ย่างกุง้ -หงสาฯ-พระธาตุอินทร์แขวน-พุกาม-มัณฑะเลย์-อินเล
นมัสการ 6 มหาบูชาสถานที่สาํ คัญของชาวพม่า
เจดียช์ เวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุมุเตา-เจดียช์ เวสิกอง-พระมหามัยมุนี-พระบัวเข็ม

เดินทางไฟลท์เช้า-กลับไฟลท์คาํ ่ ด้วยสายการบิน ไลอ้อนแอร์
บินภายใน 4 เที่ยวบิน ย่างกุง้ -พุกาม / พุกาม-มัณฑะเลย์ / มัณฑะเลย์-เฮโฮ / เฮโฮ-ย่างกุง้

พิเศษ!!! นั ่งรถม้าชมเมืองพุกาม
พักหรูระดับ 4 ดาว
เต็มอิ่มกับเมนูพิเศษ ++ เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร+กุง้ เผาหงสาฯ+กุง้ เผามัณฑะเลย์

ชมโชว์หุ่นกระบอกพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
แจกฟรีทุกที่นั ่ง…เสื้ อทัวร์ดีดี+หนังสือสวดมนต์+ผ้าเช็ดพระพักตร์
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ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5
วันที่ 6

ดอนเมือง-ย่างกุง้ -หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระธาตุมุเตา-พระนอนชเวตาเลียวพระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-เจดียไ์ จ๊ปุ่น-ย่างกุง้ พระมหาเจดียช์ เวดากอง
ย่างกุง้ -พุกาม-เจดียช์ เวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดียต์ ิโลมินโล- เจดีย ์
สัพพัญํู – วิหารธรรมยันจี – จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดียพ์ ุกาม
พุกาม-มัณฑะเลย์-สะพานไม้อเู ป่ ง-พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดกุโสดอร์วิหารชเวนันดอร์-มัณฑะเลย์ฮิลล์
มัณฑะเลย์-พระมหามัยมุนี-อินเล-ทะเลสาบอินเล-วัดพองตองอู (พระบัวเข็ม)-หมูบ่ า้ นทอผ้า
อินปอขอม-วัดแมวกระโดด
อินเล-ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง
วันที่หนึ่ง

-/L-D
B/L/D
B/L/D
B/L/D
B/L/D
B/L/-

ดอนเมือง-ย่างกุง้ -หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-พระธาตุมุเตา-พระนอนชเวตาเลียวพระธาตุอินทร์แขวน

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7
สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความ
สะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
06.45 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สาย
การบิน THAI LION AIR (SL)
07.35 น.
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่า
ประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของ
เมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ ่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) นําท่านร่วมทําบุญตักบาตร ถวายข้าวสารแด่พระสงฆ์ ณ
วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็ นวัดสําคัญมีพระสงฆ์ จําพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ ยัง เป็ นสถานที่ศึกษา
พระไตรปิ ฎกของพระภิกษุ และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไป
บริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน) จากนั้นนําท่านนมัสการ
03.30 น.
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เที่ยง

พระธาตุมุเตา หรือ เจดียช์ เวมอดอว์ พระเจดียอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า
2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สําคัญสูงสุดของชาวพม่า นําท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่
ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมา
เพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ คํ้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของ
มอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่
ศักดิ์สิทธิ์อยูต่ รงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ น
ล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ราํ ่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้
และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดํา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลี
ยอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บชู าควบคู่ไปกับเจดีย ์
องค์ปัจจุบนั
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา
จากนั้นนําท่าน นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม
ในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของ
ชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า
อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้
เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ
ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก
จากนั้นนําท่าน เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชม แม่น้ าํ สะโตง
สถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา
ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม หลังมา ซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเป็ น ทัพ หน้า พระมหาอุปราชาเป็ น ทัพ หลวง
สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวิตบน
คอช้าง กองทัพของพม่าเห็น เช่นนั้นจึง ขวัญเสีย และถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.30-3 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เพื่อทําการ
เปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถบรรทุกหกล้อขนาดเล็ก
เป็ นรถประจําเส้นทางชนิ ดเดียวที่เราจะสามารถขึ้ น
พระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ
30-45 นาที เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากนั้นท่าน
จะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าสู่ที่พกั
ให้ท่านอิสระตาม
พักผ่อนตามอัธยาศัย นําชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรือ พระ
ธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่ง
สักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็ นเจดียข์ นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่น
เหม่อยูบ่ นหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่
ภายในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทําให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุ
ประจําปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอแทนพระเกตุแก้ว
3

