รายละเอียดการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์ -คิมปูนแค้ มป์ -พระธาตุอินทร์ แขวน
08.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ประตู3 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน
Myanmar National Airline (UB) พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวก
11.00 น.
ออกเดินทางสูก่ รุงย่ างกุ้ง ประเทศพม่ า โดยสายบิน Myanmar National Airline เที่ยวบินที่ UB020 (ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)
11.30 น.
เที่ยง

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว (เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์
ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีต
เป็ นเมืองหลวงที่ เก่าแก่ที่ สดุ ของเมืองมอญโบราณที่ ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี
อยู่ห่างจากเมือ งย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
1.45ชม. น าท่ า นเข้ า ชมพระธาตุที่ ตัง้ อยู่ใ จกลางเมื อ งหงสาวดี เป็ น เจดี ย์ เ ก่ า แก่
คู่บ้านคู่เมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์
หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ า นาท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หักซึ่งชาว
มอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิส์ ิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี ้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์
องค์นี ้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้ อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สงู 377 ฟุต สูงกว่า พระ
เจดีย์ช เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริ เวณยอดฉัตร ที่ ตกลงมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2473 ด้ วยนา้ หนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพื ้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์
โดยแท้ และสถานที่แห่งนี ้ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้ าหงสาลิ ้นดา ใช้ เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี โบราณ
เพื่อทดสอบความกล้ าหาญก่อนขึ ้นครองราชย์ ท่ านจะได้ นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไป
คา้ กับยอดของเจดีย์องค์ ท่ ีหักลงมาเพื่อ เปน นสิริมงคลึึ่งเปรี ยบเหมือ นดั่งค า้ จุน ชีวิตหห้ เจริ รรุ่ งเรื อ งยิ่งขึน้ ไป
จากนั น้ น าท่ า นชม พระราชวั ง บุ เ รงนอง และ บั ล ลั ง ก์ ผึ ง้ (KanbawzaThardi Palace)ซึ่ ง เพิ่ ง เริ่ ม ขุด ค้ น และ
บูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง หลงเหลืออยู่ ทาให้ สนั นิษฐาน
ได้ วา่ โบราณสถานแห่งนี ้เป็ นที่ประทับของ พระเจ้ าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้ รับคาสรรเสริ ญว่า
เป็ น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยาและ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ครั ง้ ต้ อ งตกเป็ น เชลยศึก เมื่อ ต้ อ งเสี ยกรุ งศรี อ ยุธยาให้ แก่ พม่า แต่ ปัจ จุบัน
พระราชวังแห่งนี ้ได้ เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ และถูกสร้ างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ ้นมาใหม่โดย
อ้ างอิงจากพงศาวดาร นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้ พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่าน
ชมแม่ นา้ สะโตงสถานที่สาคัญทางประวัตศิ าสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา

ได้ ถกู ทหารพม่าไล่ตามซึ่งนาทัพโดยสุรกรรมาเป็ นกองหน้ าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากอง
หน้ าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ ข้ามแม่นา้ ไปแล้ วพระองค์ได้ คอยป้องกันมิให้ ข้าศึกข้ าม
ตามมาได้ ได้ มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้ พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้ าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่
ทัพหน้ าพม่าเสียชีวติ บนคอช้ าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื นที่ใช้ ยิงสุรกรรมาตาย
บนคอช้ างนี ้ได้ นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปื นต้ นข้ ามแม่นา้ สะโตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่ องราชูปโภคยัง
ปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี ้ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์ แขวน ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ ้
มปูนแค้ มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้ องถิ่นเป็ นรถบรรทุกหกล้ อ (เป็ นรถประจาเส้ นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ ้นพระ
ธาตุอินทร์ แขวนได้ ) ใช้ เวลาเดินทางสักพัก เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา พิเศษสุด นาท่ านนั่ งกระเช้ าไฟฟ้ า ขึน้ สู่สถานี พระ
ธาตุ หช้ เวลาประมาณ 10 นาที หห้ ท่ านได้ สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอี กแบบของการขึน้ ชมพระธาตุอิน
แขวน จากนัน้ นาชม เจดีย์ไจ้ ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์ แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้ อนหินทอง
อยู่สงู จากระดับน ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็ นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตังอยู
้ ่บนก้ อนหินกลมๆ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนยอด
เขาอย่างหมิน่ เหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิส์ ทิ ธิ์ที่บรรจุ อยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อม
ทาให้ หินก้ อนนี ้ทรงตัวอยู่ได้ อย่างสมดุลเรื่ อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้ านนาพระธาตุอินทร์ แขวนนี ้
ให้ ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้ วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่ าถ้ าผู้ใดได้ มานมัสการพระธาตุอินทร์
แขวนนี ้ครบ3 ครั ง้ ผู้นัน้ จะมีแต่ความสุขความเจริ ญพร้ อ มทัง้ ขอสิ่งใดก็จะได้ สมดั่งปรารถนาทุกประการท่ า นสามารถ

