


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	เมืองหงสาวดี	-	พระเจ
ดียชเวมอดอว	-	เมืองไจโท	-	แมน้ําสะโตง	-	พระธาตุอินทรแขวน	-	คิม
ปูนแคมป

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

2 วัดไจคะวาย	-	พระราชวังบุเรงนอง	-	พระธาตุอินทรแขวน	-	พระพุทธไส
ยาสนชเวตาเลียว	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-	เทพกระซิบ	หรือ	อะมาดอว
เมีย๊ะ	-	พระมหาเจดียชเวดากอง

พักที่	SUMMIT
PARKVIEW
HOTEL	4	STAR
หรือเทียบเทา

3 พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	สนามบินดอนเมือง

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

9	มิ.ย.	61	-	11	มิ.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

15	มิ.ย.	61	-	17	มิ.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

16	มิ.ย.	61	-	18	มิ.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

22	มิ.ย.	61	-	24	มิ.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

29	มิ.ย.	61	-	1	ก.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

6	ก.ค.	61	-	8	ก.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

7	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

13	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

14	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

20	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

21	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

28	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000

3	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

4	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

10	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿10,900 ฿10,500 ฿9,900 ฿3,000

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



17	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

18	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,500

24	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

25	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

31	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

1	ก.ย.	61	-	3	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

7	ก.ย.	61	-	9	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

8	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

14	ก.ย.	61	-	16	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

15	ก.ย.	61	-	17	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

21	ก.ย.	61	-	23	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

22	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

28	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000

29	ก.ย.	61	-	1	ต.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,000



ชวงเชา
08.30	น.	พรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	อาคาร	1	ขาออก	ชัน้	2	เคาทเตอรสายการบินนกแอร	ประตู

6	Nok	Air	(DD)	โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน

10.30	น.	ออกเดินทางสูกรุงยางกุงโดยเที่ยวบิน	DD	4234

11.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินมิงกาลาดง	กรุงยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็นที่เรียบรอยแลว
(เวลาทองถิน่ทีเ่มียนมาร	ชากวาประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองหงสาวดีหรือ	เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของ
เมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ	และ	อายุมากกวา	400ปี	อยูหางจากเมืองยางกุง	(ระยะทางประมาณ	80	กิโลเมตร)
ใชเวลาเดินทางประมาณ	1.45ชม.

หลังอาหารนําทานเขาชมพระธาตุที่ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี	เป็นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็น	1	ใน	5
มหา	บูชาสถานสิ่งศักดิส์ิทธิข์องพมา	เจดียชเวมอดอร	หรือ	พระธาตุมุเตา(ShweMordore)	ภายในบรรจุ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจา	นําทานนมัสการ	ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็นจุดที่
ศักดิส์ิทธิม์าก	ทานจะไดนมัสการ	ณจุดอธิษฐานอันศักดิส์ิทธิ	์และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียองคที่หัก
ลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึน้ไป

ชวงบาย
นําทานเดินทางตอสู	เมืองไจโท	แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขาม	ผานชมแมน้ํา

สะโตง	สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร

จากน้ันนําทานเดินทางสู	พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ	1	ชั่วโมง	ก็จะถึง	คิ้มปูนแคมปซึ่ง
เป็นจุดสําหรับทําการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกลอ	(เป็นรถประจําเสนทางชนิดเดียวทีจ่ะสามารถขึ้นพระ
ธาตุอินทรแขวนได)ใชเวลาเดินทางจากคิมปูนแคมปถึงยอดเขาประมาณ	1	ชั่วโมง

พักที	่Kyaikhto,	Mountain	Top	,	Yoyolae	,	Golden	Rock	Hotel	หรือเทียบเทา

เชิญทุกทานพักผอนตามอัธยาศัย	นําทานชม	เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวน	Kyaikhtiyo
Pagoda	(Golden	Rock)แปลวา	กอนหินทอง	อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	1,200เมตร	ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ
สูงเพียง5.5	เมตรตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ	ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม	แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทาง
ตก	เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท์ี่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุล
เรื่อยไป	ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิดทององคพระธาตุอินทรแขวน	(เขาไปปิดทองไดเฉพาะสุภาพ
บุรุษ	สวนสุภาพสตรี	สามรถอธิฐาน	และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิดแทนได)	**สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบน
จะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริม่ตน	2,000จาต/ชุด**

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม

จากน้ันทานสามารถขึน้ไปนมัสการหรือน่ังสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืนแต	ประตูเหล็กทีเ่ปิดสําหรับ
สุภาพบุรุษ	จะเปิดถึงเวลา	21.00	น.	ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองน่ัง
เน่ืองจากบริเวณพื้นที่น้ันมีความเย็นมาก



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

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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



ในกรณีพักโรงแรม	Golden	Rock	Hotel	จะขึ้นอินแขวนไดแคครัง้เดียว

สําหรับจุดไหวพระธาตุดานบนจะมีบริการแผนทองคําเปลวราคาเริม่ตน	2,000จาต/ชุด

ประตูเหล็กทีเ่ปิดสําหรับสุภาพบุรุษ	จะเปิดถึงเวลา	21.00น.ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือ
ผาหมผาพันคอเบาะรองน่ังเน่ืองจากบริเวณพื้นที่น้ันมีความเย็นมาก

