180024 ทัวร์พม่า LUXURY MYANMAR 3D2N BY S

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระธาตุมุเตา
1 ้ าเมืองสิเรียม***ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดียก์ ลางน
ร่วมทาบุญตักบาตรถวายข้าวสารแด่ พระสงฆ์กว่า 500 รูป ณ วัดไจ้คะวาย

ตารางการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์ จ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท –
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ)

L-D

วันที่ 2

หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ – เจดียโ์ บตะทาวน์ เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์ เวดากอง
สิเรียม – เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา - ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต –
พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

B-L-D

วันที่ 3

B-L

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์ จ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ้โท –
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ)

04.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7
สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์
ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่
เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ
80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา
นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ท้งั 4 ด้านอายุกว่า
500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศ
ตนแด่ พุ ท ธศาสนาจึ งสร้า งพระพุ ท ธรู ป เพื่ อ แทนตนเอง และได้
สาบานไว้ว่าจะไม่ขอ้ งแวะกับ บุ รุษ เพศ ต่ อ มาน้องสาวคนสุ ดท้อ ง
กลั บ พบรัก กั บ ชายหนุ่ มและแต่ ง งานกั น จึ ง เกิ ด อาเพศฟ้ าผ่ า
พระพุทธรูปที่ แทนตัวของน้องสาวคนสุ ดท้องพังทลายลงมา และมี
การบู ร ณะขึ้ นมาใหม่ จึ ง ท าให้ พ ระพุ ท ธรู ป องค์ นี้ จะมี ลั ก ษณะ
แตกต่างจากองค์อื่นๆ นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่ง

07.10 น.
08.00 น.

เที่ยง
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***ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้

มีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี
พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทาลายด้วยฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จาก
ซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง
ท่านผูท้ ี่ได้รบั คาสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้
ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดย
อ้างอิงจากพงศาวดารจากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชม
แม่ น้ าสะโตง สถานที่ สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดี ตขณะที่ สมเด็ จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทย
กลับอโยธยาได้ถูกทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึ่งนาทัพโดยสุ รกรรมาเป็ นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็ นทัพ
หลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวิตบน
คอช้าง กองทัพของพม่าเห็นเช่นนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.303 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ้ มปู นแค้มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถบรรทุกหกล้อขนาดเล็ก เป็ นรถประจา
เส้น ทางชนิ ด เดี ย วที่ เราจะสามารถขึ้ นพระธาตุ อิ น ทร์แ ขวนได้) ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 30-45 นาที
จากนั้น ให้ท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนโดยการนั ่งกระเช้าไฟฟ้ า ซึ่ ง
ใช้เวลาประมาณ 10 นาที บนกระเช้าท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทาง
สู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณีที่กระเช้า
ปิ ดทาการเนื่ องจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่
ทางบริ ษั ท ไม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
เดิ นทางขึ้ นสู่พ ระธาตุ ฯ โดยรถหกล้อแทน และขอสงวน
สิ ท ธิ์ ในการคื นเงินทุ กกรณี จากนั้ นท่านจะต้องเดิ นเท้า
เพื่อเข้าสู่ที่พกั ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นา
ชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อน
หินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็ น
เจดียข์ นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืน
กรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทาให้หินก้อนนี้ ทรงตัว
อยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือ
เป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุ
อิ น ทร์แ ขวนนี้ ครบ 3 ครั้ง ผู ้น้ั น จะมี แ ต่ ความสุ ขความเจริญ พร้อ มทั้งขอสิ่ งใดก็ จ ะได้สมดัง่ ปรารถนาทุ ก
ประการ ท่านสามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน (พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ด
สาหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝาก
สุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
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***ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้

คา่

**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสาหรับ 1 คืน เพื่อนาติดตัวขึ้ นไปบนพระธาตุ
อินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่
1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 เข้าสู่พกั ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
จากนั้นท่านสามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