คํา่

จุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ 3 ครั้งผูน้ ้ันจะมีแต่
ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่ สมาธิหรือสวด
มนต์ได้ตลอดคืน (พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษ ที่เข้าไปปิ ดทอง
องค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สาม ารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้
ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนําติดตัวขึ้ นไปบนพระ
ธาตุอินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จา่ ยตามขนาดกระเป๋า
เริ่มต้นที่ 1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 เข้าสู่พกั ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า
จากนั้นท่านสามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

วันที่สอง

เช้า

เที่ยง

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-เจดียไ์ จ๊ปุ่น-ย่างกุง้ พระมหาเจดียช์ เวดากอง
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** อิสระให้ท่านได้ทาํ บุญตักบาตรตามอัธยาศัย สําหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมี
ร้านค้าจําหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต**
นําท่าน ลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อ
ขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
นําท่านเดินทางกลับสู่
เมืองหงสาวดี นําท่านชม
พระราชวังบุเรงนอง
สถานที่ซึ่งมีความสําคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวังของ
พระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทําลาย
ด้วยฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ใน
ปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทําให้สนั นิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่
ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รบั คําสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระ
นางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยา
ให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจําลอง
พระราชวังและตําหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา
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นําท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพร ะพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ ทั้ง 4 ด้าน
อายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4
สาวพี่นอ้ งที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อ
แทนตนเอง และได้สาบานไว้วา่ จะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ
ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชายหนุ่ มและ
แต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของ
น้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่
จึงทําให้พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลกั ษณะ แตกต่างจากองค์อื่ นๆ
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ยา่ งกุง้
นําท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมือง
ย่างกุง้ ) แห่งลุ่มนํ้าอิระวดี เจดียท์ องคํา
คู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้า
ร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
พม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้า
โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์
เวดากองมีทองคําโอบหุม้ อยูเ่ ป็ นนํ้าหนักถึง
1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วย
เพชรพลอยอัญมณีล้าํ ค่า กว่า 5 ,548 เม็ด
รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ
พุทธศาสนิ กชนได้จาํ นวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรง
ปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมาก
ราบไหว้บชู า เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บชู าเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนํามาซึ่งบุญ
กุศลอันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา
และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชม
แต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่สาํ คัญ
ของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนํา
ดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริ
มงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวัน
ไหนก็ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)

คํา่

วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

สัตว์สญ
ั ลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหางยาว

หนูหางสั้น

พญานาค

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
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 นําท่านเข้าพักที่โรงแรม BEST WESTERN GREENHILL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

ย่างกุง้ -พุกาม-เจดียช์ เวสิกอง-วัดมนูหะ-วัดอนันดา-วัดกุบยางกี-เจดียต์ โิ ลมินโลเจดียส์ พั พัญํู-วิหารธรรมยันจี-นั ่งรถม้าชมเมืองพุกาม-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดียพ์ ุกาม

