ย่างกุง้ – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

กาหนดการเดินทาง : โรงแรมระดับ 3 ดาว
30พ.ค.-1มิ.ย.,6-8,13-15,20-22,21-23,27-29 มิ.ย.
4-6,11-13,12-14,13-15,25-27 ก.ค.
1-3,8-10,9-11,15-17,16-18,22-24,29-31 ส.ค.
วันแรก
08.30 น.
10.40 น.
11.25 น.
กลางวัน

ราคา14,500 บาท/ท่ าน

กรุงเทพฯ – ย่ างกุ้ง

(-/L/D)
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ N 01-04 สายการบิน MyanmarAirways เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุ งย่างกุง้ สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M 336
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้า
กว่าประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้าง
เจดียโ์ บตะทาวน์น้ ีและทรงนําพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าํ คัญอื่นๆ เมื่อ
เดินเข้าไปในเจดียส์ ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยงั มีสิ่งที่น่าชมภายในบริ เวณรอบๆเจดีย ์
คือ พระพุธรู ปทองคํา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธรู ปปางมารวิชยั ที่มีลกั ษณะงดงามยิง่ นัก ตาม
ประวัติว่าเคยประดิษฐานอยูใ่ นพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้ งเมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ .ศ. 2428 ถูก
เคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอินเดีย ทําให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่ม

พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรู ปองค์น้ ีถกู
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต และด้านซ้ายมือ
จะเป็ นรู ปปั้น นัตโบโบยี หรื อ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึง
ชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใด
แล้วจะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะรู ปปั้นเทพทันใจ
(นัตโบโบจี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรื อผลไ ม้อื่นๆ
มาสักการะเทพทันใจจะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะ
เป็ นดอลล่า บาท หรื อจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย ) แล้วเอาไปใส่มือของเทพ
ทันใจสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพ
ทันใจ แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้จากนั้นนําท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๊อตมาร์ เก็ต” ซึ่ง
สร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมือง
มากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรู ปไม้หอมแ กะสลัก แป้ งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่ องเงิน ไข่มุก
และหยกพม่า
จากนั้นนําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจําปี เกิดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พม่า) เป็ นเจดียท์ องคําที่งดงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยูก่ ลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด
ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2317 เม็ด มห าเจดียช์ เวดากองมี
ทองคําโอบหุม้ อยูน่ ้ าํ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า
จะใช้ทองคําแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคํา
ที่ใช้ในการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้
มากมายมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยูใ่ นธนาคารชาติองั กฤษเสีย
อีก รอบๆ ฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุม้ ประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย ์
ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจํานวน 8
เส้น เป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีท้งั ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติพา
กันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย (การเที่ยวชม
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะนาให้ ไปชมในช่ วงตอนเย็นถึงคา่
เพราะอากาศไม่ร้อนและได้ ดู พระมหาเจดีย์ในยามที่ไฟส่ องตอน
กลางคืน)

เย็น

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคารการะเวกก์ พร้ อมชมการแสดงนาฏศิลป์ ของพม่า อันงดงาม อ่อนช้อย บนทะเลสาบ
หลวง ภัตตาคารแห่งนี้สร้างตามต้นแบบเรื อกัญญาของราชวงศ์พม่า หัวเรื อเป็ นรู ปนกการะเวกก์สตั ว์ในเทพนิยาย
อินเดีย หลังคาทําเป็ นทรงปราสาทซ้อนสูง ภายในตกแต่งด้วยงานลงรักปิ ดทองประดับกระจกสี หินอ่อน และงาน
ฝังมุก ประดับไฟอย่างงดงาม ท่านสามารถเห็นทิวทัศน์ของพระมหาเจดียช์ เวดากองได้งดงามน่าประทับใจอย่างยิง่
เข้าที่พกั โรงแรม Yuzana Hotel หรือเทียบเท่ า
** ควรเตรียมเสื้อผ้าและของใช้ ส่วนตัว สาหรับ ค้างคืน 1 คืน ที่บน พระธาตุอนิ ทร์ แขวน ส่ วนกระเป๋ าใบใหญ่ เราจะ
ฝากไว้ที่โรงแรมค่ะ**

วันที่สอง ย่ างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)
พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอินทร์ แขวน
เช้า

