บินสบายๆกับสายการบินไทยแอร์เอเชียไม่เหนื่ อยเข้าย่างกุง้ บินออกมัณฑะเลย์
โปรแกรม 6 วัน 5 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระธาตุมเุ ตา-พระธาตุอนิ ทร์แขวน

(-/กลางวันบนเครือ่ ง/เย็น)

พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
11.35 น.
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเทีย่ วบิน FD 255** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
หมายเหตุ :ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ค.61 เป็ นต้นไป สายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD 255จะทําการยกเลิกบินเส้นทางย่างกุง้ โดยทางผูจ้ ดั จะ
เปลี่ยนเที่ยวบินเป็ นขาไป FD 251ออกจากดอนเมืองเวลา 07.00-08.15น.แทนเที่ยวบินเดิม
หมายเหตุ
สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นงั ่ และ Hot Seat บริการสําหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ตอ้ งการนัง่ แถวหน้าและนัง่
ติดกันหรือเลือกที่นงั ่ ได้ เนื่องจากตัวเครื
๋ อ่ งบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้
นัง่ ติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณี ตอ้ งการล็อกที่นงั ่ ไปกลับค่าใช้จ่ายในการล็อกที่นงั ่ ไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว
* ต้องการล็อคที่นงั ่ แถวหน้า Hot Seat
แถวที่ 1 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน
แถวที่ 2-5 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน
แถวที่ 6-8 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครัง้ ก่อนทําการจองค่ะ**
12.20 น.
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งใน
อดีตเป็ นเมืองหลวงทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของเมืองมอญโบราณทีย่ ่งิ ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
จากนัน้
นาท่านเขา้ ชมพระธาตุทต่ี งั้ อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บ ้านคู่เมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์
ของพม่า เจดียช์ เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมเุ ตา (ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นาท่าน
นมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์มาก ซึ่งเจดียน์ ้ ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย
เคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์น้ เี ป็ นศิลปะทีผ่ สมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้
09.30น.

จากนั้น

จากนัน้

อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจดุ อธิษฐานที่
ศักดิ์สทิ ธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ทีต่ กลงมาเมือ่ ปี พ.ศ. 2473 ด้วยนา้ หนักทีม่ หาศาล ตก
ลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นทีร่ า่ ลือถึง
ความศักดิ์-สิทธ์โดยแท ้ และสถานทีแ่ ห่งนี้ยงั เป็ นสถานทีท่ พ่ี ระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ นที่
เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ ทดสอบความกล ้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษ
ฐานอันศักดิ์สทิ ธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ท่หี กั ลงมาเพือ่ เป็ นสิรมิ งคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ คํ้าจุนชีวติ ให้
เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กทีข่ ้ามผ่านชมแม่น้ําสะโตงสถานทีส่ าคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนาทัพ
โดยสุรกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันทีร่ ิมฝัง่ แม่นา้ สะ
โตง ในขณะ ทีฝ่ ่ ายไทยได้ขา้ มแม่นา้ ไปแล้วพระองค์ได้คอยป้ องกันมิให ้ข ้าศึกข ้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันทีร่ ิมฝัง่ แม่นา้ สะโต
งสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวติ บนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็น
ขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื นทีใ่ ช้ยงิ สุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปื นต้นข ้าม
แม่นา้ สะโตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิ ทร์แขวน ใช้เวลา เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ้มปู นแค้มป์ ซึ่งเป็ นจุดสาหรับทา การ
เปลีย่ นเป็ นรถบรรทุกหกล้อ (เป็ นรถประจาเส ้นทางชนิดเดียวทีจ่ ะสามารถขึ้นพระธาตุอนิ ทร์แขวนได้ )ใช้เวลาเดินทาง จากคิมปูน
แค้มป์ ถงึ ยอดเขาประมาณ 1 ชัว่ โมง พักที่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
หมายเหตุ : ในกรณี พกั โรงแรมGolden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครัง้ เดียวค่ะ
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนัน้ ชม เจดียไ์ จ้ทโี ยหรือพระธาตุอนิ ทร์แขวนKyaikhtiyo
Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับนา้ ทะเล 1,200เมตร ลักษณะ
เป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตัง้ อยู่บนก้อนหินกลมๆ ทีต่ งั้ อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่ เหม่
แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มที างตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สทิ ธิ์ทบ่ี รรจุอยู่ภายในพระเจดีย ์
องค์ย่อมทาให้หนิ ก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูช าพระธาตุประจาปี เกิดของ
ชาวลา้ นนาพระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้ให้ถอื เป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบน
สรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้ครบ3 ครัง้ ผูน้ นั้ จะมีแต่ความสุข
ความเจริญพร้อมทัง้ ขอสิง่ ใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไป
เพือ่ ปิ ดทององค์พระธาตุอนิ ทร์แขวน (เข้าไปปิ ดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษ
เข้าไปปิ ดแทนได้)**สําหรับจุดไหว้พระธาตุดา้ นบนจะมีบริการแผ่นทองคําเปลวราคาเริ่มต้น 2,000จ๊าต/ชุด**

บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนัน้ ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิทพ่ี ระเจดียไ์ ด้ตลอดทัง้ คืนแต่
ประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรอง
นัง่ เนื่องจากบริเวณพื้นทีน่ นั้ มีความเย็นมา
วันที่สอง
พระธาตุอนิ ทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตาทาวน์-เจดียช์ เวดากอง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
คํา่

05.00 น.

06.30น.
07.30 น.

จากนัน้

เที่ยง
บ่าย

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สาหรับผูท้ ต่ี อ้ งการใส่บาตรพระธาตุอนิ แขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บังคับนะคะ สาหรับอาหารทีจ่ ะใส่บาตรสามารถ
ซื้อได้โดยจะมีรา้ นค้าจาหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 3,000-10,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ2,000จ๊าต

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนัง่ รถบรรทุกหกล้อถึงคิมปุนแค้มป์ เปลีย่ นเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมนาท่านเดินทางสู่
กรุงหงสาวดี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ท่ี
มีพทุ ธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ นพระ
นอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีท่ยี ่างกุง้
แต่กง็ ามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่ มพระบาท ซึ่งจะเป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย
นาชมเจดียไ์ จ๊ป่ นุ (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับ
นัง่ โดยรอบทัง้ 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัม
พุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ)กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระ
พุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีส่พี น่ี อ้ งที่มพี ทุ ธศรัทธาสูง
ส่งและต่างให้สตั ย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั ่ ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่ง
งาน รา่ ลือกันว่าทาให้พระพุทธรูปองค์นนั้ เกิดรอยร้าวขึ้นทันที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนู พเิ ศษ กุง้ แม่น้ําเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว **
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผ้ งึ (KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิง่
เริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์เมือ่ ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ งั หลงเหลืออยู่ ทาให้
สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็ นทีป่ ระทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ไ่ี ด้รับคาสรร
เสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นทีป่ ระทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ครัง้ ต้องตกเป็ นเชลยศึก เมือ่ ต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให ้แก่พม่า แต่ปจั จุบนั พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่
ร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่ โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร จากนัน้ นาท่าน
เดินทางกลับสู่กรุงย่างกุง้ นาท่านชม เจดียโ์ บตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพือ่ บรรจุพระบรมธาตุทพ่ี ระสงฆ์อนิ เดีย 8รูป ได้
นามาเมือ่ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดียแ์ ห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข ้ากลางองค์จงึ พบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตุอกี 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์

อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ป่ี ระดับด้วยกระเบื้องสีสนั งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระ
เจดียจ์ ากนัน้ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวพม่าและชาว
ไทยวิธกี ารสักการะรูปปัน้ เทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพือ่ ขอสิง่ ใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อน่ื ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบ
มาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะ
เราเป็ นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่
ขอไว้จากนัน้ นาท่านสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นาง
เป็ นธิดาของพญานาค ทีเ่ กิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล ้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมือ่ สิ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตซึ่ง
ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแลว้ ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืน่ ได้ยนิ ชาวพม่านิยมขอพรจาก
เทพองค์น้ ีกนั มากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

