


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	เมืองหงสาวดี	-	พระเจ
ดียชเวมอดอว	-	เมืองไจโท	-	คิมปูนแคมป	-	พระธาตุอินทรแขวน

KYAIKHTO	HOTEL	/
YOE	YOE	LAY	/
MOUNTAIN	TOP
หรือเทียบเทา

2 เมืองหงสาวดี	-	วัดไจคะวาย	-	พระราชวังบุเรงนอง	-	พระพุทธไสยา
สนชเวตาเลียว	-	เจดียไจป ุน	-	วัดพระหินออน	หรือ	วัดตอจี	-	พระมหา
เจดียชเวดากอง

IBIS	STADIUM
HOTEL	/	UPTOWN
HOTEL	YANGON
หรือเทียบเทา

3 เจดียโบตะทาวน	-	เทพทันใจ/นัตโบโบยี	-	พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี	-
ตลาดโบโออองซานหรือตลาดสกอต	-	สนามบินมิงกาลาดง	-	สนาม
บินสุวรรณภูมิ

-

13	ก.ค.	61	-	15	ก.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,000

20	ก.ค.	61	-	22	ก.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,000

3	ส.ค.	61	-	5	ส.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,000

10	ส.ค.	61	-	12	ส.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,000

11	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,000

17	ส.ค.	61	-	19	ส.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,000

18	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,000

24	ส.ค.	61	-	26	ส.ค.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,000

31	ส.ค.	61	-	2	ก.ย.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,000

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

14	ก.ย.	61	-	16	ก.ย.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,000

28	ก.ย.	61	-	30	ก.ย.	61 ฿10,999 ฿10,999 ฿10,999 ฿3,000

5	ต.ค.	61	-	7	ต.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,000

26	ต.ค.	61	-	28	ต.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,000



เชา

08.00น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออก	ชัน้	4	เขาประตู	7	เคานเตอร
N	สายการบินเมียนมารแอรเวย	โดยมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยอํานวยความสะดวก(กรุณานํากระเปาเล็ก
เตรียมสัมภาระสําหรับ	1	คืน	เพื่อขึน้พระธาตุอินทรแขวน)
10.40น.	ออกเดินทางจากสู	เมืองยางกุง	โดยเทีย่วบินที	่8M336	(บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบน

เครื่อง)
11.25น.	ถึง	สนามบินเม็งกาลาดง	เมืองยางกุง	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	และดานศุลกากรเรียบรอย

(เวลาพมาชากวาประเทศไทย	30	นาที)

บาย

รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
จากน้ันนําทุกทานเดินทางไปยัง	เมืองหงสาวดี	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง	เมืองหลวงเกาแกของ

มอญ	และอดีตราชธานีของพระเจาบุเรงนอง
นมัสการ	พระเจดียชะเวมอรดอร	หรือพระธาตุมุเตา	พระเจดียในสมัยเดียวกันกับพระเจดียชเวดากอง

เป็นพระเจดียคูบานคูเมืองหงสาวดี	เป็นเจดียที่สูงที่สุดในหงสาวดี	เป็นสัญลักษณแสดงความรุงเรืองของกรุงหง
สาวดี	ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา	เป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิส์ิทธิก์อนออกศึกของบูรพกษตัริย
ในสมัยโบราณกาล	ไมวาจะเป็นกษตัริยมอญหรือพมา	รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย
นําทานออกเดินทางสู	เมืองไจโถ	แหงรัฐมอญ	ระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขามผานแมน้ําสะ

โตง	แมน้ําที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปืนนกสับยาวเกาคืบ	ยิงขามแมน้ําถูกพระสุรกรรมาแมทัพหนา
พมาทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอชาง
เดินทางสู	คินปุนแคมป 	(เชิงเขาไจเทีย่ว)	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2.5-3	ชม.	ถึงคินปุนแคมป	หยุดพักเพื่อ

เปลี่ยนรถโดยสารทองถิ่นเพื่อขึน้ไปบนเขาไจเที่ยว	ใชเวลาเดินทางจากบริเวณน้ี	1	ชม.	ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามสองขางทาง
เดินทางถึง	พระธาตุอินทรแขวน	ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงามมาก	ทานจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึ่งอยูรอบๆ	และ

