ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากอง...ขอพรเทพทันใจ
หงสา...พระธาตุมเุ ตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน
พิเศษ..เป็ ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร+ กุ้งแม่น้า
วันแรก
08.00 น.

10.40 น.
11.25 น.
เที่ยง

กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน
พร้อมกันทีท่ ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 เข้าประตู 7 เคาน์เตอร์ N สายการ
บิ นเมียนมาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอานวยความสะดวก (กรุณานากระเป๋าเล็กเตรียม
สัมภาระสาหรับ 1 คืน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
ออกเดินทางจากสู่เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบิ นที่ 8M 336 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
ถึงสนามบิ นเม็งกาลาดง เมืองย่างกุ้ง ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และด่านศุลกากรเรียบร้อย (เวลาพม่า
ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
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จากนัน้ นาทุกท่านเดินทางไปยังเมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่
เมืองหลวงเก่าแก่ของ
มอญ และอดีตราชธานีของพระเจ้าบุเรงนองนมัสการพระเจดียช์ ะเวมอร์ดอร์ หรือพระธาตุมุเตา พระ
เจดียใ์ นสมัยเดียวกันกับพระเจดียช์ เวดากอง เป็ นพระเจดียค์ ่บู า้ นคู่เมืองหงสาวดี เป็ นเจดียท์ ส่ี งู ทีส่ ุดในหง
สาวดี เป็ นสัญลักษณ์แสดงความรุง่ เรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็ น
สถานทีป่ ระกอบพิธศี กั ดิ ์สิทธิ ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ นกษัตริยม์ อญหรือ
พม่า รวมทัง้ พระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมือ่ ครัง้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรง
ประทับอยูห่ งสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์น้ี นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ ์สิทธิ ์
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กทีข่ า้ มผ่านแม่น้าสะ
โตง แม่น้าทีส่ มเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้าถูกพระสุรกรรมาแม่ทพั
หน้าพม่า ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้าง เดินทางสู่คินปุนแคมป์ (เชิ งเขาไจ้เที่ยว) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.5-3 ชม. ถึงคินปุนแคมป์ หยุดพักเพื่อเปลีย่ นรถโดยสารท้องถิน่ เพื่อขึน้ ไปบนเขาไจ้เทีย่ ว
ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ 1 ชม. ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง เดินทางถึงพระธาตุอนิ ทร์แขวน
ซึง่ มีทศั นียภาพทีง่ ดงามมาก ท่านจะเห็นภูเขาและทิวเขาซึง่ อยูร่ อบๆ และตื่นตาตื่นใจ กับพระธาตุอินทร์
แขวน ซึง่ อยูใ่ กล้ทพ่ี กั มาก ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที พระธาตุอินทร์แขวน หรือเจดีย์ไจ้ทีโย Kyaikhto
Pagoda (Golden Rock) แปลว่าก้อนหินทอง อยูส่ งู จากระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์
เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้ อยูบ่ นก้อนหินกลมๆ ทีต่ งั ้ อยูบ่ นยอดเขาอย่างหมิน่ เหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกราน
ว่าไม่มที างตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ ์สิทธิ ์ทีบ่ รรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทาให้หนิ ก้อนนี้ทรงตัวอยูไ่ ด้
อย่างสมดุลเรือ่ ยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปีเกิดของชาวล้านนาให้ถือเป็น พระธาตุปีเกิด
ของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
คา
รับประทานอาหารณ โรงแรมทีพัก หลังรับประทานอาหาร อิสระพักผ่อนหรือนัง่ สมาธิทบ่ี ริเวณองค์พระ
ธาตุตามอัธยาศัย
พักที KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY / MOUNTAIN TOP (ใกล้กับพระธาตุอินทร์แขวน)
วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-หงสา-ย่างกุ้ง
***อิ สระทุกท่านทาบุญตักบาตรที่พระธาตุชมทัศนี ยภาพในยามเช้าตามอัธยาศัย***
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับเมืองหงสาวดี ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัวโมง
่
นาท่านตักบาตรวัดไจ้คะวาย เพื่อทาบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภกิ ษุ สามเณรนับ
พันรูป (ถ้าต้องการถวายสิง่ อื่นๆ ก็สามารถนาไปได้ตามกาลังศรัทธา เช่น สมุด และเครือ่ งเขียน สาหรับ
การศึกษาของภิกษุ สามเณร) สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชัน้ ตรี โท และเอก
นาชมพระราชวังบุเรงนอง ชมโถงท้องพระโรง และบริเวณทีเ่ คยเป็ นตาหนักพระนางสุพรรณกัลยา ซึง่ เพิง่
เริม่ ขุดค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์เมือ่ ปี 2533 จากซากปรักหักพังทีย่ งั คงหลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิษฐานได้ว่า
โบราณสถานแห่งนี้เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปั จจุบนั ยังขุดไม่เสร็จสิน้ สมบูรณ์ แต่ก็
