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รายละเอียดการเดินทาง
ว ันที 1
08.00 น.
11.00 น.
11.30 น.
เทียง

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -หงสาวดี-เจดียช
์ เวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน
คณะพร ้อมกัน ณ สนามบิน สุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู3
เคาน์เตอร์ D สายการบิน Myanmar National Airline (UB) พบเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ
คอยให ้การต ้อนรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูก
่ รุงย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายบิน Myanmar National Airline เทียวบิน
ที UB020 (ใช ้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชัวโมง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ ้ง ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเรียบร ้อยแล ้ว
(เวลาท้องถินทีเมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึงช วั โมง)
 บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมือง
พะโค(Bago)ซึงในอดีตเป็ นเมืองหลวงทีเก่าแก่ท ีสุดของเมืองมอญโบราณทีย ิงใหญ่ และ อายุ
มากกว่า 400ปี อยู่ ห่ า งจากเมือ งย่ า งกุ ง้ (ระยะทางประมาณ 80
กิโลเมตร) ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม. นํ าท่า นเข ้าชมพระ
ธาตุท ีตั งอยูใ่ จกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คบ
ู่ ้านคู่เมืองและ
เป็ น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิงศักดิสิทธิของพม่า เจดียช
์ เวมอดอร์
หรือ พระธาตุมุเตา( ShweMordore) ภายในบรรจุพ ระเกศาธาตุ
ของพระพุท ธเจ ้า นํ าท่า นนมั ส การ ยอดเจดีย ห
์ ั ก ซึ ง ชาวมอญและชาวพม่าเชือ กั นว่า เป็ นจุด ที
ศักดิสท
ิ ธิมาก ซึงเจดียน
์ ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ
์ งค์นี เป็ น
ศิลปะทีผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได ้อย่างกลมกลืน พระเจดียส
์ งู 377 ฟุต
สูงกว่า พระเจดียช
์ เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานทีศักดิสท
ิ ธิอยูต
่ รงบริเวณยอดฉั ตร ทีตกลงมา
เมือปี พ.ศ. 2473 ด ้วยนํ าหนั กทีมหาศาล ตกลงมายังพืนล่างแต่ยอดฉั ตร กลับยงคงสภาพเดิม
และไม่แตกกระจายออกไป เป็ นทีรํ าลือ ถึงความศัก ดิ-สิท ธ์โดยแท ้ และสถานทีแห่งนี ยัง เป็ น
สถานทีท ีพ ระเจ ้าหงสาลินดํ า ใช ้เป็ นทีเจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโ บราณเพื อ
ทดสอบความกล ้าหาญก่อ นขึนครองราชย์ ท่านจะได้น ม ัสการ ณจุดอธิษ ฐานอ ันศ ักดิสท
ิ ธิ
และสามารถนํ า ธู ป ไปคํ าก บ
ั ยอดของเจดีย อ
์ งค์ท ีห ก
ั ลงมาเพือ เป็ นสิร ม
ิ งคลซึง เปรีย บ
เหมือนด ง
ั คํ าจุนชีวต
ิ ให้เจริญรุง
่ เรืองยิงขึนไปจากนั นนํ าท่านชม พระราชว ังบุเรงนอง และ
บ ัลล ังก์ผ ึง(KanbawzaThardi Palace)ซึงเพิงเริมขุดค ้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมือปี พ.ศ.2533
จากซ าก ปรั กหั ก พั ง ที ยั ง ห ลงเหลื อ อ ยู่ ทํ าให ส
้ ั น นิ ษ ฐ านได ว้ ่ า
โบราณสถานแห่งนีเป็ นทีประทับของ พระเจ ้าบุเรงนอง ท่านผู ้ทีได ้รับ
คํ า สรรเสริญ ว่า เป็ น ผู ช
้ นะสิบ ทิศ และเป็ นที ป ระทั บ ของ พระนาง
สุพรรณกัลยาและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั งต ้องตกเป็ นเชลย
ศึก เมือต ้องเสียกรุงศรีอยุธยาให ้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี
ได เ้ หลือ เพีย งแต่ ร่ อ งรอยทางประวั ต ิศ าสตร์ และถู ก สร า้ งจํ า ลอง
พระราชวังและตําหนักต่างๆ ขึนมาใหม่โดยอ ้างอิงจากพงศาวดาร นํ าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้
โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได ้พบกับสะพานเหล็กที ข ้ามผ่านชมแม่นํ าสะโตงสถานที
สําคัญทางประวัตศ
ิ าสตร์ ซึงในอดีตขณะที2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธ
ยา ได ้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึงนํ าทัพโดยสุรกรรมาเป็ นกองหน ้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง
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คํา

ว ันที 2
05.00 น.

