สั กการะเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรเทพทันใจ และเทพกระซิบ
ขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ค่ ูบ้านคู่เมืองมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่ า)
สั กการะพระธาตุมุเตา หรื อเจดีย์ชเวมอดอร์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่ า
สั กการะพระธาตุอนิ ทร์ แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่ า
เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ น้าย่ าง เป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร
ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพืน้ เมือง ของทีร่ ะลึก ทีต่ ลาดสก็อต
ฟรีกระเป๋ าใส่ เสื้อผ้ าขึน้ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน 1 ใบ
ร่ มแสนสวย กันฝนกันแดด ชุ ดธูปดอกไม้ ธูปเทียน 1 ชุ ด บนชเวดากอง

กำหนดกำรเดินทำง เดือนกันยำยน-มีนำคม 60
วันแรก ย่ างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์ เจ้ าทัตจี(พระตาหวาน) – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – สก๊อตมาร์ เก็ต –
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
(–/L/D)
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ N 01-04 สายการบิน MyanmarAirways เจ้าหน้าที่
10.40 น.
11.25 น.
กลางวัน

ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M 336
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่า
ช้ากว่าประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง)
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจ้ าทัตจี หรื อ พระตาหวาน ซึ่ งเป็ นพระที่มีความสวยงามอีกองค์
หนึ่งของพม่า มีความยาวถึง 70 เมตร แต่เก่าแก่เพียงไม่กี่สิบปี และมีขนาดใหญ่กว่า พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ที่
เมืองหงสาวดี มีขนตาที่งดงามและดวงตาที่สง่างาม ซึ่ งได้ให้ช่างที่ฝีมือการประดิษฐ์ที่ดีที่สุดในพม่าสร้างดวงตา
ขึ้น พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่ งแตกต่างกับศิลปะของไทย อย่างไรก็ดี วัดแห่ งนี้
จัดเป็ นศูนย์กลางสาคัญในการศึกษาตารับตาราทางพระพุทธศาสนา มีพระภิกษุจาพรรษาอยูม่ ากถึง 600 รู ป และนา
ท่านเดิ นทางนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่ งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดี ยน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บตะ
ทาวน์น้ ีและทรงนาพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนาไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้า
ไปในเจดียส์ ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ ยงั มี
สิ่ งที่น่าชมภายในบริ เวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรู ปทองคา ประดิษฐาน
ในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธรู ปปางมารวิชัยที่มีลกั ษณะงดงามยิ่ง
นัก ตามประวัติว่าเคยประดิ ษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อ
พม่ า ตกเป็ นอาณานิ ค มอัง กฤษในปี พ.ศ. 2428 ถู ก เคลื่ อ นย้า ยไปยัง
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ัล ป์ กัต ตาในอิ น เดี ย ท าให้ ร อดพ้น จากระเบิ ด ของฝ่ าย
พันธมิ ตรที่ ถ ล่ ม พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุ ทธรู ป
องค์น้ ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือ
จะเป็ นรู ปปั้ น นัตโบโบยี หรื อ เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่ารวมถึ งชาวไทยนิ ยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่ เชื่ อว่าเมื่ อ
อธิ ษฐานสิ่ งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจวิธีการสักการะรู ปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบจี) เพื่อขอสิ่ งใดแล้วสมตาม
ความปรารถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรื อผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจจะ
ชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรื อจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนาให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคน
ไทย) แล้วเอาไปใส่ มือของเทพทันใจสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอา
หน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ ของเทพทันใจ แค่น้ ี ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นนาท่านเลื อกซื้ อ
สิ นค้าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๊อตมาร์ เก็ต” ซึ่ งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็ นอาณานิ คมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้
เลือกชมและเลือกซื้ อสิ นค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรู ปไม้หอมแกะสลัก
แป้ งทานาคา ผ้าปั กพื้นเมือง เครื่ องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า
จากนั้นนาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจาปี
เกิดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่า) เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม
ตั้งเด่นเป็ นสง่ าอยู่กลางเมื องย่างกุ้ง มีความสู ง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร
544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคา
โอบหุ ม้ อยูน่ ้ าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคาแท้ตีเป็ น
แผ่นปิ ดองค์เจดี ยไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองค าที่ ใ ช้ในการก่ อสร้ าง และซ่ อมแซมพระมหาเจดี ย ์แห่ ง นี้ มากมาย
มหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยูใ่ นธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก รอบๆ ฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ
นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์
พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยัง
เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพม่า ซึ่ งมีท้ งั ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและ

กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย (การเที่ยวชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะนาให้ ไปชมในช่ วงตอนเย็นถึงค่า เพราะ
อากาศไม่ ร้อนและได้ ดูพระมหาเจดีย์ในยามทีไ่ ฟส่ องตอนกลางคืน)
คาไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิ งกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุ วรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิ ระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ทแี่ ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
วันเกิด
สัตว์สัญลักษณ์
เย็น

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

ศุกร์

ครุ ฑ

เสื อ

สิ งห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหางยาว หนูหางสั้น

เสาร์
พญานาค

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูเป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร
จากนั้นนาท่านเข้าที่พกั โรงแรม Grand United Ahlone/Ibis Style/Vintage hotel

หรือเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
** ควรเตรียมเสื้อผ้ าและของใช้ ส่วนตัว สาหรับ ค้ างคืน 1 คืน ทีบ่ น พระธาตุอนิ ทร์ แขวน ส่ วนกระเป๋ าใบใหญ่
เราจะฝากไว้ รถบัสค่ ะ**

วันทีส่ อง ย่ างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ ปุ่น – เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรงนอง –
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองหงสาวดี หรื อ พะโค (ด้วยรถโค้ชปรั บอากาศ)อยู่ห่างจากเมื องย่างกุ้ง 80
กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน ตั้งอยูใ่ กล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศ
พม่าซึ่ งอยู่ทางใต้ของ เมื องแปร เมื องคัง ยะไข่ อังวะ พุกาม นครหง
สาวดีเป็ นเมืองหลวงของเขตหงสาวดี ๆ เป็ นเมืองของชาวมอญมาก่อน
ในอดี ต ก่ อนที่ พ ระเจ้าตะเบ็ง ชะเวตี้ จะยึดครองได้ ในปี พ.ศ. 2082
เมืองหงสาวดี เจริ ญรุ่ งเรื องสุ ดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุ เรงนอง หง
สาวดีหรื อ พะโค มีตานานเล่าว่า เมืองพะโคเดิมเป็ นเกาะเล็ก ๆ ในอ่าว
เมาะตะมะเป็ นเมืองเล็กๆ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่ มีหงส์ คู่ตวั ผู ้
และตัวเมีย ได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมา จึงต้องการที่จะเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าและเล็งเห็นเกาะเล็กๆที่นี่ จึงบินมา
เกาะ แต่พ้ืนที่เกาะก็ เล็กเสี ยจนมีที่พอให้หงส์ ร่อนลงมาพักได้เพียงแค่ตวั เดี ยวเท่านั้น หงส์ เพศเมียจึงต้องอาศัย
เกาะอยู่บนหลังของหงส์ ตวั ผู้ และพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับหงส์ คู่น้ ี ว่า ต่อไปภายภาคหน้าพื้นที่ๆเจ้ายืนอยูน่ ้ นั จะ
กลายเป็ นพื้นที่ๆยิง่ ใหญ่และเจริ ญรุ่ งเรื อง ดัง่ คาทานายของพระพุทธเจ้าเมื่อรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนองเมืองบะ
โก ก็ ไ ด้รุ่ ง เรื อ งและเป็ นเมื องท่ า ที่ ส าคัญ ของประเทศพม่ า จนถึ ง ปั จจุ บ ัน เมื่ อ เดิ น ทางถึ งเมื องหงสาวดี จ ะ
สังเกตเห็ นหงส์ สองตัวซึ่ งอาศัยอยูบ่ นหลังของหงส์ ตวั ผู ้ และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี จากนั้นนาท่าน

