โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
วันที่ 1

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์
แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)(-/กลางวัน/เย็น)

04.30 น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์ สายการบิน นก
แอร์ ประตู 6
Nok Air (DD)โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน DD 4230
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
Nok Air (DD)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวก แก่ ทุกท่าน (เวลาท้องถิ่นที่
เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago)ซึ่งในอดีตเป็นเมือง
หลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจาก
เมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม.
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณร
ไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจานวนมากท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัด
แห่งนี้ได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ําเผาตัวใหญ่ท่านละ
1ตัว **
หลังอาหารนาท่านเข้าชมพระธาตุที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่
คู่บ้านคู่เมืองและเป็น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์
หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
นาท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง 377 ฟุต
สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตก
ลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคง
สภาพเดิมและไม่แตก
กระจายออกไป เป็นที่ร่าลือถึงความศักดิ-์ สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่
พระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ
ทดสอบ

06.30 น.
07.15 น.

เที่ยง

บ่าย

ความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์
และ
สามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมา เพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบ
เหมือนดั่ง
ค้ําจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง
(KanbawzaThardi
Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิษฐานได้ว่าโ บราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรง
นอง ท่านผู้ที่ได้รับคาสรรเสริญว่าเป็น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนาง
สุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุง
ศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเ
พียงแต่ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจาก
พงศาวดาร
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ
ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชม แม่น้ําสะโตง สถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา
ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนาทัพโดยสุรกรรมาเป็นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็นกอง
หลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้าสะโตง ในขณะ
ที่ฝ่ายไทยได้ข้ามแม่น้าไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ข้าศึกข้ามตามม าได้ ได้มีการ
ปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบยิง
ถูกสุรกรร
มาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุง
หงสาวดี พระแสงปืนที่ใช้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า “พระแสง
ปืนต้ นข้ามแม่น้าสะโตง "นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่
จนถึงทุกวันนี้

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะ
ถึง คิ้มปูนแค้มป์ซึ่งเป็นจุดสาหรับทาการเปลี่ยนเป็น รถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจํา
เส้นทางชนิดเดี ยวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้ )ใช้เวลาเดินทาง จากคิม
ปูนแค้มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง
พิเศษสุด นําท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอิน
แขวน
**หมายเหตุ ในกรณี กระเช้าปิดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่สามารถขึ้น
ได้ ทาง
บริษัทฯจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทนโดยสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี**
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , YoyolaeHotel
หรือ Golden Rock Hotelเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น นาชม
เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ
พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อน
หินทอง อยู่สูงจาก
ระดับน้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อน
หินกลมๆ
ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศา
ธาตุศักดิ์
สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทาให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป
ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปีเกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็น
พระธาตุปีเกิดของปีจอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มา
นมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ3 ครั้งผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่ง
ใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื่อปิดทอง
องค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษส่วนสุภาพสตรี สาม
รถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้)
ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ห้องอาห จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่ง
สมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืนแต่
ประตูเหล็กที่เปิดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00น. ควรเตรียมเสื้อ
กันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่นั้นมี
ความเย็นมาก
หมายเหตุ : ยกเว้นโรงแรมที่พัก Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่

ครั้งเดียวค่ะในโรงแรม
วันที่ 2

06.30 น.
07.30 น.

เที่ยง
บ่าย

พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระพุทธไสยาสน์เจาทัต
ยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง- (เช้า/กลางวัน/เย็น)
อรุณสวัสดิ์ยา มเช้า อิสระตามอัธยาศัย สาหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน
กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับนะคะ สาหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้า
จาหน่าย ราคาอาหาร
ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300–500
จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านอาลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่ง รถถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ช
ปรับ อากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี
จากนั้น นาชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูป
ปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์
คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่า
สร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษา
พรหมจรรย์ไว้ชั่วชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่าลือกันว่าทาให้พระพุทธรูปองค์
นั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ําเผาตัวใหญ่ท่าน
ละ 1ตัว **
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบ
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ .ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของ
พม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธ
ไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง
เหลื่อมพระบาท เป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย นาท่านเดินทางเข้าสู่เมือง
ย่างกุ้ง
นําท่านแวะสักการะ สถูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ วัด แห่งนี้เชื่อกันว่า
เป็นสถานที่ที่เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา โดยมีซุ้มรูปปั้นของพระนางเป็นรูปสักการะ
ด้วยเรื่องราวของพร ะนางได้เลือนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชื่อกันว่าหลวงปู่โง่น
ได้มาทาพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณพระสุพรรณกัลยาและเหล่านายทหารไทยที่ถูกจอง

19.00 น.