ตื่นตาตื่นใจ	กับพระธาตุอินทรแขวน	ซึ่งอยูใกลที่พักมาก	ใชเวลาเดินเพียง	10	นาที	ที่น่ีมีลักษณะเป็นกอนหินทอง
อยูสูงจากระดับน้ําทะเล	1,200	เมตร	ลักษณะเป็นเจดียองคเล็กๆ	สูงเพียง	5.5	เมตร	ตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ	ที่ตั้ง
อยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม	แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก	เพราะพระเกศาธาตุศักดิส์ิทธิท์ี่บรรจุอยู
ภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนน้ีทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป

คํ่า

รับประทานอาหาร	ณ	โรงแรมที่พัก	หลังรับประทานอาหาร	อิสระพักผอนหรือน่ังสมาธิที่บริเวณองคพระธาตุ
ตามอัธยาศัย
พักที่	KYAIKHTO	HOTEL	/	YOE	YOE	LAY	/	MOUNTAIN	TOP	(ใกลกับพระธาตุอินทรแขวน)

	รับประทานอาหารเชา



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร

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

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



บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เวลาพมาชากวาประเทศไทย	30	นาที

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	หองอาหารของโรงแรม

	KYAIKHTO	HOTEL	/	YOE	YOE	LAY	/	MOUNTAIN	TOP	หรือเทียบเทา

เชา

***อิสระทุกทานทําบุญตักบาตรที่พระธาตุชมทัศนียภาพในยามเชาตามอัธยาศัย***
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
หลังอาหารนําทานเดินทางกลับเมืองหงสาวดี	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง
นําทานตักบาตร	วัดไจคะวาย	เพื่อทําบุญใสบาตรขาวสวยแดภิกษุ	สามเณรนับพันรูป	(ถาตองการถวายสิ่ง

อื่นๆ	ก็สามารถนําไปไดตามกําลังศรัทธา	เชน	สมุด	และเครื่องเขียน	สําหรับการศึกษาของภิกษุ	สามเณร)	สถาน
ที่แหงน้ีเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้น	ตรี	โท	และเอก
นําชม	พระราชวังบุเรงนอง	ชมโถงทองพระโรง	และบริเวณที่เคยเป็นตําหนักพระนางสุพรรณกัลยา	ซึ่งเพิ่ง

เริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อปี	2533	จากซากปรักหักพังที่ยังคงหลงเหลืออยู	ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณ
สถานแหงน้ีเป็นพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง	ปัจจุบันยังขุดไมเสร็จสิ้นสมบูรณ	แตก็สามารถเห็นได
วา	พระราชวังแหงน้ีกวางใหญเพียงใด

บาย

รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	กุงแมน้ําเมืองหงสาวดี
นําทานนมัสการ	พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว	มีอายุเกาแกกวาพันปี	คนพบเมื่อชาวอังกฤษ	สราง

ทางรถไฟ	ไปมัณฑะเลย	กราบนมัสการพระพุทธรูปนอน	ที่มีพุทธลักษณะ	ที่สวยงามในแบบของมอญ	ในปี	พ.ศ.
2524	ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ	และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา	อีกทั้งยังสามารถ
เลือกหาเครื่องไมแกะสลักที่มี	ใหเลือกอยางมากมาย	ตลอดสองขางทาง	และยังสามารถเลือกซื้อ	ของฝาก	อาทิ
เชน	ผาพมา	ของที่ระลึกตางๆ	ในราคาถูก
จากน้ันนําทานนมัสการ	พระพุทธรูปไจปุน	ซึ่งบูรณะเมื่อ	พ.ศ.	2019	มีพระพุทธรูปปางประทับน่ัง	โดยรอบ