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	หองอาหารในโรงแรม

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

ชวงเชา
05.00	น.	อรุณสวัสดิย์ามเชา	อิสระตามอัธยาศัย	สําหรับผูที่ตองการใสบาตรพระธาตุอินแขวน	กิจกรรมน้ี

ไมไดบังคับนะคะ	สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนายราคาอาหารเริ่มตนชุดละ
3,000-10,000จาตดอกไมธูปเทียนเริ่มตนชุดละ2,000จาต	ทําบุญตามอัธยาศัย

06.30	น.	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

07.30	น.	นําทานอําลาที่พัก	ออกเดินทางกลับ	เปลีย่นนัง่รถบรรทุก	ถึงคิมปุนแคมป 	เปลี่ยนเป็นรถโคช
ปรับอากาศ	พรอมนําทานเดินทางสูกรุงหงสาวดี

จากน้ันนําทานตักบาตรพระสงฆกวา	1,000	รูป	ทีว่ัดไจคะวาย	สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป	ศึกษา
พระไตรปิฎกเป็นจํานวนมากทานสามารถนําสมุด	ปากกา	ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงน้ีได

จากน้ันนําทานชม	พระราชวังบุเรงนอง	และ	บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi	Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและ
บูรณปฏิสังขรณเมื่อปี	พ.ศ.2533	จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงน้ี
เป็นที่ประทับของ	พระเจาบุเรงนอง	ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเป็น	ผูชนะสิบทิศ	และเป็นที่ประทับของ
พระนางสุพรรณกัลยา	และ	สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	ครั้งตองตกเป็นเชลยศึก	เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาให
แกพมา	แตปัจจุบันพระราชวังแหงน้ีไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร	และถูกสรางจําลองพระราชวัง
และตําหนักตางๆ	ขึน้มาใหม

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1ตัว



ชวงบาย
นมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	(ShewThalyang	Buddha)	กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มี

พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ	ในปี	พ.ศ.2524	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศและเป็น
พระนอนที่งดงามที่สุดของพมาองคพระยาว	55	เมตร	สูง	16	เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจี
ที่ยางกุง	แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท	เป็นลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย	จากน้ัน
นําทานเดินทางเขาสู	เมืองยางกุง

จากน้ันนําทานขอพร	นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทยวิธีการสักการะ
รูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็	ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราว
ออน	กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสักการะ	นัตโบโบยี	จะชอบมาก

จากน้ันนําทานขามฝ่ังไปอีกฟากหน่ึงของถนนเพื่อสักการะ	เทพกระซิบซึง่มีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ะ”ตาม
ตํานานกลาววา	นางเป็นธิดาของพญานาค	ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลารักษาศีล	ไมยอมกินเน้ือ
สัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลวซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไป
กระซิบเบาๆ	หามคนอื่นไดยิน	ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคน้ีกันมากเชนกันการบูชาเทพกระซิบ	บูชาดวย
น้ํานม	ขาวตอก	ดอกไม	และผลไม

นําทานชมและนมัสการ	พระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon	Pagoda)	พระเจดียทองคําคูบานคูเมือง
ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาปีเจดียทองแหงเมืองดากอง	หรือ	ตะเกิง	ชื่อเดิมของเมืองยางกุง	มหา
เจดียที่ใหญที่สุดในพมาสถานที่แหงน้ีมี	ลานอธิฐาน	จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบทานสามารถนําดอกไม
ธูปเทียน	ไปไหว	เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง	ณ	ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิรมงคลนอกจากน้ี
รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม	8องคหากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระ
ประจําวันเกิดตน	จะเป็นสิริมงคลแกชีวิต

ชวงคํ่า
19.00	น.	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เป็ดปักกิง่+สลัดกุงมังกร

นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรมหรูหราระดับ	4	ดาวที	่SUMMIT	PARKVIEW	HOTEL	4	STAR	หรือเทียบ
เทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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



วิธีการสักการะรูปป้ันเทพทันใจ	(นัตโบโบยี)
เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็	ใหเอาดอกไม	ผลไม	โดยเฉพาะมะพราวออน	กลวยหรือผลไมอื่นๆมาสัก
การะ	นัตโบโบยี	จะชอบมาก	จากน้ันก็ใหเอาเงินจะเป็นดอลลา	บาทหรือจาด	ก็ได	(แตแนะนําใหเอาเงินบาทดี
กวาเพราะเราเป็นคนไทย)แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยีสัก	2	ใบ	ไหวขอพรแลวดึกกลับมา	1ใบ	เอามาเก็บ
รักษาไวจากน้ันก็เอาหนาผากไปแตะกับน้ิวชี้ของนัตโบโบยีแคน้ีทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว

คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
***	อธิษฐานพรอมดวยใบไมที่แปลวาชัยชนะและความสาเร็จ	***

