โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร์
วันแรก
05.30น.
08.20น.
หมายเหตุ
09.30 น.

เที่ยง

จากนัน้

บ่ าย

กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์ -พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้ มป์ -พระธาตุอินทร์ แขวน
(รวมรถขึน้ พระธาตุ) (-/กลางวัน/เย็น)
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์ เตอร์ สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 6
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสูก่ รุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน SL 200
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่ สามารถล็อกที่น่ ังได้ ที่น่ ังอาจจะไม่ ได้ น่ ังติดกันและไม่
สามารถเลือกช่ วงที่น่ ังบนเครื่องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค(Bago)ซึ่ง
ในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 22ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1ตัว **
หลังอาหารนาท่านเข้ าชมพระธาตุที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดีย์เก่าแก่ค่บู ้ านคู่เมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่ง
ศักดิส์ ทิ ธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ า นาท่าน
นมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี ้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย
เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี ้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้ อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สงู 377 ฟุต สูง
กว่า พระเจดีย์ช เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ ศกั ดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริ เวณยอดฉัตร ที่ ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้ วยนา้ หนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพื ้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้
และสถานที่แห่งนี ้ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้ าหงสาลิ ้นดา ใช้ เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบ
ความกล้ าหาญก่อนขึ ้นครองราชย์ ท่ านจะได้ นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปคา้ กับยอดของ
เจดีย์องค์ ท่ ีหักลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคา้ จุนชีวติ ให้ เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ ไป
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ ผึง้ (KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่ มขุดค้ นและบูรณปฏิสงั ขรณ์ เมื่อปี พ.ศ.
2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทาให้ สันนิษฐานได้ ว่าโบราณสถานแห่งนีเ้ ป็ นที่ประทับของ พระเจ้ าบุเรงนองท่านผู้ที่
ได้ รับคาสรรเสริญว่าเป็ น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ ต้ องตก
เป็ นเชลยศึก เมื่อต้ องเสียกรุงศรี อยุธยาให้ แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนีไ้ ด้ เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูก
สร้ างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ ้นมาใหม่โดยอ้ างอิงจากพงศาวดาร
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้ พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่ นา้ สะโตงสถานที่สาคัญ
ทางประวัตศิ าสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนาทัพโดยสุ
รกรรมาเป็ นกองหน้ าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้ าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่ งแม่นา้ สะโตง
ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ ข้ามแม่น ้าไปแล้ วพระองค์ได้ คอยป้องกันมิให้ ข้าศึกข้ ามตามมาได้ ได้ มีการปะทะกันที่ริมฝั่ งแม่นา้ สะโตงสม
เด็จพระนเรศวรทรงใช้ พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้ าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้ าพม่าเสีย ชีวิตบนคอช้ าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญ

เสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื นที่ใช้ ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้ างนี ้ได้ นามปรากฏต่อมาว่า “พระแสงปื นต้ นข้ ามแม่นา้ สะ
โตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็ นเครื่ องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี ้ วันนี ้ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่
ระธาตุอินทร์ แขวนใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิม้ ปูนแค้ มป์ ซึ่งเป็ นจุดสาหรับทาการเปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกล้ อ
(เป็ นรถประจาเส้ นทางชนิ ดเดียวที่จะสามารถขึน้ พระธาตุอิน ทร์ แ ขวนได้ )ใช้ เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้ มป์ ถึงยอดเขา
ประมาณ 1 ชัว่ โมง พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้ อินแขวนได้ แค่ ครัง้ เดียวค่ ะ
เชิญทุกท่ านพักผ่ อนตามอัธยาศัยนาท่านชม เจดีย์ไจ้ ทีโยหรือพระธาตุอินทร์ แขวน
KyaikhtiyoPagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้ อนหินทอง อยู่สงู จากระดับน ้าทะเล 1,200
เมตร ลักษณะเป็ นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตังอยู
้ ่บนก้ อนหินกลมๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนยอดเขา
อย่างหมิน่ เหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิส์ ทิ ธิ์ที่บรรจุอยู่ภาย
ในพระเจดีย์องค์ย่อมทาให้ หินก้ อนนี ้ทรงตัวอยู่ได้ อย่างสมดุลเรื่ อยไปตามคติการบูชาพระธาตุประ
จาปี เกิดของชาวล้ านนา พระธาตุอินทร์ แขวนนี ้ให้ ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้ ว
จุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้ าผู้ใดได้ มานมัสการพระธาตุอินทร์ แขวนนี ้ครบ 3 ครัง้ ผู้นนจะมี
ั้
แต่ความสุขความเจริญพร้ อมทังขอสิ
้ ง่ ใดก็จะได้ สมดัง่ ปรารถนาทุกประการท่ านสามารถเตรียมแผ่ นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์
พระธาตุอินทร์ แขวน (เข้ าไปปิ ดทองได้ เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่ วนสุภาพสตรีสามารถอธิษฐานและฝากสุภาพบุรุษเข้ าไปปิ ด
แทนได้
**สาหรับจุดไหว้ พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่ นทองคาเปลวราคาเริ่มต้ น 2,000จ๊ าต/ชุด**
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรมจากนันท่
้ านสามารถขึ ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิที่
พระเจดีย์ได้ ตลอดทังคื
้ นแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00น. ควรเตรี ยมเสื ้อกันหนาวหรื อกันลม
หรื อผ้ าห่มผ้ าพันคอเบาะรองนัง่ เนื่องจากบริเวณพื ้นที่นนั ้ มีความเย็นมาก
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สร้ างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่ องเที่ยวที่ขนึ ้ ไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน
โรงแรมไม่ ได้ หรูหราเหมือนเมืองย่ างกุ้งและมีโรงแรมจากัด แต่ ได้ เรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็ นห้ องพัดลม
เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย
วันที่สอง
05.00 น.
06.30น.
07.30 น.
จากนัน้