เช ้า

ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน ้าของพม่าตามมาทันที รม
ิ ฝั งแม่นําสะโตง ในขณะ ทีฝ่ายไทย
ได ้ข ้ามแม่นําไปแล ้วพระองค์ได ้คอยป้ องกันมิให ้ข ้าศึกข ้ามตามมาได ้ ได ้มีการปะทะกันที รม
ิ ฝั ง
แม่นําสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช ้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก ้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน ้า
พม่าเสียชีวต
ิ บนคอช ้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื น
ทีใช ้ยิงสุรกรรมาตายบนคอช ้างนีได ้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปื นต ้นข ้ามแม่นําสะโตง"นั บเป็ น
พระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครืองราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่
พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง ก็ จ ะถึง คิมปูน แค้มป์ เพือ ทํ าการ
เปลียนเป็ นรถท ้องถินเป็ นรถบรรทุกหกล ้อ (เป็ นรถประจําเส ้นทางชนิดเดียวทีเราจะสามารถขึน
พระธาตุอน
ิ ทร์แขวนได ้) ใช ้เวลาเดินทางสักพั ก เพือเดินทางสูย
่ อดเขา พิเศษสุด นําท่านน ง
ั
กระเช้า ไฟฟ้ า ขึน สู่ส ถานีพ ระธาตุ ใช้เ วลาประมาณ 10 นาที ให้ท ่า นได้ส ม
ั ผส
ั กบ
ั
บรรยากาศอ ันสวยงามอีกแบบของการขึนชมพระธาตุอน
ิ แขวน จากนั น นํ าชม เจดียไ์ จ้ท ี
โยหรือ พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก ้อนหินทอง อยู่
สูงจากระดับนํ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ
์ งค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั งอยูบ
่ นก ้อน
หินกลมๆ ทีตั งอยู่บ นยอดเขาอย่างหมินเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่ม ท
ี างตก เพราะพระ
เกศาธาตุศักดิสท
ิ ธิท ีบรรจุ อยูภ
่ ายในพระเจดียอ
์ งค์ยอ
่ มทําให ้หินก ้อนนีทรงตัวอยูไ
่ ด ้อย่างสมดุล
เรือ ยไป ตามคติก ารบูช าพระธาตุป ระจํ าปี เกิดของชาวล ้านนาพระธาตุอ น
ิ ทร์แขวนนี ให ้ถือ เป็ น
พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก ้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชือว่าถ ้าผู ้ใดได ้มานมัสการ
พระธาตุอน
ิ ทร์แขวนนีครบ3 ครั งผู ้นั นจะมีแต่ความสุขความเจริญพร ้อมทั งขอสิงใดก็จะได ้สมดัง
ปรารถนาทุก ประการท่านสามารถเตรีย มแผ่น ทองคําไปเพือ ปิ ดทององค์พ ระธาตุอ น
ิ ทร์
แขวน (เข้า ไปปิ ดทองได้เ ฉพาะสุภ าพบุรุษ ส่ว นสุภ าพสตรี สามารถอธิฐ าน และฝาก
สุภาพบุรษ
ุ เข้าไปปิ ดแทนได้) **หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าส ัมภาระขนาดเล็ก
สํา หร บ
ั 1 คืน เพือ นํ า ติด ต วั ขึน ไปบนพระธาตุอ น
ิ ทร์แ ขวน เนือ งจากอาจจะต้อ งจ้า ง
ลูกหาบแบกส ัมภาระซึงจะมีคา
่ ใช้จา
่ ยตามขนาดกระเป๋า เริมต้นที 1,000 จ๊าด ประมาณ
30 บาท) ท ังนีข ึนอยูก
่ ับความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารในโรงแรม
พ ักที KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, GOLDEN ROCK HOTEL หรือ
เทียบเท่า จากนั นท่านสามารถขึนไปนมัสการหรือนั งสมาธิท ีพระเจดียไ์ ด ้ตลอดทั งคืน แต่ประตู