วันที่สอง

หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ – เจดียโ์ บตะทาวน์ –
เทพทันใจ – เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์ เวดากอง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** อิสระให้ท่านทาบุญตักบาตรตามอัธยาศัย สาหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมี รา้ นค้า
จาหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต **
นาท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับ
อากาศ นาท่านร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็ นวัดสาคัญมีพระสงฆ์ จาพรรษากว่า 500 รูป อีก
ทั้งวัดนี้ ยัง เป็ นสถานที่ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิ กษุ และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนา
สมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน)
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***ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้

เที่ยง

จากนั้นนาท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี
พระเจดียอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า
2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยัง
เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ สาคัญ สูงสุ ดของชาว
พม่า นาท่ านนมัสการ ยอดเจดี ยห์ ักซึ่ งชาวมอญและชาวพม่า
เชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ ศักดิ์ สิทธิ์ มาก (ณจุดอธิ ษฐานอันศักดิ์ สิทธิ์
และสามารถนาธูปไปค้ากับยอดของเจดี ย ์องค์ที่ หัก ลงมาเพื่ อ
เป็ นสิ ริ ม งคลซึ่ งเปรี ย บเหมื อ นดัง่ ค้ า จุ น ชี วิ ต ให้เจริ ญ รุ่งเรื อ ง
ยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา
สักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย ์
สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตก
ลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่
แตกกระจายออกไป เป็ นที่ รา่ ลือถึ งความศักดิ์ -สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสา
ลิ้ นดา ใช้เป็ นที่ เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี โบราณ
เพื่ อทดสอบความกล้าหาญก่ อนขึ้ นครองราชย์ นั บ เป็ นเจดี ย ์ที่ สู ง
ที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุ มหนึ่ งขององค์เจดีย ์
เพื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บชู าควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั
จากนั้ น น าท่ านนมัส การ พระพุ ท ธไสยาสน์ช เวตาเลี ย ว กราบ
นมัสการ พระพุ ท ธรูปนอนที่ มีพุ ท ธลักษณะที่ สวยงามในแบบของ
มอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ ง เป็ นที่ เคารพนั บ ถื อ ของชาวพม่ า ทั ่ว
ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้
เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิ เช่น ผ้าพม่า ของที่ ระลึกต่างๆ ใน
ราคาถูก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา
จากนั้ นนาทุกท่านเดินทางกลับเมือ งย่างกุง้ นาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตา
ทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นามา
เมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้า
กลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอี ก 2องค์ และ
พบพระพุ ท ธรูป ทอง เงิน ส าริ ด 700องค์ และจารึ ก ดิ น เผาภาษาบาลี และ
ตัวหนั งสื อพราหมณ์อินเดี ยทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดี ยท์ ี่ ประดับ
ด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิ หลายจุดในองค์พระเจดี ย ์
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นาท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต"
หรือวิญญาณเทพผูค้ ุม้ ครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็ น "นัต" นั้น มักจะเป็ น
คนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่ าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุรา้ ยแรงที่เรียกว่า ตายโหง ทาให้
วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บา้ นเมือง และยังคงผูกพันกับผูค้ นเบื้ องหลัง ทาให้ไม่อาจไปเกิดใหม่
ได้ จึงกลายเป็ นนัตที่มาคอยคุม้ ครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์ งค์สาคัญ
วิ ธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนัน้ ก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่ า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไป
ใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึ กกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไป
แตะกับนิ้วชี้ ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตงั้ ใจไว้
คาบู ชาเทพทัน ใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ ะโป๊ ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิ งรัตตะนัง
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสพั พะทา สวาโหม
นาท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์
เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาใน
พุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิต
ไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพร
เทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพ
กระซิบ บูชาด้วยนา้ นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
นาท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง เจดี ยท์ องแห่ง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิ มของเมืองย่างกุ ง้ ) แห่งลุ่ม
น้ าอิ ระวดี เจดี ย ์ท องค าคู่บ า้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุ ก ว่า
สองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า
มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า
2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่เป็ น
น้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร
พลอยอัญมณีล้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลาน
กว้างรองรับแรงศรัท ธาของ พุ ทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วย
เครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับ
ให้ประชาชนมากราบไหว้บชู า เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะ
นามาซึ่ งบุญ กุ ศลอัน เป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุ กข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนั ง่ ทาสมาธิ เจริญ สติ ภาวนานั บ
ลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดย
จุดชมแต่ละจุดท่ านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่
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สาคัญของพระมหาเจดี ยช์ เวดากอง คือ ลานอธิ ฐาน จุดที่ บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนา
ดอกไม้ธูปเที ยน ไปไหว้ เพื่ อขอพรจากองค์เจดี ยช์ เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อเสริมสร้างบารมีและสิ ริ
มงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน
ก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สัตว์สญ
ั ลักษณ์
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนู หางสั้น พญานาค
คา่
 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พกั

