วันแรก
04.30น.
07.35 น.
หมายเหตุ
08.25 น.

เทีย่ ง

กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์ -พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้ มป์ -พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
 (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประตู 6
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน SL 200
เนื่องจากตั๋วเครื่ องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ประบบRandomไม่ สามารถล็อกทีน่ ั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกันและ
ไม่ สามารถเลือกช่ วงทีน่ ั่งบนเครื่ องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค
่ ่างจาก
(Bago)ซึ่ งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยงิ่ ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยูห
เมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 22ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว **
หลังอาหารนาท่านเข้าชมพระธาตุที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นา
ท่ า นนมัส การ ยอดเจดี ย ์หั ก ซึ่ งชาว
มอญและชาวพม่าเชื่ อกันว่าเป็ นจุดที่
ศักดิ์ สิ ทธิ์ มาก ซึ่ งเจดี ยน์ ้ ี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชของไทย เคยมา
สั ก การะ เจดี ย ์ อ งค์ น้ ี เป็ นศิ ล ปะที่
ผสมผสานระหว่ า งศิ ล ปะพม่ า และ
ศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระ
เจดี ยส์ ู ง377 ฟุตสู งกว่า พระเจดี ยช์ เว
ด า ก อง 5 1 ฟุ ต มี จุ ด อธิ ษ ฐ า น ที่
ศักดิ์สิทธิ์อยูต่ รงบริ เวณยอดฉัตร ที่ตก
ลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่

จากนั้น

บ่ าย

จากนั้น

มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยังคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์สิ ทธ์โดยแท้ ท่ านจะได้ นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปคา้ กับยอดของเจดีย์องค์ ทหี่ ักลงมา
เพื่อเป็ นสิ ริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคา้ จุนชีวติ ให้ เจริญรุ่งเรื องยิง่ ขึน้ ไป
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผงึ้ (KanbawzaThardi Palace)ซึ่งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์
เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิ ษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นที่ประทับของ
พระเจ้าบุเรงนองท่านผูท้ ี่ได้รับคาสรรเสริ ญว่าเป็ น ผูช้ นะสิ บทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุ พรรณกัลยา และ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่ง
นี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิง
จากพงศาวดาร

เดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ โท แห่ งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ขา้ มผ่านชมแม่ น้าสะโตงสถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่า
ไล่ตามซึ่ งนาทัพโดยสุ รกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของ
พม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ขา้ ศึกข้าม
ตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุ
รกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพกลับกรุ งหงสาวดี พระแสงปื นที่
ใช้ยงิ สุ รกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ
อันเป็ นเครื่ องราชูปโภคยังปรากฏอยูจ่ นถึงทุกวันนี้
เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์ แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิม้ ปูนแค้ มป์ ซึ่ งเป็ นจุดสาหรับทาการ
เปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกล้ อ(เป็ นรถประจาเส้ นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุ อินทร์ แขวนได้ )ใช้เวลา
เดินทางจากคิมปูนแค้มป์ ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่ โมง
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
หมายเหตุ : ในกรณีพกั โรงแรมGolden Rock Hotelจะขึน้ อินแขวนได้ แค่ ครั้งเดียวค่ะ

คา่

เชิญทุกท่ านพักผ่ อนตามอัธยาศัยนาท่านชม เจดีย์ไจ้ ทโี ยหรื อพระธาตุอนิ ทร์ แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden
่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สู งเพียง 5.5 เมตรตั้งอยู่
Rock)แปลว่า ก้อนหิ นทอง อยูส
บนก้อนหิ นกลมๆ ที่ต้ งั อยูบ่ นยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทาให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างสมดุลเรื่ อยไป ตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณี
บนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ3 ครั้งผูน้ ้ นั จะมีแต่ความสุ ขความเจริ ญ
พร้อมทั้งขอสิ่ งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ
ท่ านสามารถเตรียมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน (เข้ าไปปิ ดทองได้ เฉพาะสุ ภาพบุรุษ ส่ วน
สุ ภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้ าไปปิ ดแทนได้ **สาหรับจุดไหว้ พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่ น
ทองคาเปลวราคาเริ่มต้ น 2,000 จ๊ าต/ชุด**
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอด
ทั้งคืนแต่ประตูเหล็กทีเ่ ปิ ดสาหรับสุ ภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาวหรื อกันลมหรื อผ้าห่ม
ผ้าพันคอเบาะรองนัง่ เนื่องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมาก

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิ แขวน สร้ างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่ องเทีย่ วทีข่ นึ้ ไปกราบนมัสการ
พระธาตุอนิ แขวน โรงแรมไม่ ได้ หรูหราเหมือนเมืองย่ างกุ้งและมีโรงแรมจากัด แต่ ได้ เรื่ องความสะดวกจากการ
เดินทาง บางโรงแรมมีเป็ นห้ องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่ สามารถเลือกหรื อรีเควสโรงแรมได้
วันที่สอง

