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วันแรก
08.00 น.
10.10 น.
10.45 น.
เที่ยง

19.00 น.

Å
วันที่สอง
07.00 น.

กรุงเทพฯ – ยางกุง – เจดียซูเลย - เทพทันใจ – ชมโชวพื้นเมืองของพมา ณ ภัตตาคารการะเวก
พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสายขาออก ชั้น 4 (ประตู 7) เคานเตอร N 16 - 19 สายการบินแอรบะกัน
(W9) เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหแกทาน
ออกเดินทางสู กรุงยางกุง โดยเที่ยวบินที่ W9604 (เวลาที่พมาชากวาเมืองไทย 30 นาที)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองยางกุง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู ยางกุง นําทานผานชมทัศนียภาพและเก็บภาพความ
ประทับใจของ เจดียซูเลย (SULE) ซึ่งเปนเจดียทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองยางกุง สรางในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพมา
อยู เปรียบเจดียซูเลยนี้ไดดั่งหัวใจของยางกุง เพราะชาวอังกฤษไดวางผังเมืองใหเจดียนี้เปนศูนยกลาง สวนสาธารณะ
มหาบัณฑุละ ภายในสวนมีอนุสาวรียอิสรภาพ รูปเสาแหลมสูง 40 เมตร ลอมรอบดวยเสาหินสูง 9 เมตร 5 ตน แทนรัฐ
ที่ปกครองตนเองกึ่งอิสระ 5 รัฐ คือ ฉาน กะฉิ่น กะยิน (กะเหรี่ยง) กะยา และชมเมืองยางกุงที่สรางตามแบบศิลปะ
วิกตอเรียผานศาลฎีกา และศาลอุธรณ และอาคารสําคัญตาง ๆ ที่กอสรางตามแบบอังกฤษ จากนั้น ชม เจดียโปตาทาวน
สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้
ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค และพบ
พระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษา
พมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย นมัสการ
พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหวขอพรและเพื่อความเปนสิริมงคล
Æ รับประทานอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต นานาชนิดใหทานไดลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพมา พรอมชมการแสดง
นาฏศิลปพื้นเมืองของพมา อันงดงามออนชอย ณ ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สรางในปที่ 2513
เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเปนรูปนกการะเวก สัตวในวรรณคดีปาหิมพานต ทานสามารถเห็นทิวทัศนของพระมหา
เจดียชเวดากองไดงดงามนาประทับใจอยางยิ่ง
พักที่ PARK ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา (ระดับ 5 ดาว )
เจดียช เวมอดอร – พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียง - เจดียไจปุน – เจดียชเวดากอง
Æ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารในโรงแรม หลังอาหารนําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี (บะโค) BAGO ซึ่งใน
อดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) นําทานเที่ยว เมืองบะโค หรือ หงสาวดี เมืองหลวงเกาแกของ
อาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกวา 400 ป ชม เจดียชเวมอดอร พระธาตุมุเตา (SHWEMAWDAW) ซึ่งเปนเจดียที่สูง
ที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณยืนยันความเจริญรุงเรือง อีกทั้งยังเปนเจดียคูบานคูเมืองของกรุงหงสาวดีมาชานาน แลวเรา
จะไดไปชมสถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ บริเวณที่เคยเปน พระราชวังของพระเจาบุเรงนอง
ซึ่งปจจุบันกรมศิลปากรพมาไดทําการขุดคนฐานของพระราชวัง แลวกอสรางตัวอาคาร จําลองบรรยากาศของ
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เที่ยง

ค่ํา

Å
วันที่สาม
07.00 น.

11.30 น.

16.45 น.
18.25 น.

