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โดยสายการบิน เมียนมาร์ แอร์ เวย์ 8M336/8M331
( แถมพิเศษ: กุ้งแม่ นําย่าง+เป็ ดปักกิง+สลัดกุ้งมังกร โชว์นาฏศิลป์ เมียนม่ าร์ )
กําหนดการเดินทาง
2-4/16-18/23-25/30 สิ งหาคม – 1 กันยายน 2556
6-8/13-15/20-22/27-29 กันยายน 2556
วันแรก
04.30 น.
06.15 น.
07.00 น.

3 ดาว ()
19,999 บาท/ท่ าน
19,999 บาท/ท่ าน

กรุ งเทพฯ - ย่ างกุ้ง - เจดีย์ไจ้ปุ่น - เจดีย์ชเวมอดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปุ่ นแค้มป์
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
(-/L/D)
คณะทัวร์ พร้อมกันที สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั น 4 เคาน์ เตอร์ N 01-04 สายการบิน Myanmar
Airways เจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ สายการบิน Myanmar Airways เทียวบินที 8M 336
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง ซึ งอยูห่ ่างจากกรุ งย่างกุง้ มาทางตะวันตกเฉียงเหนือ 19 กิโลเมตร ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ นทีเมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึ งชัวโมง) (คณะต้องเดินทางขึนพระธาตุ
อินทร์ แขวน กรุณาเตรียมกระเป๋ าใบเล็กสํ าหรั บค้ างคืน 1 คืน บนพระธาตุอินทร์ แขวน) จากนันนําท่าน
เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี นําท่านกราบนมัสการ เจดีย์ไจ้ ปนุ่ ซึ งจะถึงก่ อนเดินทางเข้าตัวเมืองหงสาวดี พระเจ้า
ธรรมเจดียท์ รงสร้างขึนในปี 1467 พระเจดียก์ ก่อเป็ นแกนทึบรู ปทรงสี เหลียมอยูต่ รงกลาง มีพระพุทธรู ปนังสู ง
30 เมตรประดิษฐานอยูส่ ี ทิศ แทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม (หันพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ) กับพระอดีต
พุทธเจ้าอีกสามองค์ อันได้แก่ พระโกนาคมน์ (หันพระพักตร์ ไปทางทิศใต้) พระกกุสนั ธะ (หันพระพักตร์ไป
ทางทิศตะวันออก) พระกัสสปะ (หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันตก) ซึ งพระพุทธรู ปกัสสปะนันชํารุ ดผุพงั มาก
เนืองจากเกิดแผ่นดินไหวในปี 1930 และได้บรู ณะขึนใหม่เมือ พ.ศ.2019 มีตาํ นานว่า เจดียไ์ จ้ปุ่น สร้างโดยสี
สาวพีน้องทีอุทศิ ตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษ
เพศ เชือกันว่าหากคนใดคนหนึงแต่งงาน พระพุทธรู ปก็จะพังลงมา จากนันนําท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์
(พระธาตุมุเตา) โบราณสถานทีศักดิสิ ทธิ ในใจกลางเมืองหงสาวดี ซึ งได้บูรณะขึนโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระ
เจ้าบะยินเนาน์) เพือบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพือเสริ มบารมี อันถือว่าเป็ นพระเจดียท์ ีสู งทีสุ ดใน
ประเทศพม่า มีตาํ นานอยู่วา่ เมือนายวานิชพีน้องนามว่ามหาศาลกับจุลศาล เดินทางกลับมาจากอินเดีย ทังสอง
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เทียง

