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ย่ างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
3 คืน 4 วัน โดย..
สายการบินแอร์ บากัน W9
วันที่แรก : อุตรดิตถ์ - เชียงใหม่ – ย่างกุง้ - มหาเจดียช์ เวดากอง ( L-D)
09.00 น.
09.30 น.
12.00 น.
15.00 น.
16.00 น.
17.20 น.
17.50 น.
18.30 น.

,1.30 น.
21.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ.จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เก็บสัมภาระการเดินทาง
ออกเดินทางจากอุตรดิตถ์สู่จงั หวัดเชียงใหม่ ด้วยรถตูป้ รับอากาศ/รถบัส
รับประทานอาหารกลางวัน ที่จงั หวัดลาปาง (มื้อที่ 1)
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานอากาศนานาชาติ เชียงใหม่
นาท่านเข้าเช็คอินน์ เตรี ยมตัวเดินทาง โดยสายการบินแอร์บากัน W9 -9608
บินลัดฟ้า สู่ กรุ งย่างกุง้ ประเทศพม่า
ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุ งย่างกุง้ (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธีการทางศุลกากร
และตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง
นาท่านเข้าชม มหาเจดียช์ เวดากอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ ู่บา้ น คู่เมืองพม่า ตั้งอยูบ่ ริ เวณเนิน
เขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ ประเทศ พม่า เชื่อกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ี่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวน 8
เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย ์ มีเพชรอยู่ 84,,8 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 27 กระรัต และ
ทับทิม 743,2 เม็ด และนับเป็ นมหาเจดียท์ ี่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 2) ณ ภัตตาคาร กรี นเอเลเฟนท์
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม…เมียนมาร์ไลท์ หรื อเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่ 24 พ.ค. 2556 : ย่างกุง้ - กรุ งหงสาวดี – พระธาตุเวมอดอ – พระธาตุอินทร์แขวน ( B-L-D)
07.00 น .

08.30 น.
11.00 น.
,2.00 น.
13.00 น.
,8.00 น.
15.45 น.

16.30 น.

17.00 น.
19.00น.

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารให้แยกกระเป๋ าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้ว ขนย้ายง่าย ใส่เสื้อผ้า 4ชุดนอน อย่างละ , ชุด และของใช้ส่วนตัว
สาหรับใช้ , วัน สาหรับขึ้นพระธาตุอินแขวน ซึ่งเราจะต้องนัง่ เสลี่ยงขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ , คืน โดย
ผูเ้ ดินทางต้องนากระเป๋ าเสื้อผ้าใบเล็กนี้วางบนตักขณะนัง่ เสลี่ยงไปด้วย ส่วนกระเป๋ าใบใหญ่จะฝากไว้ที่โรงแรม
ที่จะพักในย่างกุง้ หากกระเป๋ าเดินทางท่านเป็ นใบเล็ก ๆ อยูแ่ ล้ว หิ้วสะดวกก็ใช้กระเป๋ าเพียงใบเดียวก็ได้
นาท่านออกเดินทางจากเมืองย่างกุง้ สู่เมืองหงสาวดี หรื อเมืองพะโค ซึ่งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 80 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
นาท่านนมัสการ เจดียช์ เวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรี ยกว่า พระมหาเจดียม์ ุเตา
ซึ่งเป็ นเจดียใ์ หญ่คู่บา้ นคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็ นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพม่า
บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ภัตตาคาร “เจ้าสัว” อาหารจีน-พม่า
นาคณะเดินทางมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ๊กท์ ีโย (kyaikhtiyo) ใช้เวลา 2 ชัว่ โมง
ถึงเชิงเขาไจ๊กท์ ีโย หยุดพักเพือ่ เปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อ เพือ่ ขึ้นบนภูเขาไจ้กท์ ีโยใช้เวลาเดินทางจาก
บริ เวณนี้ประมาณ 4 8นาที ชมทัศนียภาพ เดินทางจนถึงเชิงพระธาตุอินทร์แขวน
เปลี่ยนรถเป็ นนัง่ เสลี่ยง ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (การขึ้นพระธาตุอินแขวนมี 2 วิธี คือการเดินขึ้นและการนัง่
เสลี่ยงไปมีค่าใช้จ่าย 1,200 บาท) โปรแกรมนี้ ไม่ รวมค่าเสลีย่ ง ลักษณะเสลี่ยงเป็ นเก้าอี้ผา้ ใบผูกกับไม้ไผ่ขนาด
ใหญ่ 7 ลา หามด้วยคน , คนข้างหน้า 7 ข้างหลัง 7 คน
เดินทางถึง พระธาตุอินทร์แขวน เป็ นองค์เจดียข์ นาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิ ดทองทั้ง
องค์ซ่ ึงตั้งอยูบ่ นหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้
นับเป็ น , ใน 8 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็ นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์
ปี พุทธศักราช 783, มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่ อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
นาท่านเข้าที่พกั และเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน พร้อมกับการปฎิบตั ิบูชาพระธาตุอินทร์แขวน
รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 5) ณ โรงแรมที่พกั /พักผ่อนตามอัธยาศัย เชิญท่านนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย
สามารถนัง่ สมาธิหรื อสวดมนต์ได้ตลอดคืน ควรเตรี ยมเสื้อกันหนาว พระเจดียอ์ งค์น้ ีเปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็ก
ที่เปิ ดสาหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 70.00 น .เท่านั้น
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วันที่ 25 พ.ค. 2556 : พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดียไ์ จ๊ปุ่น - ย่างกุง้ ( B-L-D)
05.00 น .

