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VINTAGE MYANMAR
BY THAI LION AIR
(ไปเช้ า-กลับดึก)

ทัวร์ พม่ าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรื อ
ย่ างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรี ยม-อินทร์ แขวน
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ ดปั กกิ่ง + กุ้งเผาหงสา
พักโรงแรมเรื อ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel
รวมรถขึน้ พระธาตุอินทร์ แขวน + หนังสือสวดมนต์
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กำหนดกำรเดินทำง

มีนำคม– พฤษภำคม 60

ตำรำงกำรเดินทำง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์ จ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้ นพระธาตุ)
วันที่ 2 หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว –
ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง – เจดียโ์ บตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ
วันที่ 3 สิเรียม – เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา - ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต –
พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

L-D
B-L-D
B-L

รำยละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ย่ำงกุง้ – หงสำฯ – เจดียไ์ จ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธำตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้ นพระธำตุ)

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 สำยกำรบิน
THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่ำงกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนำมบินมิงกลำดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้า
กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสำวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็ นเมือง
หลวงที่ เก่ าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ ยิ่งใหญ่ และอายุ มากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุ ง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผำ)
น าท่ า นนมั ส การ พระพุ ท ธรู ป ไจ้ปุ่ น(KyaikPunBuddha) เป็ นพระเจดี ย ์ ที่ มี
พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ ท้ัง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง
4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อ
แทนตนเอง และได้สาบานไว้ว่าจะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง
กลับพบรักกับชายหนุ่ มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่าพระพุทธรูปที่ แ ทนตัว
ของน้ อ งสาวคนสุ ด ท้อ งพั ง ทลายลงมา และมี ก ารบู ร ณะขึ้ นมาใหม่ จึ ง ท าให้
พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อื่ นๆ จากนั้ นนาท่านเดิ นทางต่อสู่ เมื องไจ้โท แห่งรัฐมอญ
ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่ านชม แม่ น้ ำสะโตง สถานที่ สาคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระ
นเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้ถูกทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึ่งนาทัพโดยสุรกรรมาเป็ นทัพหน้า
พระมหาอุปราชาเป็ นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่
ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็น เช่นนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใช้เวลา

09.05 น.
10.00 น.

เที่ยง
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คำ่

เดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ้ มปู นแค้มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถบรรทุกหกล้อ
ขนาดเล็กเป็ นรถประจาเส้นทางชนิ ดเดียวที่เราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
30-45 นาที เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากนั้นท่านจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าสู่ที่พกั ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตาม
อัธยาศัย นาชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรือ พระธำตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo
Pagoda (Golden Rock) หรือ ก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่งสักการะ
สูงสุดของชาวพม่า เป็ นเจดียข์ นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อน
ศิ ล าใหญ่ ปิ ดทองที่ ว างหมิ่ น เหม่ อยู่บ นหน้า ผา แต่ ช าวพม่า มัก ยื น
กรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ ศกั ดิ์ สิทธิ์ ที่บรรจุอยู่ภายใน
พระเจดี ยอ์ งค์ย่อมทาให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุ ลเรื่อยไป
ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอ
แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ 3 ครั้งผู ้
นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่ สมาธิหรือ
สวดมนต์ได้ตลอดคืน สาหรับท่านที่ตอ้ งการนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานานที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์ จ้
ที โ ยควรเตรี ย มเสื้ อกัน หนาวหรื อ กัน ลมหรื อ ผ้า ห่ ม ผ้า พัน คอ และเบาะรองนั ่ง เนื่ อ งจากอากาศเย็ น
(พระเจดี ยอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็ก ที่ เปิ ดสาหรับสุ ภาพบุรุษ ที่ เข้าไปปิ ดทององค์เจดี ยเ์ ปิ ดถึ งเวลา
22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคา
ไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
**หมำยเหตุ** (กรุณำเตรียมกระเป๋ำสัมภำระขนำดเล็กสำหรับ 1 คืน เพื่อนำติดตัวขึ้ นไปบนพระธำตุ
อินทร์แขวน เนื่องจำกอำจจะต้องจ้ำงลูกหำบแบกสัมภำระซึ่งจะมีค่ำใช้จ่ำยตำมขนำดกระเป๋ำ เริ่มต้นที่
1,000 จ๊ำด ประมำณ 30 บำท) ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรใช้บริกำร
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เข้าสู่พกั ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTELระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
จากนั้นท่านสามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