วันที่ 3
เช้า

จาตั้งแต่ครั้งเสียกรุงครั้งที่สอง (เชิญร่วมระลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของบรรพ
กษัตรีและนักรบไทยที่เสียสละพระองค์เป็นตัวประกันเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง ร่วม
สวดมนต์อุทิศกุศลให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต
สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอน
ตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็นพระที่มีความ
พระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
นําท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)
พระเจดีย์ทองคาคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่ง
เมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่ง
นี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไป
ไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล
นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใคร
เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิต พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้ม
ด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสาม
พระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาด
ใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทาเป็นศาลาโถง
ครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกัน
ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตานานและภูมิ หลังความเป็นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบ
ใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่
ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความ
สามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้
ดั่งต้องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสง
สีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง, สีน้าเงิน, สีส้ม, สีแดงเป็นต้น
 บริการอาหารค่ําณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี้หม้อไฟ
และซูชิ ข้าวปั้นสารพัดหน้าในเครือโออิชิ
**นําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่เข้าร่วมโปรโมชั่น โดยทางทัวร์
จะเป็นผู้จัดลงเลือกพักโรงแรมเท่านั้น**
โรงแรมระดับ 4 ดาว BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+
ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
(เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ45กิโลเมตรเมื่อ
เดินทางถึงสิเรียมชมควาสวยงามแปลกตาของเมืองซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมัย นายพลฟิลิปเดอบริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อปีพ .ศ. 2156
ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากกาแพงสไตล์ ลูซิตา เนียนบา
โรก(Lusitanian Baroque ) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าย่างกุ้ง
ที่เชื่อมต่อกับแม่น้าอิระวดี นาท่านนั่งเรือ ชม พระเจดีย์เยเลพญา
(Kyaik
HwawWunPagoda)พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้าอายุนับพันปี
เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่าน้าจะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันน้าท่วมได้ ที่บริเวณ
ท่าเทียบเรือบนเกาะ นาท่านไหว้สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรือพระอุปคุปที่เป็นที่นับ
ถือของชาวพม่าสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวน
เวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ํา จากนั้นนาท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร**
นาท่านเดินทางสู่วัดบารมีให้สักการะพระเกศาขอพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิ ตอยู่จริง ด้วย
องค์พระเกศาธาตุ เมื่อนามาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นที่
เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา พระสารีบุตร
และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ พร้อมรับพระธาตุเพื่อนากลับไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลฟรี !!
ชมเจดีย์โบตา
ทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้
นามาเมื่อ 2,000ปี
ก่อน ในปี 2486เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคา
บรรจุ พระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์
และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า
ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วย
กระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสาหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์จากนั้นนาท่านขอ
พร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะ
รูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะ
พร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะ
เป็นดอลล่า
บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนาให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือ
ของนัตบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอา
หน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้น
นาท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึง่

เย็น
21.00 น.
22.45 น.

ของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นาง
เป็นธิดา
ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อ
สิ้นชีวิตไป
กลายเป็นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไป
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพ
กระซิบ บูชาด้วยน้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากนั้น นาท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสก๊อต
(Scot Market)เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็นอาณา
นิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาหน่ายในตลาดแห่ งนี้มี
หลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลัก
จากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้อผ้าสาเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญ
มณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูก๋วยเตี๋ยวเลิศรสหรืออาหารจานด่วน
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมงิ กาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
******************************

** รายการขึ้นพระธาตุอนิ แขวนทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับวันขึ้นตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า เนื่ องจากปัจจุบนั มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเป็ นจํานวนมาก และด้วยโรงแรมมีจาํ นวนจํากัด ทําให้หอ้ งพัก
ไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ในกรณี หอ้ งคืนแรกเต็ม ทางผูจ้ ดั จะสลับขึ้นเป็ นวันที่สองแทน ค่ะ **

หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตง้ั แต่ 12-21 เมษายน
2561

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ ดปักกิ่ง+กุง้ มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิ ดให้บริการค่ะ
โดยทางผูจ้ ดั ทัวร์จะเปลี่ยนเป็ นร้านอาหารอืน่ และสถานที่เที่ยวอืน่ ที่เปิ ดให้แทนค่ะ

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ สิเรียม อินทร์แขวน บิน DD
BEST WESTERN or JASMINE Or SKY STAR HOTEL 4*
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

5 ม.ค.61

7 ม.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

6 ม.ค.61

8 ม.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

12 ม.ค.61

14 ม.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

13 ม.ค.61

15 ม.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

19 ม.ค.61

21 ม.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

20 ม.ค.61

22 ม.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

26 ม.ค.61

28 ม.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

27 ม.ค.61

29 ม.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

2 ก.พ.61

4 ก.พ.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

3 ก.พ.61

5 ก.พ.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

9 ก.พ.61

11 ก.พ.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

10 ก.พ.61

12 ก.พ.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

16 ก.พ.61

18 ก.พ.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

17 ก.พ.61

19 ก.พ.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

23 ก.พ.61

25 ก.พ.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

24 ก.พ.61

26 ก.พ.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

2 มี.ค.61

4 มี.ค.61

35

13,900

13,500

12,900

3,000

3 มี.ค.61

5 มี.ค.61

35

13,900

13,500

12,900

3,000

9 มี.ค.61

11 มี.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

10 มี.ค.61

12 มี.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

16 มี.ค.61

18 มี.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

17 มี.ค.61

19 มี.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

23 มี.ค.61

25 มี.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

24 มี.ค.61

26 มี.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

30 มี.ค.61

1 เม.ย.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

31 มี.ค.61

2 เม.ย.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

6 เม.ย.61

8 เม.ย.61

35

13,900

13,500

12,900

3,000

7 เม.ย.61

9 เม.ย.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

13 เม.ย.61

15 เม.ย.61

35

13,900

13,500

12,900

3,000

14 เม.ย.61

16 เม.ย.61

35

13,900

13,500

12,900

3,000

20 เม.ย.61

22 เม.ย.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

21 เม.ย.61

23 เม.ย.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

27 เม.ย.61

29 เม.ย.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

28 เม.ย.61

30 เม.ย.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์ )
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ

- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ภาษีน้ํามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 450บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
**ขณะนี้รฐั บาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศ
ยานนานาชาติและจะมีสทิ ธิพาํ นักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่
11 สิงหาคม 2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่านละ 1,000 บาท**
เงื่อนไขการสํารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ใน
กรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้
ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิม่ เติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้

- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมา
ขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ย วบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ของ