เย็น

นาท่านชมและนมัสการพระมหาเจดียช์ เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่า
อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ่ใี หญ่ท่สี ุดในพม่า
สถานที่แห่งนี้ มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนํ าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจาก
องค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้ าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิรมิ งคลแก่ชีวิต
พระเจดียน์ ้ ไี ด้รบั การบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วย
แผ่นทองคาทัง้ หมดนา้ หนักยีส่ บิ สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระ
พุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทัง้ สามพระองค์
บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่
ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ทศิ ซึ่งทาเป็ นศาลาโถง
ครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชัน้ ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย ์
ล้วนมีตานานและภูมหิ ลังความเป็ นมาทัง้ สิ้นชมระฆังใบใหญ่ท่อี งั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นา้ ย่างกุง้
เสียก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่กไ็ ม่ข้นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้นึ มาแขวนไว้ท่เี ดิมได้จงึ ถือเป็ นสัญลักษณ์
แห่งความสามัคคีซ่งึ ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สทิ ธิ์ให้ตีระฆัง 3ครัง้ แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั ่ ต้องการจากนัน้ ให้
ท่านชมแสงของอัญมณีท่ปี ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง,สีนา้ เงิน
,สีสม้ ,สีแดงเป็ นต้น

วันเกิด
สัตว์สญั ลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

คําไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิอตุ ตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสนั ธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงั โกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยงั กัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสพั พะทาอหังวันทามิสริ ะสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่แี ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนู หางยาว หนู หางสัน้
พญานาค

19.00น.
 บริการอาหารคํา่ ณภัตตาคารชาบูชิบฟุ เฟ่ ต์ อร่อยเต็มอิม่ กับชาชูชิ สุก้ หี ม้อไฟและซูชิ ข้าวปัน้ สารพัดหน้าในเครือโออิชิ
**นําท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่เข้าร่วมโปรโมชัน่ โดยทางทัวร์จะเป็ นผูจ้ ดั ลงเลือกพักโรงแรม ซึ่งจะเป็ น 2 โรงแรมนี้เท่านั้น**
โรงแรมระด ับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STARหรือ BEST WESTERN HOTEL ระด ับ 4 ดาว

วันที่สาม

ย่างกุง้ -พุกาม-วัดเจดียช์ เวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุ หา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญํู-วิหารธรรมยันจี
จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย-์ โชว์พ้ นื เมืองเชิดหุ่น
(เช้า/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.
06.00 น.
07.00 น.
08.25 น.

รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ ดยสายภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่เมืองประวัติศาสตร์พกุ าม โดยสายการบินAir Mandalayเที่ยวบินที่ 6T 401
เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan)นาท่านนาท่านชม พระเจดียช์ เวสิกอง
(Shwezigon Pagoda)ซึ่งเป็ นสถูปดัง้ เดิมของพม่าโดยแท้ มีลก
ั ษณะเป็ นสีทอง
ขนาดใหญ่สร้างขึ้นหลังพระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพือ่ ใช้บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
จากพระสรีระหลายส่วน มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทัง้ ที่ประชุมสวดมนต์
และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชมวัดอนันดา

(Ananda Temple)