พระธาตุอนิ ทร์ แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊ คะวาย-เจดีย์ไจ้ ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-ย่ างกุ้ง
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใส่ บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บงั คับนะคะ สาหรับอาหารที่จะใส่
บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจาหน่ายราคาอาหารเริ่ มต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าตดอกไม้ธูปเทียนเริ่ มต้นชุดละ
2,000จ๊าต
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับ เปลีย่ นนั่งรถบรรทุกหกล้อถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่ กรุ งหงสาวดี
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์ กว่ า 1,000 รู ป ที่วัดไจ้ คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ น
จานวนมากท่ านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทีว่ ดั แห่ งนีไ้ ด้
น า ช ม เ จ ดี ย์ ไ จ๊ ปุ่ น (Kyaik Pun
Buddha)ส ร้ า ง ใ น ปี 1 4 7 6 มี
พระพุทธรู ปปางประทับนั่งโดยรอบ
ทั้ง 4ทิ ศ สู ง 30 เมตร ประกอบด้ว ย
องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัม
พุ ท ธเจ้า (ผิ น พระพัก ตร์ ไ ปทางทิ ศ
เหนื อ ) กับพระพุทธเจ้าในอดี ต สาม
พระองค์คือพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ
(ทิ ศ ตะวัน ตก )เล่ า กัน ว่ า สร้ า งขึ้ น โดย
สตรี สี่ พี่ น้ อ งที่ มี พุ ท ธศรั ท ธาสู ง ส่ ง
และต่ า งให้ สั ต ย์ส าบานว่ า จะรั ก ษา
พรหมจรรย์ไว้ชวั่ ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าทาให้พระพุทธรู ปองค์น้ นั เกิดรอยร้าวขึ้นทันที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1 ตัว **
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่ที่มีพุทธ
ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ นพระนอน
ที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สู ง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ยา่ งกุง้ แต่ก็
งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท เป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย

06.30 น.
07.30 น.
จากนั้น
จากนั้น

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้น
เย็น

สักการะพระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรื อ พระนอนตาหวานพระพุทธรู ปนอนที่มีความ
ยาว 55ฟุต สู ง 16ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
นาท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda)พระเจดี ยท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุด
ในพม่าสถานทีแ่ ห่ งนีม้ ี ลานอธิฐาน จุดทีบ่ ุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่ านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อ
ขอพรจากองค์ เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้ างบารมีและสิ รมงคลนอกจากนีร้ อบองค์ เจดีย์ยังมีพระ
ประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงน้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริ
มงคลแก่ ชีวิต พระเจดี ยน์ ้ ี ได้รับการบูรณะและต่อเติ มโดยกษัตริ ยห์ ลายรั ชกาลองค์เ จดี ยห์ ่ อหุ ้มด้วยแผ่น ทองคา
ทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฐะ
บริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจานวนมากและยัง
มีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริ เวณเจดี ยจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่ งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วย
หลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ น
มีตานานและภูมิหลังความเป็ นมาทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิ ดพลัดตกแม่น้ าย่างกุง้
เสี ยก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ข้ ึนภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความ
สามัคคีซ่ ึงชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่ ต้องการชมแสงของอัญ
มณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไป

วันเกิด
สั ตว์ สัญลักษณ์

คำ่
จากนั้น

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสื อ

อังคาร
สิ งห์

พุธ
ช้ างมีงา

พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ช้ างไม่ มีงา หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้ น

เสาร์
พญานาค

คาไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิ งกุตตะเรมะโนลัมเมสั ตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุ วรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงั โกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยงั กัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ที่แปลว่ าชัยชนะและความสาเร็จ ***
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร **สลัดกุ้งมังกร+เป็ ดปักกิง่
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั **โโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว SUMMIT HOTEL พักหรูระดับ 4*

วันที่สาม

ย่ างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์ -เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊ อต-วัดพระหินอ่ อน-กรุงเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านขอพร นัตโบโบยีหรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสั กการะรู ปปั้นเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่ งใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรื อ
ผลไม้ อื่นๆมาสั กการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่ าบาทหรื อจ๊ าดก็ได้ (แต่ แนะนาให้ เอา
เงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิว้ ชี้ของนัตโบโบยี แค่ นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ นาท่ านข้ าม
ฝั่งไปอีกฟากหนึ่ งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่ งมีนามว่า“อะมาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิ ดา
ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต
ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่ า
นิยมขอพรจากเทพองค์ นีก้ นั มากเช่ นกันการบูชาเทพกระซิบบูชาด้ วยนา้ นม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

เทีย่ ง
จากนั้น

20.45 น.
22.45 น.