สามารถเห็นได้ว่า พระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ กุ้งแม่น้าเมืองหงสาวดี
นาท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ค้นพบเมือ่ ชาวอังกฤษ สร้างทาง
รถไฟ ไปมัณฑะเลย์ กราบนมัสการพระพุทธรูปนอน ทีม่ พี ุทธลักษณะ ทีส่ วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.
2524 ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของชาวพม่าทัวประเทศ
่
และเป็ นพระนอนทีง่ ดงามทีส่ ุดของพม่า อีกทัง้ ยัง
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สามารถเลือกหาเครือ่ งไม้แกะสลักทีม่ ี ให้เลือกอย่างมากมาย ตลอดสองข้างทาง และยังสามารถเลือกซือ้
ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของทีร่ ะลึกต่างๆ ในราคาถูก
จากนัน้ นาท่านนมัสการพระพุทธรูปไจ้ปนุ ซึง่ บูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบ
ทัง้ 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คอื 1. พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) 2. พระพุทธเจ้ากุสนั โธ (ทิศตะวันออก)
3. พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพีน่ ้อง ทีอ่ ุทศิ ตน ให้กบั พระพุทธศาสนา สร้าง
พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ขอ้ งแวะกับบุรษุ เพศจากนัน้ นาทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้
นาทุกท่านนมัสการพระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว ซึง่ เป็ นพระรูปทีแ่ กะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ทส่ี ุด
ของประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มตี าหนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนัก 600 ตัน เป็ นพระพุทธรูปประทับ
นัง่ พระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุทอ่ี ญ
ั เชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงั กายกขึน้ หันฝ่ าพระหัตถ์ออก
จากองค์ หมายถึงการไล่ศตั รูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยงั มีการนาหินทีเ่ หลือมาสลักเป็ น
พระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยูบ่ ริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย จากนัน้ ชมช้างเผือก ทีเ่ ป็ นช้าง
คู่บา้ นคู่เมืองของพม่า มีสขี าวเผือกตลอดทัง้ ตัว มีลกั ษณะทัง้ 9 ประการ ตรงตามตาราโบราณ ซึง่ หาชมได้
ยากในปั จจุบนั จานวน 3 ตัว นาทุกท่านสักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุประจาปีเกิดปีมะเมีย 1
ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า และยังเป็ นพระมหาเจดียค์ ่บู า้ นคู่เมืองพม่า โบราณสถานศักดิ ์สิทธิ ์ของ
โลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดียป์ ระดับด้วยทองคาแท้ห่อหุม้ หนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่
และอัญมณีต่างๆ บนยอดพระเจดีย์ ประดับด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรที่
ประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้นเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนั และบริโภคเจดีย์ (เครือ่ งใช้)
ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทัง้ 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานศักดิ ์สิทธิ ์ พร้อมใบไม้ทม่ี คี วามหมายถึง “ชัย
ชนะและความสาเร็จ”
คา่
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
พักที่ IBIS STADIUM HOTEL / UPTOWN HOTEL YANGON หรือเทียบเท่า 3*
วันที่สาม ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเจดียโ์ บตาทาวน์ สถานทีร่ บั พระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานทีพ่ ระมหาเจดียช์ เวดากอง ออกแบบ
ให้ใต้ฐานพระเจดียม์ โี ครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้
ในผอบทองคา และของมีค่าต่างๆ ทีพ่ ุทธศาสนิกชนนามาถวายมากมาย จากนัน้ นาท่านสักการะโบโบยี
หรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ ์สิทธิ ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนัน้ นาทุกท่านชมพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัต
จี ซึง่ เป็ นพระทีม่ ตี าสวยงามทีส่ ุดในประเทศพม่า ชมพระบาททีม่ ภี าพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อน
กันซึง่ แตกต่างกับศิลปะของไทย มีขนาดความยาว 55 ฟุต ความสูง 16 ฟุต
เที่ยง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พิ เศษ สลัดกุ้งมังกร+ เป็ ดปักกิ่ ง
นาท่านเลือกซือ้ สินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” หรือตลาดโบโจ๊ก ซึง่ เป็ นตลาดใหญ่ทส่ี ุดของพม่า รวบรวมความ
หลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มกุ งานไม้สกั ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้า
โสร่ง และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญีป่ ่ นุ ภาพเขียนสีน้า และสีน้ามันอันงดงามในราคาถูก สมควรแก่
เวลานาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเทียวบินที 8M 331 (บริการอาหารว่างและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
18.15 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้ บริ การ

