พม่ า - ย่ างกุ้ง – สิเรี ยม - หงสาวดี - พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ (DD)
เมนูเลิศรส !! กุ้งแม่ นา้ + เป็ ดปั กกิ่ง + กุ้งมังกร
กาหนดการเดินทาง วันที่ 7-9 // 11-13 // 14-16 // 21-23 // 28-30 พ.ค. 57
วันที่ 4-6 // 11-13 // 18-20 // 20-22 // 25-27 มิ.ย. 57
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วันแรก
04.00 น.
06.30 น.
07.15 น.

เทีย่ ง

กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้ คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์ -พระราชวังบุเรงนองพระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว-พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์ เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและคอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่กรุ งย่างกุง้ โดย สายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD4230
(มีบริการอาหารว่ างบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (
เวลาท้ องถิ่นทีเ่ มียนมาร์ ช้ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง )เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหงสาวดี (บะ
โค) อยูห่ ่ างจากย่างกุง้ ประมาณ 80 ก.ม.นาท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รู ป ที่ วัดไจ้ คะวาย
สถานที่ ที่มีพระภิ กษุและสามเณรไปศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ท่านสามารถนาสมุด
ปากกา ดินสอ ไปบริ จาคที่วดั แห่ งนี้ ได้ นาท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา
ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณ์ ยืนยันความเจริ ญรุ่ งเรื องของกรุ งหงสาวดี ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า จากนั้นนาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและ
บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่ อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิ ษฐานได้ว่า
โบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปั จจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็ จ
สิ้นสมบูรณ์ แต่กพ็ อจะมองเห็นได้วา่ พระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด จากนั้นนาท่านสักการะ
พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว ซึ่ งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าและเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุด
ของพม่า อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง ฝากคนที่
ท่านรักได้อีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู !! กุ้งแม่ นา้ )
จากนั้น นาท่ านออกเดิ นทางสู่ คิม ปู นแค้ ม ป์ (เชิ งเขาไจ้เที่ ยว) ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1
ชัว่ โมงครึ่ ง ถึง คิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ้เที่ยว ใช้
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เวลาเดินทางจากบริ เวณนี้ประมาณ 1 ชัว่ โมง ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัส
ความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่ อย ๆ
พักที่ โรงแรม KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่ า
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ โรงแรม
หลังอาหารเชิญท่ านไปสั กการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิ หรื อสวดมนต์ได้ตลอด
คืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริ เวณระเบียงที่ยื่นสู่ พระเจดียไ์ จ้เที่ยว ควรเตรี ยมเสื้ อ
กันหนาว หรื อกันลม หรื อผ้าห่ ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นงั่ มีความเย็นมาก พระเจดีย ์
องค์น้ ี เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น พระธาตุ
อินทร์แขวนนี้นบั เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็ นที่มาและแรง
บันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่ อง “ เจ้าจันทร์
ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน ”
** หมายเหตุ ** กรณีวนั เดินทางขึน้ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน กรุณาเตรียมกระเป๋ าใบเล็ก ๆ หรือ กระเป๋ าเป้ สาหรับ
ค้างคืน 1 คืน บนพระธาตุอนิ ทร์ แขวน เพือ่ ความสะดวกในการเดินทาง
วันทีส่ อง
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน-วัดพระไฝเลือ่ น-เจดีย์ไจ๊ ปุ่น-ย่ างกุ้ง-วัดพระหินอ่อน-โรงช้ างเผือก -เจดีย์ชเว
ดากอง
05.00 น.
เชิ ญท่านสักการะ พระธาตุอินทร์ แขวน หรื อถวายอาหารพระธาตุอินทร์ แขวน ท่านจะพบกับ
บรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า สักการะสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนี ยภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุ
องค์น้ ี ต้ งั อยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรื อหล่นลงมา การที่กอ้ นหิ นสี ทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามา
นานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยูเ่ หนื อหน้าผา ราวกับพระ
อินทร์นาไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย ์
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ กรุ งย่างกุง้ ตามเส้นทางเดิมนาท่านชม วัดไจ๊
ป๋ อรอ (kyaikpawlaw) หรื อวัดพระไฝเลื่อน ซึ่ งมี อายุม ากกว่า 2,000 ปี โดยมี เรื่ องเล่าที่ น่า
Page 3 of 8

เทีย่ ง

คา่
วันทีส่ าม
07.00 น.
08.00 น.