(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ )อยู่ ห่างจากเมืองย่างกุง้ 80
กิโลเมตร ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน ตั้งอยูใ่ กล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศ
พม่า ซึ่งอยูท่ างใต้ของ เมืองแปร เมืองคัง ยะไข่ อังวะ พุกาม นครหงสาวดีเป็ นเมืองหลวงของเขตหงสาวดี ๆ เป็ น
เมืองของชาวมอญมาก่อนในอดีต ก่อนที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได้ ในปี พ
.ศ. 2082 เมืองหงสาวดี
เจริ ญรุ่ งเรื องสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีหรื อ พะโค มีตาํ นานเล่าว่า เมืองพ ะโคเดิ มเป็ นเกาะเล็ก
ๆ ในอ่าวเมาะตะมะ เป็ นเมืองเล็กๆ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่นี่ มีหงส์ค่ตู วั ผูแ้ ละตัวเมีย ได้เห็นพระพุทธเจ้า
เสด็จมา จึงต้องการที่จะเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้าและเล็งเห็นเกาะเล็กๆที่นี่ จึงบินมาเกาะ แต่พ้นื ที่เกาะก็ เล็กเสียจนมีที่พอ
ให้หงส์ร่อนลงมาพักได้เพียงแค่ตวั เดียวเท่านั้น หงส์เพศเมียจึงต้อง
อาศัยเกาะอยูบ่ นหลัง ของหงส์ตวั ผู้ และพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับ
หงส์ค่นู ้ ีว่า ต่อไปภายภาคหน้าพื้นที่ๆเจ้ายืนอยูน่ ้ นั จะกลายเป็ น
พื้นที่ๆยิง่ ใหญ่และเจริ ญรุ่ งเรื อง ดัง่ คําทํานายของพระพุทธเจ้าเมื่อ
รัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนองเมืองบะโก ก็ได้รุ่งเรื องและเป็ นเมือง
ท่าที่สาํ คัญของประเทศพม่า จนถึงปัจจุบนั เมื่อเดินทางถึงเมืองหง
สาวดีจะสังเกต เห็นหงส์สองตัวซึ่งอาศัยอยูบ่ นหลังของหงส์ตวั ผู้
และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดี จากนั้นนําท่านกราบ
นมัสการ เจดีย์ไจ้ปุ่น พระเจ้าธรรมเจดียท์ รงสร้างขึ้นในปี 1467 พระเจดียก์ ่อเป็ นแกนทึบรู ปทรงสี่เหลี่ยมอยูต่ รงกลาง
มีพระพุทธรู ปนัง่ สูง 30 เมตรประดิษฐานอยูส่ ี่ทิศ แทนองค์สมเด็จ
พระสมณโคดม (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ) กับพระอดีตพุทธ
เจ้าอีกสามองค์ อันได้แก่ พระโกนาคมน์ (หันพระพักตร์ไปทางทิศ
ใต้) พระกกุสนั ธะ (หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก) พระกัสสปะ
(หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก ) ซึ่งพระพุทธรู ปกัสสปะนั้น
ชํารุ ดผุพงั มาก เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวในปี 1930 และได้บูรณะ