เที่ยง
บ่าย

คํา่

ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกของกาแพงเมือง เป็ นวัดสีขาว มอง
เห็นได้ชดั เจน สร้างเสร็จเมือ่ ปี 1091 ซึ่งวิหารแห่ง
นี้นบั ได้ว่าเป็ นวิหารที่มขี นาดใหญ่ท่สี ุดในพุกาม มีรูปร่างเป็ นสี่เหลีย่ มจัตุรสั มีมขุ เด็จ ยืน่ ออกไปทัง้ 4 ด้านซึ่งต่อมาเจดีย ์
แห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุค ต้นของพุกาม และสิ่งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้กค็ ือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ น
ช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่ องลงมาต้ององค์พระ ให้มแี สงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนัน้ พาท่านชม วัดมนุ หา (Manuha
Temple)ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บา้ นมยินกะบา สร้างเมือ
่ ปี 1059 โดยพระเจ้ามนู หะกษัตริยแ์ ห่งมอญ เพือ่ สัง่ สมบุญ
ไว้สาหรับชาติหน้า จึงได้นาอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้โครงสร้างวิ หารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ
พระพุทธรูปอีกสามองค์นงั ่ เบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริยเ์ ชลยพระองค์น้ เี ป็ นอย่างดี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมสิ่งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่องเขิน(Lacquer Ware)ซึ่งยอม
รับกันว่ามีช่อื เสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยนา้ จานรอง โถใส่ของตัง้ แต่ขนาดเล็กถึง
ใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิ่งที่กาลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถใส่ของทาจากขนหางม้าสานกับ
โครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูปได้ดงั เดิม จากนัน้ พาท่านเที่ยว
วัดกุบยาง กี
(GubyaukkyiTempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังที่งดงามที่สุด
ในพุกาม ที่ยงั คงเหลืออยู่ จากนัน้ เข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple)สร้างขึ้นเมือ่ ปี 1211 โดยพระบัญชาของ
พระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระเจ้านรปติสทิ ธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผูห้ นึ่ง และได้เสี่ยงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท
เป็ นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ากันทัง้ 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทงั้ 4 ทิศ ทัง้ สองชัน้ มีภาพจิตรกรรม
ฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปัน้ อันประณีตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโล เมือ่ ปี พ.ศ.1761ซึ่งได้รบั การยกย่องว่า
มีความสวยงามมากทัง้ ภายในและภายนอก นมัสการ เจดียส์ พั พัญํูซ่งึ เป็ นเจดีย ์
ที่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี(Dhammayangyt)สร้างโดยพระเจ้า
นะระตู่ และพระองค์กเ็ ชื่อว่าเป็ นวัดที่ใหญ่ท่สี ุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพือ่ ล้างบาป
ด้วยทรงปริวติ กว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพ
หน้า ตัง้ โดดเด่นยิง่ ใหญ่ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนัน้
นาท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย ์
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นที่ดูเหมือนมีชวี ติ จริงพร้อม
ลิ้มรสอาหารพื้นเมือง

*นําท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

05.30 น.
จากนัน้
07.50 น.
09.00 น

เที่ยง

พุกาม-เฮโฮ- รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยนํ้า-หมู่บา้ นทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินนองอูพกุ ามอาคารผูโ้ ดยสายภายในประเทศ
เหิรฟ้ าทางสู่สนามบินเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เทีย่ วบินที่ YJ892
เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินเฮโฮHEHOนาท่านเดินทางต่อสู่เมืองตองยี
เมืองหลวงเก่าของรัฐฉาน (Shan State)นัง่ รถจากสนามบินไปราว 1 ชัว่ โมงครึ่ง
เพือ่ ไปชมทะเลสาบอินเล (Inle Lake)มีพ้นื ที 158 ตร.กม. อยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเล
878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 32 กม. กว้าง 5 กม. เกิดจากลาธารหลายสายทีไ่ หลมาจากเทือกเขาทีท่ อดขนาน
ไปทัง้ ทางทิศตะวันตกและตะวันออก มีนา้ ไหลจากทะเลสาบไปลงแม่นา้ สาละวิน รอบทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยู่มากกว่า 200
แห่ง นาท่านลงเรือเพือ่ เดินทางสู่ ทะเลสาบอินเลลงเรือยนต์(ลําละ 5-6 ท่าน) มีเสื้อชูชีพ
บริการท่านเพือ่ ความปลอดภัยชมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามและสภาพความเป็ นอยู่ของชาวบ ้าน การสร้างบ ้านบนทะเลสาบระหว่าง
ทาง ท่านจะได้พบการพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทัง้ ชายและหญิงอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาว
อินตา นาท่านชม ตลาด 5 วัน(ตลาดเหยาม่า) ซึ่งเป็ นตลาดนัดทีห่ มุนเวียนกันไปโดยไม่ซา้
กัน ให้ท่านเลือกซื้อของทีร่ ะลึกกลับบ้าน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอินเล
นาท่านเทีย่ วชม วัดพองดออู สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพุทธรูป 5 องค์น้ ี(พระบัวเข็ม ) ชาวบ ้านจะ อัญเชิญขึ้นเรือแล้วแห่ไป
ตามหมู่บา้ นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปจั จุบนั ชาวบ ้านเอาทองมาปิ ดพระ
จนถึงปัจจุบนั พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็ นพระพุทธรูปทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์คู่ทะเลสาบอินเลย์ ใหน้ าท่านนมัสการ พระบัว
เข็ม เพือ่ เป็ นสิริมงคล จากนัน้ นาท่านชม หมู่บา้ นทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็ นหมู่บ ้านทีน่ าเส ้นใย