00.00น .
02.30น .
10.00 น.

10.45 น.
11.30 น.
12.30 น.

15.30 น.

16.00 น.
17.00 น.

นาท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรื อใส่บาตรตามอัธยาศัยใส่บาตร พระสงฆ์หรื อถวายข้าวพระพุทธ มีชุด
จาหน่ายบริ เวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาลังวันหรื อจานวนอายุ นมัสการ พระธาตุอินทร์
แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายรู ป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วา่
พระธาตุองค์น้ ีต้งั อยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรื อหล่นลงมา นมัสการพระเจดียไ์ จ๊กท์ ีโย ก่อนกลับ
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพือ่ เดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับ สู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณทีม่ ีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิง่ เริ่ มขุดค้นและบูรณะปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี 7833 จากซากปรักหักพังที่ยงั
หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปั จจุบนั
การขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้วา่ บริ เวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือก
ซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปั ก
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร888
นาชม พระเจดียไ์ จ๊ปนุ่ ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรู ปปางประทับ นัง่ โดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จ
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ
พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ (ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศ
ตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพีน่ อ้ งที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรู ปแทนตนเองและสาบานตน
ไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ
นาท่านเดินทางกลับกรุ งย่างกุง้ ท่านชม เจดียเ์ จ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรื อ พระนอนตาหวาน
ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่ง
แตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์
70 เมตร
นาท่านชม เจดียก์ าบาเอ ซึ่งสร้างขึ้นเพือ่ ใช้เป็ นสถานที่ชาระพระไตรปิ ฏกครั้งที่ 6
ในระหว่างปี พ.ศ. 2497-2499 โดยฯพณฯท่าน นายกรัฐมนตรี อูนุ แห่งสหภาพพม่า
จากนั้นนาชม พระเจดียโ์ บตะตอง ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สร้างขึ้นเพือ่ รับพระเกศาธาตุก่อนทีน่ าไปบรรจุใน
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พระเจดียช์ เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรื อ ได้นามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดียโ์ บตะตองแห่ง
นี้ก่อน พระเจดียแ์ ห่งนี้ได้ถูกทาลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสงั ขรณ์ข้ นึ มาใหม่ โดยมี
ความแตก ต่างกับพระเจดียท์ วั่ ไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่ งให้คนเดินเข้าไปภายในได้
โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคาให้ผคู ้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน ผนังใต้ฐาน
เจดีย ์ ได้นา ทองคาและของมีค่าต่างๆ ที่มีพทุ ธศาสนิกชนชาวพม่านามาถวายแก่องค์พระเจดีย ์ มาจัดแสดงไว้ นา
ท่านสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ”) นัตโบโบยี (ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร
ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
,8.30 น.
รับประทานอาหารค่า (มื้อที่ 8) ณ ภัตตาคารการะเวก (บุฟเฟต์) พร้อมชมการแสดงนาฎศิลป์ ของพม่า
อันงดงามหลังอาหารนาท่านสัมผัสบรรยากาศไชน่าทาวน์เมืองย่างกุง้ ได้เวลาสมควรนาท่านเข้าสู่ที่พกั
19.30 น.
นาเข้าที่พกั โรงแรมเมียนมาร์ไลฟท์ หรื อเทียบเท่า
วันที่ 26 พ.ค. 2556 : ย่างกุง้ – เจดียส์ ุเลพญา - ช้อปปิ้ งตลาคโบโจ๊กอองซาน – วัดหินอ่อน –
ปางช้างเผือกเชียงใหม่ - อุตรดิตถ์ ( B-L-D)
07.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

11.00 น.
12.00 น.

