นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่ า
ขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ค่ ูบ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย)
นมัสการพระธาตุหักอันศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุมุเตา หรื อเจดีย์ชเวมอดอร์
สั กการะมหัศจรรย์ เจดีย์ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน

เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ ย่ าง // เป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร
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วันแรก กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง -พระนอนตาหวาน– เจดีย์โบตะทาวน์ –เทพทันใจ–สก๊อตมาร์ เก็ต–เจดีย์ชเวดากอง
(–/L/D)
08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ N 01-04 สายการบินMyanmar Airways
10.40 น.
11.25 น.
กลางวัน

พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับเอกสารเดินทางให้แก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยสายการบิน Myanmar Airways International เที่ยวบินที่ 8M 336
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจ้ าทัตจี หรื อ พระตาหวาน ซึ่ งเป็ นพระที่มีความสวยงามอีกองค์
หนึ่ งของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร มีพระพักต์และขนตาที่งดงาม มีดวงตาที่สดใสเป็ นประกายที่ทาจากแก้วที่สั่ง
พิเศษมาจากต่างประเทศ โดยช่างที่มีฝีมือที่สุดของพม่า รวมถึงพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาท
ซ้อนกันซึ่ งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนาท่านเดินทางนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่ งโบตะทาวน์ แปลว่า
เจดียท์ หาร 1000 นาย โดยบัญชาของ พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริ ยม์ อญ ได้ทรงบัญชาให้สร้างเจดียโ์ บตะทาวน์ ขึ้น
เพื่อเก็บพระเกศาธาตุ1 เส้น ที่นายวานิชสองพี่นอ้ งได้อญั เชิญมาขึ้นฝั่ง ณ บริ เวณนี้ และอีก 1เส้นนั้นๆได้อญั เชิ ญไว้
ยังเจดียช์ เวดากอง เจดียโ์ บตะทาวน์ จึงเป็ นที่บูชาสถานสาคัญของชาวมอญและชาวพม่าสื บต่อกันมา
บริ เวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรู ปทองคา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธรู ปปางมารวิชยั ที่มีลกั ษณะ
งดงามยิ่งนัก ตามประวัติวา่ เคยประดิษฐานอยูใ่ นพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี
พ.ศ. 2428 ถู กเคลื่ อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอินเดี ย ทาให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ และด้านซ้ายมือ ของเจดี ยโ์ บตะทาวน์ เป็ นที่ต้ งั ของ
นัตโบโบยี หรื อ เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่ารวมถึ งชาวไทยนิ ยมไปกราบไหว้
บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิ ษฐานสิ่ งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
การสักการะรู ปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบจี ) เพื่อขอสิ่ งที่ตนปราถนา ตาม
ความเชื่ อคือ นิ ยมนาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่อน กล้วย หรื อ
ผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ
เ พื่ อ แ ส ด ง ค ว า มนั บ ถื อ ห า ก
สมหวังดัง่ ที่ขอแล้วจะนิ ยมกลับมาถวายสิ่ งของตามที่ได้กล่าวขอเอาไว้
ส่ วนใหญ่แล้วท่านที่ มีโอกาศได้มาขอพรมักจะสมปราถนา จึ งทาให้มี
ผูค้ นจานวนมากมาขอพรที่นี่ จากนันน
้ าท่านเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมื องที่
ตลาด “สก๊ อตมาร์ เก็ต ” ซึ่งสร้ างเมื่อครัง้ พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ ท่านได้ เลือกชมและ
เลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึกพื ้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้ แกะสลัก พระพุทธรูปไม้ หอมแกะสลัก แป้งทานาคา
ผ้ าปั กพื น้ เมื อง เครื่ องเงิ น ไข่มุก และหยกพม่า จากนั้นนาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุ
ประจาปี เกิดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่า) เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูก่ ลางเมือง
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ย่างกุง้ ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุข องพระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น มีความสู ง 109 เมตร
ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุ ม้ อยูน่ ้ าหนัก
ถึง 1,100 กิ โลกรัม โดยช่ างชาวพม่า จะใช้ทองคาแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดไว้รอบ องค์เจดี ย ์ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง และซ่ อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่ งนี้ มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยูใ่ นธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก
บริ เวณรอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหา
เจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ด้วยแรงศรัทธาจึงมีท้ งั ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาตินิยมมาสักการะ
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย (การเทีย่ วชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะนาให้
ไปชมในช่ วงตอนเย็นถึงค่า เพราะอากาศไม่ ร้อนและได้ ดูพระมหาเจดีย์ในยามทีไ่ ฟส่ องตอนกลางคืนด้ วย)