ทั้ง	4	ทิศ	ประกอบดวย	องคสมเด็จพระสมณโคดม	สัมมาสมพุทธเจา	(หันพระพักตรไปทางทิศเหนือ)	กับ
พระพุทธเจาในอดีต	3	พระองคคือ	1.	พระพุทธเจาโกนาคมโน	(ทิศใต)	2.	พระพุทธเจากุสันโธ(ทิศตะวันออก)	3.
พระพุทธเจา	มหากัสสะปะ	(ทิศตะวันตก)	สรางโดย	4	สาวพี่นอง	ที่อุทิศตน	ใหกับพระพุทธศาสนา	สรางพระพุทธ
รูปแทนตนเอง	และสาบานตน	ไมของแวะกับบุรุษเพศ
จากน้ันนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง
นําทุกทานนมัสการ	พระลาภมุนี	พระพุทธรูปหยกขาว	ซึ่งเป็นพระรูปที่แกะสลักจากหินออนองคใหญที่สุด

ของประเทศพมา	สีขาวสะอาดและไมมีตําหนิ	สูง	37	ฟุต	กวาง	24	ฟุต	หนัก	600	ตัน	เป็นพระพุทธรูปประทับน่ัง
พระหัตถขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร	และศรีลังกายกขึน้หันฝ าพระหัตถออกจากองค
หมายถึงการไลศัตรูและประทานความเจริญรุงเรือง	นอกจากน้ียังมีการนําหินที่เหลือมาสลักเป็นพระพุทธบาท
ซาย-ขวา	ประดิษฐานอยูบริเวณดานหลังพระพุทธรูปดวย
จากน้ันชม	ชางเผือก	ที่เป็นชางคูบานคูเมืองของพมา	มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว	มีลักษณะทั้ง	9	ประการ	ตรง

ตามตําราโบราณ	ซึ่งหาชมไดยากในปัจจุบันจํานวน	3	ตัว



นําทุกทานสักการะ	พระมหาเจดียชเวดากอง	พระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย	1	ใน	5	มหาบูชาสถานสูงสุด
ของพมา	และยังเป็นพระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา	โบราณสถานศักดิส์ิทธิข์องโลกอายุ	2,500	ปี	ยอดบนสุด
ของเจดียประดับดวยทองคําแทหอหุมหนัก	23	ตัน	เพชร	พลอยเม็ดใหญ	และอัญมณีตางๆ	บนยอดพระเจดีย
ประดับดวยทับทิมขนาดเทาไขไก	สวนบนยอดสุดประดับดวยเพชรที่ประเมินคาไมได	ภายในประดิษฐานเสน
เกศาธาตุของพระพุทธเจาองคปัจจุบัน	และบริโภคเจดีย	(เครื่องใช)	ของพระพุทธเจาองคกอนทั้ง	3	พระองค
นมัสการ	ณ	จุดอธิษฐานศักดิส์ิทธิ	์พรอมใบไมที่มีความหมายถึง	“ชัยชนะและความสําเร็จ”

คํ่า

รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร
พักที่	IBIS	STADIUM	HOTEL	/	UPTOWN	HOTEL	YANGONหรือเทียบเทา	3*

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูกุงแมน้ําเมืองหงสาวดี

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

เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปหยกขาว	(White	jade	Buddha)	สรางจากหินหยกกอน
ใหญนํามาจากเมืองมัณฑะเลยมีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจําลอง

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร

	IBIS	STADIUM	HOTEL	/	UPTOWN	HOTEL	YANGON	หรือเทียบเทา

เชา

รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานชม	เจดียโบตาทาวน	สถานที่รับพระเกศาธาตุกอนประดิษฐานที่พระมหาเจดียชเวดากอง	ออกแบบ

ใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง	ใหคนสามารถเดินเขาไปภายในได	โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไวใน
ผอบทองคํา	และของมีคาตางๆ	ที่พุทธศาสนิกชนนํามาถวายมากมาย
จากน้ันนําทานสักการะ	โบโบยี	หรือเทพทันใจ	เทพเจาศักดิส์ิทธิข์องชาวพมาและชาวไทย
จากน้ันนําทุกทานชม	พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี	ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา	ชม

พระบาทที่มีภาพมงคล	108	ประการและพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย	มีขนาดความยาว	55	ฟุต
ความสูง	16	ฟุต