14.50 น

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ารับประทานอาหารโรงแรมที่พกั (มื้อที่ 9)
เช็คเอ้าท์จากโรงแรมนาท่านไปชม เจดียส์ ุเลหรื อสุเลพญา ที่องค์พระเจดียส์ ูงถึง 157 ฟุต ตั้งอยูใ่ จกลาง
กรุ งย่างกุง้ สร้างอุทิศให้กบั สุเลนัด หนึ่งในสี่นตั ทีเ่ กี่ยวข้องกับตานานของพระมหาเจดียช์ เวดากอง
นาคณะไปช้อปปิ้ ง ตลาดโบโจ๊ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่าความหลากหลาย
ของสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่อง
หวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ้าโสร่ งหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
รับประทานอาหาร (มื้อที่ 10) ณ ภัตาคาร WESTERN PARK
นาชมพระหินอ่อน (เจ้าดองจี) ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ าหนัก
ถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวมัณฑะเลย์ซ่ ึงถือว่าเป็ นช่างที่มีฝือมือดีที่สุดของพม่าและนาชมปาง
ช้างเผือกที่เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจานวน 3 เชือก และแวะนมัสการพระเขี้ยว
แก้ว เมื่อ สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เมกาลาดอน ย่างกุง้
บินลัดฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์บากัน W9 1002
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16.20 น
เดินทางถึงท่าอากาศยานอากาศนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) จ.ลาปาง
22.30 น.
เดินทางถึง จ.อุตรดิตถ์โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

………….………………………… จบโปรแกรมการเดินทาง ………….…………………………
อัตราค่าบริ การ
ติดต่อสอบถามทางบริ ษทั
ค่าบริ การนี้รวม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป – กลับย่างกุง้ -เชียงใหม่
- ค่า VISA เข้าประเทศพม่า
- ค่ารถนาเที่ยวและค่าที่พกั , ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
- ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
- มีประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 140004000 บาท,
- ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 504000 บาท
ค่าบริ การนี้ไม่รวม
- ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ค่านัง่ เสลี่ยง ท่านละ 1200 บาท (ใช้คนแบก 4 คน)
- ค่าทิปพนักงานขับรถและมุคุเทศก์ในพม่าท่านละ400บาท
การเตรี ยมเอกสารการเดินทาง หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือนและรู ปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบสี พื้นขาวหรื อ
ฟ้าเท่านั้น ) รู ปขาว ดา หรื อรู ปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้( การยืน่ วีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดาเนินการประมาณ 1 อาทิตย์ กรณี ตอ้ งเร่ งวีซ่า
ในเวลาจากัด ต้องมีค่าเร่ งเพิม่ ท่านละ 800 บาท
สิ่งที่ควรนาติดตัว
- เสื้อแขนยาว, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค
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เงื่อนไขการจองและการจ่ายเงิน
จ่ายมัดจา 50 % ส่วนที่เหลือ จ่ายวันเดินทางหรื อก่อนเดินทาง 1 วัน
- ยกเลิกทัวร์15 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่ามัดจา
- ยกเลิกทัวร์ 7 วันก่อนการเดินทาง จะไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
การจองจะสมบูรณ์เมื่อ
- ชาระเงินมัดจา โดยสาเนาเอกสารการโอนเงิน (Pay-In) แฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513
- กรณี เดินทางไปต่างประเทศ สาเนา Passport ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 054-772-513 หรื อเล่มตัวจริ งมาที่ น.ส.จิรพรรณ รังษี
102 หมู่ 6 ต.ศิลาเพชร อ.ปั ว จ.น่าน 55120
บัญชีโอนเงิน
ชื่ อบัญชี
น.ส จิรพรรณ รังษี
น.ส จิรพรรณ รังษี

ธนาคาร
ไทยพาณิ ชย์
กสิกรไทย

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

สาขา
น่าน
ปั ว

เลขที่บัญชี
732-2-29271- 7
320-2-52446- 9

ข้อมูลเพิม่ เติม น.ส. จิรพรรณ รังษี 061-284-6836, 093-131-5971
หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ ภูคาทัวร์หวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าคงได้รับใช้ท่านในเร็ววันนี้