คำไหว้พระมหำเจดียช์ เวดำกอง
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
*** อธิษฐำนพร้อมด้วยใบไม้ทแี่ ปลว่ำชัยชนะและควำมสำเร็จ ***
วันเกิด
อำทิตย์
จันทร์ อังคำร
พุธ
พุธกลำงคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
สัตว์สัญลักษณ์
เย็น

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น

เสำร์
พญานาค

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูเป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร

จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั Taw Win Garden Hotel หรื อเทียบเท่ า
** ควรเตรียมเสื้ อผ้าและของใช้ ส่วนตัว สาหรับค้ าง 1 คืน บนพระธาตุอนิ ทร์ แขวน ส่ วนกระเป๋าใบใหญ่ จะฝากไว้ บนรถบัส**

วันทีส่ อง วันทีส่ อง ย่างกุ้ง – หงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ ปนุ่ –เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)–พระราชวังบุเรงนอง
–พระธาตุอน
ิ ทร์ แขวน
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องหงสาวดี หรื อ พะโค (ด้วยรถโค้ช
ปรับอากาศ) หงสาวดีอยูห่ ่ างจากเมืองย่างกุง้ ประมาณ 80 กิโลเมตร ใน
อดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของพม่ามาก่อน ตั้งอยูใ่ กล้เมืองเมาะตะมะ ทาง
ตอนใต้ของประเทศพม่าซึ่ งอยู่ทางใต้ของ เมืองแปร เมืองคัง ยะไข่ อัง
วะ พุกาม เขตหงสาวดี เป็ นเมืองของชาวมอญมาก่อนในอดี ต ก่อนที่