กลางวัน

กราบนมัสการ เจดีย์ไจ้ ปุ่น พระเจ้าธรรมเจดียท์ รงสร้างขึ้นในปี 1467 พระเจดียก์ ่อเป็ นแกนทึบรู ปทรงสี่ เหลี่ยมอยู่
ตรงกลาง มีพระพุทธรู ปนัง่ สู ง 30 เมตรประดิษฐานอยูส่ ี่ ทิศ แทนองค์สมเด็จพระสมณโคดม (หันพระพักตร์ ไปทาง
ทิศเหนื อ) กับพระอดี ตพุทธเจ้าอีกสามองค์ อันได้แก่ พระโกนาคมน์ (หันพระพักตร์ ไปทางทิ ศใต้) พระกกุสันธะ
(หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก) พระกัสสปะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก) ซึ่ งพระพุทธรู ปกัสสปะนั้น
ชารุ ดผุพงั มาก เนื่ องจากเกิดแผ่นดินไหวในปี 1930 และได้บูรณะขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2019 มีตานานว่า เจดียไ์ จ้ปุ่น
สร้ างโดยสี่ สาวพี่น้องที่ อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้ างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตนและให้
คามัน่ สัญญาไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องคนสุ ดท้องได้ผดิ คาสัญญา จึงเกิด อาเพส ฟ้ าฝ่ าองค์พระพุทธรู ป
ตัวแทนองค์น้องพัง ทลายลงมา แม้แต่หากมี การซ่ อมแซมบูรณะ มาแล้วหลายต่ อหลายครั้ งแล้ว ก็ยงั ไม่ เคย
สมบูรณ์ จากนั้นนาท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) โบราณสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ในใจกลางเมืองหง
สาวดี ซึ่ งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อ
เสริ มบารมี อันถือว่าเป็ นพระเจดียท์ ี่สูงที่สุดในประเทศพม่า มีตานานอยูว่ า่ เมื่อนายวานิ ชพี่นอ้ 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 ได้เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวถึงสามครั้ง ครั้ง
สุ ดท้ายในปี ค.ศ. 1930 เกิดความเสี ยหายอย่างมาก จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทาการบูรณะขึ้นใหม่จาก
แรงกายและกาลังทรัพย์ของผูม้ ีจิตศรัทธาจนถึ งปั จจุบนั พระเจดี ยส์ ู งถึ ง
114 เมตร ท่ า นจะได้ เ ห็ น เจดี ย ์อ งค์ เ ดิ ม ที่ พ ัง ทลายลงมาเมื่ อ เกิ ด
แผ่น ดิ นไหวครั้ งใหญ่ ซึ่ ง ตราบทุ ก วัน เจดี ย ์อ งค์ที่ หัก ยัง คงได้รับ การ
เคารพบูชาจากพุทธศาสนิ กชนชาวพม่าอย่างมัง่ คงสื บต่อกันมา จากนั้น
นาท่า นชม พระราชวังบุ เรงนอง หากพูดถึ งกษัตริ ยท์ ี่ มีบทบาทสาคัญ
อย่างยิ่งของเมืองหงสาวดีก็ไม่มีกษัตริ ยพ์ ระองค์ใดโดดเด่นเท่า พระเจ้า
บุเรงนอง หงสาวดี เจริ ญรุ่ งเรื องสุ ดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง
โดยพระองค์ได้สร้ างพระราชวังบุ เรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ชื่ อ กัมโพชธานี เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางทางการ
ปกครองและใช้ออกว่าราชการ ซึ่ งนับเป็ นพระราชวังใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู สร้างโดยเกณฑ์ขา้
ทาสจากเมืองขึ้นต่าง ๆ โดยหนึ่ งในนั้นมีเมืองเชี ยงใหม่และอยุธยารวมอยู่ดว้ ย จนถึ งสมัยพระเจ้านันทบุเรงที่
เสด็จหนี พระนเรศวรไปเมืองตองอู และพวกยะไข่เผาทาลายหงสาวดีทรงทิ้งให้พระราชวังแห่ งนี้ รกร้างลงเป็ น
เวลาร่ วม 3 ศตวรรษ ซึ่ งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระ
เยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกันในคราวนั้น หลังจากนั้นไม่นาน เมืองอังวะก็กลายมาเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
พม่าโดยสมบูรณ์ก่อนที่พม่าทั้งประเทศจะเสี ยเอกราชให้ประเทศอังกฤษต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการค้นพบ
เสาและกาแพงเดิมที่ถูกฝังอยูใ่ ต้ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทาการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ เพื่อ
เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่ งบางส่ วนได้สร้างแล้วเสร็ จไป แต่ยงั คงมีอีกบางส่ วนก็กาลัง
รอทุนในการก่อสร้าง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี เมนูก้ งุ แม่ นา้ ย่าง 1 ตัวต่ อท่าน