เช้า
……… น.
………. น. ถึง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองพุกาม (บินภายในประเทศ) เที่ยวบินที่ ……….
สนามบินเมืองพุกาม อาณาจักรพุกามได้ชื่อว่าเป็ นทุ่งทะเลเจดีย ์ (เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย ์ )
เป็ นเมืองเก่าแก่ต้งั แต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็ นเมืองที่ติด
อันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่
สวยงามมากแห่งหนึ่ งของประเทศพม่า โดยเฉพาะความ
ยิ่งใหญ่ของเจดียจ์ าํ นวนมากกว่า 5,000 องค์ จนได้รบั
สมญาว่าเป็ นเมืองแห่งเจดียส์ ี่พนั องค์ ซึ่งเป็ นลักษณะที่บ่ง
บอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้เป็ น
อย่างดีคนทัว่ ไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ ว่าเป็ นอู่อาริย
ธรรมของประเทศ นําท่านชม เจดียช์ เวสิกอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) สร้างเป็ นทรงสถูป แบบ
ดั้งเดิมของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณ์เป็ นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้ นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้ นครองราชย์ เพื่อใช้
บรรจุพระบรมสารีริกาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทั้งที่ประชุมสวด
มนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิ กายเถรวาทใน
พุกาม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดมนูหา ตั้งอยูท่ าง
ตอนใต้ของหมูบ่ า้ นมยินกะบา สร้างเมื่อปี 1059 โดย
พระเจ้ากษัตริยม์ อญที่ถูกจับตัวมาเป็ นเชลยศักดิ์อยูท่ ี่
พุกามพร้อมมเหสี และพลเมืองมอญอีกว่า 30 ,000 คน
ที่ถูกกวาดต้อน มาเมื่อครั้งที่พระเจ้าอโนรธาตีเมือง
สะเทิมได้ใน ปี พ.ศ. 1600 และยึดพระไตรปิ ฎก 30 ชุด
มาไว้ที่พุกาม การที่พระเจ้ามนูหะทรงสร้างวิหารแห่งนี้ ขึ้ น
ก็เพื่อเป็ นการถ่ายทอด และระบายให้ได้รบั รูถ้ ึงความอึดอัดใจ และความไม่สบายใจที่พระองค์มีต่อการ
ต้องตกเป็ นเชลยเช่นนี้ ภายในวิหาร ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ 3 องค์ ซึ่งองค์ประธานนั้นมีขนาด
มโหฬารบริเวณพระอุระของพระพุทธรูปมีขนาดโตพองจนรูส้ ึกได้ถึงความอึดอัดที่ทบั ถมในจิตใจของ
พระองค์ หากเดินเข้าไปตามช่องว่างระหว่างวิหารกับพระพุทธรูป จะพบกับพระพุทธรูปปางไสยาสน์อีก
2 องค์ ซึ่งก็ขนาดใหญ่โตจนทําให้วิหารคับแคบลงไปถนัดตาเช่นกัน นําชม วัดอานันดา ตั้งอยูท่ างทิศ
ตะวันออกของกําแพงเมือง เป็ นวัดสีขาว มองเห็นได้ชดั เจน สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 เป็ นมหาวิหารขนาด
ใหญ่ที่ขนชื
ึ้ ่อได้รบั การยกย่องว่าเป็ น “เพชรนํ้าเอกของพุทธศิลป์ สกุลช่างพุกาม ” เป็ นที่รจู ้ กั เหนื อวิหาร
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ทั้งหลาย มีรูปร่างเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้ เป็ นต้นแบบของ
สถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้ ก็คือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่อง
เล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มีแสงสว่างอย่างน่ าอัศจรรย์
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านแวะชมและช้อปปิ้ ง สิ่งของขึ้ นชื่อของพุกามก็คือ
เครื่องเขิน (Lacquer Ware) ซึ่งยอมรับกันว่ามี
ชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยนํ้า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่กาํ ลัง
เป็ นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทําจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืน
รูปได้ดงั เดิม นําท่านชม วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของ
พระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงาม
ที่สุดในพุกาม ที่ยงั คงเหลืออยู่ จากนั้นชม เจดียต์ โิ ลมินโล
สร้างขึ้ นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา
เป็ นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผูห้ นึ่ ง
และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท เป็ นวัดสูง 46 เมตร
ยาว 43 เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่
ทั้ง 4 ทิศทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปั้ น อันประณีตสวยงาม สร้างโดย
พระติโลมินโลเมื่อปี พ .ศ.1761 ซึ่งได้รบั การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก นํา
ท่านนมัสการ วิหารสัพพัญญู ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในเมืองพุกาม จากนั้นชม วิหารธรรมยันจี วิหารที่
วัดนี้ ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่ น ความละเอียดพิถีพิถนั ในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็วา่ ได้ สร้างโดยพระ
เจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้ นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริวิตก
ว่าผลกรรมจากการกระทําปิ ตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดัง
ตํานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา นําท่าน นั่งรถม้า ชมเมืองทะเลเจดียท์ ี่สวยงาม และหมูบ่ า้ นเก่าแก่
ของเมืองพุกามที่ยงั คงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย จากนั้นนําท่านสู่ จุดชมวิวเมืองพุกาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพทุ่ง
ทะเลเจดียแ์ ห่งเมืองพุกามที่กว้างใหญ่สวยงาม
คํา่
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้ นเมือง)
พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงแห่งพุกาม