กลางวัน

ขึ้นใหม่เมื่อ พ .ศ.2019 มีตาํ นานว่า เจดียไ์ จ้ปุ่น สร้างโดยสี่สาวพี่นอ้ งที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้า
ง
พระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตนและให้คาํ มัน่ สัญญาไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องคนสุดท้องได้ผดิ คํา
สัญญา จึงเกิด อาเพส ฟ้ าฝ่ าองค์พระพุทธรู ปตัวแทนองค์นอ้ งพังทลายลงมา แม้แต่หากมีการซ่อมแซมบูรณะ มาแล้ว
หลายต่อหลายครั้งแล้ว ก็ยงั ไม่เคยสมบูรณ์ จากนั้นนําท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) โบราณสถาน
ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดี ซึ่งได้บูรณะขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิน่ เนาน์ ) เพื่อบรรจุพระทันต
ธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริ มบารมี อันถือว่าเป็ นพระเจดียท์ ี่สูงที่สุดในประเทศพม่า มีตาํ นานอยูว่ ่า เมื่อนายวานิชพี่
น้องนามว่ามหาศาลกับจุลศาล เดินทางกลับมาจากอินเดีย ทั้งสองได้อนั เชิญพระเกศธาตุของพระพุทธองค์มาด้วย
สองเส้น เมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดจึงได้สร้างสถูปเล็ก ๆ ครอบพระเกศธาตุเอาไว้ ในศตวรรษที่ 16 พระเจ้าปะหยิน่ ห
น่าวโปรด ฯ ให้แกะเอามณี บนยอดพระมหามงกุฎไปทําฉัตรยอดถวายเป็ นพุทธบูชา ต่อมา พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรง
สร้างฉัตรองค์ใหม่ถวายและเสริ มยอดขึ้นไปสูงถึง 90 เมตร ในศตวรรษที่ 20 ได้เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวถึงสาม
ครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1930 เกิดความเสียหายอย่างมาก จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทาํ การบูรณะขึ้นใหม่
จากแรงกายและกําลังทรัพย์ของผูม้ ีจิตศรัทธาจนถึงปัจจุบนั พระเจดียส์ ูงถึง 114 เมตร ท่านจะได้เห็นเจดียอ์ งค์เดิมที่
พังทลายลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ซึ่งตราบ ทุกวันเจดีย ์ องค์ที่หกั ยังคงได้รับการเคารพบูชาจาก
พุทธศาสนิกชนชาวพม่าอย่างมัง่ คงสื บต่อกันมา จากนั้นนําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง หากพูดถึงกษัตริ ยท์ ี่มี
บทบาทสําคัญอย่างยิง่ ของเมืองหงสาวดีก็ไม่มีกษัตริ ยพ์ ระองค์ใดโดดเด่นเท่า
พระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดี
เจริ ญรุ่ งเรื องสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ชื่อ
กัมโพชธานี เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่า
ราชการ ซึ่งนับเป็ นพระราชวังใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10
ประตู สร้างโดยเกณฑ์ขา้ ทาสจากเมืองขึ้นต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้น
มีเมืองเชียงใหม่ และอยุธยารวมอยูด่ ว้ ย จนถึงสมัย พระเจ้านันท
บุเรง ที่ เสด็จหนี พระนเรศวร ไปเมือง ตองอู และพวกยะไข่เผา
ทําลายหงสาวดีทรงทิ้งให้พระราชวังแห่งนี้รกร้างลงเป็ นเวลาร่ วม
3 ศตวรรษ ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน
ในคราวนั้น หลังจากนั้นไม่นาน เมืองอังวะก็กลายมาเป็ น เมืองหลวง ของประเทศพม่าโดยสมบูรณ์ก่อนที่พม่าทั้ง
ประเทศจะเสียเอกราชให้ประเทศอังกฤษต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการค้นพบเสาและกําแพงเดิมที่ ถูกฝังอยูใ่ ต้ดิน
รัฐบาลพม่าจึงได้ทาํ การขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว โดยถอดแบบจาก
ของเดิม ซึ่งบางส่วนได้สร้างแล้วเสร็ จไป แต่ยงั คงมีอีกบางส่วนก็กาํ ลังรอทุนในการก่อสร้าง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี
หลังอาหาร นําท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้เที่ยว ) ระหว่างทางผ่าน สะพานแม่นา้ สะโตง ในอดีต
ขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถกู ทหารพม่าไล่ตาม พม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าํ
สะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ าํ ไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้ องกันมิให้ขา้ ศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่
ริ มฝั่งแม่น้ าํ สะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงแม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง

กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุ งหงสาวดี พระ แสงปื นที่ใช้ยงิ แม่ทพั พม่าตายบนคอช้างนี้ได้นาม
ปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ าํ สะโตง" นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่ องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่
จนถึงทุกวันนี้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ ง ถึง คิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถ เป็ นรถบรรทุกหกล้อ เพือ่
ขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว (ใช้เวลาเดินทางจากบริ เวณนี้ประมาณ 1.5 ชัว่ โมง) ท่านจะได้สมั ผัสทัศนียภาพป่ าเขานํ้าตกและ
ลําธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสอากาศเย็นซึ่งจะค่อยๆ เย็นขึ้นเรื่ อยๆ เพราะเรากําลังเดินทางสู่ที่สูง (หาก
ท่านต้องการนัง่ เสลี่ยง เพิ่มค่าเสลี่ยงราคาไปกลับประมาณ เงินไ ทยไม่เกินท่านละ 800 บาทไม่รวมค่าทิป ) (ลักษณะ
เสลี่ยงเป็ นเก้าอี้ผา้ ใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่2 ลํา หามด้วยคน4 คน ข้างหน้า 2 ข้างหลัง 2 คน)
เดินทางถึง โรงแรมที่พกั Kyaithiyo Hotel นําท่านเช็คอิน จัดการเก็บสัมภาระเข้าที่พกั ให้เรี ยบร้อย หลังจากนั้นนํา
ท่านขึ้นนมัสการ องค์พระธาตุอนิ ทร์ แขวน พระธาตุอินทร์แขวนนี้นบั เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชนชาวพม่า พระเจดียไ์ จ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน ) อยูส่ ูง
จากระดับนํ้าทะเล 1,200 เมตร และเ ป็ นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซี
ไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่ อง “เจ้า
จันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะได้สมั ผัสกลิ่นอาย
พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริ งและบรรยากาศธรรมชาติที่สดชื่นและ
บริ สุทธิ์ทวั่ บริ เวณอันกว้างขวางของลานพระธาตุอินท ร์แขวนซึ่งให้ท่าน
ได้ดื่มดํ่ากับธรรมชาติและนมัสการขอพรจากพระธาตุอินทร์แขวนอัน
ศักดิ์สิทธิ์

วันที่สาม กลับจากพระธาตุอินทร์ แขวน – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – ย่ างกุ้งกรุงเทพ
05.00 น.