เย็น

หลังอาหาร นาท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้ มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว) ระหว่างทางผ่าน สะพานแม่ น้าสะโตง ในอดีต
ขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทันที่ริมฝั่ ง
แม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ าไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้ องกัน
มิให้ขา้ ศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง สมเด็จพระ
นเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุ ดยาวเก้าคืบ ยิงแม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชี วิตบน
คอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพ กลับกรุ งหงสาวดี พระแสง
ปื นที่ใช้ยงิ แม่ทพั พม่าตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปื นต้น
ข้ามแม่น้ าสะโตง" นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่ องราชู ปโภค ยัง
ปรากฏอยู่จนถึ งทุ กวันนี้ ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ ง ถึ ง คิ มปู นแค้ มป์ หยุดพักเปลี่ ย นรถ เป็ น
รถบรรทุกหกล้อ เพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว (ใช้เวลาเดิ นทางจากบริ เวณนี้ ประมาณ 1.5 ชัว่ โมง) ท่านจะได้สัมผัส
ทัศนี ยภาพป่ าเขาน้ าตกและลาธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้ อมสัมผัสอากาศเย็นซึ่ งจะค่อยๆ เย็นขึ้ นเรื่ อยๆ
เพราะเรากาลังเดิ นทางสู่ ที่สูง (หากท่านต้องการนัง่ เสลี่ ยง เพิ่มค่าเสลี่ ยงราคาไปกลับประมาณ เงิ นไทยไม่เกิ น
ท่ านละ 850 บาทไม่ รวมค่ าทิ ป) (ลักษณะเสลี่ ยงเป็ นเก้าอี้ ผ า้ ใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่ 2 ล า หามด้วยคน 4 คน
ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน) เดินทางถึง โรงแรมที่พัก KYAITHIYO HOTEL// MOUNTAIN TOP HOTEL
หรือเทียบเท่า นาท่านเช็คอิน จัดการเก็บสัมภาระเข้าที่พกั ให้เรี ยบร้อย หลังจากนั้นนาท่านขึ้นนมัสการ องค์ พระ
ธาตุอนิ ทร์ แขวน พระธาตุอินทร์ แขวนนี้นบั เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า พระ
เจดียไ์ จ้ทีโย (พระธาตุอินทร์ แขวน) อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร และเป็ นที่มาและแรงบันดาลใจของกวี
ซี ไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่ อง “เจ้าจันทร์ ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์ แขวน
ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ งและบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่ นและบริ สุทธิ์ ทัว่ บริ เวณ
อันกว้างขวางของลานพระธาตุอินทร์ แขวนซึ่ งให้ท่านได้ดื่มด่ ากับธรรมชาติและนมัสการขอพรจากพระธาตุ
อินทร์ แขวนอันศักดิ์สิทธิ์
บริ การอาหารเย็น ณ ห้องอาหารในโรงแรม

วันทีส่ าม กลับจากพระธาตุอนิ ทร์ แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – ย่ างกุ้ง – กรุงเทพ
07.00 น.