 นําท่านสู่ที่พกั ณ โรงแรม SHWE YEE PWINT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

พุกาม-มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเป่ ง-พระราชวังมัณฑะเลย์-วัดกุโสดอร์-วิหารชเวนันดอร์มัณฑะเลย์ฮิลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
...........น.
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน (ภายในประเทศ) เที่ยวบินที่………………
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...........น.

เที่ยง

ถึง สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ อดีตราชธานี ของพม่า ซึ่งเป็ นเพียงหนึ่ งในไม่กี่เมืองที่ยงั คงใช้
ชื่อเดิมเรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตั้งอยูบ่ นที่ราบอันแห้งแล้งและเขตทํานาปลูกข้าวตามแนวลํานํ้าเอ
ยาวดีตอนบน มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว้น ช่วงฤดูหนาว ธันวา
–กุมภา)
ปั จจุบนั มัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีนาฎศิลป์ และคีตศิลป์ ดีที่สุดในพม่า
จากนั้นนําท่านสู่
ทะเลสาบต่าวตะหมั่น ระดับนํ้าในทะเลสาบจะมีน้ําขึ้ นเยอะหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั ฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว นํ้า
จะแห้งกลายเป็ นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับทําการเพาะปลูก ในช่วงนั้น ชาวบ้านจึง มีการทํา
การเพาะปลูก หลายชนิ ด เช่น ข้าวโพด ข้าว
แม้แต่ดอกทานตะวันก็ดูสวยงามในฤดูหนาว
เหนื อท้องนํ้ามีสะพานไม้ ทอดข้ามทะเลสาบ
1.2 กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไม้อูเป่ ง สะพาน
ไม้สกั ที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้ นหลังจากที่ยา้ ย
ราชธานี มาอยูท่ ี่อมรปุระ เป็ นสะพานไม้สกั ที่
นํามาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู จึงเรียกชื่อสะพานไม้นี้ ตามชื่อ คือ
อู่เป่ ง เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี
จากนั้นนําท่านต่อไปยัง ตัวเมือง
มัณฑะเลย์ ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! กุง้ เผา
จากนั้นชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังหลวงของพระ
เจ้ามิงดง สร้างขึ้ นตามผังภูมิจกั รวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ
โดยสมมุติให้เป็ นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผัง
เป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรสั มีกาํ แพงล้อมร้อบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมี
ประตูทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้ น 12 ประตู ที่ประตู ทํา
สัญลักษณ์จกั รราศีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็ นห้อง
พระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เป็ น ปยัตตั้ด (ยอด
ปราสาท) หุม้ ด้วยแผ่นทองซ้อนกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันว่า ความเป็ นไปในจักรวาลจะลอดผ่าน
ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระแท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริยต์ ดั สินพระทัยในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
แต่ปัจจุบนั ทางการพม่าได้จาํ ลองขึ้ นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิมในโลก
จากนั้นนําชม วัดกุโทดอร์ ใจกลางวัดเป็ นเจดียม์ หาล่อกะมาระเส่ง(มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซึ่งจําลอง
แบบมาจากพระมหาเจดียช์ เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็ นวัดที่พระเจ้ามินดงสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่5 และ ถือเป็ นครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็ นภาษาบาลี
ทั้งหมด จารึกพระไตรปิ ฎก 84 ,000 พระธรรมขันธ์ และต้องใช้พระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคัดลอก และใช้
เวลานานถึง หกเดือน กว่าจะแล้วเสร็จ พระไตยปิ ฏกที่ชาํ ระขึ้ นในครั้งนี้ เรียกได้วา่ เป็ น “พระไตรปิ ฎกเล่มใหญ่
ที่สุดในโลก” นําชม วิหารชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สกั ทองสลัก
เสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้ เคยเป็ นพระตําหนักที่
ประทับของพระเจ้ามินดง เพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้ เมื่อ
สิ้ นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีปอ (กษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของพม่า)
ให้ยา้ ยมาไว้ยงั ที่ต้งั ปั จจุบนั ได้รอมาถวายวั
ื้
ดภายในอาคารยัง
ตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ยงั คงความ
สมบูรณ์มากที่สุด จากนั้นนําท่านชมทัศนี ยภาพของเมือง
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หลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยูบ่ นภูเขามัณฑะเลย์รอบวิหารมี
ระเบียงสําหรับชมทัศนี ยภาพเมืองมัณฑะเลย์ พร้อมทั้งเก็บภาพความประทับใจ
คํา่