พระธาตุอินทร์ แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊ คะวาย-เจดีย์ไจ้ ปน-พระนอนชเวตาเลี
ุ่
ยว-พระนอนตาหวาน-ย่ างกุ้ง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
อรุณสวัสดิย์ ามเช้ า สาหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนีไ้ ม่ได้ บงั คับนะคะ สาหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถ
ซื ้อได้ โดยจะมีร้านค้ าจาหน่ายราคาอาหารเริ่มต้ นชุดละ 3,000-10,000จ๊ าตดอกไม้ ธปู เทียนเริ่มต้ นชุดละ2,000จ๊ าต
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านอาลาที่พกั เดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุกหกล้ อถึงคิมปุนแค้ มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ ชปรับอากาศ เดินทางสูก่ รุงหงสาวดี
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์ กว่ า 1,000 รูป ที่วัดไจ้ คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก
ท่ านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่ งนีไ้ ด้
จากนัน้ นาชมเจดีย์ไจ๊ ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)สร้ างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทัง้ 4ทิศ สูง 30 เมตร
ประกอบด้ วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า (ผินพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้ าในอดีต สามพระองค์คือ

เที่ยง
บ่าย

เย็น

วันเกิด
สัตว์ สัญลักษณ์

พระพุทธเจ้ ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้ างขึ ้นโดยสตรี สี่พี่น้องที่มีพทุ ธศรัทธาสูงส่งและต่างให้ สตั ย์สาบานว่าจะรักษา
พรหมจรรย์ไว้ ชวั่ ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าทาให้ พระพุทธรูปองค์นนเกิ
ั ้ ดรอยร้ าวขึ ้นทันที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1ตัว **
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพทุ ธลักษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ นพระนอนที่งดงามที่สดุ ของ
พม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้ จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้ าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง
เหลื่อมพระบาท เป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทยนาท่านเดินทางเข้ าสูเ่ มืองย่างกุ้ง
นาท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคาคูบ่ ้ านคูเ่ มืองประเทศพม่าอายุกว่าสอง
พันห้ าร้ อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในพม่า สถานที่แห่ งนี ม้ ี ลาน
อธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบท่ านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์ เจดีย์ชเวดากอง
ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้ างบารมีและสิรมงคลนอกจากนีร้ อบองค์ เจดีย์ยังมีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปด
ทิศรวม 8องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนา้ พระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคล
แก่ ชีวติ พระเจดีย์นี ้ได้ รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้ม
ด้ วยแผ่นทองคาทังหมดน
้
้าหนักยี่สบิ สามตันภายในประดิษฐานเส้ นพระเกศาธาตุของพระ
พุทธเจ้ าจานวนแปดเส้ นและเครื่ องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้ าองค์ก่อนทังสามพระองค์
้
บนยอดประดับด้ วยเพชรพลอยและอัญมณีตา่ งๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่
ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้ วยหลังคาทรงปราสาทซ้ อนเป็ นชัน้ ๆงาน
ศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ ้นที่รวมกันขึ ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตานานและภูมิหลังความเป็ นมาทัง้ สิน้ ชมระฆังใบ
ใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิ ดพลัดตกแม่นา้ ย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ ก็ไม่ขึ ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ ้นมา
แขวนไว้ ที่เดิมได้ จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ ตีระฆัง 3ครัง้ แล้ วอธิษฐานขออะไรก็
จะได้ ดงั่ ต้ องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้ เห็นแสงสีตา่ งกันออกไป
อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้ างมีงา

พุธกลางคืน
ช้ างไม่ มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสัน้

คาไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิอุตตมะ ชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเร มะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุวรรณะตันตัง ธาตุโยธัสสะติทุตยิ ังโกนาคะ มะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปั ง พุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะ ติจตุกังโคตะมังอัตถะ เกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโต อหังวันทามิธาตุโย อหังวันทามิสัพพะทา อหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ท่ ีแปลว่ าชัยชนะและความสาเร็จ ***

เสาร์
พญานาค

19.00น.

