระ
เจดีย	มีเพชรอยู	5,448	เม็ด	โดยเฉพาะชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู	72	กระรัต	และทับทิม	2,317	เม็ด	ซึ่งมีทั้ง
ผูคนชาวพมาและชาวตางชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย
โดยกลาวขานกันวา	ทองคําที่ใชในการกอสรางซอมแซมพระมหาเจดียแหงน้ีมีจํานวนมหาศาลกวาทองคําที่เก็บ
อยูที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดียที่งดงามมากที่สุดแหงหน่ึงของโลก
**	สถานทีส่ําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง	คือ	ลานอธิฐาน	จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอนออกรบ
ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน	ไปไหว	เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ	ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสรางบารมีและสิริมงคล	นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้แปดทิศ
รวม	8	องค	หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน	จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต	**

ชวงคํ่า	
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่IBIS	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

	บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต	กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครอง
ได	หลังจากที่พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี	เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุ
เตาขณะที่ยังอยูในเขตของมอญอยู	และสถาปนาเป็นศูนยกลางอํานาจของ
ราชวงศตองอู	หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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



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

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

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

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	IBIS	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา

ชวงเชา	
บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองสิเรียม	ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ	45	กิโลเมตร	เมื่อเดินทางถึงสิเรียม	ชมความ

สวยงามแปลกตาของเมือง	ซึ่งเมืองน้ีเคยเป็นเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ํายางกุงที่
เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี
นําทานชม	พระเจดียเยเลพญา	บนเกาะกลางน้ําอายุนับพันปี	เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม	ที่บริเวณทา

เทียบเรือบนเกาะ	สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญนับรอย	ๆ	ตัวที่วายวนเวียนใหเห็นครีบหลังที่โผล
เหนือผิวน้ํา	เสร็จแลวเดินทางกลับยางกุง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําชม	พระเจดียโบตะทาวน	ซึ่งเป็นเจดียที่สรางขึน้เพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่นําไปบรรจุใน	พระเจ

ดียชเวดากอง	เมื่อพระเกศาธาตุได	ถูกอัญเชิญขึน้จากเรือ	ไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงน้ีกอน
พระเจดียแหงน้ีไดถูก	ทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งที่	2	และไดรับการปฏิสังขรณขึน้มาใหม	โดยมีความ
แตกตางกับพระเจดียทั่วไปคือ	ออกแบบใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรงใหคนเดินเขาไปภายในได	โดย
อัญเชิญ	พระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคนไดเขามากราบไหวมองเห็นไดชัดเจน	สวนผนังใตฐานเจดีย	ไดนํา
ทองคําและของมีคาตาง	ๆ	ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระเจดีย	มาจัดแสดงไว
นําทานสักการะขอพรจาก	เทพทันใจ	ซึ่งชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยมมาขอพร	ดวยเชื่อวา	อธิ

ฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
นําทาน	ชอปป้ิงตลาดสก็อต	ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญที่สุดของพมา	มีสินคาของที่ระลึกมากมาย	อาทิ	อัญมณี

ทับทิม	ไพลิน	หยก	ไขมุก	เครื่องเงิน	เครื่องหวาย	งานฝีมือ	เชน	ผาปูโตะ	ผาโสรง
นําทานสักการะ	พระหินออน	(เจาดอจี)	ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่	แกะสลักจากหินออนที่มีขนาดใหญที่สุดใน

พมามีน้ําหนักถึง	60	ตัน	สูง	37	ฟุต	แกะสลักโดยชางชาวเมืองมัณฑะเลย	ซึ่งถือวาเป็นชางฝีมือดีที่สุดของพมา



นําทานชม	ชางเผือก	ที่เป็นชางคูบานคูเมืองของพมามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจํานวน	3	เชือก	ตองตามคช
ลักษณะของชางเผือกทุกประการ	และภายยังมีขนหางของชางเผือกใหทานไดบูชาเพื่อนํากลับไปเป็นเครื่องราง
พกติดกาย	คนโบราณเชื่อกันวาขนหางของชางเผือกน้ันใหคุณทางดานปัดเป าสิ่งชั่วราย	ชวยปองกันอาถรรพ
ปัดรังควานจากภูตผีปีศาจและสัตวรายปองกันคุณไสยตางๆได	(เป็นความเชื่อสวนบุคคล)
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู	ทาอากาศยานมิงกาลาดง	เมืองยางกุง

ชวงคํ่า
19.45	น.	นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ	เทีย่วบินที	่SL207
21.45	น.	ถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ

	บริการอาหาร	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	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



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

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

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

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



1.	ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน
2.	ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา	หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือ

ทั้งหมด	หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ	ทางบริษทัจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด
ใหแกทาน
3.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา	15	ทาน	โดย

จะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา	และ
อยางนอย	10	วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา	แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการ
เพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษทักําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะให
บริการตอไป
4.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลข

ที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนา
หนังสือเดินทางใหกับทางบริษทัพรอมการชําระเงินมัดจํา
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับ

สถานการณ	ภูมิอากาศ	และเวลา	ณ	วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง	ทั้งน้ีบริษทัจะคํานึงถึงความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยวสวนใหญเป็นสําคัญ
6.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ	ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ	ที่เพิ่มขึน้ของนักทองเที่ยวที่มิได