07.00 น.

(B/L/-)

เชิญท่านนมัสการ เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอนิ ทร์ แขวนท่านสามารถทําบุญตักบาตรพระสงฆ์หรื อถวายข้าวพระพุทธ
มีชุดจําหน่ายบริ เวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรื อจํานวนอายุ ท่านจะพบกับบรรยากาศ
ยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพ
และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์น้ ีต้งั อยูไ่ ด้ อย่างไร โดยไม่ลม้ หรื อหล่นลงมา
การที่กอ้ นหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอย
อยูเ่ หนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นาํ ไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ น
อัศจรรย์เจดียอ์ ย่างแท้จริ ง
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ กรุงย่างกุ้ง ตาม
เส้นทางเดิมและตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อนั งดงาม
ยามเช้า วิถีการดํารงชีวิตของชาวพม่า
นําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์ช
เวตาเลียว เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17

เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรื องอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระ
บาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่
สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรู ปองค์น้ ีถกู ปล่อยให้ทรุ ดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ .ศ.
2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น้ ี จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มี
การบูรณปฏิสงั ขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุทธรู ปที่สวยงามในปัจจุบนั อีกทั้งยังสามารถ
เลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์หอม ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็ นรู ปต่างๆตรงทางขึ้นตลอดสองข้างให้
ท่านช้อปปิ้ งของฝากจากเมืองหงสาวดี อาทิ ผ้าพื้นบ้าน ไม้แกะสลัก เรื อสําเภา ฯลฯ
กลางวัน
16.30 น.
18.15 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่เมืองย่างกุง้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 ชัว่ โมง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M 331
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริ การ -------------------อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ เด็กอายุตา่ กว่า 12 ขวบ เด็กอายุตา่ กว่า 12 ขวบ

30พ.ค.-1มิ.ย.,6-8,13-15,
20-22,21-23,27-29 มิ.ย.
4-6,11-13,12-14,13-15,25-27ก.ค.
1-3,8-10,9-11,15-17,
16-18,22-24,29-31 ส.ค.

2-3 ท่ าน

มีเตียงเสริม

ไม่มเี ตียงเสริม

14,500 บาท

14,500 บาท

13,500 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตัว๋ กรุ๊ ป)
- ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืนตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนําเที่ยว
- ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท,พม่า 10 USD
- ค่าบริ การวีซ่าพม่า (คนไทย)
- ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

พักเดี่ยว

3,500 บาท

อัตรานี้ไม่ รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 %
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และ คนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ

- ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เอกสารประกอบในการขอวีซ่า
- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
- รู ปถ่ายสีหน้าตรง 1.5 - 2 นิ้วเท่ านั้น พื้นหลังสีขาวเท่ านั้นจํานวน 2 รู ป (ไม่ใช่รูปสติกเกอร์ )

เงือ่ นไขการเก็บเอกสาร และขอยื่นวีซ่า
-

ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าปกติ 7 วันทําการ
เอกสารการขอวีซ่า ต้องส่งถึงบริ ษทั อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางไม่รวม เสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์
หาก ยืน่ เอกสาร ล่าช้ากว่ากําหนด บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการชําระค่าวีซ่าด่วน
กรณี ส่งรู ปถ่าย ไม่ถกู ต้อง เช่น พื้นหลังเป็ นสีฟ้า บริ ษทั ฯจะไม่สามารถดําเนินการยืน่ เรื่ องวีซ่าให้ได้ เนื่องจากผิดกฎระเบียบ
การขอยืน่ วีซ่า

การจองทัวร์ และการชาระเงิน
ทางบริ ษทั ฯ ขอรับเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท สําหรับการจองทัวร์ พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางเพื่อสํารองที่นงั่ ค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือชําระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริ งที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและรู ปถ่ายสีหน้าตรง (ห้ามใช้รูปขาวดํา) ขนาด1.5นิ้ว–2นิ้ว ท่านละ2 รู ป

เงือ่ นไขการยกเลิก
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณี ทาํ การจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชาํ ระค่ามัดจําตามวันเวลาที่บริ ษทั ฯ
กําหนดให้ตอ้ งชําระ เนื่องจากจะทําให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 กรณี ที่บริ ษทั ฯได้ทาํ การ ออกตัว๋ กับสายการบินเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ฯจะไม่ดาํ เนินการคืนเงินค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะ
ในกรณี ไดก็ตาม เนื่องจากเป็ นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจราณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

หมายเหตุ





บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
 ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสยั เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล และความเสียหายที่ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