ค่า

เตรียมแผ่ นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์ พระธาตุอินทร์ แขวน (เข้ าไปปิ ดทองได้ เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่ วนสุภาพสตรี
สามารถอธิฐาน และฝากสุภ าพบุรุษเข้ าไปปิ ดแทนได้ ) **หมายเหตุ** (กรุ ณาเตรี ยมกระเป๋าสัมภาระขนาดเลนก
สาหรับ 1 คืน เพื่อนาติดตัวขึน้ ไปบนพระธาตุอินทร์ แขวน เนื่องจากอาจจะต้ องจ้ างลูกหาบแบกสัมภาระึึ่งจะมี
ค่ าหช้ จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้ นที่ 1,000 จ๊ าด ประมาณ 30 บาท) ทัง้ นี ข้ นึ ้ อยู่กับความต้ องการของลูกค้ าหน
การหช้ บริการ
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารหนโรงแรม
พักที่ KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, GOLDEN ROCK HOTEL หรือเทียบเท่ า จากนันท่
้ านสามารถ
ขึ ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิที่พระเจดีย์ได้ ตลอดทัง้ คืน แต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 22.00 น.
ควรเตรี ยมเสื ้อกันหนาวหรื อกันลมหรื อผ้ าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจากบริ เวณพื ้นที่นนั ้ มีความเย็นมาก (ยกเว้ น Golden
Rock Hotel จะขึน้ ไปไหว้ พระธาตุอินทร์ แขวนได้ แค่ รอบเดียว)

วันที่ 2
05.00 น.

เช้ า

พระธาตุอินทร์ แขวน-วัดพระไฝเลื่อนไจ้ ท์ปอลอ-พระนอนยิม้ หวาน-เจดีย์ไจ๊ ปนุ่
ตลาดสก๊ อต-เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันหจ- เทพกระึิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า อิสระตามอัธยาศัย สาหรั บผู้ท่ ีต้องการหส่ บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี ไ้ ม่ ได้ บังคับนะ
คะ สาหรับอาหารที่จะหส่ บาตรสามารถึือ้ ได้ โดยจะมีร้านค้ าจาหน่ าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊ าต ดอกไม้
ธูปเทียน ประมาณ 300–500 จ๊ าต ทาบุรตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านอ าลาที่ พกั ออกเดินทางกลับ เปลี่ ยนนั่ งรถ ถึงคิมปุนแค้ มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ ช ปรั บ
อากาศ เดินทางสู่กรุ งหงสาวดี นาท่านเข้ าชม วัดพระไฝเลื่ อ นไจ้ ท์ ปอลอ (kyaikpawlaw) เป็ นพระพุทธรู ปที่ มีอ ายุ
มากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรื่ องเล่ากันว่าเป็ นพระพุทธรูปที่ลอยนา้ มาติดอยู่ใกล้ ๆวัด จากนัน้ ชาวพม่าได้ เอาพระพุทธรูปมา
ประดิษฐานไว้ ที่วดั แล้ วปิ ดทององค์พระทัง้ องค์ ต่อมาในตาแหน่งที่หางคิ ้วได้ มีจุดๆเหมือนไฝ
เกิดขึ ้น จะปิ ดทองกี่ครัง้ ก็ยงั เกิดเป็ นจุดดาๆอยู่ตลอด ทางวัดจึงไม่ได้ ปิดทองตรงที่ตาแหน่งไฝ
อีกเลย จึงเรี ยกพระองค์นี ้กันว่าพระไฝเลื่อนนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (Shew
Thalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพทุ ธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ น
ที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ นพระนอนที่งดงามที่สดุ ของ