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 เข้าสู่พกั ที่ ณ VICTORIA PALACE หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่หา้

มัณฑะเลย์-พิธีลา้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี-อินเล-ทะเลสาบอินเล-วัดพองตองอู
(พระบัวเข็ม)-หมู่บา้ นทอผ้าอินปอขอม-วัดแมวกระโดด

03.30 น. คณะพร้อมกัน ณ ล้อบบี้ ของโรงแรม เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ วัดมหามัยมุนี
04.00 น. นําท่านนมัสการและร่วมพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ใน
พิธีกรรมล้างหน้าพระพักตร์ พระมหา
มัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของชาวพม่า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคํา
ขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ ี่ได้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื้ อนิ่ ม ”
ถือเป็ นสิ่งบูชาสูงสุดของชาวพม่า หลังจากเสร็จพิธีนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พกั
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์เพื่อเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ
........... น.
ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน (ภายในประเทศ) เที่ยวบินที่ ……….
........... น.
เดินทางถึง สนามบินเฮโฮ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองหลวงเก่ารัฐฉาน โดยรถปรับอากาศ ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1ชัว่ โมงครึ่ง ระหว่างทางแวะชม วัดชเวยันเป เป็ นวัดเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่ ซึ่งภาษา
พม่าแปลว่าสมปรารถนามีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี
จากนั้นนําท่านสู่ ท่าเรือ เพื่อลงเรือชมความงามของ ทะเลสาบอินเล (INLE LAKE) ชมวิถีชีวิตของชาว
อินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัยอยูร่ อบๆ ทะเลสาบ
ทะเลสาบอินเล มีพื้นที่ 158
ตร.กม. อยูส่ ูงกว่า
ระดับนํ้าทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนื อจรดใต้
ประมาณ 32 กม.กว้าง 5 กม. เกิดจากลําธารหลายสายที่
ไหลมาจากเทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้งทางทิศตะวันตกและ
ตะวันออก มีน้ําไหลจากทะเลสาบ ไปลงแม่น้ําสาละวิน รอบ
ทะเลสาบมีชุมชนชาวอินตาอยูม่ ากกว่า 200 แห่ง ท่านจะ
ได้ผ่านชมตลาดเช้าของชาวอินตา, หมูบ่ า้ นชาวประมง, หมูบ่ า้ นผลิตเครื่องเงิน , เครื่องทอง, โรงงานตีมีด
แบบโบราณโดยวิธีเผาไฟถ่าย และท่านจะได้สมั ผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขา
เดียว (เรือที่ใช้เดินทางเป็ นเรือยนต์(เรือหางยาว)นั่งได้ประมาณ 4-5 ท่าน และมีชูชีพให้บริการ)
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ริมทะเลสาบอินเล
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คํา่

