บริ ษทั ฟอลโล่วม์ ีฮอลิเดย์ จำกัด
Follow Me Holiday Co.,Ltd.
License no. 11/09492

มห ัศจรรย์ Myanmar 3 ว ัน 2 คืน
ย่างกุ ้ง หงสาวดี สเิ รียม อินทร์แขวน
ั การะ 3 บูชาสถาน
สก
By Air Asia
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วันแรก
04.30 น.
07.15 น.

กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊ คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์ -พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้ มป์ -พระธาตุอนิ ทร์
แขวน(รวมรถขึน้ พระธาตุ)
 (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาท์ เตอร์ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน FD 251

08.00 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)จากนั้น เดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค(Bago)ซึ่ง
ในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยงิ่ ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ ่างจากเมืองย่างกุง้
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.

จากนั้น

นาท่านตักบาตรพระสงฆ์ กว่า 1,000 รูป ที่วดั ไจ้ คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ น
จานวนมากท่ านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่ งนีไ้ ด้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว **

เที่ยง
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หลังอาหาร

จากนั้น

นาท่านเข้าชมพระธาตุที่ต้งั อยูใ่ จกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

นาท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียน์ ้ ี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญ
ได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ู ง377 ฟุต สู งกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยูต่ รงบริ เวณ
ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและ
ไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิ ทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิน้ ดา
ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี โบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่ านจะได้
นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปคา้ กับยอดของเจดีย์องค์ทหี่ ักลงมาเพื่อเป็ นสิ ริมงคลซึ่ง
เปรียบเหมือนดัง่ คา้ จุนชีวติ ให้ เจริญรุ่งเรื องยิง่ ขึน้ ไป
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ ผงึ้ (KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์
เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่ งนี้เป็ นที่ประทับของ
พระเจ้าบุเรงนองท่านผูท้ ี่ได้รับคาสรรเสริ ญว่าเป็ น ผูช้ นะสิ บทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุ พรรณกัลยา และ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่ง
นี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่
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บ่ าย

จากนั้น

นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ โท แห่ งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ขา้ มผ่านชมแม่ น้าสะโตง
สถานที่สาคัญ ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูก
ทหารพม่าไล่ตามซึ่งนาทัพโดยสุ รกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากอง
หน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยป้ องกันมิให้
ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบ
ยิงถูกสุ รกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพกลับกรุ งหงสาวดี พระ
แสงปื นที่ใช้ยงิ สุ รกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็ นพระแสง
อัษฎาวุธอันเป็ นเครื่ องราชูปโภคยังปรากฏอยูจ่ นถึงทุกวันนี้
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์ แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชั่ ว โมง ก็ จ ะถึ ง คิ้ ม ปู น แค้ มป์ ซึ่ งเป็ นจุ ด ส าหรั บ ท าการ
เปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกล้อ(เป็ นรถประจาเส้ นทาง
ชนิดเดียวที่จะสามารถขึน้ พระธาตุอนิ ทร์ แขวนได้ )ใช้เวลา
เดินทางจากคิมปูนแค้มป์ ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่ โมง
พิเศษสุ ด!! นาท่ านนั่งกระเช้ าไฟฟ้ า ขึ้นสู่ สถานีพระธาตุใช้ เวลา
ประมาณ 10 นาที ให้ ท่านได้ สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึน้ ชมพระธาตุอนิ แขวน
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้ าปิ ดหรื อมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่ สามารถขึน้ ได้ ทางบริ ษัทฯจะเปลี่ยนเป็ นขึน้
รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทุกกรณี**
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
หมายเหตุ : ในกรณีพกั โรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้ อินแขวนได้ แค่ครั้งเดียวค่ะ เชิญทุกท่ านพักผ่อนตาม
อัธยาศัยนาท่านชม เจดีย์ไจ้ ทีโยหรื อพระธาตุอนิ ทร์ แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง
อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สู งเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบ่ นก้อนหินกลมๆ ที่ต้งั อยูบ่ น
ยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระเจดีย ์
องค์ยอ่ มทาให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างสมดุลเรื่ อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระ
ธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ด
ได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ3 ครั้งผูน้ ้ นั จะมีแต่ความสุ ขความเจริ ญพร้อมทั้งขอสิ่ งใดก็จะได้สมดัง่
ปรารถนาทุกประการท่ านสามารถเตรียมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอนิ ทร์ แขวน (เข้ าไปปิ ดทองได้
เฉพาะสุ ภาพบุรุษ ส่ วนสุ ภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ **สาหรับจุดไหว้พระธาตุ
ด้ านบนจะมีบริการแผ่นทองคาเปลวราคาเริ่มต้ น 2,000 จ๊ าต/ชุด**
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คา่

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้
ตลอดทั้งคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุ ภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาวหรื อกันลม
หรื อผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนัง่ เนื่องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมาก

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิ แขวน สร้ างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่ องเที่ยวที่ขนึ้ ไปกราบนมัสการพระ
ธาตุอนิ แขวน โรงแรมไม่ ได้ หรูหราเหมือนเมืองย่ างกุ้งและมีโรงแรมจากัด แต่ ได้ เรื่ องความสะดวกจากการเดินทาง บาง
โรงแรมมีเป็ นห้ องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่ สามารถเลือกหรื อรีเควสโรงแรมได้
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วันที่สอง

พระธาตุอนิ ทร์ แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใส่ บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ ไม่ได้บงั คับนะคะ
สาหรับอาหารที่จะใส่ บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจาหน่ายราคาอาหารเริ่ มต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าต
ดอกไม้ธูปเทียนเริ่ มต้นชุดละ2,000จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อาลาที่พกั ออกเดินทางกลับ เปลีย่ นนั่งรถถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ กรุ งหงสาวดี
นาชมเจดีย์ไจ๊ ปุ่น(Kyaik Pun Buddha)สร้ างในปี 1476
มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4ทิศ สู ง 30 เมตร
ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
(ผิ น พระพัก ตร์ ไ ปทางทิ ศ เหนื อ ) กับ พระพุ ท ธเจ้า ในอดี ต
สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)
เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรี สี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสู งส่ ง
และต่างให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั่ ชี วิต
ต่ อ มา 1 ใน 4 สาวหนี ไ ปแต่ ง งาน ร่ าลื อ กัน ว่ า ท าให้
พระพุทธรู ปองค์น้ นั เกิดรอยร้าวขึ้นทันที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว **
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่ที่มีพทุ ธ
ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ นพระนอน
ที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สู ง 16 เมตรถึงแม้จะไม่
ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ยา่ งกุง้ แต่กง็ ามกว่าโดยพระบาท
จะวางเหลื่อมพระบาท เป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ เมืองย่างกุ้ง
สักการะพระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยีหรื อพระนอน
ตาหวานนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว
55ฟุต สู ง 16 ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
นาท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่า
อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดใน

06.30 น.
07.30 น.
จากนั้น

เที่ยง
บ่ าย

จากนั้น

เย็น
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พม่าสถานที่แห่ งนีม้ ี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบท่ านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพร
จากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้ างบารมีและสิ รมงคลนอกจากนีร้ อบองค์เจดีย์ยงั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐาน
ทั้งแปดทิศรวม 8องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงน้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวิต พระเจดียน์ ้ ีได้รับการบูรณะและ
ต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยีส่ ิ บสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญ
มณี ต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่ งทาเป็ นศาลาโถง
ครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของพุทธเจดียล์ ว้ นมี
ตานานและภูมิหลังความเป็ นมาทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุง้ เสี ยก่อนอังกฤษกู้
เท่าไหร่ ก็ไม่ข้ ึนภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความสามัคคีซ่ ึ งชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆัง
ศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่ ต้องการชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะ
ได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไปเช่นสี เหลือง, สี น้ าเงิน, สี ส้ม, สี แดงเป็ นต้น
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จากนั้น

นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั **โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5*

19.00น.

 บริการอาหารค่าณ ห้ องอาหารโรงแรม เต็มอิม่ กับเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติซีฟู๊ดอาหารทะเลสดเติมไม่ อ้นั
เชิญท่ านอิม่ อร่ อยกับอาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติไม่ จากัดเวลาและพักผ่อนตามอัธยาศัย
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วันที่สาม

ย่ างกุ้ง-สิ เรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์ -เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองสิ เรียม(Thanlyin) ซึ่งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 45กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิ เรี ยม ชมความสวยงาม
แปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ จนมาสิ้ นสุ ดเมื่อปี พ.ศ. 2156 ร่ วมสมัยพระ
เจ้าทรงธรรมกรุ งศรี อยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากกาแพงสไตล์ ลูซิตา เนียนบาโรกตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อ
กับแม่น้ าอิระวดี นาท่านนัง่ เรื อ ชม พระเจดีย์เยเล
พญา (KyaikHwawWunPagoda)พระปางมาร
วิชยั อันงดงามบนเกาะกลางน้ าอายุนบั พันปี เป็ นที่
สักการะของชาวสิ เรี ยม เกาะนี้ ไม่ว่าน้ าจะขึ้นสัก
เท่าไหร่ ก็ไม่มีวนั น้ าท่วมได้ ที่บริ เวณท่าเทียบเรื อ
บนเกาะ น าท่ า นไหว้ สักการะเพื่ อขอพรพระจก
บาตรหรื อพระอุปคุปที่เป็ นที่นับถื อของชาวพม่ า
สามารถซื้ ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่ นับ
ร้ อยๆ ตั ว ที่ ว่ า ยวนเวี ย นให้ เ ห็ น ครี บ หลั ง ที่ โ ผล่
เหนือผิวนา้ จากนั้น นาท่ านเดินทางกลับย่างกุ้ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร**
นาท่านขอพร นัตโบโบยีหรื อพระเทพทันใจ เทพ
เจ้า ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของชาวพม่ า และชาวไทยวิ ธี ก าร
สั กการะรู ปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่ งใด
แล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรื อผลไม้ อื่นๆมา
สั กการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอา
เงินจะเป็ นดอลล่าบาทหรื อจ๊ าด ก็ได้ (แต่ แนะนาให้
เอาเงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไป
ใส่ มื อ ของนั ต โบโบยี สั ก 2ใบ ไหว้ ข อพรแล้ ว ดึ ก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรั กษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่ นี้ท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้นนาท่ านข้ ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่ งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิ บซึ่ งมีนามว่า“อะมาดอว์
เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกิน

เที่ยง
จากนั้น
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เนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้ องไป
กระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นีก้ นั มากเช่ นกันการบูชาเทพกระซิบบูชาด้ วยนา้ นม
ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จากนั้น นาท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน(BogyokeAung San)หรื อ ตลาดสก๊ อต
(Scot Market)เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้ างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ น
ลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลัง สิ นค้าที่จาหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะผสม
ระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แป้งทานาคา เป็ นต้น (หาก
ซื้อสิ้นค้าหรื ออัญมณีที่มีราคาสู งควรขอใบเสร็จรับเงินด้ วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้ องแสดงให้ ศุลกากรตรวจ)
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
19.25 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชียเที่ยวบินที่ FD 258
21.15 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
หมายเหตุ: สาหรับเดือน พ.ย.62 - มี.ค.63 ทางสายการบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาขากลับเป็ น ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมิง
กาลาดงเวลา 21.40น. และจะถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 23.30 น.

**รายการขึน้ พระธาตุอนิ แขวนทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิ์ในการสลับวันขึน้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ แจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า
เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่ องเที่ยวเดินทางขึน้ เป็ นจานวนมาก และด้ วยโรงแรมมีจานวนจากัด ทาให้ ห้องพักไม่ เพียงพอต่ อการ
รองรับนักท่ องเที่ยว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลับขึน้ เป็ นวันที่สองแทน **

หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตง้ั แต่ 12-21 เมษายน 2563

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ ดปักกิ่ง+กุง้ มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิ ดให้บริการค่ะ
พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง จะปิ ดให้บริการ
โดยทางผูจ้ ดั ทัวร์จะเปลี่ยนเป็ นร้านอาหารอืน่ และสถานที่เที่ยวอืน่ ที่เปิ ดให้แทนค่ะ
………………………………………………………………
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่ า ย่ างกุ้ง สิ เรียม อินแขวน บินไทยแอร์ เอเชีย
เริ่มเดินทาง

10 ม.ค. 63
17 ม.ค. 63
24 ม.ค. 63
31 ม.ค. 63
07 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
28 ก.พ. 63
06 มี.ค.63
13 มี.ค.63
20 มี.ค.63
27 มี.ค.63
04 เม.ย.63
10 เม.ย.63
11 เม.ย.63
13 เม.ย.63
24 เม.ย.63

PARK ROYAL HOTEL YANGON 5*
กลับจากเดินทาง จานวน
ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง

12 ม.ค. 63
19 ม.ค. 63
26 ม.ค. 63
02 ก.พ. 63
09 ก.พ. 63
16 ก.พ. 63
01 มี.ค.63
08 มี.ค.63
15 มี.ค.63
22 มี.ค.63
29 มี.ค.63
06 เม.ย.63
12 เม.ย.63
13 เม.ย.63
15 เม.ย.63
26 เม.ย.63
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พักเดี่ยว

30+1

12,900

12,500

11,900

3,000

30+1

12,900

12,500

11,900

3,000

30+1

12,900

12,500

11,900

3,000

30+1

12,900

12,500

11,900

3,000

30+1

12,900

12,500

11,900

3,000

30+1

13,900

13,500

12,900

3,000

30+1

11,900

11,500

10,900

3,000

30+1

11,900

11,500

10,900

3,000

30+1

12,900

12,500

11,900

3,000

30+1

11,900

11,500

10,900

3,000

30+1

12,900

12,500

11,900

3,000

30+1

13,900

13,500

12,900

3,000

30+1

13,900

13,500

12,900

3,000

30+1

14,900

14,500

13,900

3,000

30+1

14,900

14,500

13,900

3,000

30+1

12,900

12,500

11,900

3,000
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อัตราค่าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดีย่ ว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ คุ้มครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ใน
รายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่บังคับทิปค่ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่ านละ 1,000 บาท **
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เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดิน ทางได้ ซึ่ ง จะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรื อ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ย นไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ ง ให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษัทฯ จะไม่
รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่ านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่ านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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