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วันแรก
08.00 น.
10.10 น.
10.45 น.
บาย

19.00 น.

วันที่สอง
07.00 น.

เที่ยง

ค่ํา

กรุงเทพฯ – ยางกุง –เจดียโบตาทาวน- เทพทันใจ – เจดียชเวดากอง-โชวพื้นเมือง
พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสายขาออก ชั้น 4 (ประตู 7) เคานเตอร N 16 - 19 สายการบินแอรบะกัน
(W9) เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกใหแกทาน
ออกเดินทางสู กรุงยางกุง โดยเที่ยวบินที่ W9 (เวลาที่พมาชากวาเมืองไทย 30 นาที)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองยางกุง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร
เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง นําทานชม เจดียกลางน้ํา หรือพระเจดียเยเลพญา (KYAUKTAN) บนเกาะกลางน้ํา ที่เปนที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุก
ตัวขนาดใหญนับรอยๆตัวที่วายวนเวียนใหทานไดเห็นครีบหลังที่โผลเหนือผิวน้ํา สมควรแกเวลานําทานเดินทาง
กลับ สู เมืองยางกุง
Æ บริการอาหารค่ํา แบบบุฟเฟต นานาชนิดใหทานไดลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบพมา พรอมชมการแสดง
นาฏศิลปของพมา อันงดงามออนชอย ณ ภัตตาคารการะเวกบนทะเลสาบหลวง ภัตตาคารนี้สรางในปที่ 2513
เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเปนรูปนกการะเวก สัตวในวรรณคดีปาหิมพานต ทานสามารถเห็นทิวทัศนของพระมหา
เจดียชเวดากองไดงดงามนาประทับใจอยางยิ่ง
Å พักที่ PARK ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา ( ระดับ 5 ดาว )
ยางกุง – หงสาวดี – เจดียชเวมอดอร - พระธาตุอินทรแขวน
Æ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม เดินทางโดยรถโคชสู เมืองหงสาวดี ( บะโค ) ซึ่งในอดีตเปน
เมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ และอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ชม เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา ซึ่งเปนเจดียที่
สูงที่สุดในหงสาวดี สัญลักษณยืนยันความ เจริญรุงเรือง อีกทั้งยังเปนเจดียคูบานคูเมืองของกรุงหงสาวดีมาชานาน
นําเชิญทานนมัสการ ยอดเจดียห ัก ซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เมนูพิเศษ กุงแมน้ํา ) หลังอาหารนําทานออกเดินทางสู คิมปุนแคมป
ใชเวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่ (ตองเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น) เมือ่ ถึงยอดดอยแลวพาทานเดินตอไปยังองค
พระธาตุอินทรแขวน (เปลี่ยนบรรยากาศเพื่อนั่งเสลี่ยง***) ชมทัศนียภาพอันสวยงามของสองขางทางพรอมสัมผัส
ความเย็นซึ่งจะคอย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนถึงที่พัก โรงแรมไจไท เปนโรงแรมที่อยูใกลพระธาตุอินทรแขวน
มากที่สุดซึ่งมีอยูโรงแรมเดียวเทานั้น
Æ บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารในโรงแรม
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วันที่สาม
05.00 น.
06.00 น.

เที่ยง
บาย

เย็น
Å
วันที่สี่
07.00 น.