ได้อนั เชิญพระเกศธาตุของพระพุทธองค์มาด้วยสองเส้น เมือกลับมาถึงบ้านเกิดจึงได้สร้ างสถูปเล็ก ๆ ครอบ
พระเกศธาตุเอาไว้ ในศตวรรษที 16 พระเจ้าปะหยิ นหน่าวโปรด ฯ ให้แกะเอามณีบนยอดพระมหามงกุฏไปทํา
ฉัตรยอดถวายเป็ นพุทธบูชา ต่อมา พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างฉัตรองค์ใหม่ถวายและเสริ มยอดขึนไปสุ งถึง
90 เมตร ในศตวรรษที 20 ได้เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวถึงสามครัง ครังสุ ดท้ายในปี ค.ศ. 1930 เกิ ดความ
เสียหายอย่างมาก จนถึงหลังสงครามโลกครังที 2 ได้ทาํ การบูรณะขึนใหม่จากแรงกายและกําลังทรัพย์ของผูม้ ี
จิตศรัทธาจนถึงปั จจุบนั พระเจดียส์ ู งถึง 114 เมตร ถ้าเดินรอบ ๆองค์เจดียท์ ่านจะได้เห็นซากเจดียอ์ งค์เดิมที
พังทะลายลงมาเมือเกิดแผ่นดินไหวครังใหญ่ และฉัตรยอดเจดีย ์ จากนันนําท่านชม พระราชวังบุ เรงนอง หาก
พูดถึงกษัตริ ยท์ ีมีบทบาทสําคัญอย่างยิ งของเมืองหงสาวดีก็ไม่มกี ษัตริ ยพ์ ระองค์ใดโดดเด่นเท่า พระเจ้าบุเรง
นอง หงสาวดีเจริ ญรุ่ งเรื องสุ ดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง โดยพระองค์ได้สร้ างพระราชวังบุเรงนองขึน
ในปี พ.ศ. 2109 ชือ กัมโพชธานี เพือใช้เป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ซึงนับเป็ น
พระราชวังใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู สร้ างโดยเกณฑ์ขา้ ทาสจากเมืองขึนต่าง ๆ โดยหนึงในนัน
มีเมืองเชียงใหม่และอยุธยารวมอยูด่ ว้ ย จนถึงสมัยพระเจ้านันทบุเรงที เสด็จหนีพระนเรศวรไปเมืองตองอู และ
พวกยะไข่เผาทําลายหงสาวดีทรงทิ งให้พระราชวังแห่งนีรกร้ างลงเป็ นเวลาร่ วม 3 ศตวรรษ ซึ งพระราชวังเดิม
นันเคยเป็ นทีประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมือครังยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกันใน
คราวนัน หลังจากนันไม่นาน เมืองอังวะก็กลายมาเป็ นเมืองหลวงของประเทศพม่าโดยสมบูรณ์ก่อนทีพม่าทัง
ประเทศจะเสี ยเอกราชให้ประเทศอังกฤษต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการค้นพบเสาและกําแพงเดิมทีถูกฝั งอยูใ่ ต้
ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทาํ การขุดค้นและสร้ างพระราชวังบุเรงนองขึนมาใหม่ เพือเป็ นสถานทีท่องเทียว โดย
ถอดแบบจากของเดิม ซึ งบางส่ วนได้สร้างแล้วเสร็ จไป แต่ยงั คงมีอกี บางส่ วนก็กาํ ลังรอทุนในการก่อสร้ าง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู..กุ้งแม่ นําย่ าง ท่ านละ 1 ตัว (มือที1)
นําท่านสู่ คิมปูนแค้ มป์ (เชิ งเขาไจ้เทียว) ระหว่างทางผ่าน สะพานแม่ นําสะโตง ในอดีตขณะที สมเด็จพระ
นเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทันทีริ มฝั งแม่นาํ สะโตง
ในขณะ ทีฝ่ ายไทยได้ขา้ มแม่นาํ ไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้ องกันมิให้ขา้ ศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที
ริ มฝั งแม่นาํ สะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงแม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชี วติ บนคอ
ช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพ กลับกรุ งหงสาวดี พระแสงปื นทีใช้ยิงแม่ทพั พม่าตายบนคอช้าง
นีได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปื นต้นข้ามแม่นาสะโตง"
ํ
นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื อง
ราชู ปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมงครึ ง ถึง คิมปูนแค้ มป์ หยุดพักเปลียน
รถ เป็ นรถบรรทุกหกล้อ เพือขึนบนภูเขาไจ้เทียว (ใช้เวลาเดินทางจากบริ เวณนีประมาณ 45 นาที) ท่านจะได้
สัมผัสทัศนียภาพป่ าเขานําตกและลําธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสอากาศเย็นซึ งจะค่อย ๆ เย็นขึน
เรื อย ๆ เพราะเรากําลังเดินทางสู่ ทีสู ง เดินทางจนเกื อบถึงพระธาตุอินทร์ แขวน หยุดเปลียนรถจากรถบรรทุก
เป็ นเสลียง จากจุดนีนังเสลียงขึนไปอีกประมาณ 45 นาที ผูส้ ู งอายุและผูไ้ ม่เคยเดินทางขึนภูเขาขอแนะนําให้ใช้
บริ การขึนเสลียง ( ค่าเสลียงราคาไปกลับประมาณ เงินไทยไม่เกินท่านละ 800 บาทไม่รวมค่าทิป) ( ลักษณะ
เสลียงเป็ นเก้าอีผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ลํา หามด้วยคน 4 คน ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน) เดินทางถึง
โรงแรมทีพัก Kyaithiyo Hotel นําท่านเช็คอิน จัดการเก็บสัมภาระเข้าทีพักให้เรี ยบร้อย หลังจากนันนําท่าน
ขึนนมัสการ องค์ พระธาตุอินทร์ แขวน พระธาตุอินทร์ แขวนนีนับเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของ
พุทธศาสนิกชนชาวพม่ า พระเจดียไ์ จ้ทีโย (พระธาตุอนิ ทร์ แขวน) อยูส่ ู งจากระดับนําทะเล 1,200 เมตร และ
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เย็น