เหล็กทีเปิ ดสําหรับสุภาพบุรษ
ุ จะเปิ ดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสือกันหนาวหรือกันลมหรือ
ผ ้าพันคอ เบาะรองนั งเนืองจากบริเวณพืนทีนันมีความเย็นมาก (ยกเว้น Golden Rock Hotel
จะขึนไปไหว้พระธาตุอน
ิ ทร์แขวนได้แค่รอบเดียว)
พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน-ว ัดพระไฝเลือนไจ้ทป
์ อลอ-พระนอนยิมหวาน-เจดียไ์ จ๊ป่ น
ุ
ตลาดสก๊อต-เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพท ันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช
์ เวดากอง
อรุณ สว ส
ั ดิย ามเช้า อิส ระตามอ ัธยาศ ย
ั สําหร ับผูท
้ ีต อ
้ งการใส่บาตรพระธาตุอน
ิ แขวน
กิจ กรรมนีไม่ได้บ ังค ับนะคะ สําหร ับอาหารทีจ ะใส่บาตรสามารถซือได้โดยจะมีรา้ นค้า
จําหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300–500 จ๊าต
ทําบุญตามอ ัธยาศ ัย
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นํ า ท่า นอํ า ลาทีพั ก ออกเดิน ทางกลั บ เปลีย นน ง
ั รถ ถึง คิม ปุน แค ้มป์ เปลีย นเป็ นรถโค ้ชปรั บ
อากาศ เดินทางสูก
่ รุงหงสาวดี นํ าท่านเข ้าชม ว ัดพระไฝเลือนไจ้ทป
์ อลอ (kyaikpawlaw) เป็ น
พระพุทธรูปทีมอ
ี ายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรือ งเล่ากันว่าเป็ นพระพุทธรูปทีลอยนํ ามาติดอยู่
ใกล ้ๆวัด จากนั นชาวพม่าได ้เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว ้ทีวัดแล ้วปิ ดทององค์พระทั งองค์
ต่อมาในตํ าแหน่ งทีห างคิวได ้มีจุดๆเหมือ นไฝเกิดขึน จะปิ ดทองกีค รั งก็ยังเกิดเป็ นจุดดํ าๆอยู่
ตลอด ทางวัดจึงไม่ได ้ปิ ดทองตรงทีตําแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองค์นี
กั น ว่า พระไฝเลือ นนมั ส การ พระพุ ท ธไสยาสน์ช เวตาเลีย ว (Shew
Thalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนทีท ีมพ
ี ุทธลักษณะที
สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึงเป็ นทีเคารพนับถือของชาว
พม่าทัวประเทศและเป็ นพระนอนทีงดงามทีสด
ุ ของ พม่า องค์พ ระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร
ถึงแม ้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ ้าทัตจีท ียา่ งกุ ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือม
พระบาท เป็ นลั ก ษณะที ไ ม่ เ หมือ นกั บ พระนอนของไทย แล้ว ให้ท ่า นอิส ระช้อ ปปิ งสิน ค้า
พืนเมือง อาทิเช่น ไม้เกะสล ัก, ผ้าถุง, โสร่ง ฯลฯ ตามอ ัธยาศ ัย จากนั นนํ าชม เจดียไ์ จ๊ป่ น
ุ
(Kyaik Pun Buddha) สร ้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั งโดยรอบทั ง 4ทิศ สูง 30
เมตร ประกอบด ้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ)
กับพระพุทธเจ ้าในอดีต สามพระองค์คอ
ื พระพุทธเจ ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร ้าง
ขึนโดยสตรีส ีพ ีน ้องทีมพ
ี ท
ุ ธศรัทธาสูงส่งและต่างให ้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว ้ชั วชีวต
ิ
ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รําลือกันว่าทําให ้พระพุทธรูปองค์นันเกิดรอยร ้าวขึนทันที
เทียง

 บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ!! กุง
้ เผาท่านละ 1 ต ัวใหญ่
จากนั นนํ าท่านช ้อปปิ ง ตลาดสก็อต ซึงเป็ นตลาดทีใหญ่ท ีสด
ุ ของพม่า มี
สิน ค า้ ของที ร ะลึก มากมาย อาทิ อั ญ มณี ทั บ ทิม ไพลิน หยก ไข่ มุ ก
เครือ งเงิน เครือ งหวาย งานฝี มือ เช่น ผ ้าปูโต๊ะ ผ ้าโสร่ง นํ าท่า นเดิน
ทางเข ้าสูเ่ มืองย่างกุ ้ง จากนั นนํ าท่านเดินทางกลับย่างกุ ้งนํ าท่านชม เจดีย ์
โบตาทาวน์ สร า้ งโดยทหารพั น นายเพื อ บรรจุ พ ระบรมธาตุท ี พ ระสงฆ์
อินเดีย 8รูป ได ้นํ ามาเมือ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดียแ
์ ห่งนีถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข ้า
กลางองค์จ งึ พบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอ ก
ี 2องค์ และพบพระพุทธรูป
ทอง เงิน สํ า ริด 700องค์ และจารึก ดิน เผาภาษาบาลี และตั ว หนั ง สือ พราหมณ์ อ น
ิ เดีย ทางใต ้
ต ้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท
์ ีประดับด ้วยกระเบืองสีสน
ั งดงาม และมีมม
ุ สําหรับฝึ กสมาธิหลาย
จุดในองค์พระเจดีย ์ ให ้ท่านขอพร น ัตโบโบยีหรือพระเทพท ันใจ เทพเจ ้าศักดิสท
ิ ธิของชาวพม่า
และชาวไทย วิธก
ี ารสักการะรูปปั นเทพทันใจ (นั ตโบโบยี)เพือขอสิงใดแล ้วสมตามความปราถนา
ก็ ให ้เอาดอกไม ้ ผลไม ้ โดยเฉพาะมะพร ้าวอ่อน กล ้วยหรือผลไม ้อื นๆมาสักการะ นั ตโบโบยี จะ
ชอบมาก จากนั นก็ให ้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได ้ (แต่แนะนํ าให ้เอาเงินบาทดีกว่า
เพราะเราเป็ นคนไทย)แล ้วเอาไปใส่มอ
ื ของนัตโบโบยีสก
ั 2 ใบ ไหว ้ขอพรแล ้วดึกกลับมา 1ใบ เอา
มาเก็ บ รั ก ษาไว ้จากนั นก็ เอาหน า้ ผากไปแตะกับ นิวชีของนั ต โบโบยีแ ค่นี ท่านก็ จ ะสมตามความ
ปรารถนาทีขอไว ้ จากนั นนํ าท่านข ้ามฝั งไปอีกฟากหนึงของถนน เพือสักการะ เทพกระซิบซึงมี
นามว่า “อะมาดอว์เ มีย ะ”ตามตํ านานกล่าวว่า นางเป็ นธิด าของพญานาค ที เกิด ศรั ท ธาในพุท ธ
ศาสนาอย่างแรงกล ้ารั ก ษาศีล ไม่ย อมกินเนื อ สัต ว์จ นเมือ สิน ชีว ต
ิ ไปกลายเป็ นนั ต ซึง ชาวพม่า
เคารพกราบไหว ้กันมานานแล ้วซึงการขอพรเทพกระซิบต ้องไปกระซิบเบาๆ ห ้ามคนอืนได ้ยิน ชาว
พม่านิยมขอพรจากเทพองค์นีกันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด ้วยนํ านม ข ้าวตอก ดอกไม ้
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เย็น

