193122 ทัวร์ พม่ า LUXURY MYANMAR 3D2N BY FD

นมัสการ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธ์ของชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระธาตุมุเตา
ขอพรให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ณ เจดียก์ ลางน้ าเมืองสิเรียม
เมนูสุดพิเศษ....บุฟเฟ่ ต์นานาชาติซีฟู๊ด + กุง้ เผา + เป็ ดปั กกิ่ง + สลัดกุง้ มังกร
พิเศษ!!! ฟรีนั ่งกระเช้าขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวน
1
***ภาพประกอบใช้
เพื่อการโฆษณาเท่
้
พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว
CHATRIUM
ROYAL LAKE
HOTEL านัน***

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 –
พระพุทธรูปหงาทัตจี –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

B-L-D

วันที่ 3

B-L-D

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง

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

04.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1-2
สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์
ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่
เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ
80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา)
น าท่ านนมั ส การ พ ระพุ ทธรู ป ไจ้ปุ่ น เป็ นพ ระเจดี ย ์ ที่ มี
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ท้งั 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี
หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่นอ้ งที่อุทิศตนแด่
พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และได้สาบาน
ไว้วา่ จะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบ
รักกับชายหนุ่ มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่าพระพุทธรูปที่
แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมีการบูรณะ
ขึ้ นมาใหม่จึงทาให้พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลกั ษณะ แตกต่างจาก

07.10 น.
08.00 น.

เที่ยง
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องค์อื่นๆ
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ ซึ่งมีความสาคัญ ต่อ
ประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวังของพระ
เจ้าบุ เรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ ได้ถูก ท าลายด้วย
ฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ.
2142 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิ ษฐานได้
ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่าน
ผูท้ ี่ได้รบั คาสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ
พระนางสุ พ รรณกัลยา และ สมเด็ จพระนเรศวรมหาราช ครั้ง
ต้องตกเป็ นเชลยศึ ก เมื่อต้องเสีย กรุ งศรีอยุ ธยาให้แก่ พ ม่า แต่ ปัจจุ บัน พระราชวังแห่ งนี้ ได้เหลื อเพี ย งแต่
ร่องรอยทางประวัติ ศ าสตร์ และถู ก สร้างจ าลองพระราชวังและต าหนั ก ต่ างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิ งจาก
พงศาวดาร จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชม แม่ น้ าสะ
โตง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา
ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึ่งนาทัพโดยสุรกรรมาเป็ นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็ นทัพหลวง สมเด็จพระ
นเรศวรทรงใช้พระแสงปื นต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพ
ของพม่าเห็นเช่นนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง ก็จะ
ถึง คิ้ มปู นแค้มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถบรรทุกหกล้อขนาดเล็ก เป็ นรถประจาเส้นทางชนิ ด
เดียวที่ เราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที จากนั้น ให้ท่าน
สัม ผั ส กั บ ประสบการณ์ใ หม่ ใ นการขึ้ นพระธาตุ อิ น ทร์แ ขวนโดยการนั ่งกระเช้า ไฟฟ้ า ซึ่ ง ใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที บนกระเช้าท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอด
เขาในอีกรูปแบบนึง **หมายเหตุ กรณี ที่กระเช้าปิ ดทาการเนื่ องจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่
ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเดินทางขึ้ นสู่พระธาตุฯโดยรถหกล้อแทน และขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี จากนั้นท่านจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าสู่ที่พกั ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านนมัสการ เจดียไ์ จ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่งสักการะสูงสุด
ของชาวพม่า เป็ นเจดี ยข์ นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บน
ก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาว
พม่ า มัก ยื น กรานว่ า ไม่ มี ท างตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทาให้หินก้อน
นี้ ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุ ลเรื่อยไป ตามคติ ก ารบูช าพระ
ธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้
ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบน
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คา่

สรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุ อินทร์แขวนนี้ ครบ 3 ครั้ง ผูน้ ้ันจะมีแต่ความสุขความ
เจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ ท่ านสามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน
(พระเจดี ยอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่ เปิ ดสาหรับสุ ภาพบุรุษ ที่ เข้าไปปิ ดทององค์เจดี ยเ์ ปิ ดถึงเวลา
22.00น. ส่วนสุ ภาพสตรี สามารถอธิ ฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ท่านสามารถเตรียมแผ่ น
ทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
**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
** อิสระตามอัธยาศัย สาหรับท่ านที่ตอ้ งการใส่บาตร, ทาบุ ญ ที่พระธาตุอิน ทร์แขวน (กิ จกรรมนี้ ไม่
บังคับ ) ส าหรับ อาหารที่ จะใส่ บ าตรสามารถซื้ อได้โดยจะมี ร า้ นค้าจ าหน่ าย ราคาอาหาร ประมาณ
3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย **
นาท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาด
เล็กถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
นาท่านร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็ นวัดสาคัญ
มีพระสงฆ์ จาพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ ยัง เป็ นสถานที่
ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิกษุ และสามเณรอีกด้วย (หมาย
เหตุ: ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้
ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน)
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เที่ยง

จากนั้นนาท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี
พระเจดี ยอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ ของ
พระพุทธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญสูงสุดของชาวพม่า นาท่านนมัสการ ยอด
เจดี ย ์ หั ก ซึ่ ง ชาวมอญและชาวพม่ า เชื่ อ กั น ว่ า เป็ นจุ ด ที่
ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนา
ธูปไปค้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคล
ซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ ค้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่ง
เจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ
เจดี ยอ์ งค์นี้เป็ นศิ ลปะที่ ผสมผสานระหว่างศิ ลปะพม่าและ
ศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง 114 เมตร
สู ง กว่า พระเจดี ย ์ช เวดากอง 14 เมตร มี จุ ด อธิ ษ ฐานที่
ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่
ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่
แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้เป็ นที่ เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี โบราณเพื่ อ
ทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุม
หนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บชู าควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั
จากนั้ นนาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบ
นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของ
มอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ งเป็ นที่ เคารพนั บ ถื อ ของชาวพม่าทัว่
ประเทศ และเป็ นพระนอนที่ งดงามที่ สุ ด ของพม่ า อี ก ทั้งท่ า น
สามารถที่ จ ะเลื อ กหา เครื่ องไม้แ กะสลัก ที่ มี ให้เลื อ กมากมาย
ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้า
พม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา)
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้
นาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี
ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้า
กลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุ
อีก 2องค์ และพบพระพุ ทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้
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ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์
พระเจดีย ์
นาท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์ สิทธิ์ ของชาวพม่าและ
ชาวไทย นั ตโบโบยี ก็คือ "นั ต" หรือวิญ ญาณเทพผูค้ ุ ม้ ครองสถานที่ ตามความ
เชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็ น "นัต" นั้ น มักจะเป็ นคนที่เคยสร้าง
ความดี หรือมีวีรกรรมน่ าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุ รา้ ยแรงที่ เรียกว่า
ตายโหง ท าให้วิญ ญาณยังมีค วามห่วงใยในภาระหน้าที่ บ า้ นเมือง และยังคง
ผูกพันกับผูค้ นเบื้ องหลัง ทาให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็ นนั ตที่ มาคอย
คุม้ ครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์ งค์สาคัญ
วิ ธี ก ารสั ก การะรูป ปั้ น เทพทั น ใจ (นั ต โบโบยี ) เพื่ อขอสิ่ งใดแล้วสมตาม
ความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนัน้
ก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบ
ยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึ กกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ ของนัต
โบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตงั้ ใจไว้
คาบู ชาเทพทัน ใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ ะโป๊ ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิ งรัตตะนัง
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสพั พะทา สวาโหม
นาท่ านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิ บ ซึ่ งมีนามว่า “อะมาดอว์
เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธา
ในพุ ท ธศาสนาอย่างแรงกล้า รัก ษาศี ล ไม่ย อมกิ น เนื้ อสัตว์จนเมื่ อ
สิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว
การขอพรเทพกระซิ บต้องเข้าไปกระซิ บเบาๆ ห้ามคนอื่ นได้ยิน
การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนา้ นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
นาท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ )
แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อ ยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เว
ดากองมีทองคาโอบหุม้ อยูเ่ ป็ นน้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้า
ค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่า
ไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลาน
กว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้
จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ ทิ ศจะมีวิหาร
โถงสร้า งด้ว ยเครื่ อ งไม้ห ลัง คาทรงปราสาท
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ปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
เพราะชาวมอญและชาวพม่าถื อการกราบไหว้บูช าเจดี ย ์ช เวดากองเป็ นนิ ต ย์ จะนามาซึ่ งบุ ญ กุ ศลอัน เป็ น
หนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประ
ทักษัณรอบองค์เจดี ย ์ จากนั้ นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้
เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่สาคัญของพระมหาเจดียช์ เว
ดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอ
พรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มี
พระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ 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
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วันที่สาม