วันทีสอง
06.00 น.
05.00 น.

เช้ า

เป็ นทีมาและแรงบัน ดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ทีแต่งวรรณกรรมเรื อง “เจ้า
จันทร์ ผมหอม นิ ราศพระธาตุอินทร์ แขวน ท่านจะได้สัมผัสกลิ นอายพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ งและ
บรรยากาศธรรมชาติทสดชื
ี นและบริ สุทธิ ทัวบริ เวณอันกว้างขวางของลานพระธาตุอินทร์ แขวน ซึ งให้ท่านได้
ดืมดํากับธรรมชาติแ ละนมัสการขอพรจากพระธาตุอินทร์ แขวนอันศักดิสิ ทธิ สมควรแก่เวลา นําท่านกลับสู่
ห้องอาหารของโรงแรม
บริ การอาหาร เย็น ณ โรงแรมทีพัก
โรงแรมทีพัก Kyaithiyo Hotel หลังอาหารเชิ ญท่านตาม
อัธยาศัย
ท่านสามารถกลับขึนไปนังสมาธิ หรื อสวดมนต์ได้ตลอดคืนถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็ นเวลานาน
บริ เวณระเบียงทียืนสู่ พระเจดียพ์ ระเจดียอ์ งค์นีเปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กทีเปิ ดสําหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 22.00
น. เท่านัน