ว ันที 3
เช้า

เทียง

และผลไม ้ จากนั นนํ าท่านชมและนมัสการพระมหาเจดียช
์ เวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระ
เจดียท
์ องคํ าคู่บ ้านคู่เมือ งประเทศพม่าอายุกว่าสองพั นห ้าร ้อยกว่าปี เจดีย ท
์ องแห่งเมืองดากอง
หรือ ตะเกิง ชือเดิมของเมืองย่างกุ ้ง มหาเจดียท
์ ีใหญ่ท ีสด
ุ ในพม่าสถานทีแห่งนีม ี ลานอธิฐาน จุด
ทีบุเ รงนองมาขอพรก่อ นออกรบท่า นสามารถนํ า ดอกไม ้ธูป เทีย น ไปไหว ้ เพื อ ขอพรจากองค์
เจดียช
์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือเสริมสร ้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี รอบองค์เจดียย
์ ังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานทั งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให ้ไปสรงนํ าพระประจําวัน
เกิดตน จะเป็ นสิรม
ิ งคลแก่ชวี ต
ิ พระเจดียน
์ ีได ้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษั ตริยห
์ ลายรัชกาลองค์
เจดียห
์ อ
่ หุ ้มด ้วยแผ่นทองคําทั งหมดนํ าหนั กยีสบ
ิ สามตันภายในประดิษฐานเส ้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ ้าจํ านวนแปดเส ้นและเครืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจ ้าองค์ก่อนทั งสามพระองค์บน
ยอดประดับด ้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจํ านวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บ น
ยอดบริเ วณเจดีย ์จ ะได ้ชมความงามของวิห ารสีท ศ
ิ ซึง ทํ า เป็ นศาลาโถงครอบด ้วยหลั ง คาทรง
ปราสาทซ ้อนเป็ นชั นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชินทีรวมกันขึนเป็ นส่วนหนึงของพุทธเจดีย ์
ล ้วนมีตํานานและภูมห
ิ ลังความเป็ นมาทั งสินชมระฆังใบใหญ่ท ีอังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิด
พลัดตกแม่นําย่างกุ ้งเสียก่อนอังกฤษกู ้เท่าไหร่ก็ไม่ข ึนภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู ้ขึนมาแขวนไว ้ที
เดิมได ้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ ึงชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิสท
ิ ธิให ้ตีระฆัง 3ครั ง
แล ้วอธิษฐานขออะไรก็จะได ้ดังต ้องการ ชมแสงของอัญมณีท ีประดับบนยอดฉั ตรโดยจุดชมแต่ละ
จุดท่านจะได ้เห็นแสงสีตา่ งกันออกไปเช่นสีเหลือง, สีนําเงิน, สีส ้ม, สีแดง
เป็ นต ้น นํ าท่านร่วมบูชา แม่ยักษ์ ทีเชือกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัด
กรรมหรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเข ้าได ้ที ละคน และ
พระสุรย
ิ ันจันทรา ขอพรเรืองธุรกิจ
ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร
พ ักที SULE SHANGRI-LA YANGON HOTEL หรือเทียบเท่า

ย่างกุง้ -พระนอนตาหวาน-ว ัดงาท ัตจี-ว ัดบารมี-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั นสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาท ัตยี
(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูป
นอนทีมค
ี วามยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึงเป็ นพระทีมค
ี วามพระทีมค
ี วามสวย
ทีสด
ุ มีขนตาทีงดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการว ัดงาท ัตจี Nga
Htat Gyi Pagoda วัดนีมพ
ี ระพุธรูปองค์ใหญ่มค
ี วามสูงประมาณตึกห ้า
ขั น ทรงเครืองกษั ตริย ์ เป็ นพระทีสวยแปลกดูอลังการ
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร พิเศษ!!

เป็ดปักกิง+สล ัดกุง้ ม ังกร
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17.50 น.
19.20 น.

จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดบารมี ให ้สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ ้า
ทีเชือว่ายังมีชวี ต
ิ อยูจ
่ ริง ด ้วยองค์พระเกศาธาตุนีเมือนํ ามาวางบนมือ จะ
สามารถเคลือนไหวได ้อีกทั งวัดนียังได ้ชือว่าเป็ นทีเก็บองค์พระบรม
สารีรก
ิ ธาตุไว ้มากทีสด
ุ ด ้วยไม่วา่ จะเป็ นของพระโมคาลา พระสารีบต
ุ ร และ
องค์พระอรหันต์ตา่ ง ๆ พร้อมร ับพระธาตุเพือนํากล ับไปบูชาเพือความ
เป็นสิรม
ิ งคลฟรี!!
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมงิ กาลาดง
ออกเดินทางจากกรุง ย่างกุ ้ง กลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน Myanmar National Airline
เทียวบินที UB017 (ใช ้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชัวโมง)
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ

รายการท่องเทียวนีอาจเปลียนแปลง หรือสล ับส ับเปลียนก ันได้ตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินจ
ิ
ของห ัวหน้าท ัวร์และผูป
้ ระสานงานท้องถินในคร ังน ัน ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นสําค ัญ
และขึนอยูก
่ ับสภาพการณ์ปจ
ั จุบ ัน
อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็ก
พ ักเดียวเพิม
11-13 ส.ค.61
13,900
13,900
3,000
อ ัตรานีรวม
 ค่าตัวเครืองบิน ไป-กลับ ชั นประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุ ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Myanmar
National Airline (UB)
 ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนํ าเทียวตามรายการ
 ค่าทีพ ักระด ับ 4 ดาว 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
(โรงแรมทีพระธาตุอน
ิ ทร์แขวนมีแค่ ระด ับ 3 ดาว Local เท่าน ัน)
 ค่าระวางนํ าหนัก 30 กิโลกรัม
 ค่ากระเช ้าขึนพระธาตุอน
ิ แขวน
 ค่ารถขึน-ลงพระธาตุอน
ิ แขวน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครืองดืมทีระบุไว ้ในรายการ
 อัตราค่าเข ้าชมสถานทีท ีระบุไว ้ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท ี เสียชีวต
ิ เนืองจากอุบัตเิ หตุ จะคุ ้มครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ ้มครอง ผู ้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีท ีผู ้เอาประกันภัย
อายุตํากว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ ้มครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั งนีข ึนอยูก
่ ับเงือนไข
ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู ้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิในการคุ ้มครอง)
วงเงิน คุ ม
้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จ ะต้อ งระบุ ใ นใบร บ
ั รองแพทย์ว่า **อาหารเป็ นพิษ
เท่าน ัน**)
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อ ัตรานีไม่รวม









ภาษีมล
ู ค่าเพิม 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจา่ ย 3%
ค่าอาหารและเครืองดืมทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินบ
ิ าร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช ้จ่ายส่วนตัวทีไม่ระบุไว ้ในรายการ
ทิปม ัคคุเทศก์ท อ
้ งถิน, พน ก
ั งานข ับรถ, พน ก
ั งานโรงแรม, ร้านอาหาร,ห วั หน้าท วั ร์จ ากเมืองไทย
600 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (มากหรือน้อยขึนอยูก
่ ับความพอใจของลูกค้าเป็นสําค ัญ)
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช ้จ่ายอืน ทีไม่ได ้ระบุไว ้ในโปรแกรม
ค่าทําวีซา่ ในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสําหรับผู ้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครืองดืมทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมนํ าม ันและภาษีสนามบิน ในกรณีท ีสายการบินมีการปร ับขึนราคา

เงือนไขการสํารองทีน ง
ั
 กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินม ัดจํา 5,000 บาท พร ้อม
กับเตรียมเอกสารส่งให ้เรียบร ้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล ้ว
 การชําระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 15 ว ัน ท่านควร
จัดเตรียมค่าทัวร์ให ้เรียบร ้อยก่อนกําหนด เนืองจากทางบริษัทต ้องสํารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าที พัก
และตัวเครืองบิน มิฉะนั นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
 หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกใน
การเดินทางท่องเทียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได ้ เนืองจากเป็ นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงินทั งหมด (แต่สามารถเปลียนชือผู ้เดินทางได ้
15ว ัน ก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ







บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท ีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสย
ั จนไม่อาจ
แก ้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท ีสญ
ู หาย สูญเสียหรือได ้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน ้าทัวร์ และเหตุสด
ุ วิสย
ั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ การใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงินในทุกกรณี
เมือท่านได ้ชําระเงินมัดจํ าหรือทั งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้เพือ ความเหมาะสม ทั งนีทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท ีท่านถูกปฏิเสธเข ้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข ้าเมืองประเทศไทย
และพม่า
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สําหรับ ผู ้โดยสาร ทีไม่ได ้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด ้าว ผู ้โดยสารต ้องรับผิดชอบเรือง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจ ้งเข ้าแจ ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที ด่าน
ตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข ้าและออกจากประเทศ
ขอสงวนสิทธิ จํานวนผูเ้ ดินทาง 10 ท่านขึนไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผูเ้ ดินทางตํ ากว่า
8 ท่าน ทางบริษท
ั ฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่ม ห
ี ัวหน้าท ัวร์จากเมืองไทยไปก ับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์
ท้องถิน ทีพูด ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คอยร ับทีสนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอด
การเดิน ทางทีป ระเทศพม่า เป็ นอย่า งดี แต่ถ า
้ ตํ า กว่า 8 ท่า น ทางบริษ ท
ั ของสงวนสิท ธิไ ม่อ อก
เดินทางในกรุป
๊ น ัน แต่จะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 5 ว ัน ในกรณีน ีบริษท
ั ฯ ยินดีคน
ื เงินให้ท ังหมด
หรือจ ัดหาคณะท ัวร์อ ืนให้ถา้ ต้องการ

สําค ัญทีสด
ุ !!
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา ** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรด
สอบถาม **ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงิน
คาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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