จากนั้นนําท่าน นมัสการ พระบัวเข็ม ณ วัดพองตองอู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จนั ทน์ เดิมมี
ขนาดเพียง 5 ซ.ม.แต่ดว้ ยศรัทธาเลื่อมใสของ
พุทธศาสนิ กชนได้มา ปิ ดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6
เท่า สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีตพระพุทธรูป 5 องค์นี้(พระ
บัวเข็ม)ชาวบ้านจะอัญเชิญขึ้ นเรือแห่ไปตาม หมูบ่ า้ นต่างๆ
รอบๆ ทะเลสาบ(จะจัดขึ้ นหลังออกพรรษา 15 วัน) ถือเป็ น
พระพุทธรูปที่ศกั ดิ์สิทธิ์คู่ทะเลสาบอินเล มีตาํ นานเล่ากันว่า
แต่เดิมนั้นชาวบ้านได้อนั เชิญพระพุทธรูปออกมาแห่ท้งั
5
องค์ แต่ในปี 1965 เกิดพายุใหญ่ทาํ ให้เรือพลิกควํา่ จนจมลง
ก้นทะเลสาปไป ชาวบ้านจึงช่วยกันงมหาพระพุทธรูปขึ้ นมาแต่กอ้ พบเพียง 4 องค์เท่านั้น แต่เมื่อนํา
พระพุทธรูปทั้ง 4 องค์กลับมายังวัดและพบว่าพระพุทธรูปองค์ที่หา้ ซึ่งงมหาไม่เจอนั้น ตั้งรออยูใ่ นสภาพ
ที่ยงั มีเศษวัชพืชติดอยูเ่ ต็มองค์เป็ นที่น่าอัศจรรย์นับตั้งแต่วนั นั้นเป็ นต้นมา จึงไม่มีการอัญเชิญ
พระพุทธรูปองค์นี้ออกไปแห่ที่ไหนอีกเลยส่วนตําแหน่ งที่เรือพลิกควํา่ ปั จจุบนั ได้สร้างเสาปั กเอาไว้เป็ น
เครื่องหมาย หัวเสาทําเป็ นรูปหงษ์ไว้อยู่ ซึ่งพระบัวเข็มนั้นนับเป็ นอีกหนึ่ งมหาบูชาสถานที่ชาวพม่านับ
ถือและศรัทธา จากนั้นนําท่านชม หมู่บา้ นทอผ้าอินปอ
ขอม ซึ่งเป็ นหมูบ่ า้ นที่นําเส้นใยบัวมาทอเป็ นเสื้ อผ้า ,
ผ้าพันคอ ฯลฯ นําท่านชม วัดง๊ะเพจวง หรือที่รจู ้ กั กัน
ในนาม วัดแมวกระโดด เป็ นวัดเก่าแก่ที่ มีอายุ 200
กว่าปี ภายในศาลามีพระพุทธรูปเก่าแก่สวยงามและหอ
พระ(แท่นพระ)ที่สวยสดงดงามที่สุดของพม่าอยูท่ ี่ศาลา
นี้ หลายสิบองค์ และที่สาํ คัญคือพระพุทธรูป มีพุทธ
ลักษณะสง่างาม ทรงชุดแบบกษัตริย ์ อันเป็ นลักษณะของพระพุทธรูปตามความเชื่อของคนในรัฐฉาน
เรียกพุทธลักษณะอย่างนี้ ว่า Jumpudirit Style ซึ่งมีลกั ษณะที่สาํ คัญคือ มีมงกุฎ และสายคาดเอวที่
อลังการด้านหน้าของพระพุทธรูป อันมีเรื่องเล่าว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงให้กษัตริย ์
ตระหนักว่า
เครื่องนุ่ งห่มที่อลังการเป็ นเพียงสิ่งลวงตาเท่านั้น ในอดีตวัดแห่งนี้ เคยมีการจัดแสดงการละเล่นของแมว
มาเป็ นเวลายาวนาน สืบเนื่ องจากเจ้าอาวาสรักแมวและฝึ กสอนจนแมวสามารถแสดงกระโดดลอดบ่วง
ได้จนนักท่องเที่ยวตั้งชื่อให้วา่ วัดแมวกระโดด หรือ วัดแมวลอดบ่วง ปั จจุบนั ไม่มีแมวที่มีความสามารถ
แบบนั้นและหลังจากที่เจ้าอาวาสได้มรณะภาพลง แมวที่กระโดดเป็ นก็แก่ตายจนหมด
 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 เข้าสู่พกั ที่ ณ SKY LAKE INLE RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่หก

อินเล-ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต-ดอนเมือง
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เช้า
...........น.
...........น.