เมนูพิเศษ!!!! บุฟเฟ่ ต์นานาชาติซีฟ้ ูด เต็มอิ่มไม่อ้นั กับอาหารทะเลหลากหลายชนิด

พักที่ CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL โรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทย

วันที่สาม

สิเรียม – เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา - ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน
–ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ ง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 1 ชม. นาชมความแปลกตาของเมืองที่ ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุ เกสในสมัย โบราณ
ตั้งอยูร่ ิมแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี
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เที่ยง

จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียก์ ลางน้ า หรือ พระเจดียเ์ ยเลพญา เจดียจ์ ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลาง
น้ าเป็ นที่ สัก การะของชาวสิ เรี ย ม สร้างโดย
เศรษฐี ช าวมอญ ในยุ ค ที่ อ าณาจัก รมอญ
รุ่งเรืองเมื่อประมาณพันกว่าปี มาแล้ว เชื่อกัน
ว่า ตอนที่ ส ร้า งเจดี ย ์เศรษฐี ช าวมอญได้ท า
การอธิ ษ ฐานขอให้น้ าอย่าท่ วมถึ งองค์เจดี ย ์
ถ้า มี ค นมากราบไหว้จ านวนมากเท่ า ไรก็
ขอให้ไ ม่ มี วัน เต็ ม พื้ นที่ และผู ้ใดมาท าบุ ญ
บู ร ณะต่ อ เติ ม องค์ เจดี ย ์ ขอให้ท าการค้า
เจริญก้าวหน้าทุกคน ซึ่งทาให้ผูค้ นเกิดความเชื่อว่าการมาทาบุญกราบไหว้ ณ เจดียแ์ ห่งนี้ จะทาให้การค้าการ
ขายเจริญ รุ่งเรื อ ง ให้ท่ านได้น มัส การพระพุ ท ธรูป เก่ าแก่ ท รงเครื่อ งจัก รพรรดิ ป ระดิ ษ ฐานบนบัล ลังก์ไม้
แกะสลักปิ ดทองคาทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะบันดาลให้มี
กินมีใช้ไม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลับกรุงย่างกุง้ นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี
หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้
โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็ นพระนอนที่มีขนาด
ใหญ่ แ ละงดงามที่ สุ ด ในพม่ า ด้วยพระพัก ตร์ที่ งดงาม
เปื้ อ น ยิ้ ม ด วงต า ท า จ า ก ลู ก แ ก้ ว ที่ สั ่ ง ผ ลิ ต จ า ก
ต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทา
ให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระ
ตาหวาน ” บริ เวณพระบาทมี ภ าพวาดลายธรรมจัก ร
ตรงกลางฝ่ าพระบาทล้อ มรอบด้ ว ยรู ป มงคล 108
ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก
อี ก ทั้ ง จี ว รยัง มี ลัก ษณะพริ้ วไหวสมจริ ง และตรงชาย
ประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็ นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่
ยังเป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่ จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มี
หลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี
หยก ผ้า ทอ เสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้า หรื อ อัญ มณี ที่ มี ร าคาสู ง ควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market)
ปิ ดทุกวันจันทร์)
 รับประทานอาหารกลางวัน เมนูพิเศษ!! สลัดกุง้ มังกร+เป็ ดปั กกิ่ง
8

***ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้

นาท่านนมัสการ พระหินอ่อน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
พระหิ นอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีก ารขุดพบหิ นอ่อนก้อนใหญ่ ที่ สุดที่ ยะไข่ จึ งได้มีก าร
แกะสลัก โดยช่ างฝี มื อ ชาวเมื อ งมัณ ฑะเลย์ เป็ นพระพุ ท ธรูป ประทับ นั ่งพระหัต ถ์ขวาบรรจุ พ ระบรม
สารี ริก ธาตุ พระหัต ถ์ย กขึ้ นหัน ฝ่ าพระหัต ถ์อ อกจากองค์ หมายถึ งการไล่ ศัต รู แ ละประทานความ
เจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในห้องกระจกติดแอร์รกั ษาอุณหภูมิเนื่ องจากหินอ่อนเมื่อโดนความร้อนอาจ
ทาให้เกิดรอยร้าวได้ จากนั้นชม ช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลกั ษณะเด่น คือ
มีลกั ษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นัยตาของช้างยังเป็ นสีทอง ถือว่าเป็ นช้างที่หาชมได้ยาก
ที่ สุดในเอเชี ย ซึ่ งคนพม่าเองตามเข้ามาชมและสัก การะช้างเผื อกเหล่านี้ ได้เวลาอันสมควรน าท่ าน
เดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

19.00 น.
20.50 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
******************************************************

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

14-16 ธ.ค. 61
15-17 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
22-24 ธ.ค. 61

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

12,900 บาท
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28-30 ธ.ค. 61
30 ธ.ค. – 01 ม.ค.
04-06 ม.ค. 62
05-07 ม.ค. 62
11-13 ม.ค. 62
12-14 ม.ค. 62
18-20 ม.ค. 62
19-21 ม.ค. 62
25-27 ม.ค. 62
26-28 ม.ค. 62
01-03 ก.พ. 62
02-04 ก.พ. 62
08-10 ก.พ. 62

14,900 บาท

14,400 บาท

3,900 บาท

12,900 บาท

12,400 บาท

3,900 บาท

12,900 บาท

12,400 บาท

3,900 บาท

14,500 บาท

14,000 บาท

3,900 บาท

09-11 ก.พ. 62

13,900 บาท

13,400 บาท

3,900 บาท

15-17 ก.พ. 62
22-24 ก.พ. 62
23-25 ก.พ. 62

12,900 บาท

12,400 บาท

3,900 บาท

01-03 มี.ค. 62
02-04 มี.ค. 62
08-10 มี.ค. 62
09-11 มี.ค. 62
15-17 มี.ค. 62
16-18 มี.ค. 62
22-24 มี.ค. 62
23-25 มี.ค. 62

12,900 บาท

12,400 บาท

3,900 บาท
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง 2,900 บาท **
*** ราคายังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาท/ท่าน ***
อัตรานี้ รวม
✓
✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน ไลอ้อนแอร์ LION AIR (SL)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั CHATRIUM LAKE HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียวเท่า 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
(โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
✓ ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
✓ ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
✓ ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตา่
กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์
/ ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ ม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหาร
เป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ ไม่รวม








ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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 ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
▪ กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
▪ ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 21 วันก่อนการเดินทาง

▪

กรณียกเลิกการเดินทาง

• กรณีทาการยกเลิกหลังจากทาการมัดจาทัวร์มาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได้ด าเนิ น การช าระเงิ น ค่ า ตั ๋วเครื่ อ งบิ น เต็ ม จ านวนให้กั บ ทางสายการบิ น เป็ นที่
เรียบร้อย พร้อมทั้งได้มดั จาค่าห้องพักเป็ นจานวนเงิน 50 % ของราคาห้องพัก
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจานวนที่ได้ชาระมา

หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
▪ เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
▪ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
▪ สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิ ดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
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▪ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผเู ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป(มีหวั หน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุป๊ ) แต่ใน
กรณี ที่มี ผูเ้ ดิน ทางไม่ ถึง 15 ท่า นแต่ไม่ น อ้ ยกว่ า 10 ท่าน ทางบริษัทยืน ยัน การเดิน ทางแต่จะไม่ มีหัวหน้าทัวร์
เดินทางไปกับกรุป๊ ด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษทั คอยอานวยความสะดวกพร้อมแนะนาการเดินทางให้ท่าน
ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่ า และ จะคอย
บริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตา่ กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่
ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น โดยจะคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดให้แก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไป
ได้
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