บาย

รับประทานอาหาร	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	สลัดกุงมังกร+	เป็ดปักกิ่ง
นําทานเลือกซื้อสินคาที่	“สกอตมาเก็ต”	หรือตลาดโบโจก	ซึ่งเป็นตลาดใหญที่สุดของพมา	รวบรวมความ

หลากหลายของสินคา	อาทิ	อัญมณี	ทับทิม	ไพลิน	หยก	ไขมุก	งานไมสัก	ไมหอมแกะสลัก	งาชางแกะสลัก	ผา
โสรง	และผาตางๆ	สงตรงจากเกาหลีและญี่ป ุน	ภาพเขียนสีน้ํา	และสีน้ํามันอันงดงามในราคาถูก
สมควรแกเวลานําทุกทานเดินทางไปยังสนามบิน	เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.30	น.	เดินทางกลับกรุงเทพฯ	โดยเทีย่วบินที	่8M331	(บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง)



คํ่า

18.15	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	เมนูสลัดกุงมังกร+	เป็ดปักกิ่ง

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

เป็นสนามบินที่ตั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง	ซึ่งหางจากยางกุงไป	15	กิโลเมตร
และใหญที่สุดเป็นอันดับสามของประเทศ	แตก็ยังเป็นสนามบินหลักของเมือง
ยางกุง



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
2.	เน่ืองจากสภาวะน้ํามันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้	ทําใหสายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ํามันขึน้ในอนาคต

ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง	เพราะทางบริษทัยังไมไดรวมภาษีน้ํามันใหมที่อาจ
จะเกิดขึน้
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี	

4.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน
5.	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวร

เป็นไปในลักษณะเหมาจาย	
6.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
	

มัดจําทานละ	5,000	บาท	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต
สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง	15	วัน

คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–ยางกุง–กรุงเทพฯ	(ตัว๋กรุป)
คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
คาที่พักตามที่ระบุไวในรายการ	(กรณีพัก	3	ทานๆ	ที่	3	เป็นเตียงเสริม)
คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	20	กก.
คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว
คารถบรรทุกขึน้พระธาตุอินทรแขวน
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม)
มัคคุเทศกบริการตลอดการเดินทาง

คาทิปไกด	และคาทิปคนขับรถ	รวมตลอดการเดินทางจายทิป	25USD
คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางชาติ
คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	20	กก.
คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
คาธรรมเนียมใชกลองถายรูปที่วัดประ-มาณ	300-500	จาด
คาเสลี่ยงขึน้ลงพระธาตุอินทรแขวน	25USD/ทาน	และคาทิปคนแบกเสลี่ยงขึน้ลงพระธาตุอินทรแขวน	8000	จาด

(กรณีตองการน่ังเสลี่ยง)
คาภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก



ตั้งแตวันที่	11	สิงหาคม	58	เป็นตนไป	บุคคลที่ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย	ไมตองขอวีซา	สามารถอยูไดไมเกิน
14	วัน
หนังสือเดินทาง	(Passport)	ของผูเดินทางจะตองมีอายุ	6	เดือนหรือมากกวา	นับจากวันเดินทาง

	

***เงื่อนไขพิเศษสําหรับการจองทัวร***

1.	คณะจองจํานวนผูใหญ	10	ทาน	ออกเดินทางมีหัวหนาทัวร
2.	กรุณาสอบถามยอดจอง	และเช็ครายละเอียดตางๆ	กอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ,	ซื้อตัว๋รถไฟ,	ซื้อตัว๋รถ

โดยสาร	และจองหองพัก	เพื่อประโยชนของลูกคา
	

ยกเลิกกอนการเดินทาง	25-30	วัน		/	คืนคาใชจายทั้งหมด	หรือเก็บคาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริง
ยกเลิกกอนการเดินทาง	11-24	วัน	/	เก็บคาใชจาย	5,000-10,000	บาท	แลวแตกรณี
ยกเลิกกอนการเดินทาง	1-10	วัน	/	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%

	