วันที่สอง

หงสำฯ – วัดไจ้คะวำย –พระธำตุมุเตำ – พระรำชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตำเลียว – ย่ำงกุง้
– พระมหำเจดียช์ เวดำกอง – เจดียโ์ บตะทำวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
** อิสระตำมอัธยำศัย สำหรับท่ำนที่ตอ้ งกำรใส่บำตร, ทำบุญที่พระธำตุอินทร์แขวน (กิจกรรมนี้ ไม่บงั คับ)
สำหรับอำหำรที่จะใส่บำตรสำมำรถซื้ อได้โดยจะมี ร ำ้ นค้ำจำหน่ ำย รำคำอำหำร ประมำณ 3,000 จ๊ำต
ดอกไม้ธูปเทียน ประมำณ 300-500 จ๊ำต ทำบุญตำมอัธยำศัย **
นาท่านลงจากพระธาตุ อินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้ มปู นแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับ
อากาศนาท่านร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวำย ซึ่งเป็ นวัดสาคัญมีพระสงฆ์ จาพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้ง
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วัดนี้ ยัง เป็ นสถานที่ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิกษุ และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ : ท่านสามารถนาสมุด
ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน)
จากนั้ นนาท่ านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรื อ พระธำตุมุเตำ (ShweMordore) ที่ ต้ังตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจ
กลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน
เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และ
ยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญสูงสุดของชาวพม่า นา
ท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่
ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปค้ากับ
ยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ ค้าจุน
ชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ น
ศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ งู 114 เมตร สูงกว่า พระ
เจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วย
น้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่รา่ ลือ
ถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู)
ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วน
ปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บู ชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์
ปั จจุบนั นาท่านชม พระรำชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคย
เป็ นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่
ได้ถูกทาลายด้วยฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัยพระเจ้านันท
บุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้
สันนิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรง
นอง ท่ า นผู ้ที่ ได้รับคาสรรเสริ ญ ว่าเป็ น ผู ้ช นะสิ บทิ ศ และเป็ นที่
ประทั บ ของ พระนางสุ พ รรณกัล ยา และ สมเด็ จ พระนเรศวร
มหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่
ปั จจุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูก
สร้า งจ าลองพระราชวัง และต าหนั ก ต่ า งๆ ขึ้ นมาใหม่ โ ดยอ้า งอิ ง จาก
พงศาวดาร จากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธไสยำสน์ชเวตำเลียว กราบ
นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี
พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอน
ที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้าง
ทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผำ)
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้ นาท่านนมัสการ พระมหำเจดียช์ เวดำกอง(Shwedagon Pagoda)
เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ ) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดียท์ องคาคู่ บา้ นคู่เมือง
ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้าง
โดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่เป็ นน้ าหนักถึง 1100
4

VT001SL
กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้า ค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่
บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริเวณทาง
ขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้
บูช า เพราะชาวมอญและชาวพม่าถื อการกราบไหว้บูช า
เจดี ย ์ช เวดากองเป็ นนิ ต ย์ จะน ามาซึ่ ง บุ ญ กุ ศ ลอัน เป็ น
หนทางสู่ก ารหลุดพ้นทุ กข์โ ศกโรคภัย ทั้งมวล บ้างนั ่งท า
สมาธิ เจริญสติภาวนานั บลูกประคา และบ้างเดิ นประทัก
ษั ณ รอบองค์เ จดี ย ์ จากนั้ น ให้ท่ า นชมแสงของอั ญ มณี ที่
ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี
ต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่สาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ
ลานอธิฐาน จุดที่ บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์
เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวัน
เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคล
แก่ชีวิต)
วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

คำ่

อำทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคำร
สิงห์

พุธ
ช้ำงมีงำ

พุธกลำงคืน
ช้ำงไม่มีงำ

พฤหัสบดี
หนูหำงยำว

ศุกร์
หนูหำงสั้น

เสำร์
พญำนำค

จากนั้นนาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตำทำวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี
2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศ
ทองค าบรรจุ พ ระเกศาธาตุ แ ละพระบรมธาตุ อี ก 2องค์ และพบ
พระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตัวหนั งสือพราหมณ์อินเดี ยทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดี ย ์ที่
ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุ มสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์ นาท่านขอพร นัตโบโบยี
หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงิ น
จะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามา
เก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ต้งั ใจไว้
นาท่านข้ามฝั ง่ ถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดา
ของพญานาค ที่ เกิ ดศรัท ธาในพุ ท ธศาสนาอย่า งแรงกล้า รัก ษาศี ล ไม่ย อมกิ น เนื้ อสัต ว์จ นเมื่ อสิ้ นชี วิต ไป
กลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคน
อื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ!! ชำบูบุฟเฟ่ ต์

นำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม Vintage Luxury Hotel
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วันที่สำม

สิเรียม – เจดียก์ ลำงน้ ำเยเลพญำ - ย่ำงกุง้ – พระนอนเจ๊ำทัตจี - ตลำดสก๊อต – พระหินอ่อน –
ช้ำงเผือก – กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยูห่ ่างจากกรุงย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นาชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ
ตั้ง อยู่ ริ ม แม่ น้ า ย่ า งกุ ้ง ที่ เ ชื่ อ มต่ อ กับ แม่ น้ า อิ ร ะวดี จากนั้ น ชมความ
ส ว ย ง า ม ข อ ง เ จ ดี ย์ ก ล ำ ง น้ ำ ห รื อ พ ร ะ เ จ ดี ย์ เ ย เ ล พ ญ ำ
(KyaikHwawWun Pagoda) เจดี ยจ์ ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ า
เป็ นที่ สักการะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเที ยบเรือ สมควรแก่เวลากลับ
กรุงย่างกุง้ นาท่านสักการะ พระพุทธไสยำสน์เจ๊ำทัตจีหรือ พระนอน
ตำหวำน (KyaukHtatgyiBuddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความ
ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า
มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลำดโบโจ๊กอองซำน (BogyokeAung
San) หรือ ตลำดสก๊อต(Scot Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
สร้า งขึ้ นโดยชาวสก๊อ ตในสมัย ที่ ย ัง เป็ นอาณานิ ค มของอัง กฤษ เป็ น
ลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่ จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่ มี
ศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้งทา
นาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดง
ให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ !!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง
นาท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้นชม ช้ำงเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้าง
ทั้ง 3 ตัวนี้ มีลกั ษณะเด่น คือ มีลกั ษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นัยตา
ของช้างยังเป็ นสีทอง ถือว่าเป็ นช้างที่หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเองตาม
เข้ามาชมและสักการะช้างเผือกเหล่านี้
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

เที่ยง

20.05 น.
21.45 น.
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อัตรำค่ำบริกำร
เดือน

มีนำคม

วันเดินทำง

02-04 มี.ค. 60
03-05 มี.ค. 60
04-06 มี.ค. 60
09-11 มี.ค. 60
10-12 มี.ค. 60
11-13 มี.ค. 60
16-18 มี.ค. 60
17-19 มี.ค. 60
18-20 มี.ค. 60
23-25 มี.ค. 60
24-26 มี.ค. 60
25-27 มี.ค. 60
30มี.ค.-01เม.ย.
31มี.ค.-02เม.ย.
01-03 เม.ย. 60
06-08 เม.ย. 60
07-09 เม.ย. 60
08-10 เม.ย. 60
12-14 เม.ย. 60
13-15 เม.ย. 60
14-16 เม.ย. 60

รำคำผูใ้ หญ่
รำคำเด็กเสริมเตียง รำคำเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่ำน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)

พักเดียวเพิ่ม

11,555 บำท

11,055 บำท

2,900 บำท

11,555 บำท

11,055

2,900 บำท

13,500 บำท

13,000 บำท

2,900 บำท

ปรับรำคำจำก 13,500
เหลือ 12,900

12,500 บำท

2,900 บำท

12,900 บำท

12,400 บำท

2,900 บำท

เมษำยน

15-17 เม.ย. 60
16-18 เม.ย. 60
20-22 เม.ย. 60
21-23 เม.ย. 60
22-24 เม.ย. 60
28-30 เม.ย. 60
29เม.ย.-01พ.ค.
30เม.ย.-02พ.ค.
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อัตรำค่ำบริกำร
เดือน

วันเดินทำง

04-06 พ.ค. 60
05-07 พ.ค. 60
06-08 พ.ค. 60

พฤษภำคม

มิถนุ ำยน

กรกฎำคม

10-12 พ.ค. 60
11-13 พ.ค. 60
12-14 พ.ค. 60
13-15 พ.ค. 60
18-20 พ.ค. 60
19-21 พ.ค. 60
20-22 พ.ค. 60
25-27 พ.ค. 60
26-28 พ.ค. 60
27-29 พ.ค. 60
28-30 พ.ค. 60
02-04 มิ.ย. 60
03-05 มิ.ย. 60
09-11 มิ.ย. 60
10-12 มิ.ย. 60
16-18 มิ.ย. 60
17-19 มิ.ย. 60
23-25 มิ.ย. 60
24-26 มิ.ย. 60
30มิ.ย.-02ก.ค.
01-03 ก.ค. 60
06-08 ก.ค. 60
07-09 ก.ค. 60
08-10 ก.ค. 60