เกิดจากความผิดของทางบริษทั	เชน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	การนัดหยุดงาน	การปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	ความเจ็บป วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชา	เปลี่ยนแปลง	หรือการบริการของสายการบิน	เหตุสุดวิสัยอื่น
เป็นตน
7.	อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ	ณ	วันที่ทางบริษทัเสนอราคา	ดังน้ัน	ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึน้	ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตาง
ประเทศ	คาตัว๋เครื่องบิน	คาภาษีเชื้อเพลิง	คาประกันภัยสายการบิน	การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน	ฯลฯ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	หรือตัวแทนของทางบริษทั	ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ	แทนบริษทั	เวนแตมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทักํากับเทาน้ัน
9.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน	15	ทานขึน้ไป	ถาผูโดยสารไมครบจํานวนดังกลาว	บริษทัฯ

ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาชําระมัดจํา	ทานละ	5,000.-	บาท	หากมีการยกเลิกภายหลัง	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการคืนมัดจํา
ทัง้หมด	เน่ืองจากทางบริษทัฯ	ไดชําระคาตัว๋เครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเป็นทีเ่รียบรอย	ยกเวนคา
ภาษีน้ํามันทีย่ังมิไดชําระ	คาทัวรสวนทีเ่หลือ	กรุณาชําระ	21	วันกอนการเดินทาง
1.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน	5,000	บาทตอทานเพื่อสํารองที่น่ัง
2.	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย	21	วัน	กรณีนัก

ทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน	หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด	รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงิน
ไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวรน้ันๆ
3.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	พรอมคณะ
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
3.	คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน	20	กก.
4.	คารถรับ-สง	และนําเที่ยวตามรายการ
5.	คาที่พักตามที่ระบุในรายการ	พักหองละ	2	ทานหรือ	3	ทาน
6.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการ
7.	คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8.	คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง	วงเงินทานละ	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)



1.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาทําหนังสือเดินทาง	คาโทรศัพท	คาโทรศัพททางไกล	คา
อินเตอรเน็ต	คาซักรีด	มินิบารในหอง	รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถาม
จากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
2.	คาทิปคนขับรถ	หัวหนาทัวร	และมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	500	บาท/ทริป/ตอทาน
3.	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

***คาบริการขางตน	ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	มัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	500	บาท	/ทริป/ตอทาน***
**	ราคาเด็กอายุไมเกิน	2	ปี	3,900	บาท**
**	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ

ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา	**
ตัว๋เม่ือออกแลว	ไมสามารถรีฟันดได	อันเน่ืองจากเงื่อนไขของสายการบิน

เดือนมกราคมเป็นตนไปเปลี่ยนเวลา	ขาไป	08.20น.	(SL200)	ขากลับ	19.25	น.	(SL207)

ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1.	กรุณาแยกของเหลว	เจล	สเปรย	ที่จะนําติดตัวขึน้เครื่องบิน	ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน	100	มิลลิลิตรตอชิ้น

และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน	1,000	มิลลิลิตร	โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท	และสามารถนําออกมาใหเจา
หนาที่ตรวจไดอยางสะดวก	ณ	จุดเอ็กซเรย	อนุญาตใหถือไดทานละ	1	ใบเทาน้ัน	ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑ
มากกวาที่กําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
2.	สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ	เชน	กรรไกรตัดเล็บ	มีดพก	แหนบ	อุปกรณกีฬาฯ	จะตองใสกระเปาใบใหญและ

ฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน
3.	IATA	ไดกําหนดมาตรการเกีย่วกับการนําแบตเตอรีส่ํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังน้ี	แบตเตอรี่สํารอง

สามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึน้เครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด	ไดแก
3.1	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา	20,000	mAh	หรือนอยกวา	100	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมมีการ
จํากัดจํานวน	
3.2	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา	20,000	-	32,000	mAh	หรือ	100-160	Wh	สามารถนําขึน้เครื่องไดไมเกินคนละ
2	กอน
3.3	แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา	32,000	mAh	หรือ	160	Wh	หามนําขึน้เครื่องในทุกกรณี
4.	หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี

ในกรณียกเลิกการเดินทาง	ตองยกเลิก	30	วันกอนการเดินทางเทานัน้	ไมเชนนัน้ทางบริษทัจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทัง้สิ้น	เพราะวาทางบริษทัไดทําการจายคาตัว๋ไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว	โปรดอานขอความใหถีถ่วนกอนการจองทัวรทุกครัง้	เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง

1.	กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง	หรือเลื่อนการเดินทาง	นักทองเที่ยวหรือเอเจน
ซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อ
แจงยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณอักษรทางบริษทัไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณี
ใดๆ
2.	กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน	นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่	(ผูมีชื่อในเอกสารการ

จอง)	จะตองแฟกซ	อีเมล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทัอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการ
ตางๆ	และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน	โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
2.1		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	30	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	100	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.2		ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา	15	วัน	คืนเงินคาบริการรอยละ	50	ของคาบริการที่ชําระแลว
2.3		ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา	15	วัน	ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมดทั้งน้ี	ทางบริษทัจะหักคาใชจายที่



ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว	เชน	การสํารองที่น่ังตัว๋
เครื่องบิน	การจองที่พักฯลฯ
3.	การเดินทางทีต่องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	Charter	Flight	หรือ

Extra	Flight	กับสายการบิน	หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือ
คาบริการทัง้หมด		
4.	การติดตอใดๆ	กับทางบริษทัเชน	แฟกซ	อีเมล	หรือจดหมายฯ	ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษทั	ดังน้ี	วัน

จันทร	ถึงศุกร	เวลา	9.00	น.	–	18.00	น.	และวันเสาร	เวลา	9.00	น.	–	14.00	น.	นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุด
นักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปีน้ันๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษทั
5.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง	15	คน


