


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	ตลาดโบโออองซานหรือ
ตลาดสกอต	-	เจดียโบตะทาวน	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-	เทพกระซิบ	หรือ
อะมาดอวเมีย๊ะ	-	พระมหาเจดียชเวดากอง

พักที่	BEST
WESTERN
GREEN	HILL
HOTEL	หรือ
ระดับเทียบเทา
4	ดาว

2 พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	-	เมืองหงสาวดี	-	พระเจดียชเวมอดอว	-	พระ
ราชวังบุเรงนอง	-	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	-	เจดียไจป ุน	-	วัดไจคะ
วาย	-	วัดไจปอรอ	-	คิมปูนแคมป	-	พระธาตุอินทรแขวน

พักที่	YOE
YOE	LAY	หรือ
ระดับเทียบเทา
4	ดาว

3 วัดพระหินออน	หรือ	วัดตอจี	-	ปางชางเผือก	-	สนามบินมิงกาลาดง	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

30	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿10,900 ฿10,900 ฿10,900 ฿3,500



ชวงเชา
10.00	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตู	4	เคานเตอร	F	สายการบินบางกอกแอร

เวย	Bangkok	Airway	(PG)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน

ชวงบาย
13.45	น.	ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน	PG	707	**	บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง	**
14.35	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ประเทศเมียนมาร	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

(เวลาทองถิ่นที่เมียนมารจะชากวาประเทศไทย	30	นาที)
นําทานเที่ยวชม	ตลาดโบโจก	อองซาน	หรือ	ตลาดสกอต	เป็นตลาดเกาแกของชาวเมียนมาร	สรางขึน้

โดยชาวสกอตในสมัยที่เมียนมารยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ	ลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง	สินคาที่
จําหนายในตลาดแหงน้ีมีหลากหลายชนิด	เชน	เครื่องเงิน	ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด	งานแกะ
สลักจากไม	อัญมณี	หยก	ผาทอ	เสื้อผาสําเร็จรูป	แปงทานาคา	เป็นตน	(หากซื้อสิ้นคาทีมี่ราคาสูงควรขอใบ
เสร็จรับเงินดวยทุกครัง้	เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)
จากน้ันนําทานชม	เจดียโบตาทาวน	สรางขึน้โดยทหารพันนาย	เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย	8

รูป	ไดนํามาเมื่อ	2,000	ปีกอน	โดยเจดียแหงน้ีถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุ	พระบรมธาตุ	2	องค	พระพุทธรูปทอง	เงิน	สําริดกวา700	องค	จารึกดินเผาภาษาบาลี	และตัว
หนังสือพราหมณอินเดียทางใตที่เป็นตนแบบภาษาพมาภายในเจดียประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม	และมีมุม
สําหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย
จากน้ันนําทานเขาสักการะขอพร	นัตโบโบยี	หรือ	พระเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาว

ไทย	วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)	ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวย	หรือผลไม
อื่น	ๆ	มาสักการะ	จากน้ันก็ใหเอาเงินบาท	หรือจาด	ก็ได	(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเป็นคนไทย)
ไปใสมือของนัตโบโบยี	2	ใบ	จากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยี	ไหวขอพรแลวดึงกลับมา	1	ใบ
เอามาเก็บรักษาไวเป็นขวัญถุง	อีกหน่ึงใบใหหยอดตูทําบุญ
เสร็จแลวนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ	เทพกระซิบ	หรือ	อะมาดอวเมีย๊ะ	โดยตาม

ตํานานเลาวา	นางเป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา	จึงรักษาศีล	และไมทานเน้ือ
สัตว	จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต	ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว	วิธีการสักการะเทพกระซิบ	(อะ
มาดอวเมีย๊ะ)	ใหบูชาดวยน้ํานม	ขาวตอก	ดอกไม	และผลไม	เมื่อบูชาเสร็จแลวใหไปปองปากกระซิบเบา	ๆ	ที่ขาง
หูทานถึงเรื่องที่เราจะขอพร	โดยหามใหคนอื่นไดยินเรื่องที่เราขอโดยเด็ดขาด

ชวงคํ่า
บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เป็ดปักกิง่+สลัดกุงมังกร
จากน้ันนําทานเยี่ยมชมและนมัสการ	พระมหาเจดียชเวดากอง	พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศเมีย

นมาร	อายุกวาสองพันหารอยกวาปี	มหาเจดียที่ใหญที่สุดในเมืองยางกุง	สถานที่แหงน้ีมีลานอธิฐาน	เป็นจุดที่
บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ	ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียนไปไหว	เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ
ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและเป็นสิริมงคล	นอกจากน้ีรอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐาน
ทั้งแปดทิศรวม	8	องค	หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน	เพื่อเป็นสิริมงคลแกชีวิต
จากน้ันใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉตัรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป

เชน	สีเหลือง,	สีน้ําเงิน,	สีสม,	สีแดง	เป็นตน
นําทานเขาสูทีพ่ัก	BEST	WESTERN	GREEN	HILL	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	4	ดาว



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

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



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากซื้อสิ้นคาที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวยทุกครั้ง	เน่ืองจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ

สรงน้ําสิง่ศักดิส์ิทธิป์ระจําวันเกิดรอบองคเจดียชเวดากอง
วันเกิดอาทิตย	ครุฑ,	จันทร	เสือ,	อังคาร	สิงห,	พุธ	ชางมีงา,	พุธกลางคืน	ชางไมมีงา,	พฤหัสบดี	หนูหางยาว,	ศุกร
หนูหางสั้น,	เสาร	พญานาค
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
***	อธิษฐานพรอมดวยใบไมทีแ่ปลวาชัยชนะและความสําเร็จ	***

	บริการอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร
	พักที่	BEST	WESTERN	GREEN	HILL	HOTEL	หรือระดับเทียบเทา	4	ดาว

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

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสักการะ	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	หรือ	พระนอนตาหวาน	นมัสการพระพุทธรูปนอนที่

มีความยาว	55	ฟุต	สูง	16	ฟุต	ซึ่งเป็นพระที่มีดวงตาสวยที่สุด	มีขนตาที่งดงาม	พระบาทมีภาพมงคล	108
ประการ	และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย
จากน้ันนําทานเดินทางไปยัง	เมืองหงสาวดีหรือ	เมืองพะโค	ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของ

เมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ	และมีอายุมากกวา	400	ปี	อยูหางจากเมืองยางกุง	(ระยะทางประมาณ	80	กิโลเมตร)
ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.45	ชม.

เมื่อเดินทางถึงแลว	นําทานเขาชมเจดียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี	เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น	1
ใน	5	มหาบูชาสถานสิ่งศักดิส์ิทธิข์องประเทศเมียนมาร	เจดียชเวมอดอร	หรือ	พระธาตุมุเตา	ภายในบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
นําทานนมัสการยอดเจดียหัก	ซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดที่ศักดิส์ิทธิม์าก	ซึ่งเจดียน้ี	สมเด็จพระ

นเรศวรมหาราช	ของไทย	เคยมาสักการะ	เจดียองคน้ีเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะของพมาและศิลปะ
ของมอญไดอยางกลมกลืน	พระเจดียสูง	377	ฟุต	สูงกวาเจดียชเวดากอง	51	ฟุต	มีจุดอธิษฐานที่ศักดิส์ิทธิอ์ยูตรง
บริเวณยอดฉตัรที่ตกลงมาเมื่อปี	พ.ศ.	2473	ดวยน้ําหนักที่มหาศาล	ตกลงมายังพื้นดานลาง	แตยอดฉตัรกลับยัง
คงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป	เป็นที่รํ่ าลือถึงความศักดิส์ิทธิโ์ดยแท	และสถานที่แหงน้ียังเป็นสถานที่ที่
พระเจาหงสาลิ้นดํา	ใชเป็นที่เจาะพระกรรณ	(หู)	ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึน้
ครองราชย	ทานจะไดนมัสการ	ณ	จุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ	์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดีย
องคทีห่ักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล	ซึง่เปรียบเหมือนดัง่คํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิง่ขึ้นไป
จากน้ันนําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อปี	พ.ศ.2533	จากซากปรัก

หักพังที่ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ีเป็นที่ประทับของ	พระเจาบุเรงนอง	ทานที่ได
รับคําสรรเสริญวาเป็น	ผูชนะสิบทิศ	นอกจากน้ียังเป็นที่ประทับของ	พระพี่นางสุพรรณกัลยา	และสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช	ครั้งตองตกเป็นเชลยศึกที่เมืองหงสา	แตปัจจุบัน	พระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทาง



ประวัติศาสตร	และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตาง	ๆ	ขึน้มาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดารและซากที่
ขุดคนพบ
นําทานนมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	หรือ	พระนอนยิ้มหวาน	พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธ

ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ	สรางในปี	พ.ศ.2524	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเป็น
พระนอนที่งดงามที่สุดของพมา	องคพระยาว	55	เมตร	สูง	16	เมตร	ถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจี
ที่ยางกุง	แตก็งดงามกวา	โดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท	ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย
จากน้ันนําทานชม	เจดียไจป ุน	สรางขึน้ในปี	1476	มีพระพุทธรูปปางประทับน่ังโดยรอบทั้ง	4	ทิศ	สูง	30	เมตร

ประกอบดวย	องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา	(หันพระพักตรไปทางทิศเหนือ)	กับพระพุทธเจาใน
อดีต	สามพระองคคือ	พระพุทธเจามหากัสสปะ	ตามตํานานเลากันวา	ที่แหงน้ี	สรางขึน้โดยสตรีสี่พี่นองที่มีพุทธ
ศรัทธาสูงสงและตางใหคําสัตยสาบานวาจะไมแตงงานจนชั่วชีวิต	แตตอมา	1	ใน	4	สาวหนีไปแตงงาน	รํ่ าลือกัน
วาทําใหพระพุทธรูปองคที่นองสรางน้ันเกิดรอยราวขึน้ทันที
จากน้ันนําทาน	ตักบาตรพระสงฆกวา	1,000	รูป	ทีว่ัดไจคะวาย	สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรศึกษา

พระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก	ทานสามารถนําสมุด	ปากกา	ดินสอหรืออาหารแหงไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได	หรือจะ
บริจาคปัจจัย	(ควรเตรียมแลกเงินจาดไวสําหรับทําบุญ)	หรือทําบุญขาวสารก็ไดเชนเดียวกัน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางไปที่	วัดไจป อรอ	(วัดพระไฝเลื่อน)	มีอายุมากกวา	2,000	ปี	ซึ่งมีเรื่องราวเลา

มากมายเกี่ยวกับสถานที่แหงน้ี	รายการ	National	Geographic	Society	ไดเคยมาถายทําสารคดีที่น่ีมากกวา	10
ครั้ง
หลังจากน้ันพาทานเดินทางสู	พระธาตุอินทรแขวน	ใชเวลาเดินทางประมาณ	45	นาที	ก็จะถึง	คิ้มปูน

แคมป 	เพื่อทําการเปลี่ยนเป็นรถเป็นรถทองถิ่น	ซึ่งเป็นรถบรรทุกขนาดหกลอ	(เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียว
ที่เราจะสามารถขึน้พระธาตุอินทรแขวนได)	ใชเวลาเดินทางตอประมาณ	45	นาทีก็จะถึงจุดจอดรถที่ทางขึน้เขา
หลังจากน้ันจะใชวิธีการเดินเทาตอไปเพื่อเขาโรงแรม(รถทุกคันจะตองมาจอดที่จุดน้ี	และใชวิธีการเดินเทาขึน้ไป
หากทานไหนเดินไมไหว	สามารถจางลูกแบกได	โดยราคาอยูที่การตอรองและระยะทาง)
หลังจากน้ันนําทานสักการะ	เจดียไจทีโย	หรือ	พระธาตุอินทรแขวน	(Golden	Rock)	ซึ่งอยูสูงจากระดับ

น้ําทะเล	1,200	เมตร	ลักษณะเป็นเจดียองคเล็ก	ๆสูงเพียง	5.5	เมตร	ตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ	ที่ตั้งอยูบนยอดเขา
อยางหมิ่นเหม	แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตกเพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท์ี่บรรจุอยูภายในพระเจดีย
ยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป	ตามคติการบูชาพระธาตุประจํา	ปีเกิดของชาวลานนาพระ
ธาตุอินทรแขวนน้ีใหถือเป็น	พระธาตุปีเกิดของปีจอ	แทนพระเกตุแกว	จุฬามณีบนสรวงสวรรค	โดยเชื่อวาถาผูใด
ไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนน้ีครบ	3	ครั้ง	ผูน้ันจะมีแตความสุขความเจริญ	พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่ง
ปรารถนาทุกประการ
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิดทององคพระธาตุอินทรแขวนได	แตตองเป็นทองคํา

เปลว	100	%	เทานัน้	(เขาไปปิดทองไดเฉพาะทานสุภาพบุรุษ	สวนทานสุภาพสตรี	สามรถอธิฐาน
และฝากทานสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได)

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม
จากน้ันใหทานไดพักผอนตามอิสระ	ทานสามารถขึน้ไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน	แต

ประตูเหล็กที่เปิดสําหรับทานสุภาพบุรุษ	จะเปิดถึงเวลา	22.00	น.	ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือผาหม	ผาพันคอ
เบาะรองน่ังขึน้ไปดวย	เน่ืองจากบริเวณพื้นที่น้ันมีความเย็นมาก
นําทานเขาสูทีพ่ัก	YOE	YOE	LAY	หรือระดับเทียบเทา	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

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

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

มีอายุราว	500	กวาปี	เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ	4	องคหันพระ
พักตรไปทุกทิศทาง	เหตุผลที่ตองสรางหันไปทุกทิศน้ันก็	เพราะแทนความ
หมายถึงพระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปน่ันเอง

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ!!	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1	ตัว



การเขาไปปิดทองไดเฉพาะทานสุภาพบุรุษ	สวนทานสุภาพสตรี	สามรถอธิฐาน	และฝากทาน
สุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได
ประตูเหล็กที่เปิดสําหรับทานสุภาพบุรุษ	จะเปิดถึงเวลา	22.00	น.	ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือผาหม	ผาพันคอ
เบาะรองน่ังขึน้ไปดวย	เน่ืองจากบริเวณพื้นที่น้ันมีความเย็นมาก

หรือ	วัดพระไฝเลื่อน	ซึ่งมีอายุมากกวา	2,000	ปี	โดยมีเรื่องเลาที่นามหัศจรรย
เป็นอยางมาก	คือไดมี	รายการ	National	Geographic	Society	มาทําการถาย
ทําที่วัดไจปอรอหลายครั้งแตกลับพบบริเวณตําแหนงไฝที่หนาผากจะไมตรง
กันเลยสักครั้ง	จะเลือนได	ซึ่งเป็นสาเหตุที่เรียกวัดน้ีเป็นอีกชื่อหน่ึงวา	วัดพระ
ไฝเลื่อนน้ันเอง

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	YOE	YOE	LAY	หรือระดับเทียบเทา	4	ดาว

ชวงเชา
04.30	น.	อรุณสวัสดิย์ามเชา	อิสระตามอัธยาศัย	สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน	อาหารที่จะใส

บาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย	ราคาอาหารประมาณ	3,000	จาต	ดอกไมธูปเทียน	ประมาณ	300-
500	จาต	ทําบุญตามอัธยาศัย
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
06.00	น.	อําลาที่พัก	นําทานออกเดินทางกลับ	โดยน่ังรถทองถิ่นเชนเดิมเพื่อลงจากพระธาตุ	เมื่อถึงจุดจอดรถ

ดานลางก็เปลี่ยนเป็นรถโคชปรับอากาศ	พรอมนําทานเดินทางกลับสูกรุงหงสาวดี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เมื่อเดินทางถึงเมืองยางกุง	นําทานเขาชม	พระหินออน	เป็นพระที่สรางขึน้จากหินออนเพียงกอนเดียว	โดยใช

ชางผีมือที่ดีที่สุดของประเทศพมา	ปัจจุบันชาวเมืองยางกุง	นิยมมากราบขอพรกันมากมาย
หลังจากน้ันนําทานชม	ปางชางเผือก	ซึ่งในประเทศไทยไมมีใหเห็นแลวในปัจจุบัน	แตที่ประเทศพมา	ปาเขา

ยังมีความอุดมสมบูรณคอนขางสูง	ทําใหสามารถพบชางเผือกไดชมไดเห็นกันอยู	และชางเผือกน้ันตรงตาม	คช
ลักษณะ	5	ประการ	คือ	1.	งาอุมบาตร	2.	ผิวเปลือกมะนาว	3.	หลังโคงเหมือนคันธนู	4.	หางเป็นผู	5.	เล็บขาว
สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
15.20	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินบางกอกแอรเวย	เทีย่วบินที	่PG	708	**บริการ



บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

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

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	บริการอาหารกลางวัน	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