หลังอาหารค่ําที่โรงแรม เชิญทานไปนมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบริเวณ พระธาตุอินทรแขวน หรือกอนหิน
ทอง ซึ่งเปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญปดทอง ที่วางหมิ่นเหม อยูบ นหนาผา ซึ่งถือวาเปน
สิ่งมหัศจรรย โดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผูนั้นจะมีแตความสุขความเจริญ
พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน สําหรับทานที่
ตองการนมัสการกลางแจงเปนเวลานาน ที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจเที่ยว พระเจดียองคนี้เปดตลอดคืนแต
ประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปดถึงเวลา 22.00 น.
Å พักที่ KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเทา
พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียง –วัดไจปุน- เจาทัตจี-เจดียชเวดากอง
Æ รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับ (เปลี่ยนนั่งเสลี่ยง) ถึงคิมปุนแคมป เปลี่ยนเปนรถยนตปรับอากาศ พรอมนําทานเดินทางสูกรุง
หงสาวดีจากนัน้ นําทานเที่ยว เมืองบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกวา
400 ป และสัมผัสชีวิตชาวเมืองหงสาวดี ชมสถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ บริเวณที่เคยเปน
พระราชวังของพระเจาบุเรงนอง ซึ่งปจจุบันกรมศิลปากรพมาไดทําการขุดคนฐานของพระราชวัง แลวกอสรางตัว
อาคาร จําลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัย นมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูป
นอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ
และเปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทานสมารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีใหเลือกมากมาย
ตลอดสองขางทาง จากนั้นนําชม วัดไจปุน ซึ่งบูรณะเมือง พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4
ทิศ ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาใน
อดีต สามพระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรางโดยสีส่ าวพี่นองที่อุทศิ ตนใหกับ
พระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ กอนกลับยางกุง
Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เมนูพิเศษ กุงแมน้ํา )
เดินทางถึงยางกุง นําทานชม พระพุทธไสยาสนเจาทัตจี นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต
ซึ่งเปนพระที่มีความสวยงามมาก โดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ หลังจากนั้นนําทาน
สักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมาและชาวตางชาติมากมายพา
กันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสายวากันวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษ
เสียอีกปจจุบันรัฐบาลพมาไดบูรณะพระมหาเจดียชเวดากองเสร็จสิ้นแลวใหความงดงามยิง่ ใหญสมเปนมหาเจดียที่
งดงามมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก
Æ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( เมนูพิเศษ เปดปกกิ่ง )
พักที่ PARK ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา ( ระดับ 5 ดาว )
เจดียซูเลย – เจดียโบตาทาวน-พระเทพทันใจ-เจดียก าบาเอ-สกอตมารเก็ต – ชมชางเผือก – กรุงเทพฯ
Æ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานผานชม เจดียซูเลย ซึ่งเปนเจดียท รงแปดเหลี่ยมกลางเมือง
ยางกุง สรางในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพมาอยู ชม เจดียโ ปตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรม
ธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขา
กลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700
องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอนิ เดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวย
กระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย นมัสการ พระเทพทันใจ เทพเจา
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย จากนั้นนําทานชม เจดียกาบาเอ เจดียทรงกลมมีความสูงและเสนผาศูนยกลาง
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เที่ยง

16.45 น.
18.25 น.

วัดไดเทากัน คือ 34 เมตร สรางโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา เพื่อใชเปนสถานที่ชําระพระไตรปฎก
ครั้งที่ 6 ใน ชวงระหวางป 2497-2499 และเพื่อใหบังเกิดสันติสุขแกโลก
Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหาร นําทานเลือกซื้อสินคาที่ “สกอตมารเก็ต”
(SCOTT MARKET) ซึ่งสรางโดยชาวสกอตสมัยเมื่อครั้งพมายังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ทานจะ
สามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองไดมากมายในราคาถูก เชน ไม และงาชางแกะสลื ก พระพุทธรูปไมหอม
แกะสลัก แปงทานาคา ผาปกพื้นเมืองและเครื่องเงิน นําทานชมความนารัก แสนรูของ ชางเผือก ที่มีลกั ษณะทั้ง 9
ประการตรงตามตําราโบราณ ซึ่งหาชมไดยากในปจจุบัน สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน จากนั้นเดินทาง
สู สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ W9 605
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พรอมความประทับใจมิรูลืม
************************ ขอขอบพระคุณที่เลือกใชบริการ ************************
(กรุปออกเดินทางไดตั้งแต 15 ทานขึ้นไป)

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
เด็กมีเตียง
พักหองละ 2 ทาน พักกับผูใหญ 2 ทาน

เด็กไมมีเตียง
พักกับผูใหญ 2
ทาน

พักเดี่ยว
เพิ่มทานละ

4-7,11-14,25-28 ตุลาคม 2550
2-5,9-12,22-25 พฤศจิกายน 2550
6-9,7-10,13-16,20-23,21-24,28-31 ธันวาคม
14,900.13,900.12,900.3,500.2550
10-13,17-20,24-27 มกราคม 2551
อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) / คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ / คาที่พัก 3 คืน / คา
น้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. / คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว / มัคคุเทศกคอยบริการ
ตลอดการเดินทาง / คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท / คาวีซาพมา / คาภาษีสนามบินไทย / คาภาษีสนามบินพมา
400 บาท / คาเสลี่ยงขึ้น – ลงพระธาตุอินทรแขวน
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
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Siam Travel Mart Co.,Ltd.
บริษัท สยาม ทราเวล มารท จํากัด
Tel:027429287(AUTO) Fax:027429286
Website:www.siamtravelmart.com Email: siamtravelmart@siamtravelmart.com

บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู
รวมคณะไมถึง 15 ทาน / ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตาม
รายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย
เอกสารที่ใชในการขอวีซาประเทศพมา
หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
รูปถายสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป

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

4