คํา่

บัวมาทอเป็ นเสื้อผ้า,ผ้าพันคอ ฯลฯ ชม วัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี จากนัน้ นาท่าน
เดินทางกลับทีพ่ กั พักผ่อนกับบรรยากาศของ ทะเลสาบอินเลย์
หลังจากนัน้ เดินทางไป
หมู่บา้ นผลิตบุหรี่พ้ นื เมือง และ แปลงสวนผักลอยนํ้า (Floating Garden)ทีป่ ลูกผักมาก
มาย เช่น พริก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจานวนมากพอทีจ่ ะเลี้ยงคนพม่าทัง้ ประเทศได้ หลัง
จากนัน้ นาท่านไป วัดแมวลอดห่วงNga-Phe-KyanngMonastaryเป็ นสานักสงฆ์ทร่ี วบรวมพระพุทธรูปสาคัญ ๆ ไว้เป็ นจานวนมาก
เป็ นวัดทีไ่ ด้รบั การประกาศให้เป็ นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง
ได้เวลาสมควรเขา้ สู่ทพ่ี กั
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พักที่ SKY LAKE INLE RESORT ณ ทะเลสาบอินเล (หรือเทียบเท่า)

วันที่หา้
เฮโฮ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสนิ ารา-เขามัณฑะเลย์
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
06.30 น.
10.00 น.
11.00 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางไปสนามบินเฮโฮ สู่เมืองมัณฑะเลย์โดยสายการบิน Air Bagan
เดินทางถึง สนามบิน มัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล ้ว นาท่านเดินทางเข ้าสู่ตวั เมือง
มัณฑะเลย์ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินมัณฑะเลย์ประมาณ 1 ชัว่ โมง

เที่ยง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อ
สร้างด้วยไม้สกั ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา
หรือสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488เครื่องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกอง
ทัพอังกฤษได้ท้ งิ ระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุม
กาลังของกองทัพญี่ป่ ุนพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่งึ เป็ นพระราชวังไม้สกั ก็ถกู ไฟไหม้เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อม

จากนั้น

เย็น

คํา่

ปราการและคูนา้ รอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่ เดิมอยู่ปจั จุปนั พระราชวังที่เห็นอยู่เป็ นพระราชวังที่รฐั บาลพม่าได้จาลอง
รูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
นาท่านไป พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่สร้าง
ด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจติ รตระการด้วยลวดลายแกะ
สลักประณีตอ่อนช้อย ทัง้ หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยว
กับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.2400
ซึ่งเป็ นปี ท่พี ระองค์ยา้ ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ท่เี มืองมัณฑะเลย์เพือ่ เป็ นตาหนัก
ยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่พระองค์ส้ นิ พระชนม์ พระเจ้าธีบอหรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็ นวัด ถือ
ได้ว่าเป็ นงานฝี มอื ที่ประณีตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง นํ าท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)วัดกุ
โสดอเป็ นวัดที่พระเจ้ามินดงทรงโปรดฯให้มกี ารจัดสังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5ของโลกขึ้นโดยทรงให้จารึก
พระไตรปิ ฎกจานวน 84,000พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อน 729แผ่น รวม1,428หน้า และได้สร้างมณฑปสีขาวครอบ
แผ่นจารึกหินอ่อนเหล่านี้ไว้ (1แผ่นต่อ 1มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์ หาโลกมารชิน ที่จาลองแบบมาจากเจดียช์ เวสิ
กองแห่งเมืองพุกามหนังสือกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้ว่า “หนังสือที่ใหญ่ท่สี ุดในโลก
นาท่านแวะวัดกุสนิ าราซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์นาท่าน
เดินทางสู่เขา Mandalay Hillตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูก
นี้สูง 240 เมตร ซึ่งเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามทีส่ ุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยู่บน
ยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทัง้ เมือง ชมพระอาทิตย์
ลับฟ้ าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
 บริการอาหารคํา่ เมนู พเิ ศษ กุง้ แม่น้ําเผา