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา	ในกรณีที่ผูเดินทางไมถึง	20	คนขึน้ไป
2.	ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ภาษีน้ํามัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่ม

ตามความเป็นจริง
3.	ตัว๋เครื่องบินที่ออกเป็นกรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
4.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลง	หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม	ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย

หรือเหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผู
เดินทางเป็นหลัก

5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิน	หากเกิดเหตุการณสุดวิสัย	เชน	ความลาชาจากสายการบิน	การยกเลิกเที่ยว
บิน	การเมือง	การประทวง	การนัดหยุดงาน	การกอจลาจล	ปัญหาจราจร	อุบัติเหตุ	ภัยธรรมชาติ	หรือทรัพยสิน
สูญหายอันเน่ืองมาจากความประมาทของตัวทานเอง	หรือจากการโจรกรรม	และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัว
ทานเอง

6.	กรณีที่สถานที่ทองเที่ยวใดๆ	ที่ไมสามารถเขาชมไดเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย	สภาพอากาศ	เหตุการณที่อยูเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ	เป็นตน	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

7.	กรณีที่ทานสละสิทธิใ์นการใชบริการใดๆ	หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ	ก็ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว	หรือไมเดิน
ทางพรอมคณะ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

8.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งในประเทศไทย	และในตางประเทศมีปฏิเสธมิใหเดินทางเขา-ออกตามประเทศที่
ระบุไว	เน่ืองจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย	สิ่งของตองหาม	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ	ก็
ตามบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม

9.	กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร	หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ	ก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
กอนตัดสินใจจองทัวร	ควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแท	จนเป็นทีพ่อใจ	แลวจึงวางมัดจําเพื่อ

ประโยชนของทานเอง

1.	ชําระคามัดจํา	ทานละ	5,000	บาท	หลังจากทําการจองภายใน	3	วัน	(ชวงเทศกาลมัดจําทานละ	10,000
บาท)

2.	ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน	21	วัน	กอนออกเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
2.	คาภาษีสนามบิน	ภาษีน้ํามัน
3.	คาหองพักโรงแรม	(หองละ	2	หรือ	3	ทาน)	ตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
4.	คาอาหาร	คาเขาชม	และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
5.	คาใชจายมัคคุเทศก	/	หัวหนาทัวร	ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6.	คาประกันอุบัติเหตุประเภท	Medical	Insurance	คุมครองในระหวางการเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท

1.	คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง	หรือเอกสารตางดาวตางๆ
2.	คาระวางกระเปาน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด
3.	คาธรรมเนียมวีซา
4.	คาใชจายสวนตัว	เชน	อาหาร-เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการทองเที่ยว	คาซักรีด	คาโทรศัพท	มินิบารและทีวี

ชองพิเศษของโรงแรม	เป็นตน
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก	ณ	ที่จายของแตละประเทศ
6.	ทิปไกดและคนขับรถ	ทานละ	500บาท/ทาน/ทริป	(สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตจะพอใจในการบริการ)



พาสปอรตควรมีอายุไมตํ่ากวา	6	เดือนนับจากวันเดินทาง

1.	ไมรวมทิปไกด+คนขับรถตลอดการเดินทาง	ทานละ	500บาท/ทานตลอดทริป
2.	ราคาโปรโมชัน่	:	ไมมีราคาเด็ก
3.	การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทราบลวงหนา	ทั้งน้ีเน่ืองจากสภาพ	ลม	ฟา

อากาศ	และสถานการณในการเดินทางขณะน้ันแตจะคํานึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง	และผลประโยชนของหมู
คณะเป็นสําคัญ	โดยไมทําใหมาตรฐานของการบริการลดนอยลง

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการยึดมัดจําเต็มจํานวน
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	21	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจาย	100%	ของราคาทัวรทั้งหมด
3.	กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด	เทศกาลตางๆ	เชน	ปีใหม	สงกรานต	เป็นตน	ทางบริษทัฯ	ตองมีการการันตีมัดจํา

ที่น่ังกับทางสายการบิน	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	และโรงแรมที่พักตางๆ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิ ์
ไมคืนคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทั้งหมด	ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม

4.	เมื่อออกตัว๋แลว	หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได	ไมสามารถขอคืนคาตัว๋ได	เน่ืองจาก
เป็นนโยบายของสายการบิน