มหัศจรรย์เป็ นอย่างมาก คือได้มี รายการ National Geographic Society มาทาการถ่ายทาที่วดั ไจ๋
ป๋ อรอหลายครั้งแต่กลับพบบริ เวณตาแหน่งไฝที่หน้าผากจะไม่ตรงกันเลยสักครั้ง จะเลื่อนได้ นา
ชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบ
ด้วยองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้า
ในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้าโกนาคมโน (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันโธ (ทิศตะวันออก)
และพระพุ ท ธเจ้า มหากัส สปะ(ทิ ศ ตะวัน ตก) สร้ า งโดยสี่ ส าวพี่ น้ อ งที่ อุ ทิ ศ ตนให้ กับ
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับย่างกุง้ นาท่านชม วัดพระหินอ่ อน ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปที่ แกะสลักจากหิ นอ่อนที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในพม่าจากนั้น นาชม โรงช้ างเผือก ที่เป็ นช้าง คู่บา้ นคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือก
ตลอดทั้งตัวถูกต้องตามคชลักษณะ ของช้างเผือกทุกประการ จากนั้นนาท่านสักการะ พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง (SHAWEDAGON PAGODA) พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า ซึ่ งมีท้ งั ผูค้ นชาว
พม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ว่ากันว่า
ทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่
ในธนาคารชาติ องั กฤษเสี ยอีก ปั จจุบนั รัฐบาลพม่าได้บูรณะพระมหาเจดียช์ เวดากอง ให้ความ
งดงามยิง่ ใหญ่สมเป็ นมหาเจดียอ์ งค์สาคัญที่งดงาม
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ DIAMOND CROWN YANGON หรือเทียบเท่ า
สิ เรี ย ม-เจดีย์ เยเลพญา-เจดีย์ โ บตะทาวน์ -พระนอนเจาทัตยี -ผ่ านชมเจดีย์ ซู เ ลย์ -ตลาดสก๊ อตกรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิ เรียม ซึ่ งอยูห่ ่ างจากย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึง สิ เรียม ชม
ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูร่ ิ ม
ฝั่งแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี นาท่านลงเรื อไปชม พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลาง
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11.00 น.

คา่
21.00 น.
22.55 น.

น้ าอายุนบั พันปี เป็ นที่สักการะของชาวสิ เรี ยม ที่บริ เวณท่าเทียบเรื อบนเกาะ สามารถซื้ ออาหาร
เลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นบั ร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครี บหลังที่โผล่เหนื อผิวน้ า เดินทาง
กลับย่างกุง้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู !! เป็ ดปักกิง่ / กุ้งมังกร)
นาท่านชม เจดีย์โบตะทาวน์ เป็ นเจดียท์ ี่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่จะนาไปบรรจุที่เจดียช์
เวดากอง โดยเมื่อพระเกศาธาตุได้ถูกอัญเชิ ญขึ้ นมาจากเรื อได้นามาประดิษฐานไว้ที่เจดียโ์ บตะ
ทาวน์แห่ งนี้ ก่อน นมัสการ เทพทันใจโบตะทาวน์ เป็ นนัตศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวไทยรู้จกั กันดี เชื่อว่าขอ
อะไรจากท่านก็สามารถขอได้ทนั ใจ คนไทยจึงเรี ยกว่า “เทพทันใจ” นาท่านสักการะ พระพุทธ
ไสยาสน์ เจาทัตยี (KYAUK HTAT GYI) ซึ่ งเป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนา
ท่านผ่านชม พระเจดีย์ซูเล (SULE PAGODA) เจดียท์ รงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุง้ สร้างใน
สมัยที่องั กฤษยังปกครองพม่าอยู่ เปรี ยบเจดียซ์ ูเลนี้ได้ดงั่ หัวใจของย่างกุง้ เพราะชาวอังกฤษได้วาง
ผังเมืองให้เจดียน์ ้ ี เป็ นศูนย์กลาง ฝั่งตรงข้ามของเจดียซ์ ูเล มี สวนสาธารณะมหาบัณฑุละ ภายในมี
อนุ สาวรี ยอ์ ิสรภาพรู ปเสาแหลมสูง 40 เมตร ล้อมรอบด้วยเสาหิ นสู ง 9 เมตร 5 ต้น แทนรัฐที่
ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่ น กะยิน(กะเหรี่ ยง) กะยา และชิน เลือกซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองที่ตลาด “สก๊ อตมาร์ เก็ต” (SCOTT MARKET) ซึ่ งสร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมื่อครั้ง พม่า
ยังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายใน
ราคาถู ก เช่ น ไม้แ กะสลัก พระพุท ธรู ป ไม้ห อมแกะสลัก แป้ งทานาคา ผ้า ปั ก พื้ น เมื อ งและ
เครื่ องเงิน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุง้
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดย สายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD4239
(มีบริการอาหารว่ างบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
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อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ เสริมเตียง)
พักเดี่ยวจ่ ายเพิ่ม

ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ
ท่ านละ

13,900.13,900.13,900.13,900.3,500.-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

*** ผู้ท่ ถี ือหนังสือเดินทางต่ างชาติต้องจ่ ายเพิ่ม โปรดสอบถาม **
อัตรานีร้ วม
 ค่ าตั๋วเครื่ องบินชัน้ ทัศนาจร ที่ระบุวันไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ ป สายการบินนกแอร์
กรุ งเทพฯ-ย่ างกุ้ง-กรุ งเทพฯ
 ค่าพาหนะที่ใช้ เดินทางท่องเที่ยว
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืนตามที่ระบุในรายการเดินทาง
 ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นบรรยายภาษาไทย
 ค่ าธรรมเนียมการขอวีซ่าเข้ าประเทศพม่ า
 ค่ ารถขึน้ -ลงพระธาตุอินทร์ แขวน
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000
บาท) ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง ( PASSPORT)
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 กระเป๋ าเดินทางในกรณีที่น ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มภายในที่พกั (MINI BAR)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้ า ฯลฯ
 ค่าห้ องพักเดี่ยวตามอัตรา
 ค่ าทิป หัวหน้ าทัวร์ ไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศพม่ า กรณีเร่ งด่ วน 700 บาท (กรณีส่งหนังสือเดินทางล่ าช้ า น้ อยกว่ า 15 วันก่ อนการ
เดินทาง)

 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการให้ บริการ
การจอง
มัดจาท่ านละ 10,000.- บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทาง 15 วัน
การยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
คืนเงินทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน
เก็บค่าใช้ จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 – 6 วัน
เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
**ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการ
การันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน หรื อค่าทัวร์
ทังหมด
้
เนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนันๆ**
้

เอกสารที่ใช้ ในการยื่นขอวีซ่าต่ อสถานทูต ส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 20 วันทาการ
1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือน (นับจากวันที่ออกเดินทาง)
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2. รู ปถ่ ายสี, หน้ าตรง, พืน้ หลังสีขาวเท่ านัน้

จานวน 3 รูป ขนาด 2 นิว้ ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน
รูปสีถ่ายจากร้ านถ่ ายรูป เท่ านัน้ ( สาคัญมาก!! )
**หมายเหตุ กรณีสถานฑูตปฏิเสธ รู ปถ่ ายของท่ าน ทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

3. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ อง จานวน 1 ชุด

กรุ ณาส่ งเอกสารก่ อนการเดินทางอย่ างน้ อย 20 วัน ทาการ
คณะ 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์ เดินทางไปด้ วย
***บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลีย่ นแปลงรายการตามความเหมาะสม แต่คงรักษามาตรฐานการบริ การและผลประโยชน์ผ้ เู ดินทางเป็ นสาคัญ
(ราคาดังกล่าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ค่าเงินบาทและค่าน ้ามันเพิ่มเติมที่สายการบินเรี ยกเก็บ) ***

Page 8 of 8