*นํ าท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระด ับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

ส

วันที่หก
04.00

น.

07.00 น.

จากนัน้

ร่วมพิธลี า้ งหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อเู บ็ง-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ  (เช้า/กลางวันบนเครื่อง)
นาท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่
ทรงเครื่องกษัตริยท์ ไ่ี ด้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคําเนื้อนิ่ม”ทีพ่ ระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นทีเ่ มืองธรรมวดี เมือ่ ปี พ.ศ.
689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327
พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี ) เพือ่ ประดิ ษฐานพระมหามัยมุนี และในปี
พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน จะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วัดทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวทีป่ ิ ด
พระละลายเก็บเนื้อทองได้นา้ หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพือ่ บูรณะวัดขึ้นใหม่มขี นาด
ใหญ่กว่าเดิมโดยส ายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจงึ นับได้ว่าเป็ นวัดทีส่ ร้างใหม่ทส่ี ุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูป
เก่าแก่ทส่ี ุดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุทน่ี าไปจากกรุงศรีอยุธยาเมือ่ ครัง้ กรุงแตกครัง้ ที่ 1
พร้อมทัง้ เชิญทุกท่านร่วมทาบุญบูรณวัดกุสนิ ารา ซึ่งมีอายุห ลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมาก
จากนัน้ กลับโรงแรม
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่งอยู่ทางตอน
ใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่งึ เป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมาย
อยู่ท่เี มืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400ชม สะพานไม้อเู บ็ง (U-Ben) สะพานไม้สกั ที่
ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200ปี สะพานอูเบ็ง
สร้างจากไม้สกั ที่ร้ อื ถอนจากพระราชวังเก่ากรุงอังวะ โดยพระเจ้าปดุงให้ขนุ นางชื่ออูเบ็งคุมงานก่อสร้างสะพานแห่งนี้เลย
ตัง้ ชื่อตามผูค้ ุมทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดั จอกตอจีซ่งึ มีเจดียท์ ่สี ร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกามภายในมี
จิตรกรรมฝาผนังทีเป็ นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาที่ถกู กวาดต้อนตอนเสียกรุงให้มาอยู่ในอาณาบริเวณแถบนี้นนั ่ เอง

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245
** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
15.15น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.....................................................................
12.50น.

**ในกรณี ท่ไี ฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่ องจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุ
สุดวิสยั ทางธรรมชาติ ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบิน
ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ จะคํานึ งถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ**

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่ าเที่ยว บิน FD 6 วัน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุป๊

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

26 ก.ค.61

31 ก.ค.61

25

28,900

28,500

27,900

5,000

10 ส.ค.61

15 ส.ค.61

25

28,900

28,500

27,900

5,000

อัตราค่าบริการรวม











ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ตัวเครื
๋ ่องบินภายในประเทศ 3 ขา เส้นทาง ย่างกุง้ -พุกาม-เฮโฮ-มัณฑะเลย์
ที่พกั โรงแรมตามรายการ5 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,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของ
บริษทั ฯ

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 1,200บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่านค่ะ (ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
** ขณะนี้รฐั บาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสทิ ธิพาํ นักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม
2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (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 ฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั ฯกําหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัวภายใน
๋
โดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสําคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณี 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 หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