พระธาตุอนิ ทร์ แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว – ย่ างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์
เจ้ าทัตจี - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – ย่างกุ้ง
(B/L/D)
อรุ ณสวัสดิยามเช้า
เชิญท่านนมัสการ เจดีย์ไจ้ ทีโยหรือพระธาตุอนิ ทร์ แขวน ท่านสามารถทําบุญตักบาตรพระสงฆ์หรื อถวายข้าว
พระพุทธ มีชุดจําหน่ายบริ เวณวัด เมือถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรื อจํานวนอายุ ท่านจะพบ
กับบรรยากาศยามเช้าทีสดชืน ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ งศักดิสิ ทธิ
บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนีย ภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วา่ พระธาตุองค์นี ตังอยู่ได้ อย่างไร
โดยไม่ลม้ หรื อหล่นลงมา การทีก้อ นหินสี ทองวางหมินเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมือมองจาก
ด้านล่างขึนไปก็ดคู ล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์ นาํ ไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์
เจดียอ์ ย่างแท้จริ ง
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรื อ พะโค (ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ)อยุ่ห่างจากเมืองย่างกุง้ 80
กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน ตังอยูใ่ กล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของ
ประเทศพม่า ซึ งอยู่ทางใต้ของ เมืองแปร เมืองคัง ยะไข่ อังวะ พุกาม นครหงสาวดีเป็ นเมืองหลวงของเขตหง
สาวดี ๆ เป็ นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อ นทีพระเจ้าตะเบ็งชะเวตีจะยึดครองได้ ในปี พ.ศ. 2082 เมือง
หงสาวดีเจริ ญรุ่ งเรื องสุ ดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีหรื อ พะโค มีตาํ นานเล่าว่า เมืองพะโค
เดิมเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในอ่าวเมาะตะมะ เล็กเสี ยจนมีทีพอให้หงส์ ร่อนลงมาพักได้เพียงแค่ตวั เดียวเท่านัน หงส์
เพศเมียหรื อนางหงส์ จึงต้องอาศัยเกาะอยูบ่ นหลังคูข่ องมัน เมือเดินทางถึงเมืองหงสาวดีจะสังเกตุเห็นหงส์ สอง
ตัวซึ งอาศัยอยูบ่ นหลังของหงส์ตวั ผูแ้ ละเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี นําท่านนมัส การ พระพุทธ
ไสยาสน์ ชเวตาเลียวซึ งเป็ นทีเคารพนับถือของชาวพม่าทัวประเทศ เป็ นพระนอนทีงามทีสุ ดในประเทศ องค์
พระยาว 55 เมตร สู ง 16 เมตร พระพุทธไสยาสน์แห่งพะโค (เมืองหงสาวดี) องค์นีสร้างขึนใน ค.ศ. 994 ตาม
บัญชาของพระเจ้ามินกะดีป่า ก่อนหน้าทีพวกบะหม่า(พม่า) จะเข้ามามีอาํ นาจเหนือพวกมอญ แต่พระองค์ก็ถกู
ทิ งให้ผุพงั อยุเ่ กือบ 500 ปี จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าธรรมเจดียท์ รงสั งให้ขา้ ทาสทหารได้บูรณะขึนใหม่ เมือเข้า
สู่ ศตวรรษที 18 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวจึงถูกทิงร้าง และได้ปล่อยให้ป่ารกชัฏขึนปกคลุมอีกครัง
จนกระทังปี 1881 ผูร้ ับเหมาสร้ างทางรถไฟให้กบั อังกฤษกลุ่มหนึงได้พบเข้าโดยบังเอิญแต่ก็คิดว่ามันเป็ นแค่
กองอิฐกองหิน ต่อมาทางการจึงได้ถางป่ าออกในปี 1906 แล้วใช้เหล็กปลูกโรงเรื อนช่วยคุม้ แดดคุม้ ฝนให้แต่ดู

4

เทียง

เย็น

วันทีสาม
(B/L/-)
เช้ า

ไม่ดีเท่าไหร่ ครันถึงปี 1948 จึงทําการบูรณะพระองค์ขึนใหม่อีกครัง มีการทาสี และปิ ดทองล่องชาดอย่าง
งดงาม ได้ทาํ การบูรณะเลยมาจนถึงปั จจุบนั ตรงทางขึนตลอดสองข้างให้ท่านช้อปปิ งของฝากจากเมืองหงสาว
ดี อาทิ ผ้าพืนบ้าน ไม้แกะสลัก เรื อสําเภา ฯลฯ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี เมนู..กุ้งแม่ นําย่ าง ท่านละ 1 ตัว (มือที2)
นําท่านเดินทางกลับสู่ ย่างกุ้ง นําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดียท์ องคําคู่บา้ นคูเ่ มืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี กล่าวกันว่าทองคําทีใช้หุม้ มหาเจดียช์ เวดากองนียังมีมากกว่าในห้องนิรภัยของ
ธนาคารประเทศอัง กฤษเสี ยอีก ใครก้อตามทีได้พบเห็น ก็ตอ้ งรู ้วา่ พม่านันมีความมังคังแฝงเร้นอยู่มากมาย
มหาศาล มหาเจดียช์ เวดากองมีความสู ง 100 เมตร ภายในองค์เจดียป์ ระดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า
และเครื องบริ ขารของอดีตพระพุทธเจ้าอีกสามองค์เอาไว้ ส่ วนด้านนอกมีการใช้แผ่นทองหุม้ เอาไว้มากถึง
8,688 แผ่น ส่ วนยอดประดับด้วยเพชร 5,448 เม็ด ทับทิม ไพลิน และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มีมรกตเม็ด
เขืองอยุ่ตรงกึงกลาง ทังหมดนีอยูบ่ นยอดฉัตรสู ง 10 เมตร ทีมีไม้หุ้มทองเจ็ดท่อนรองรับ มีระฆังใบเล็ก ๆ
ประดับอยู่ 1,485 ใบ เป็ นระฆังทอง 1,065 ใบ ระฆังเงิน 420 ใบ รอบองค์เจดียช์ เวดากองมีทงสถู
ั ปบริ วาร
วิหารทิศ วิหารราย และศาลาอํานวยการ มีพระประจําวันเกิดให้ท่านได้สรงนําขอพร ขอพรจากองค์เจดีย์ ณ
ลานอธิฐานอดีตเคยเป็ นลานอธิ ฐานของพระเจ้าบุเรงนองก่อนออกรบ ให้เวลาท่านถ่ายภาพตรงมุมนีทีสวย
ทีสุ ด
บริ การอาหารเย็น ณ ภั ตตาคารการะเวกก์ พร้ อมชมการแสดงนาฏศิ ลป์ ของพม่ า อัน งดงาม อ่อ นช้อ ย บน
ทะเลสาบหลวง
ภัตตาคารแห่งนีสร้ างตาม ต้นแบบเรื อกัญญาของราชวงศ์ พม่า หัวเรื อ เป็ นรู ปนกการะเวกก์สัตว์ในเทพนิ ยาย
อินเดีย
หลังคาทําเป็ นทรงปราสาทซ้อนสู ง ภายในตกแต่งด้วยงานลงรักปิ ดทองประดับกระจกสี หินอ่อน และงานฝั ง
มุก ประดับ
ไฟอย่างงดงาม ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดียช์ เวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิ ง
จากนันนําท่านสู่ ทีพัก YUZANA HOTEL หรื อเทียบเท่ า
พระพุทธไสยาสน์ เจ้ าทัตจี – เจดีย์โบดาทาวน์ – รู ปปันเทพทันใจ – พระหินอ่ อน – ช้ างเผือก – สก๊อตมาร์ เก็ต
บริ การอาหารอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพัก
จากนันนําท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ เมืองย่างกุง้ นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจ้ าทัตจี หรื อ พระตาหวาน
ซึ งเป็ นพระทีมีความสวยงามอีกองค์หนึงของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร แต่เก่าแก่เพียงไม่กีสิ บปี และมีขนาด
ใหญ่กว่า พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีขนตาทีงดงามและดวงตาทีสง่างาม ซึ งได้ให้ช่างทีฝี มอื การประดิษฐ์ที
ดีทีสุ ดในพม่าสร้างดวงตาขึน พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ งแตกต่างกับศิลปะ
ของไทย อย่างไรก็ดี วัดแห่ งนีจัดเป็ นศูนย์กลางสําคัญในการศึกษาตํารับตําราทางพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุ
จําพรรษาอยู่มากถึง 600 รู ป นําท่านนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ซึ งเป็ นสถานทีสักสิ ทธิ ตาม
ตํานานกล่าวไว้ เมือราว 2000 ปี ก่อนกษัตริ ยม์ อญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่
ทัพ1000นาย ตังแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุทนายวาณิ
ี
ชสองพีน้องอัญเชิญมาทางเรื อและมาขึนฝั งเมือง
ตะเกิ งหรื อเมืองดากอง ณ บริ เวณนี จึงสร้ างเจดียโ์ บดาทาวน์นีและทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว้1เส้น บรรจุใน
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กลางวัน

14.30 น.
16.30 น.
18.15 น.