วันที่สาม
เช้ า
จากนัน้

จากนัน้

เที่ยง
บ่าย

จากนัน้

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารชาบูชบิ ุฟเฟ่ ต์ อร่ อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกีห้ ม้ อไฟและซูชิ ข้ าวปั ้นสารพัดหน้ าในเครือ
โออิชิ
**นาท่านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

ย่ างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี-พระนอนตาหวาน-วัดบารมี-เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์ -ตลาดสก๊ อต
กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน/-)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่
มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สดุ มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซ้ อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นาท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้ สกั การะพระเกศาของพระพุทธเจ้ า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิต อยู่จริ ง ด้ วยองค์พระเกศาธาตุนีเ้ มื่อนามาวาง
บนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทังวั
้ ดนี ้ยังได้ ชื่อว่าเป็ นที่เก็บองค์พระบรมสารี ริกธาตุไว้ มากที่สดุ ด้ วยไม่ว่าจะเป็ นของพระโมคา
ลา พระสารี บตุ ร และองค์พระอรหันต์ตา่ ง ๆ พร้ อมรับพระธาตุเพื่อนากลับไปบูชาเพื่อความเป็ นสิริมงคลฟรี !!
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจ้ าศักดิส์ ทิ ธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะ
รูปปั ้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่งใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดย
เฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรือผลไม้ อ่ ืนๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนัน้ ก็ให้ เอาเงิน
จะเป็ นดอลล่ า บาทหรือจ๊ าด ก็ได้ (แต่ แนะนาให้ เอาเงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอา
ไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบไหว้ ขอพรแล้ วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้ า
ผากไปแตะกับนิว้ ชีข้ องนัตโบโบยีแค่ นีท้ ่ านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนัน้ นาท่ านข้ าม
ฝั่ งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าว
ว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื ้อสัตว์
จนเมื่อสิ ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กนั มานานแล้ วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคน
อื่นได้ ยนิ ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นีก้ ันมากเช่ นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยนา้ นม ข้ าวตอก ดอกไม้ และ
ผลไม้
นาท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน(BogyokeAung San)หรื อ ตลาดสก๊ อต(Scot Market)เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
สร้ างขึ ้นโดยชาวสก๊ อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลัง สินค้ าที่จาหน่ายในตลาด
แห่งนี ้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่ องเงิน ที่ มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้ าทอ

เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป แป้งทานาคา เป็ นต้ น (หากซือ้ สิน้ ค้ าหรืออัญมณี ท่ ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรั บเงินด้ วย ทุกครั ง้ เนื่ องจาก
จะต้ องแสดงให้ ศุลกากรตรวจ)
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมงิ กาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้ อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 207
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม

20.45 น.
22.45 น.

** รายการขึน้ พระธาตุอินแขวนทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการสลับวันขึน้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ แจ้งให้ ท่านทราบ
ล่ วงหน้ า เนื่องจากปั จจุบันมีนักท่ องเที่ยวเดินทางขึน้ เป็ นจานวนมาก และด้ วยโรงแรมมีจานวนจากัด ทาให้ ห้องพัก
ไม่ เพียงพอต่ อการรองรับนักท่ องเที่ยว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลับขึน้ เป็ นวันที่สองแทน ค่ ะ **
........................................................................................
อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทาง ราคา พม่ า ย่ างกุ้ง หงสา อินแขวน บิน FD พักโรงแรม 4 ดาว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

6 ก.ค.61

8 ก.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

13 ก.ค.61

15 ก.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

14 ก.ค.61

16 ก.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

20 ก.ค.61

22 ก.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

21 ก.ค.61

23 ก.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

27 ก.ค.61

29 ก.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

28 ก.ค.61

30 ก.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

3 ส.ค.61

5 ส.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

4 ส.ค.61

6 ส.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

10 ส.ค.61

12 ส.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,500

11 ส.ค.61

13 ส.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,500

17 ส.ค.61

19 ส.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

18 ส.ค.61

20 ส.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

24 ส.ค.61

26 ส.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

25 ส.ค.61

27 ส.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

31 ส.ค.61

2 ก.ย.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

1 ก.ย.61

3 ก.ย.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

7 ก.ย.61

9 ก.ย.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

14 ก.ย.61

16 ก.ย.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

21 ก.ย.61

23 ก.ย.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

28 ก.ย.61

30 ก.ย.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000

29 ก.ย.61

1 ต.ค.61

35

9,999

9,500

8,999

3,000











อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนา้ มันและภาษีต๋ วั ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
อัตราค่ าบริการไม่ รวม

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
 ค่ าทาหนังสือเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรั บผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ส่ ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ าอากาศ
ยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ วันที่ 11
สิงหาคม 2558 ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มอีกท่ านละ
1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองที่น่ ังและการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า15 วัน
มิฉะนัน้ ถือ
ว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ทัง้ หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิน้
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไป
ยัง
คณะต่ อไปแต่ทัง้ นีท้ ่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อน
ล่ วงหน้ า
เพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้
(15 ท่านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสียหายต่ างๆ
ที่
เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
5.คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง
โดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
6.กรณีท่ ีท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครัง้ ก่ อนทาการออกตั๋ว เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆในกรณีถ้าท่ าน
ออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
7.กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้






รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านัน้
(หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,
การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จาก










ไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับใน
เงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัตเิ หตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี ใ้ นกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบางมือ้ ,
เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ น
การชาระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัตเิ หตุท่ เี กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
กรณีท่ ีการตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ ีท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยนชื่อได้
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