www.wtravel.co.th

MYMSTW2_8M/WRT

พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได้ ในปี พ.ศ. 2082 เมืองหงสาวดี เจริ ญรุ่ งเรื องสุ ดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุ เรง
นอง หงสาวดีหรื อ พะโค มีตานานเล่าว่า เมืองพะโคเดิมเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในอ่าวเมาะตะมะเป็ นเมืองเล็กๆ เมื่อครั้ง
พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่ มีหงส์ คู่ตวั ผูแ้ ละตัวเมีย ได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา จึงต้องการที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
และเล็งเห็นเกาะเล็กๆที่นี่ จึงบินมาเกาะ แต่พ้ืนที่เกาะก็ เล็กเสี ยจนมีที่พอให้หงส์ ร่อนลงมาพักได้เพียงแค่ตวั เดี ยว
เท่านั้น หงส์ เพศเมียจึงต้องอาศัยเกาะอยู่บนหลังของหงส์ ตวั ผู ้ และพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับหงส์ คู่น้ ี ว่า ต่อไปภาย
ภาคหน้าพื้นที่ๆเจ้ายืนอยูน่ ้ นั จะกลายเป็ นพื้นที่ๆยิ่งใหญ่และเจริ ญรุ่ งเรื อง ดัง่ คาทานายของพระพุทธเจ้าเมื่อรัชสมัย
ของพระเจ้าบุเรงนองเมืองบะโก ก็ได้รุ่งเรื องและเป็ นเมืองท่าที่สาคัญของประเทศพม่า จนถึงปั จจุบนั เมื่อเดินทาง
ถึงเมืองหงสาวดีจะสังเกตเห็นหงส์ สองตัวซึ่ งอาศัยอยูบ่ นหลังของหงส์ ตวั ผู ้ และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี
นาท่านกราบนมัสการ เจดีย์ไจ้ ปุ่น พระเจ้าธรรมเจดี ยท์ รงสร้ างขึ้ นในปี 1467 พระเจดี ยก์ ่ อเป็ นแกนทึ บรู ปทรง
สี่ เหลี่ยมอยูต่ รงกลาง มีพระพุทธรู ปนัง่ สู ง 30 เมตรประดิษฐานอยูส่ ี่ ทิศ แทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม (หันพระ
พักตร์ ไปทางทิศเหนื อ) กับพระอดี ตพุทธเจ้าอีกสามองค์ อันได้แก่ พระโกนาคมน์ (หันพระพักตร์ ไปทางทิศใต้)
พระกกุ สั น ธะ (หัน พระพัก ตร์ ไ ปทางทิ ศ ตะวัน ออก) พระกัส สปะ (หัน พระพัก ตร์ ไ ปทางทิ ศ ตะวัน ตก) ซึ่ ง
พระพุทธรู ปกัสสปะนั้นชารุ ดผุพงั มาก เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวในปี 1930 และได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2019 มี
ตานานว่า เจดียไ์ จ้ปุ่น สร้ างโดยสี่ สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้ างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และ
สาบานตนและให้คามัน่ สัญญาไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องคนสุ ดท้องได้ผิดคาสัญญา จึงเกิด อาเพส ฟ้ าฝ่ า
องค์พระพุทธรู ปตัวแทนองค์นอ้ งพังทลายลงมา แม้แต่หากมีการซ่อมแซมบูรณะ มาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้ว ก็
ยังไม่เคยสมบูรณ์ จากนั้นนาท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) โบราณสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ในใจกลาง
เมืองหงสาวดี ซึ่ งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า
เพื่อเสริ มบารมี อันถือว่าเป็ นพระเจดียท์ ี่สูงที่สุดในประเทศพม่า มีตานานอยูว่ า่ เมื่อนายวานิชพี่นอ้ งนามว่ามหาศาล
กับจุลศาล เดินทางกลับมาจากอินเดีย ทั้งสองได้อนั เชิ ญพระเกศธาตุของพระพุทธองค์มาด้วยสองเส้น เมื่อกลับ
มาถึงบ้านเกิดจึงได้สร้างสถูปเล็ก ๆ ครอบพระเกศธาตุเอาไว้ ในศตวรรษที่ 16 พระเจ้าปะหยิ่นหน่าวโปรด ฯ ให้
แกะเอามณี บนยอดพระมหามงกุฎไปทาฉัตรยอดถวายเป็ นพุทธบูชา ต่อมา พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างฉัตรองค์
ใหม่ถวายและเสริ มยอดขึ้นไปสู งถึง 90 เมตร ในศตวรรษที่ 20 ได้เกิ ดภัยธรรมชาติแผ่นดิ นไหวถึงสามครั้ง ครั้ง
สุ ดท้ายในปี ค.ศ. 1930 เกิ ดความเสี ยหายอย่างมาก จนถึ งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทาการบูรณะขึ้นใหม่จาก
แรงกายและกาลังทรัพย์ของผูม้ ีจิตศรัทธาจนถึ งปั จจุบนั พระเจดี ยส์ ู งถึ ง 114 เมตร ท่านจะได้เห็ นเจดี ยอ์ งค์เดิ มที่
พัง ทลายลงมาเมื่ อ เกิ ด แผ่น ดิ น ไหวครั้ งใหญ่ ซึ่ งตราบทุ ก วัน เจดี ย ์อ งค์ที่ หัก ยัง คงได้รั บ การเคารพบู ช าจาก
พุทธศาสนิ กชนชาวพม่าอย่างมัง่ คงสื บต่อกันมา จากนั้นนาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง หากพูดถึงกษัตริ ยท์ ี่มี
บทบาทส าคัญ อย่า งยิ่ ง ของเมื อ งหงสาวดี ก็ ไ ม่ มี ก ษัต ริ ย ์พ ระองค์ใ ดโดดเด่ น เท่ า พระเจ้า บุ เ รงนอง หงสาวดี