เจดียเ์ พือบูชา ก่อนนําไปบรรจุไว้ในเจดียช์ เวดากองและเจดียส์ ําคัญอืนๆ ข้างในองค์เจดีย ์ ท่านจะได้ชม สิ งของ
สมัยโบราณ อาทิ พระพุทธรู ปทองคํา เงิน ดินเผา ซึ งจัดแสดงไว้ให้ชมภายในองค์เจดีย์ (สถานทีแห่งเดียวทีท่าน
สามารถมองเห็นพระเกศธาตุดว้ ยสายตาของท่านเอง) นําท่านสักการะ รู ปปันเทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) ซึ งชาว
พม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชือว่าอธิฐานสิ งใดจะสมความปรารถนาทันที มี
นักท่องเทียวจํานวนมากทีขอพรแล้ว สมดังคําอธิ ฐาน จึงทําให้หลายท่านต้องกลับมาสักการะท่าน หลายๆๆครัง
นําท่านชม วัดพระหินอ่ อน ซึ งเป็ นพระพุทธรู ปทีแกะสลักจากหิน อ่อนทีมีขนาดใหญ่ทีสุ ดในประเทศพม่า
จากนันนําชม ปางช้ างเผือก ทีเป็ นช้าง คู่บา้ นคูเ่ มืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทังตัวจํานวน 3 เชื อก ต้อง
ตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
บริ การอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เป็ ดปักกิง+สลัดกุ้งมังกร
นําท่านช๊อปปิ งตลาด“สก๊ อตมาร์ เก็ต” (SCOTT MARKET) หรื อ ตลาดโบ่ ซกอ่องซาน ซึ งสร้ างโดยชาวสก๊อต
สมัยเมือครังพม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ภายในตลาดแห่ งนีมีสินค้าจําพวกงานหัตถกรรมของ
พม่าให้เลือกซือหามาก มายอาทิ อัญมณี แพรพรรณ งานฝี มือ งานแกะสลักไม้ เครื องเขิน ตุ๊กตา เครื องดนตรี
โสร่ ง ย่าม เครื องหวาย และภาพหวาด ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ย่างกุง้ และเดินทางสู่ สนามบินย่าง
กุง้ เพือเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
นําท่ านเดินทางสู่ สนามบิน ย่างกุ้ง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ Myanmar Airways เทียวบินที 8M 331
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภ าพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม.........
 ขอบคุณทุกท่ านทีใช้ บริการ 

อัตราค่ าบริการ : 2-4/16-18/23-25/30 สิ งหาคม – 1 กันยนยน // 6-8/13-15/20-22/27-29 กันยนยน
ผู้ใหญ่พักห้ องละ 2 ท่ าน เด็กเสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ เด็กไม่ เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่
19,999 บาท/ท่าน
19,999 บาท/ท่าน
18,999 บาท/ท่าน
อัตรานีรวม
- ค่าตัวเครื องบิน ไป-กลับ ชันประหยัด (ตัวกรุ๊ ป)
- ค่าโรงแรมทีพัก 2 คืนตามรายการทีระบุ
- ค่าอาหาร ,ค่าพาหนะตามทีระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ นนําเทียว
- ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท,พม่า 10 USD
- ค่าบริ การวีซ่าพม่า (คนไทย) ยืนปกติ 7วันทําการ
- ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 (เงือนไขตาม
กรมธรรม์)
- ค่าเสลียงขึนพระธาตุอินแขวน 25 USD

ค่ าพักเดียว
3,500 บาท

อัตรานีไม่ รวม
- ภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3 %
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ ม 7 %
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ น และ คนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนือจากรายการ

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า
- หนังสื อเดินทางทีมีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน
- รู ปถ่ายสี หน้าตรง 1.5 - 2 นิ วเท่ านัน พืนหลังสี ขาวเท่ านันจํานวน 2 รู ป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์ )
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เงือนไขการเก็บเอกสาร และขอยืนวีซ่า
-ระยะเวลาในการยืนวีซ่าปกติ 7 วันทําการ
-เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่ งถึงบริ ษทั อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
-หาก ยืนเอกสาร ล่าช้ากว่ากําหนด บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการชําระค่าวีซ่าด่วน
-กรณี ส่งรู ปถ่าย ไม่ถกู ต้อง เช่น พืนหลังเป็ นสี ฟ้า บริ ษทั ฯจะไม่สามารถดําเนินการยืนเรื องวีซ่าให้ได้ เนืองจากผิดกฎระเบียบการ
ขอยืนวีซ่า
การจองทัวร์ และการชําระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอรับเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท สําหรับการจองทัวร์ พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทางเพือสํารองทีนัง ค่าทัวร์ ส่วนที
เหลือชําระทังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้ อมหนังสื อเดินทางเล่มจริ งทีมีอายุเหลือก่ อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและรู ปถ่ายสี หน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดํา) ขนาด1.5นิ ว–2นิ ว ท่านละ2 รู ป
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯมีสิทธิ ทีจะเปลียนแปลงหรื อสับเปลียนรายการได้ตามความเหมาะสม
- บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะเลือนการเดินทางในกรณีทีมีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
- ขอสงวนการเปลียนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะ
เหมาจ่าย
- ความเสี ยหายใด ๆ ทีเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเทียวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล และ
ความ เสี ยหายทีทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ น