พม่า องค์ พ ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร

ถึงแม้ จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้ าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็ นลักษณะที่ไม่
เหมือนกับพระนอนของไทย แล้ วหห้ ท่านอิสระช้ อปปิ ้ งสินค้ าพืน้ เมือง อาทิเช่ น ไม้ เกะสลัก , ผ้ าถุง, โสร่ ง ฯลฯ ตาม
อัธยาศัย จากนันน
้ าชม เจดีย์ไจ๊ ปน(Kyaik
ุ่
Pun Buddha) สร้ างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทัง้ 4ทิศ
สูง 30 เมตร ประกอบด้ วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า (ผินพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ ) กับพระพุทธเจ้ าใน
อดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้ างขึ ้นโดยสตรี สี่พี่น้องที่มีพทุ ธศรัทธาสูงส่งและ
ต่างให้ สตั ย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ ชวั่ ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าทาให้ พระพุทธรูปองค์นั น้
เกิดรอยร้ าวขึ ้นทันที
เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! กุ้งเผาท่ านละ 1 ตัวหหร่
จากนันน
้ าท่านช้ อ ปปิ ง้ ตลาดสกนอต ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้ าของที่ระลึก
มากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มกุ เครื่ องเงิน เครื่ องหวาย งานฝี มือ เช่น ผ้ าปูโต๊ ะ
ผ้ าโสร่ง นาท่านเดินทางเข้ าสูเ่ มืองย่างกุ้ง จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับย่างกุ้งนาท่านชม เจดีย์
โบตาทาวน์ สร้ างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้ นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486
เจดีย์แห่งนี ้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และ
พบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริ ด 700องค์ และจารึ กดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์ อินเดียทางใต้ ต้ นแบบภาษา
พม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้ วยกระเบื ้องสีสนั งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ ให้ ท่านขอพร นั ต
โบโบยีหรือพระเทพทันหจ เทพเจ้ าศักดิส์ ทิ ธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั น้ เทพทันใจ (นัตโบโบยี )เพื่อขอ

เยนน

สิง่ ใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่อน กล้ วยหรื อผลไม้ อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี
จะชอบมาก จากนันก็
้ ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาทหรื อจ๊ าด ก็ได้ (แต่แนะนาให้ เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ ว
เอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิว้ ชี ้
ของนัตโบโบยีแค่นี ้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนันน
้ าท่านข้ ามฝั่ งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพ
กระึิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้ ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื ้อสัตว์จนเมื่อสิ ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กันมานานแล้ ว ซึ่งการขอพรเทพ
กระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีก้ ันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วย
น ้านม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จากนัน้ นาท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระ
เจดีย์ทองคาคูบ่ ้ านคูเ่ มืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้ าร้ อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมือง
ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในพม่าสถานที่แห่งนี ้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนาดอกไม้
ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริ มสร้ างบารมีและสิรมงคลนอกจากนีร้ อบองค์
เจดีย์ยงั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทังแปดทิ
้
ศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนา้ พระประจาวันเกิดตน จะเป็ น
สิริมงคลแก่ชี วิต พระเจดีย์นีไ้ ด้ รับการบูรณะและต่อ เติมโดยกษัตริ ย์ หลายรั ช กาลองค์เจดีย์
ห่อหุ้มด้ วยแผ่นทองคาทังหมดน
้
้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้ นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้ าจานวนแปดเส้ นและเครื่ องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้ าองค์ก่อนทังสามพระองค์
้
บน
ยอดประดับด้ วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่
บนยอดบริ เวณเจดีย์จะได้ ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้ วยหลังคาทรงปราสาทซ้ อนเป็ นชัน้ ๆงาน
ศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ ้นที่รวมกันขึ ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตานานและภูมิหลังความเป็ นมาทัง้ สิ ้นชมระฆัง
ใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น ้าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ ก็ไม่ขึ ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้
ขึ ้นมาแขวนไว้ ที่เดิมได้ จึงถื อ เป็ นสัญ ลักษณ์ แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถื อ ว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ ตีระฆัง 3ครั ง้ แล้ ว
อธิษฐานขออะไรก็จะได้ ดงั่ ต้ องการ ชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้ เห็นแสงสีต่างกัน
ออกไปเช่นสีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดงเป็ นต้ น นาท่านร่ วมบูชา แม่ยักษ์ ที่เชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรม
หรื อศัตรู หรื อพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเข้ าได้ ทีละคน และพระสุริยนั จันทรา ขอพรเรื่ องธุรกิจ
รับประทานอาหารเยนน ณ ภัตตาคาร
พักที่ SULE SHANGRI-LA YANGON HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

17.50 น.