วันเกิด/สัตวสัญลักษณ	อาทิตย-ครุฑ,	จันทร-เสือ,	อังคาร-สิงห,	พุธ-ชางมีงา,	พุธกลางคืน-ชางไมมีงา,
พฤหัสบดี-หนูหางยาว,	ศุกร-หนูหางสั้น,	เสาร-พญานาค

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	กุงแมน้ําเผาตัวใหญทานละ	1ตัว

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

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

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	เมนูพิเศษ	เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุงมังกร

	พักที่	SUMMIT	PARKVIEW	HOTEL	4	STAR	หรือเทียบเทา

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



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานแวะสักการะพระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	(KyaukHtatgyi	Buddha)	หรือ	พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว	55ฟุต	สูง	16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่
งดงามพระบาทมีภาพมงคล	108	ประการ	และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย

สมควรเวลาเดินสู	สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

ชวงบาย
12.00	น.	ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบินนกแอร	เทีย่วบินที	่DD	4235

13.45	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

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



1.	บริษทัฯมีสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได

2.	เทีย่วบิน	,	ราคาและรายการทองเทีย่ว	สามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผล
ประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

3.	หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	และบริษทัฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยวเทาน้ัน	(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	บริษทัฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึง
และไมสามารถเดินทางได	)

4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดความลาชาของสายการบิน,การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอ
จลาจล	หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง	หรือ	เจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึง่ลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม)

5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว	ซึ่งไมไดเกิด
จากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึง่ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตุสุดวิสัย	ซึง่อยูนอก
เหนือความรับผิดชอบของบริษทัทัวร)

6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,ไม
ทานอาหารบางมื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด
กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระเหมาขาด

7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

8.	กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไว
ในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

9.	ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ	กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม
สามารถเปลี่ยนชื่อได

10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษทัฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทา
งบริษทัฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนน้ีแลวทั้งหมด

11.	กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตาง
ประเทศ	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ	เชน	Charter	Flight	,	Extra	Flightจะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
**	กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทาน
เอง**

กรุณาจองทัวรลวงหนากอนการเดินทาง	พรอมชําระมัดจํา	5,000	บาทสวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไม
นอยกวา15	วัน	มิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง	21
วัน)

1.	ตัว๋เครื่องบินชั้นทัศนาจรไป	-กลับพรอมกรุป	อยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตัว๋

2.	ที่พักโรงแรมตามรายการ2	คืน	(กรณีมาไมครบคูและไมตองการเพิม่เงินพักหองเดีย่ว)

3.	อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปลีย่นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)

4.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ

5.	คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ

6.	คาไกดทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเที่ยวตามรายการ



7.	ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000	บาท	(เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)

8.	ภาษีน้ํามันและภาษีตัว๋ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่หากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)

9.	คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน	20	กก.ตอ	1	ใบ

1.	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%และภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร,ซักรีดที่ไมได
ระบุไวในรายการ

4.	คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย
และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ

5.	คาทิปไกดทองถิน่,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ	450บาท/ทริป/ลูกทัวร	1	ทาน(บังคับตามระเบียบ
ธรรมเนียมของประเทศคะ)

6.	คาทิปหัวหนาทัวรตามสินน้ําใจของทุกทานคะ(ไมรวมในทิปไกดทองถิน่และคนขับรถนะคะแตไม
บังคับทิปคะ)

ขณะน้ีรัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง	ยกเวนการตรวจลงตราผูถือหนังสือเดินทางธรรมดา	ผานทา
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ ายหน่ึงเป็นระยะเวลาไมเกิน	14	วัน	ซึ่งจะมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่	11	สิงหาคม	2558	ทั้งน้ี	หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาเขาออกปกติอีกทางทัวรจะตองเรียก
เก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ	1,000	บาท

PASSPORT	ตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา	6	เดือนนับจากวันทีเ่ดินทาง

1.	สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตตั้งแต	12-21	เมษายน	2561ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ด
ปักกิ่ง+กุงมังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิดใหบริการคะ	โดยทางผูจัดทัวรจะเปลี่ยนเป็นรานอาหารอื่น
และสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิดใหแทนคะ

2.	คณะผูเดินทางจํานวน	10	ทานขึน้ไปจึงออกเดินทางมีหัวหนาทัวรไทยรวมเดินทางไปดวย

3.	กรณีทีท่านตองออกตัว๋ภายใน	เชน	(ตัว๋เครื่องบิน,ตัว๋รถทัวร,ตัว๋รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตัว๋	เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

1.	ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง	30	วัน	บริษทัฯจะคืนเงินคามัดจําใหทัง้หมด	ยกเวนในกรณีวัน
หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทัง้สิ้น

2.	ยกเลิกการเดินทาง	15-30	วัน	กอนการเดินทาง	หักคาทัวร	50%และริบเงินมัดจําทั้งหมด

3.	ยกเลิกภายใน	14	วัน	กอนการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

4.	กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัฯจะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
ไดตามความเป็นจริง	ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหนาเพียง	7	วันทําการ	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืน
เงินทุกกรณี



5.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไม
ครบตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว(15	ทานขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัฯและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกัน	บริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน


