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MY60 ทัวร์พม่าคุ้มค่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar
National Airlines (UB)
ชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://chill.co.th/myanmar/tour.php?pid=1905

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน3 วัน 2 คืน เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดดัง
ไหว้พระอิ่มบุญ อิ่มใจ บินเช้ากลับเย็น เที่ยวคุ้ม พร้อมเมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร 3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar National
Airlines (UB)

วันเดินทาง :
Myanmar National
Airlines (UB)

เวลาบินขาไป

11:00-11:30

BKK - RGN

UB020

เวลาบินขากลับ

17:50 - 19:20

RGN - BKK

UB017

รายละเอียด :
ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน3 วัน 2 คืน เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ขอพระเทพทันใจ ช้อปปิ้งตลาดดัง
ไหว้พระอิ่มบุญ อิ่มใจ บินเช้ากลับเย็น เที่ยวคุ้ม พร้อมเมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร 3 วัน 2คืน โดยสายการบิน Myanmar National
Airlines (UB)
สถานที่ท่องเที่ยว:
วันที่ 1: ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Hot Pot Shabu) /
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง / วัดพระนอนตาหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี Chauk Htat Gyi Buddha Temple) / เทพทันใจ หรือ
นัตโบโบยี (Natbobo Gyi) / เจดีย์กาบาเอ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!!
เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร) / IBIS HOTEL YANGON
วันที่ 2: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) / พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi
Palace) / วัดไจ้คะวาย (Kyat Khat Wine Monastery) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา) / พระธาตุมุเตา หรือ
เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) / แม่น้ำสะโตง / คิมปูนแค้มป์ (Kinpun Camp) / YOE YOE LAY HOTEL /
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ เจดีย์ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo Pagoda) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันที่ 3: รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดพระนอนยิ้มหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha) /
วัดพระสี่ทิศ หรือ วัดเจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaikpun Pagoda) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา) / ตลาดสก๊อต หรือ
ตลาดโบโจ๊ก ออง ซาน (Bogyoke Aung San Market) / วัดบารมี (Parami Monastery) / ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง /
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)
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โปรแกรมการท่องเที่ยว
วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) / บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Hot Pot

Shabu) / ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง / วัดพระนอนตาหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี Chauk Htat Gyi Buddha Temple) / เทพทันใจ
หรือ นัตโบโบยี (Natbobo Gyi) / เจดีย์กาบาเอ / พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
(เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร) / IBIS HOTEL YANGON

ช่วงเช้า
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (07:30) คณะพร้อมกันที่
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) เวลานัดหมายโดยประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนเวลาบิน ณ
อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 โดยมีเจ้าหน้าที่อยู่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกตรวจเซ็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
(ซึ่งก่อนการเดินทาง 3-5 วัน บริษัทจะแจ้งเป็นเอกสารทาง E-mail ให้ทราบว่านัดพบที่เค้าท์เตอร์ใด เวลาใด)
* 11.00 น ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB 020 บริการอาหารว่างบนเครื่อง
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง (11:30) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)

ช่วงบ่าย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Hot Pot Shabu) นำท่านรับประทานอาหารกลางวันด้วยเมนูพิเศษ !! HOT POT SHABU
วัดพระนอนตาหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี Chauk Htat Gyi Buddha Temple) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่
วัดพระนอนตาหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี Chauk Htat Gyi Buddha Temple)
นำท่านสักการะพระนอนที่มีความสวยงายที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง
อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108
ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี (Natbobo Gyi) จากนั้นนำท่านสักการะ เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี (Natbobo Gyi)
เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย เป็นเทพผู้ปกปักรักษาและบันดาลโชค วิธีการสักการะเทพทันใจ สิ่งที่ต้องเตรียมไปคือ กล้วย ดอกไม้
และมะพร้าวอ่อน จากนั้นเตรียมธนบัตร 2 ใบ (จะเป็นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้) ม้วนเป็นรูปกรวย นำไปใส่ไว้ในมือของเทพทันใจ
จากนั้นใช้หน้าผากของเราแตะกับนิ้วของเทพทันใจที่ชี้อยู่ ให้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยความสงบนิ่ง ขอได้แค่ 1 อย่างเท่านั้น
แล้วดึงธนบัตรที่ม้วนไว้คืนกลับมา 1 ใบ เพื่อเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุง หลังจากนั้นเดินวนรอบตัวท่าน นำผ้าไปคลุมไหล่ และอ้อมไปจับไม้เท้าของท่าน
ยกมือไหว้ขอบคุณ เป็นอันเสร็จพิธี
เจดีย์กาบาเอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เจดีย์กาบาเอ (Kaba Aye Pagoda) เจดีย์นี้ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบอินยา
ทะเลสาบใหญ่ใจกลางเมืองย่าง สร้างครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1950-1952 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า
เพื่อใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1954-1956 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก
ล่าสุดใช้เป็นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 ที่ผ่านมา ที่สำคัญเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พร้อมทั้งพระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลานะ นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนีจำลอง (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่า องค์จริงอยู่ที่มัณฑะเลย์)
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยปี เดิมเป็นดินแดนของมอญมีชื่อเดิมว่าดากอง หรือตะเกิง
ก่อนจะถูกพม่ายึดครองไปแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นย่างกุ้ง ชเวดากอง จึงแปลว่า เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง ซึ่งเป็นมหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่า
พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล โดยเฉพาะมีโบราณราชประเพณีที่กษัตริย์จะขึ้นครองราชบัลลังก์
จะต้องถวายทองคำหนักเท่ากับน้ำหนักของพระองค์เอง องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดมีน้ำหนัก 23 ตัน
ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น และเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้ง 3 พระองค์ คือ
พระกกุสันธะพุทธเจ้า, พระโกนาคมนะพุทธเจ้า และพระกัสสปะพุทธเจ้า บนยอดประดับด้วยเพชรพลอย และอัญมณีต่างๆ จำนวนมาก
และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด บริเวณรอบเจดีย์ท่านจะได้ชมความงามของวิหาร 4 ทิศ
ซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์
ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน
จุดที่พระเจ้าบุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ
ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและเป็นสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมี พระประจำวันเกิด ประดิษฐานทั้ง 8 ทิศ รวม 8 องค์
หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดของตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต การบูชาคือท่านเกิดวันใด ก็ให้ไปบูชาและสรงน้ำที่บริเวณนั้นๆ
ตามตำแหน่งทั้ง 4 คือ 1) ที่องค์พระ, 2) ที่องค์เทวดา, 3) ที่เสา, 4) ที่สัตว์สัญลักษณ์
ในเวลาพลบค่ำสามารถชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรได้ โดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเขียว, สีเหลือง,
สีแดง เป็นต้น
* 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่ชาวพม่าให้ความเคารพบูชา ถือว่าในชีวิตนี้ต้องมาสักการะให้ครบทั้ง 5 แห่ง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
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ช่วงค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร) รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง และเมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร
IBIS HOTEL YANGON เข้าพักที่ IBIS HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) / พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi
Palace) / วัดไจ้คะวาย (Kyat Khat Wine Monastery) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา) / พระธาตุมุเตา หรือ
เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) / แม่น้ำสะโตง / คิมปูนแค้มป์ (Kinpun Camp) / YOE YOE LAY HOTEL /
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ เจดีย์ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo Pagoda) / รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่โรงแรม และเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในวันนี้
เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ใกล้เมืองเมาะตะมะ
อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงย่างกุ้ง ในอดีตนั้นเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมอญมาก่อนตั้งแต่ยุคกษัตริย์บินยาอู เมื่อประมาณ ค.ศ.
1365 จนกระทั่งเมืองหลวงของมอญแห่งนี้เริ่มหมดความสำคัญลงหลังจากย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่อังวะ
พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace)
เป็นที่ประทับของพระเจ้าบุเรงนอง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ทรงโปรดให้ใช้ชื่อประตูต่างๆ ทั้งหมด 20 ประตู
ตามชื่อของแรงงานประเทศราชที่สร้าง เช่น ประตูทางตอนเหนือปรากฏชื่อ ประตูโยเดีย (อยุธยา) ประตูตอนใต้ชื่อ ประตูเชียงใหม่
อีกทั้งยังมีพระตำหนักของพระสุพรรณกัลยา องค์ประกันที่ตกเป็นเชลย และกลายเป็นมเหสีองค์หนึ่งของพระองค์
และที่นี่ยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรครั้งเมื่อทรงโดนจับเป็นองค์ประกันที่พม่าด้วยเช่นกัน
พระราชวังบุเรงนองถูกเผาจนเหลือแต่เพียงซาก หลังจากการสวรรคตของพระเจ้าบุเรงนอง ด้วยกบฏยะไข่ พร้อมๆ
กับอาณาจักรตองอูที่เคยเรืองอำนาจกลับเสื่อมลง ในปี ค.ศ. 1990
รัฐบาลพม่าได้ขุดค้นพบซากของพระราชวังที่เหลือเพียงแค่ตอไม้ที่โผล่พ้นดินออกมา และได้มีการสร้างพระราชวังจำลององค์ใหม่ขึ้นมา
ฉาบด้วยสีทองทั้งหลัง มีซากไม้ที่ใช้สร้างพระราชวังแต่ครั้งอดีตที่ยังหลงเหลืออยู่ได้ถูกจัดแสดง
ซึ่งไม้แต่ละท่อนมีตัวอักษรจารึกอยู่ว่าเป็นผลงานของเมืองใด ตัวพระราชวังสร้างใหม่มี 2 ส่วน ส่วนแรกเรียกว่า กามโบสะตาหริ หรือ กัมโพชธานี
เป็นส่วนที่เอาไว้ว่าราชการ และส่วนที่ 2 คือ บัลลังก์ผึ้ง เป็นส่วนที่ใช้บรรทม
วัดไจ้คะวาย (Kyat Khat Wine Monastery) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไจ้คะวาย (Kyat Khat Wine Monastery)
นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วัดไจ้คะวายไม่ใช่วัดที่มีชื่อในเรื่องของเจดีย์หรือพระพุทธรูปองค์โตสูงใหญ่
แต่มีชื่อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนา เปรียญธรรมชั้นตรี โท เอก และศึกษาพระไตรปิฎกที่มีชื่อเสียงของพม่า
จึงมีคนส่งลูกหลานมาบวชเรียนศึกษาธรรมะที่นี่เป็นจำนวนกว่า 1,000 รูป เป็นวัดที่มีคนนิยมทำบุญใส่บาตรพระ
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารพระเพลเป็นประจำ
* ท่านสามารถนำข้าวสาร อาหารแห้ง หรือสมุด ปากกา ดินสอ และอุปกรณ์การเรียน มาบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้

ช่วงบ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา) รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง
และเมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำย่าง
พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ (Shwemawdaw Pagoda) จากนั้นนำท่าเดินทางสู่ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์
(Shwemawdaw Pagoda)
กล่าวกันว่าเจดีย์ชเวมอดอร์เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในพม่าต้องแหงนหน้าขึ้นมองจนจมูกถูกแสงแดดร้อนแผดเผาจึงจะเห็นยอดเจดีย์
เป็นเหตุให้เรียกชื่อเป็นภาษามอญว่ามุเตา ที่แปลว่าจมูกร้อน มีความโดดเด่นคือ เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะแบบมอญ
แตกต่างจากเจดีย์ชเวดากองที่เป็นเจดีย์แบบพม่า มีฉัตรแบบเรียบๆ และองค์ระฆังของเจดีย์มีลักษณะแคบเรียว ภายนอกหุ้มด้วยทองจังโก้
ภายในเป็นอิฐกลวง พระเจดีย์สูง 377 ฟุต ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า สถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตะเบงชะเวตี้
ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์
ในรัชกาลต่อมาคือพระเจ้าบุเรงนองได้มีการสร้างฉัตรถวายเพิ่มเติมอีกหลายชั้น กล่าวกันว่าก่อนที่พระองค์จะออกทำศึกคราใด
จะทรงมานมัสการพระเจดีย์นี้ก่อนทุกครั้ง และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย ก็เคยมาสักการะพระเจดีย์องค์นี้เช่นกัน
ที่เจดีย์แห่งนี้มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์มากอยู่ตรงบริเวณยอดเจดีย์ที่หักตกลงมา เมื่อปี ค.ศ. 1930
ด้วยน้ำหนักที่มหาศาลตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดิม และไม่แตกกระจายออกไปเป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้ ณ
จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ ท่านสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมา
เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งการค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
* 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่ชาวพม่าให้ความเคารพบูชา ถือว่าในชีวิตนี้ต้องมาสักการะให้ครบทั้ง 5 แห่ง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
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แม่น้ำสะโตง จากนั้นนำท่านผ่านชม แม่น้ำสะโตง Sittaung River เป็นแม่น้ำในประเทศพม่ามีความยาว 420 กิโลเมตร
เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเขตหงสาวดีกับรัฐมอญ และเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จหลบหนีกองทัพพม่าของพระมหาอุปราชมังสามเกียด พระองค์ได้หลบหนีข้ามพ้นมา
และได้แสดงวีรกรรมยิงพระแสงปืนข้ามลำน้ำสะโตง คือ ยิงปืนคาบศิลาจากอีกฝั่งของแม่น้ำถูกแม่ทัพพม่าชื่อ สุรกรรมา เสียชีวิตคาคอช้าง เมื่อปี ค.ศ.
1584 ซึ่งต่อมาพระแสงปืนกระบอกนี้ได้ถูกขนามนามว่า พระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง
คิมปูนแค้มป์ (Kinpun Camp) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (Kinpun Camp) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาไจ้ก์ทิโย
นำท่านขึ้นรถบรรทุกหกล้อท้องถิ่นขนาดเล็ก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45น. (หากโปรแกรมทัวร์มีนั่งกระเช้า จะนั่งรถบรรทุกขึ้นไปประมาณ 20
นาทีเพื่อเปลี่ยนไปขึ้นกระเช้า) ใช้เวลาเดินทางสักพักเพื่อเดินทางสู่ยอดเขาไจ้ก์ทิโย

ช่วงค่ำ
YOE YOE LAY HOTEL เข้าสู่โรงแรมที่พัก YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ เจดีย์ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo Pagoda) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ เจดีย์ไจ้ก์ทิโย
(Kyaikhtiyo Pagoda) ในภาษามอญ หมายความว่าหินรูปหัวฤๅษี ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้โท อำเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ บนยอดเขาพวงลวง
อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร มีลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนหินกลมๆ สีทอง
ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์
ย่อมทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุล ตามคติการบูชาพระธาตุประจำปีเกิดของชาวล้านนา
พระธาตุอินทร์แขวนนี้ถือเป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ บนเส้นทางก่อนขึ้นไปถึงองค์พระธาตุ
มีอาคารสร้างเป็นศาลาให้เข้าไปไหว้สองจุด คืออาคารทางด้านซ้าย คือรูปปั้นพระนางชเวนันจิน
ซึ่งนางเป็นส่วนหนึ่งในตำนานของพระธาตุอินทร์แขวน มีตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่าก่อนที่พระนางจะเสียชีวิต
ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอดูแลปกปักรักษารอบองค์พระธาตุ และผู้คนที่เดินทางขึ้นมาสักการะองค์พระธาตุให้ปลอดภัยจากอันตรายและโรคภัยต่างๆ
จึงมีความเชื่อว่าหากเจ็บป่วยตรงส่วนไหนของร่างกาย เวลาไหว้พระนางให้จับ บีบ นวดรูปปั้นของพระนางตรงส่วนที่เจ็บป่วยนั้น
แล้วให้ตั้งจิตอธิษฐาน มาจับร่างกายของเราตรงที่มีอาการเจ็บป่วยก็จะหายได้ ส่วนอาคารทางด้านขวามีภาพเล่าเรื่องประวัติของพระธาตุอินทร์แขวน
เเละมีรอยพระพุทธบาทจำลอง มีผู้คนนิยมเอาธนบัตรมาลอยน้ำเเล้วอธิษฐาน ว่ากันว่าถ้าขอบธนบัตรม้วนงอเข้าหากัน
แสดงว่าคำอธิษฐานนั้นใกล้ประสบความสำเร็จ ท่านสามารถซื้อแผ่นทองคำเพื่อปิดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ
ส่วนสุภาพสตรีสามารถอธิฐาน แล้วฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้ แต่ประตูเหล็กจะเปิดถึงเวลา 22.00 น. เท่านั้น)
บริเวณรั้วรอบองค์พระธาตุอินทร์แขวน ก็มักจะมีผู้คนนำระฆังมาแขวน ตามความเชื่อเพื่อให้เกิดความสำเร็จและความมีชื่อเสียง
หรือหากต้องการนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ก็สามารถนั่งได้ตลอดทั้งคืน แต่ควรเตรียมเสื้อกันหนาว, กันลม, ผ้าห่ม, ผ้าพันคอ และเบาะรองนั่ง
เนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก เวลาเช้าสำหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินทร์แขวน สามารถหาซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจำหน่าย
* 1 ใน 5 มหาบูชาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ที่ชาวพม่าให้ความเคารพบูชา ถือว่าในชีวิตนี้ต้องมาสักการะให้ครบทั้ง 5 แห่ง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม รับประทานอาหารค่ำแบบท้องถิ่น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 3 : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม / วัดพระนอนยิ้มหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung

Buddha) / วัดพระสี่ทิศ หรือ วัดเจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaikpun Pagoda) / รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา) / ตลาดสก๊อต
หรือ ตลาดโบโจ๊ก ออง ซาน (Bogyoke Aung San Market) / วัดบารมี (Parami Monastery) / ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง /
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport)

ช่วงเช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิ่มอร่อยกับอาหารเช้าที่โรงแรม และเตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวในวันนี้
* 05.00 น. ท่านสามารถขึ้นไปใส่บาตรพระธาตุอินแขวนได้
วัดพระนอนยิ้มหวาน หรือ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระนอนยิ้มหวาน หรือ
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha) พาท่านกราบนมัสการพระพุทธไสยาสน์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวมีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน ค.ศ. 994 ในสมัยมอญเรืองอำนาจ
พระพุทธไสยาสน์มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน
ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองค์นี้ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี ค.ศ.
1881 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า และได้มีการขุดพบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี ค.ศ. 1948
หลังจากที่พม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน
วัดพระสี่ทิศ หรือ วัดเจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaikpun Pagoda) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระสี่ทิศ หรือ วัดเจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaikpun Pagoda)
ชมเจดีย์ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ
ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ แทนความหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม
(ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) ตำนานเล่าว่า
พระราชธิดาทั้งสี่องค์ของกษัตริย์มอญที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนา จึงสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและได้สาบานไว้ว่าจะไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ
ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชายหนุ่มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา
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จนต้องมีการสร้างขึ้นมาใหม่ตามที่เห็นในปัจจุบัน โดยพระพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อื่นๆ คือจะเป็นศิลปะแบบพม่า

ช่วงบ่าย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา) รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารพื้นเมือง
และเมนูพิเศษ!! กุ้งแม่น้ำย่าง
ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก ออง ซาน (Bogyoke Aung San Market) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดสก๊อต หรือ ตลาดโบโจ๊ก ออง
ซาน (Bogyoke Aung San Market) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จำหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงินที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า,
ภาพวาด, งานแกะสลักจากไม้, อัญมณี, หยก, ผ้าทอ, เสื้อผ้าสำเร็จรูป, แป้งทานาคา เป็นต้น
* หากซื้อสิ้นค้า หรืออัญมณีที่มีราคาสูง ควรขอใบเสร็จรับเงินด้วยทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ
วัดบารมี (Parami Monastery) นำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี (Parami Monastery)
นำท่านสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเจ้าอาวาสได้อัญเชิญออกมาให้ได้สักการะ
ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย
รวมทั้งพระธาตุขององค์พระอรหันต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของพระโมคลานะ พระสารีบุตรสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่วัดบารมี
ที่เชื่อว่าพระเกศายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศานั้นเมื่อนำมาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้
อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นพระโมคาละ พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ
ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมกับบริการของทีมงาน ชิล สแควร์ ทราเวล
* 17.50 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES เที่ยวบินที่ UB017 (บริการอาหารบนเครื่อง)

ช่วงค่ำ
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (Suvarnabhumi International Airport) (19:20) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(Suvarnabhumi International Airport) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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รายละเอียดเพิ่มเติม
** โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ
** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้งมิฉะนั้นทาง
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
อัตรานี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ้ป ) กรุงเทพ – ย่างกุ้ง
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
6. รวมค่ารถขึ้นอินทร์แขวน
7. ค่ารถบัสนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
8. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่
ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตรานี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
3. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าวีซ่าพม่า กรณีชาวต่างชาติ เก็บค่า VISA 2,500 บาท (พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซ่า)
7. ค่าทิปสินน้ำใจ คนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจฃองลูกค้า)
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 2,100 บาท**
เงื่อนไขการให้บริการ

1. กรุณาจองล่วงหน้า พร้อมชำระค่ามัดจำ ท่านล่ะ 5,000 บาทส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน
2. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย
และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
4. กรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทางโดยไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
5. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังค
ณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
6. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น
กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
7. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
8. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทฯ ระบุในรายการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ
ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย,
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การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง
และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้
โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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