สิเรียม – เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา - ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระพุทธรูปห
งาทัตจี –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
จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียก์ ลางน้ า หรือ พระเจดียเ์ ยเลพญา เจดียจ์ ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลาง
น้ าเป็ นที่ สกั การะของชาวสิเรียม สร้างโดย
เศรษฐี ช าวมอญ ในยุ ค ที่ อ าณาจัก รมอญ
รุ่งเรืองเมื่อประมาณพั นกว่าปี มาแล้ว เชื่ อ
กันว่าตอนที่ สร้างเจดี ย ์เศรษฐี ช าวมอญได้
ท าการอธิ ษ ฐานขอให้น้ าอย่าท่ วมถึ งองค์
เจดี ย ์ ถ้า มี ค นมากราบไหว้จ านวนมาก
เท่ าไรก็ขอให้ไม่มีวนั เต็ มพื้ นที่ และผูใ้ ดมา
ท าบุ ญ บู ร ณะต่ อ เติ ม องค์เจดี ย ์ ขอให้ท า
การค้าเจริญก้าวหน้าทุ กคน ซึ่งทาให้ผูค้ นเกิดความเชื่อว่ าการมาทาบุญกราบไหว้ ณ เจดียแ์ ห่งนี้ จะทาให้
การค้าการขายเจริญ รุ่งเรื อง ให้ท่ านได้นมัสการพระพุ ท ธรูปเก่ าแก่ ท รงเครื่องจัก รพรรดิ ประดิ ษ ฐานบน
บัลลังก์ไม้แกะสลักปิ ดทองคาทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะ
บันดาลให้มีกินมีใช้ไม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลับกรุงย่างกุง้
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระพุทธไสยาสน์ องค์ขนาด
ใหญ่ ที่ มี ค วามสู งถึ ง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครง
เหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้ นเมื่อปี
1907 ถู ก ยกย่ อ งให้เป็ นพระนอนที่ มี ข นาดใหญ่ แ ละ
งดงามที่ สุ ด ในพม่ า ด้ว ยพระพั ก ตร์ที่ ง ดงามเปื้ อนยิ้ ม
ดวงตาทาจากลูกแก้วที่สงั ่ ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตา
ด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาให้ดวงตาดูหวาน จนถูก
เรี ย กพระนามอี ก ชื่ อ คื อ “ พระตาหวาน ” บริ เวณพระ
บาทมี ภ าพวาดลายธรรมจัก ร ตรงกลางฝ่ าพระบาท
ล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่ แ สดงถึ งอากาศ
โลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลกั ษณะพริ้ วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณี แวววาว
ถือเป็ นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่
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เที่ยง

19.25 น.
คา่
21.10 น.

ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกัน
หลายหลัง สินค้าที่จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับ
พม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น
(หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณี ที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากร
ตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สลัดกุง้ มังกร+เป็ ดปั กกิ่ง
จากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธรู ปงาทัตจี ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับ ศิลปะของพม่า มี
ความสูงประมาณ ตึ ก 5 ชั้น เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ที่ แกะสลักจากหิน
อ่ อ น ทรงเครื่ อ งแบบกษั ต ริ ย ์ เครื่ อ งทรงเป็ นโลหะ ส่ ว นเครื่ อ งประกอบ
ด้านหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลักทั้งหมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบ
มาจากพระพุ ท ธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง(สมัยมัณ ฑเลย์) ซึ่ งมีความ
งดงามเป็ นอย่างมาก
จากนั้นชม ช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลกั ษณะ
เด่น คือ มีลกั ษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นัยตาของช้างยัง
เป็ นสีทอง ถือว่าเป็ นช้างที่หาชมได้ยากที่สุ ดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเองตาม
เข้ามาชมและสักการะช้างเผือกเหล่านี้ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย (FD) เที่ยวบินที่ FD258
 บริการอาหารคา่ บนเครื่อง
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
*****************************************************************

***หมายเหตุ : พีเรียดวันเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 12-21 เมษายน 2562
พระราชวังบุเรงนอง , ช้างเผือก , ตลาดสก็อต และ ชาบูบุฟเฟ่ ต์ จะปิ ดทาการ
ซึ่งรายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือชดเชยตามความเหมาะสม
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
***ภาพประกอบใช้
เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ9 ขอสงวนสิทธิ์ในการรั
บผิดชอบทุกกรณี

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

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

พักเดียวเพิ่ม

เมษายน 2562
05-07 เม.ย. 62

13,500 บาท

13,000 บาท

3,900 บาท

06-08 เม.ย. 62

13,900 บาท

13,400 บาท

3,900 บาท

12-14 เม.ย. 62
13-15 เม.ย. 62
14-16 เม.ย. 62

13,500 บาท

13,000 บาท

3,900 บาท

13,900 บาท

13,400 บาท

3,900 บาท

15-17 เม.ย. 62

13,500 บาท

13,000 บาท

3,900 บาท

19-21 เม.ย. 62
20-22 เม.ย. 62
26-28 เม.ย. 62
27-29 เม.ย. 62

12,555 บาท

12,055 บาท

3,900 บาท

03-05 พ.ค. 62
04-06 พ.ค. 62
10-12 พ.ค. 62
11-13 พ.ค. 62
17-19 พ.ค. 62
18-20 พ.ค. 62
24-26 พ.ค. 62
25-27 พ.ค. 62

12,500 บาท

12,000 บาท

3,900 บาท
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01-03 มิ.ย. 62
08-10 มิ.ย. 62
15-17 มิ.ย. 62
22-24 มิ.ย. 62
29 มิ.ย.-01 ก.ค 62
12-14 ก.ค. 62
14-16 ก.ค. 62
26-28 ก.ค. 62
27-29 ก.ค. 62
03-05 ส.ค. 62
09-11 ส.ค. 62
16-18 ส.ค. 62
23-25 ส.ค. 62
30 ส.ค.-01 ก.ย.62
06-08 ก.ย. 62
13-15 ก.ย. 62
20-22 ก.ย. 62
27-29 ก.ย. 62

12,999 บาท

12,499 บาท

3,900 บาท

13,900 บาท

13,400 บาท

3,900 บาท

14,900 บาท
12,999 บาท
13,900 บาท

14,400 บาท
12,499 บาท
13,400 บาท

3,900 บาท
3,900 บาท
3,900 บาท

12,888 บาท

12,388 บาท

3,900 บาท

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

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบินแอร์เอเชีย AIR ASIA (FD)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 5 ดาว 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
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

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

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 สู ญเสียหรือได้รบั 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
▪ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่ อความเหมาะสม 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
▪ ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผเู ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป(มีหวั หน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุป๊ ) แต่ใน
กรณี ที่มี ผูเ้ ดิน ทางไม่ ถึง 15 ท่านแต่ไม่ น อ้ ยกว่ า 10 ท่าน ทางบริษัทยืน ยัน การเดิน ทางแต่จะไม่ มีหัวหน้าทัวร์
เดินทางไปกับกรุป๊ ด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษทั คอยอานวยความสะดวกพร้อมแนะนาการเดินทางให้ท่าน
ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอย
บริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตา่ กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่
ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น โดยจะคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมดให้แก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไป
ได้
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