อัตราค่าบริ การ***14-16, 27-29 ต.ค. / 10-12, 24-26 พ.ย. / 3-5, 10-12 ธ.ค. 60 / 26-28 ม.ค. / 9-11, 2325 ก.พ. / 9-11, 16-18, 23-25 มี.ค. 61***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
10,999.บาท
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
10,999.บาท
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
10,999.บาท
พักเดี่ยวเพิ่ ม
3,000.บาท
อัตราค่าบริ การ***9-11 ธ.ค. 60 ***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

11,999.11,999.11,999.3,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่าบริ การ***30 ธ.ค. 60-1 ม.ค. 60 ***
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ ม

12,999.12,999.12,999.4,000.-

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–ย่างกุง้ –กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ ) / ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง /
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ / ค่าทีพ่ กั ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ (กรณีพกั 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็ นเตียงเสริม) / ค่า
น้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. / ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ / ค่า
รถบรรทุกขึน้ พระธาตุอนิ ทร์แขวน / ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์)
/ มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 25 USD / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียม
สาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างชาติ / ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ /
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีน่ ้ าหนักเกิน 20 กก. / ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่า
มินิบาร์ ฯลฯ / ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% / ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บ
เพิม่ เติมอีก / ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปทีว่ ดั ประมาณ 300-500 จ๊าด / ค่าเสลีย่ งขึน้ ลงพระธาตุอนิ ทร์แขวน 25USD/
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ท่าน และค่าทิปคนแบกเสลีย่ งขึน้ ลงพระธาตุอนิ ทร์แขวน 8000 จ๊าด (กรณีตอ้ งการนังเสลี
่ ย่ ง) / ค่าภาษีเชือ้ เพลิงทีท่ างสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
***เงื่อนไขพิ เศษสาหรับการจองทัวร์***
1. คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั ๋วเครื่องบิ นภายในประเทศ, ซื้อตั ๋วรถไฟ, ซื้อ
ตั ๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เงื่อนไขการจอง มัดจาท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้ าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดิ นทาง 15 วัน
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน

/ คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเ่ กิดขึน้ จริง
/ เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
/ เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %

ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิ งหาคม 58 เป็ นต้นไป
บุคคลที่ถือหนังสือเดิ นทางสัญชาติ ไทย ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิ น 14 วัน
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.
เนื่องจากสภาวะน้ามันโลกทีม่ กี ารปรับราคาสูงขึน้ ทาให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ามันขึน้ ในอนาคต
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์เก็บค่าภาษีน้ ามันเพิม่ ตามความเป็ นจริง เพราะทางบริษทั ยังไม่ได้รวมภาษีน้ ามันใหม่ทอ่ี าจจะ
เกิดขึน้
3.
เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
4.
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีทม่ี ผี รู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 15 ท่าน
5.
การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เทีย่ วตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
6.
เมือ่ ท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
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