รำคำผูใ้ หญ่
รำคำเด็กเสริมเตียง รำคำเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่ำน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน)

พักเดียวเพิ่ม

12,900 บำท

12,400 บำท

2,900 บำท

12,500 บำท

12,000 บำท

2,900 บำท

11,555 บำท

11,055 บำท

2,900 บำท

11,555 บำท

11,055 บำท

2,900 บำท

11,555 บำท

11,055 บำท

2,900 บำท

12,900 บำท

12,400 บำท

2,900 บำท
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กันยำยน

13-15 ก.ค. 60
14-16 ก.ค. 60
15-17 ก.ค. 60
20-22 ก.ค. 60
21-23 ก.ค. 60
22-24 ก.ค. 60
27-29 ก.ค. 60
28-30 ก.ค. 60
29-31 ก.ค. 60
03-05 ส.ค. 60
04-06 ส.ค. 60
05-07 ส.ค. 60
10-12 ส.ค. 60
11-13 ส.ค. 60
12-14 ส.ค. 60
18-20 ส.ค. 60
19-21 ส.ค. 60
25-27 ส.ค. 60
26-28 ส.ค. 60
01-03 ก.ย. 60
02-04 ก.ย. 60
08-10 ก.ย. 60
09-11 ก.ย. 60
15-17 ก.ย. 60
16-18 ก.ย. 60
21-23 ก.ย. 60
22-24 ก.ย. 60
23-25 ก.ย. 60
28-30 ก.ย. 60
29ก.ย.-01ต.ค.
30ก.ย.-02ต.ค.

11,555 บำท

11,055 บำท

2,900 บำท

11,555 บำท

11,055 บำท

2,900 บำท

12,555 บำท

12,055 บำท

2,900 บำท

12,900 บำท

12,400 บำท

2,900 บำท

11,555 บำท

11,055 บำท

2,900 บำท

11,555 บำท

11,055 บำท

2,900 บำท
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อัตรำนี้ รวม





ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
(โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local
)
 ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ประกันภัยในการเดิ นทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบัติเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85
ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85
ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหาร
เป็ นพิษเท่านั้น**)

อัตรำนี้ ไม่รวม









ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD/วัน, พนั กงานขับรถ 2 USD/วัน, พนั กงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3
USD/วัน มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้ นรำคำ

เงื่อนไขกำรจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
 ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้ น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน ,
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ
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แจ้งได้วา่ จะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และ
ในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมำยเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่ อเกิดเหตุ จาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ย หรือได้รับบาดเจ็ บที่ น อกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุ สุ ดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็ จ หากท่ านสละสิ ทธิ์ การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิ เสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อ ความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้ง
เข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้า
และออกจากประเทศ

ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ สำหรับ จำนวนผูเ้ ดินทำง 15 ท่ำนขึ้ นไป ออกเดินทำงได้แน่นอน ถ้ำจำนวนผูเ้ ดินทำง 10-15 ท่ำน
ทำงบริษัทฯ ออกเดินทำง แต่จะไม่มีหัวหน้ำทัวร์จำกเมื องไทยไปกับกรุ ป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่ น ที่ พูดภำษำไทยได้เป็ น
อย่ำงดี คอยรับที่สนำมบินพม่ำ และ จะคอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศพม่ำเป็ นอย่ำงดี แต่ถำ้ ตำ่ กว่ำ 10
ท่ำน ทำงบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรุป๊ นั้น

หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 8 เดือน นับจำกวันเดินทำง
และมีหน้ำที่เหลือไว้ประทับตรำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หน้ำ
** กรณี ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสำร มีไฟล์ทเดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทำงที่ท่ำนได้
ทำกำรจองไว้กบั ทำงบริษทั ฯ กรุณำแจ้งให้กบั ทำงเจ้ำหน้ำที่ทรำบ ก่อนกำรชำระเงินค่ำตั ๋วดังกล่ำว
ถ้ำเกิดข้อผิดพลำดทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับผิดชอบทุกกรณี
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