(B/L/–)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ กรุ งย่ างกุ้ง ตามเส้นทางเดิมและตลอดสองข้างทาง ท่านจะ
ได้เห็นทิวทัศน์อนั งดงามยามเช้า วิถีการดารงชี วิตของชาวพม่า นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลี ยว เป็ นที่เคารพนับถื อของชาวพม่า มี
ความยาว 60 เมตร สู ง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน
พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรื องอานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลื่ อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทย
ที่ นิ ย มวางพระบาทเสมอกัน ด้ า นหลัง พระองค์ มี ภ าพวาดที่
สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรู ปองค์น้ ี ถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรมจน
กลายเป็ นเพี ย งกองอิ ฐท่ า มกลางป่ ารก จนถึ ง ปี พ.ศ. 2424 เมื่ อ
อังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น้ ี จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสี และปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุทธรู ปที่สวยงามในปั จจุบนั อีกทั้งยังสามารถ

กลางวัน
16.30 น.
18.15 น.

เลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์ หอม ผ้าปั กพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็ นรู ปต่างๆตรงทางขึ้นตลอดสองข้าง
ให้ท่านช้อปปิ้ งของฝากจากเมืองหงสาวดี อาทิ ผ้าพื้นบ้าน ไม้แกะสลัก เรื อสาเภา ฯลฯ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ เมืองย่างกุง้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชัว่ โมง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M 331
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
------------------ ขอบคุณทุกท่ านทีใ่ ช้ บริการ --------------------

ข้ อควรควรทรำบ : สำหรับท่ ำนที่ต้องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ฝ่ำยขำยก่ อนทำ
กำรออก ตั๋วเนื่องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือเวลำบินโดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ เด็กอายุต่ากว่ า 12 ขวบ เด็กอายุต่ากว่ า 12 ขวบ
2-3 ท่าน
มีเตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม
พฤศจิกายน : 18-20
13,900 บาท
13,900 บาท
12,900 บาท
มกราคม : 01-03
วันขึน้ ปี ใหม่
13,900 บาท
13,900 บาท
12,900 บาท
มกราคม : 20-22/28-30
13,900 บาท
13,900 บาท
12,900 บาท
กุมภาพันธ์ : 11-13
13,900 บาท
13,900 บาท
12,900 บาท
มีนาคม : 19-21
13,900 บาท
13,900 บาท
12,900 บาท

อัตราค่าบริการ

พักเดี่ยว
3,500 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท
3,500 บาท

เนื่องจากวันที่ 28 ก.ค. 58 รมต.กระทรวงต่ างประเทศของไทยและสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ ได้ ลงนามร่ วมกัน ยกเว้ นการตรวจลงตรา
ให้ อาศัยอยู่ในพม่ าได้ 14 วัน โดยไม่ ต้องมีวซี ่ า เริ่มมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่ วนั ที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็ นต้ นไปหากมีการเปลี่ยนจะต้ องกลับมายื่นวีซ่า
ปกติอกี ทางบริษัททัวร์ จะเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีก 1,000 บาท

อัตรานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตัว๋ กรุ๊ ป)
- ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืนตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยว
- ค่าภาษีสนามบินไทย,พม่า
- ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง (วงเงิน 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 ส่วน
ที่เหลื อชาระทั้งหมดก่อนเดิ นทางอย่างน้อย 15 วัน พร้ อมหนังสื อเดิ นทางเล่มจริ งที่มีอายุเหลื อก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 6
เดือน โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

เงื่อนไขการยกเลิก

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณี ทาการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาระค่ามัดจาตามวันเวลาที่บริ ษทั ฯ
กาหนดให้ตอ้ งชาระ เนื่องจากจะทาให้เสี ยโอกาสในการจองทัวร์ ของท่านอื่น
 กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาการ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาเนิ นการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ท่าน ไม่วา่
จะในกรณี 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 25 ท่าน
ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การไม่ รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่า บริ การคื นได้ เพราะการชาระค่าทัวร์
เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
 ความเสี ยหายใด ๆ ที่ เกิ ดจากเหตุสุดวิสัย เช่ น การล่ าช้าของเที่ยวบิ น การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล และความเสี ยหายที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น