เจริ ญรุ่ งเรื องสุ ดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109
ชื่อ กัมโพชธานี เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ซึ่ งนับเป็ นพระราชวังใหญ่โตมีประตู
ทางเข้าออกถึง 10 ประตู สร้างโดยเกณฑ์ขา้ ทาสจากเมืองขึ้นต่าง ๆ โดยหนึ่ งในนั้นมีเมืองเชี ยงใหม่และอยุธยา
รวมอยูด่ ว้ ย จนถึงสมัย พระเจ้านันทบุเรงที่ เสด็จหนี พระนเรศวรไปเมืองตองอู และพวกยะไข่เผาทาลายหงสาวดี
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ทรงทิ้งให้พระราชวังแห่ งนี้ รกร้างลงเป็ นเวลาร่ วม 3 ศตวรรษ ซึ่ งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกันในคราวนั้น หลังจากนั้นไม่นาน เมืองอังวะ
ก็กลายมาเป็ นเมืองหลวงของประเทศพม่าโดยสมบู รณ์ ก่อนที่ พม่าทั้งประเทศจะเสี ยเอกราชให้ประเทศอังกฤษ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการค้นพบเสาและกาแพงเดิมที่ถูกฝังอยูใ่ ต้ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทาการขุดค้นและสร้าง
พระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่ งบางส่ วนได้สร้างแล้วเสร็ จ
ไป แต่ยงั คงมีอีกบางส่ วนก็กาลังรอทุนในการก่อสร้าง
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี เมนูก้ งุ แม่ นา้ ย่าง 1 ตัวต่ อท่าน
หลังอาหาร นาท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้ มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ระหว่างทางผ่าน สะพานแม่ นา้ สะโตง ในอดีตขณะที่
สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง
ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ าไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้ องกันมิให้ขา้ ศึกข้าม
ตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระ
แสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงแม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่า
เห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพ กลับกรุ งหงสาวดี พระแสงปื นที่ใช้ยงิ แม่ทพั พม่าตายบน
คอช้างนี้ ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ าสะโตง" นับเป็ นพระ
แสง อัษ ฎาวุธ อันเป็ นเครื่ องราชู ป โภค ยัง ปรากฏอยู่จนถึ ง ทุ ก วันนี้ ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ ง ถึง คิมปูนแค้ มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถ เป็ นรถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว (ใช้
เวลาเดินทางจากบริ เวณนี้ ประมาณ 1.5 ชัว่ โมง) ท่านจะได้สัมผัสทัศนี ยภาพป่ าเขาน้ าตกและลาธารอันสวยงามสอง
ข้างทาง พร้อมสัมผัสอากาศเย็นซึ่ งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่ อยๆ เพราะเรากาลังเดินทางสู่ ที่สูง (หากท่านต้องการนัง่ เสลี่ยง
เพิ่มค่าเสลี่ยงราคาไปกลับประมาณ เงินไทยไม่เกินท่านละ 850 บาทไม่รวมค่าทิป) (ลักษณะเสลี่ยงเป็ นเก้าอี้ผา้ ใบผูกกับ
ไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ล า หามด้วยคน 4 คน ข้า งหน้า 2 ข้า งหลัง 2 คน) เดิ น ทางถึ ง โรงแรมที่พัก KYAITHIYO
HOTEL// MOUNTAIN TOP HOTEL// YOE YOE LAY หรื อเทียบเท่ า นาท่านเช็คอิน จัดการเก็บสัมภาระเข้าที่
พักให้เรี ยบร้อย หลังจากนั้นนาท่านขึ้นนมัสการ พระธาตุอินทร์ แขวน พระธาตุอินทร์ แขวนนี้ นบั เป็ น 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสู งสุ ดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระเจดียไ์ จ้ทีโย (พระธาตุอินทร์ แขวน) อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,200
เมตร และเป็ นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่ อง “เจ้า
จันทร์ ผมหอม นิ ราศพระธาตุ อินทร์ แขวน ท่านจะได้สัมผัสกลิ่ นอายพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ งและบรรยากาศ
ธรรมชาติที่สดชื่นและบริ สุทธิ์ ทัว่ บริ เวณอันกว้างขวางของลานพระธาตุอินทร์ แขวนซึ่ งให้ท่านได้ดื่มด่ากับธรรมชาติ
และนมัสการขอพรจากพระธาตุอินทร์ แขวนอันศักดิ์สิทธิ์
เย็น
บริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั KYAITHIYO HOTEL// MOUNTAIN TOP HOTEL// YOE YOE LAY หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ าม พระธาตุอนิ ทร์ แขวน-หงสาวดี- ย่ างกุ้ง-พระนอนชเวตาเลียว – ย่ างกุ้ง – กรุงเทพ