เที่ยง

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบิน (ภายในประเทศ) เที่ยวบินที่ ……….
ถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ อดีตเมืองหลวงของประเทศพม่า
นําท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป
ได้นํามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของ
ฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด
700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์
อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วย
กระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสําหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระ
เจดีย ์ นําท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี
ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูค้ ุม้ ครอง สถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็ น
"นัต" นั้น มักจะเป็ นคนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่ าประทับใจ
และมาตายลงด้วยเหตุรา้ ยแรงที่เรียกว่า ตายโหง
ทําให้วิญญาณยังมี
ความห่วงใยในภาระหน้าที่บา้ นเมือง และยังคงผูกพันกับผูค้ นเบื้ องหลัง
ทําให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้
จึงกลายเป็ นนัตที่มาคอยคุม้ ครองรักษา
บ้านเมือง หรือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์ งค์สาํ คัญ
วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสม
ตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน
กล้วย จากนัน้ ก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอา
ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามา
เก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ ของนัตโบโบยี แค่น้ ี
ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตงั้ ใจไว้
คําบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ ะโป๊ ะจีโปตะถ่องสิทธิมตั ถุ อิทงั พะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสพั พะทา สวาโหม
นําท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า
“อะมาดอว์เมี๊ยะ ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล
ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่า
เคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้อง
เข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ
บูชาด้วยนา้ นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาว
พม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ น
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19.00 น.
20.50 น.

ลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาํ หน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน
ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสําเร็จรูป
แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจาก
จะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ
ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

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

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

08-13 พ.ย. 61
22-27 พ.ย. 61
13-18 ธ.ค. 61
10-15 ม.ค. 62
24-29 ม.ค. 62
21-26 ก.พ. 62
07-12 มี.ค. 62
21-26 มี.ค. 62

29,900 บาท
29,900 บาท
29,900 บาท
29,900 บาท
29,900 บาท
29,900 บาท
29,900 บาท
29,900 บาท

29,400 บาท
29,400 บาท
29,400 บาท
29,400 บาท
29,400 บาท
29,400 บาท
29,400 บาท
29,400 บาท

7,900 บาท
7,900 บาท
7,900 บาท
7,900 บาท
7,900 บาท
7,900 บาท
7,900 บาท
7,900 บาท

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง โปรสอบถาม**
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*** ราคายังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
คนขับรถ/ผูช้ ่วยคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป ***
อัตราค่าบริการนี้ รวม









ตัว๋ เครื่องบินที่นัง่ ชั้นทัศนาจร เที่ยวบินไป-กลับ ดอนเมือง-ย่างกุง้ -ดอนเมือง สายการบิน ไลอ้อนแอร์
ตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ 4 ขา ย่างกุง้ -พุกาม-มัณฑเลย์-เฮโฮ(อินเล)-ย่างกุง้
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการ หรือเทียบเท่า จํานวน 5 คืน
ค่าภาษี สนามบิน
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัม
ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นนําเที่ยวตามรายการ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ (ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการเข้าชมไม่ว่ากรณีใดก็ตามไม่สามารถขอเงินคืนได้)
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาล 500 ,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตาํ ่
กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์
/ ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหาร
เป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม










ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปสําหรับไกด์ทอ้ งถิ่น,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 1,500 บาท/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,ไฟไหม้,การประท้วง,การจราจล,
การน้ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกนอกประเทศทั้งไทย-พม่าและเข้าประเทศทั้งไทย-พม่าจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและพม่าซึ่งอยูน่ อกเหนือความควบคุม
ของบริษทั

เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาํ การจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
 ชําระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง
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 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น
ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่น
เอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลา
ในการดําเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้วา่ จะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่ บั การ
พิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสําคัญ

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษั
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