ย่ างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-วัดบารมี-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม จากนันสั
้ กการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัต
ยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว
55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สดุ มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพ
มงคล 108 ประการวัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดนี ้มีพระพุธรูปองค์ใหญ่มีความสูง
ประมาณตึกห้ าขัน้ ทรงเครื่ องกษัตริย์ เป็ นพระที่สวยแปลกดูอลังการ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เปน ดปั กกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้ สกั การะพระเกศาของพระพุทธเจ้ า ที่เชื่อว่ายังมีชีวติ อยู่จริง ด้ วยองค์พระเกศาธาตุนี ้
เมื่อนามาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทังวั
้ ดนี ้ยังได้ ชื่อว่าเป็ นที่เก็บองค์พระบรมสารี ริกธาตุไว้ มากที่สดุ ด้ วยไม่วา่
จะเป็ นของพระโมคาลา พระสารี บตุ ร และองค์พระอรหันต์ตา่ ง ๆ พร้ อมรับพระธาตุเพื่อนากลับไปบูชาเพื่อความเปน น
สิริมงคลฟรี !!
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
ออกเดินทางจากกรุงย่างกุ้ง กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน Myanmar National Airline เที่ยวบินที่ UB017 (ใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ 1.20 ชัว่ โมง)

19.20 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายการท่ องเที่ยวนีอ้ าจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ ตามความเหมาะสม โดยอยู่หนดุลยพินิจของหัวหน้ าทัวร์ และผู้
ประสานงานท้ องถิ่นหนครัง้ นัน้ ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ ของท่ านเปน นสาคัร
และขึน้ อยู่กับสภาพการณ์ ปัจจุบัน
อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง
ผู้หหร่
เดนก
พักเดี่ยวเพิ่ม
11-13 ส.ค.61
13,900
13,900
3,000
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ ชันประหยั
้
ด กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Myanmar National Airline (UB)
 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
 ค่ าที่พักระดับ 4 ดาว 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
(โรงแรมที่พระธาตุอินทร์ แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่ านัน้ )
 ค่าระวางน ้าหนัก 30 กิโลกรัม
 ค่ากระเช้ าขึ ้นพระธาตุอินแขวน

 ค่ารถขึ ้น-ลงพระธาตุอินแขวน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
 อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000
บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยอายุต่ากว่า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของ
จานวนเงินเอาประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเปน นพิษ (โดยแพทย์ จะต้ องระบุหนหบรับรองแพทย์ ว่า **อาหารเปน นพิษเท่ านัน้ **)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าบริการและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ
 ทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้ านอาหาร,หัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย 600 บาท / ลูกค้ า 1 ท่ าน (มาก
หรือน้ อยขึน้ อยู่กับความพอหจของลูกค้ าเปน นสาคัร)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม
 ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน หนกรณีท่ ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
 กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 5,000 บาท พร้ อมกับเตรี ยมเอกสารส่ง ให้
เรี ยบร้ อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล้ ว
 การชาระค่าทัวร์ สว่ นที่เหลือทางบริ ษัทฯ จะเรี ยกเกนบก่ อนเดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วัน ท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้ เรี ยบร้ อยก่อน
กาหนด เนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบิน มิฉะนัน้ จะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
 หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน
กว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้ องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความ
จาเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์ ทงหมด
ั้

กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทังหมด
้ (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณี ที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ เช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริการใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นีท้ างบริ ษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ
คณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ การแจ้ งเข้ า
แจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้ าและออกจาก
ประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ จานวนผู้เดินทาง 10 ท่ านขึน้ ไป ออกเดินทางได้ แน่ นอน ถ้ าจานวนผู้เดินทางต่ากว่ า 8 ท่ าน ทางบริษัทฯ ออก
เดิน ทาง แต่ จะไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมื องไทยไปกั บกรุ๊ ปด้ วยแต่ จะมี ไกด์ ท้ อ งถิ่น ที่ พูดภาษาไทยได้ เปน นอย่ า งดี คอยรั บที่
สนามบินพม่ า และ จะคอยบริการทุกท่ าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่ าเปน นอย่ างดี แต่ ถ้าต่ากว่ า 8 ท่ าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ ออกเดินทางหนกรุ๊ ปนั น้ แต่ จะแจ้ งหห้ ทราบก่ อนล่ วงหน้ า 5 วัน หนกรณี นีบ้ ริ ษัทฯ ยินดีคืนเงินหห้ ทั ง้ หมด หรื อ
จัดหาคณะทัวร์ อ่ ืนหห้ ถ้าต้ องการ
สาคัรที่สุด!!
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือหช้ งานไม่ น้อยกว่ า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า ** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **หนกรณีท่ ผี ้ ูโดยสาร มี
ไฟล์ ทเดินทางภายหนประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่ท่านได้ ทาการจองไว้ กับทางบริษัทฯ กรุณาแจ้ งหห้ กับ
ทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชาระเงินค่ าตั๋วดังกล่ าว ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์หนการรับผิดชอบทุกกรณี