(B/L/–)

07.00 น. บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิมและตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อนั งดงามยาม
เช้า วิถีการดารงชีวติ ของชาวพม่า เมื่อถึงหงสาวดี นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว พระพุทธรู ป
ไสยาสน์ที่มีความยาว 60 เมตร สู ง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิค ทิปปะ ใน
พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรื องอานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม ลักษณะพระบาท
เหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอ
กัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุทธรู ปองค์น้ ีถูก
ปล่อยให้ทรุ ดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ.
2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น้ ี จากนั้นในปี
พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสี และปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุทธรู ปที่
สวยงามในปัจจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก เรื อสาเภาไม้จนั ทร์ หอม ผ้าปั กพื้นเมือง ผ้า
พิมพ์ลาย ผ้าพื้นบ้าน ฯลฯ
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูก้ งุ แม่ นา้ ย่ าง 1 ตัวต่ อท่าน
หลังอาหารนาท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ สนามบิน มิงกะลาดง เมืองย่างกุง้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชัว่ โมง
16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ Myanmar Airways International เที่ยวบินที่ 8M 331
18.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
------------------ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ --------------------

ข้ อควรควรทราบ : สาหรั บท่ านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณา
สอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออก ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
อัตราค่ าบริการ
พฤศจิกายน : 3-5
ธันวาคม : 2-4
ธันวาคม : 9-11
ธันวาคม : 31 ธ.ค-2 ม.ค
มกราคม : 22-24
กุมภาพันธ์ : 18-20
มีนาคม : 1-3
(พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว)
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ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ
2-3 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม

เด็กอายุตา่ กว่ า 12 ขวบ
ไม่ มเี ตียงเสริม

พักเดีย่ ว

13,900 บาท

13,900 บาท

12,900 บาท

4,000 บาท
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อัตรานีร้ วม

- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตัว๋ กรุ๊ ป)
- ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืนตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยว
- ค่าภาษีสนามบินไทย,พม่า
- ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง ( เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ค่ารถหกล้อขึ้นพระธาตุอินทร์ แขวน

อัตรานีไ้ ม่ รวม

- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 %
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนือจากรายการ
- ค่าบริ การวีซ่าพม่า

การจองทัวร์ และการชาระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอรับเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท สาหรับการจองทัวร์ พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทางเพื่อสารองที่นงั่ ค่าทัวร์ ส่วนที่
เหลือชาระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสื อเดินทางเล่มจริ งที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการยกเลิก
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการจองทัวร์ ในกรณี ทาการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาระค่ามัดจาตามวันเวลาที่ บ ริ ษทั ฯ
กาหนดให้ตอ้ งชาระ เนื่องจากจะทาให้เสี ยโอกาสในการจองทัวร์ ของท่านอื่น
 กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาการ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาเนินการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ท่าน ไม่วา่ จะ
ในกรณี ไดก็ตาม เนื่องจากเป็ นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษทั คืนเงินให้ท้ งั หมด

2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯจะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งครับ (ใน
กรณี ที่บริ ษทั ฯหาลูกค้ามาทดแทนได้ บริ ษทั ฯคืนเงินให้ท้ งั หมดหรื อหักค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ งครับ)

หมายเหตุ

บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม

บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน

ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์ เป็ นไป
ในลักษณะเหมาจ่าย

ความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
และความเสี ยหายที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
www.wtravel.co.th

MYMSTW2_8M/WRT