พระราชวังในสมัย นําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียง (SHW EHTALYAUNG)
กราบนมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่ว
ประเทศ และเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทาสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีใหเลือกมากมาย
ตลอดสองขางทาง
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษกุงแมน้ํา) นําชม เจดียไจปุน (KYAIK PUN) ซึ่งบูรณะเมือง
พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา
(ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)
สรางโดยสี่สาวพี่นองที่อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมของแวะกับบุรุษ
เพศ กอนกลับยางกุง นําชม เจดียชเวดากอง (SHWEDAGON) พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา ที่มีอายุกวา 2,500 ป
เปนที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เสน ของพระพุทธเจา องคพระเจดีย สรางดวยทองคําหนัก 2 ตัน ประดับดวยเพชร
5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดเจดีย ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และชาวตางชาติมากมายพากันเที่ยวชมและ
นมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย
Æ รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง) นําทานเขาสูที่พัก
พักที่ PARK ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา (ระดับ 5 ดาว )
สิเรียม – เจดียเ ยเลพญา –เจาทัตจี – เจดยกะบาเอ - สกอตมารเก็ต – พระหินออน - กรุงเทพฯ
Æ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารในโรงแรม นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 45
กิโลเมตร ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริมฝงแมน้ํา
ยางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี นําทานชม พระเจดียเยเลพญา (KYAUK-TAN) บนเกาะกลางน้ําที่เปนที่สักการะของ
ชาวสิเรียม ที่บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญนับรอย ๆ ตัวที่วายวนเวียนใหทาน
ไดเห็นครีบหลังที่โผลเหนือผิวน้ํา นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว
55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
Æ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารไปนมัสการ เจดียกะบาเอ (Kabaraye Pagoda) มีพระพุธรูป
องคจําลองของพระมหามุนีที่เมืองมัณฑเลยประดิษฐานอยู
พรอมผานชมถ้ํามหาปาตะนะกูหะ ซึ่งเปนที่ชําระ
พระไตรปฎกสังคายนาครั้งที่หกหลังจากไดรบั อิสรภาพจากอังกฤษ นําทานแวะซื้อสินคาพื้นเมืองที่ตลาด “สกอตมาร
เก็ต” (SCOTT MARKET) เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองราคาถูก เชน ไมและงาชางแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอม
แกะสลัก แปงทานาคา ผาปกพื้นเมืองและ เครื่องเงิน นําทานนมัสการ วัดพระหินออน (MARBLE BUDDHA) ซึ่งเปน
วัดที่มีพระพุทธรูปทําจากหินออนที่ใหญที่สุดในโลก นําทานชมความนารัก แสนรูของ ชางเผือก ทีม่ ีลักษณะทั้ง 9
ประการตรงตามตําราโบราณ ซึ่งหาชมไดยากในปจจุบัน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน สนามบินนานาชาติ
เม็งกะลาดง
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W9 605
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พรอมความประทับใจมิรูลืม
********************* ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***********************
(* * กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป **)

591/1 ซอยสวัสดี4 ถนนสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260
591/1 Soi Sawaddee4, Sukhumvit 50, Phrakranong, Klongtoey Bangkok, 10260, Thailand

2

TAT 11/4291

Siam Travel Mart Co.,Ltd.
บริษัท สยาม ทราเวล มารท จํากัด
Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286
Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com

กําหนดการเดินทาง
5-7,12-14,26-28 ตุลาคม 2550
3-5,10-12,23-25 พฤศจิกายน 2550
7-9,8-10,14-16,21-23,22-24,29-31 ธันวาคม
2550
11-13,18-20,25-27 มกราคม 2551

ผูใหญ
เด็กมีเตียง
พักหองละ 2 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน

11,900.-

10,900.-

เด็กไมมีเตียง
พักกับผูใหญ 2
ทาน

พักเดี่ยว
เพิ่มทานละ

9,900.-

2,500.-

อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) / คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ / คาที่พัก 2 คืน / คา
น้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / มัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง / คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / คาวีซาพมา / คาภาษีสนามบินไทย / คาภาษีสนามบินพมา
อัตรานี้ไมรวม
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ / คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ /
คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก. / คาใชจายอื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ /
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
การสํารองที่นั่ง
ชําระเงินสด กรุณาชําระคามัดจําทานละ 8,000 บาท สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 20 วัน
อัตราคาวีซาดวน ที่ตองจายสถานทูต เมื่อทานสงหนังสือเดินทางลาชา
 ยื่นวีซา ดวน 1 วัน เสียคาใชจายเพิ่มทานละ 1,000 บาท
หมายเหตุ
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวม
คณะไมถึง 15 ทาน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรบั ประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไม
สามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย
เอกสารที่ใชในการขอวีซาประเทศพมา
หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
รูปถายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป
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