จากนั้น นาท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน (BogyokeAung San)หรื อ ตลาดสก๊ อต(Scot Market)เป็ นตลาด
เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกัน
หลายหลัง สิ นค้าที่จาหน่ ายในตลาดแห่ งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า
ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แป้งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้อสิ้นค้ าหรื ออัญมณีที่
มีราคาสู งควรขอใบเสร็จรับเงินด้ วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้ องแสดงให้ ศุลกากรตรวจ)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดพระหินอ่ อน (Marble Buddha) ซึ่ งเป็ นวัดที่มีพระพุทธรู ปหยกขาว (White jade Buddha) สร้างจาก
หิ นหยกก้อนใหญ่นามาจากเมืองมัณฑะเลย์มีพระประวัติและมีรอยพระพุทธบาทจาลอง นาท่านชมความน่ารักแสน
รู ้ของ ช้างเผือก ที่มีลกั ษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตาราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบนั
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เทีย่ วบินที่
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
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** รายการขึน้ พระธาตุอนิ แขวนทางผู้จดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการสลับวันขึน้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ แจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่ วงหน้ า เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่ องเทีย่ วเดินทางขึน้ เป็ นจานวนมาก และด้ วยโรงแรมมีจานวนจากัด ทาให้ ห้องพัก
ไม่ เพียงพอต่ อการรองรับนักท่ องเที่ยว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จดั จะสลับขึน้ เป็ นวันทีส่ องแทน ค่ ะ **
********************************************

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่ า ย่ างกุ้ง อินแขวน บินไทยไลอ้ อนแอร์
SUMMIT HOTEL พักหรู ระดับ 4*
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

23 พ.ค.62

25 พ.ค.62

24+1

24 พ.ค.62

26 พ.ค.62

34+1

14 มิ.ย.62

16 มิ.ย.62

34+1

21 มิ.ย.62

23 มิ.ย.62

34+1

28 มิ.ย.62

30 มิ.ย.62

34+1

05 ก.ค.62

07 ก.ค.62

34+1

12 ก.ค.62

14 ก.ค.62

34+1

19 ก.ค.62

21 ก.ค.62

34+1

26 ก.ค.62

28 ก.ค.62

34+1

02 ส.ค.62

04 ส.ค.62

34+1

09 ส.ค.62

11 ส.ค.62

34+1

16 ส.ค.62

18 ส.ค.62

34+1

23 ส.ค.62

25 ส.ค.62

34+1

30 ส.ค.62

01 ก.ย.62

34+1

06 ก.ย.62

08 ก.ย.62

34+1

13 ก.ย.62

15 ก.ย.62

34+1

20 ก.ย.62

22 ก.ย.62

34+1

27 ก.ย.62

29 ก.ย.62

34+1

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดีย่ ว

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
10,900
10,900
9,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
9,900
10,900
9,900
10,900

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
10,500
10,500
9,900
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
9,900
10,500
9,900
10,500

9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

อัตราค่ าบริการรวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่ อนไขประกันกำรเดินทำง ค่ ำประกันอุบัติเหตุและค่ ำรั กษำพยำบำล คุ้มครองเฉพำะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ ำงกำร
เดินทำง ไม่ คุ้มครองถึงกำรสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทำง
✓ ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่ านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
กำรจองทัวร์ :
• กรุณำจองทัวร์ ล่วงหน้ ำ ก่อนกำรเดินทำง พร้ อมชำระมัดจำ 5,000 บำท ส่ วนที่เหลือชำระทันทีก่อนกำรเดินทำงไม่ น้อยกว่ ำ
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ ำท่ ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกำลกรุณำชำระก่อนเดินทำง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
• ยกเลิกกำรเดินทำงก่ อนกำรเดินทำง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ำมัดจำให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกำล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์กำรคืนเงินมัดจำโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
• ยกเลิกกำรเดินทำง 15 - 30 วัน ก่อนกำรเดินทำง หักค่ ำทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกภำยใน 14 วัน ก่อนกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์กำรคืนเงินค่ ำทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สำมำรถเดิ น ทำงได้ ซึ่ ง จะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จำกโรงพยำบำลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทำกำรเลื่ อน
กำรเดินทำงของท่ ำนไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยที่ไม่ สำมำรถยกเลิกหรื อเลื่อนกำรเดินทำงได้ ตำมควำม
เป็ นจริง
• ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ ำเพียง 7 วันทำกำร ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเก็บค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมด กรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลทำให้ คณะเดินทำงไม่ ครบตำม
จำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่ ำนขึน้ ไป) เนื่ องจำกเกิดควำมเสี ยหำยต่ อทำงบริษัทฯ และผู้เดินทำงอื่นที่เดินทำงในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนำไปชำระค่ ำเสี ยหำยต่ ำง ๆ ที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ ำน
• คณะผู้เดินทำงจำนวน 10 ท่ ำนขึน้ ไป จึงออกเดินทำง ในกรณีที่มีผู้เดินทำงไม่ ถึง 10 ท่ ำน ไม่ มีหัวหน้ ำทัวร์ ไทยร่ วมเดินทำง
ไปด้ วยโดยทำงบริษัทจะแจ้ งให้ ท่ำนทรำบล่วงหน้ ำ 10 วันก่อนกำรเดินทำง
• กรณีที่ท่ำนต้ องออกตั๋วภำยใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำที่ทุกครั้งก่อนทำกำรออกตั๋ว
เนื่ องจำกสำยกำรบินอำจมีกำรปรั บเปลี่ย นไฟล์ ทบิน หรื อเวลำบิน โดยไม่ ได้ แจ้ ง ให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ ทำงบริ ษัทฯ จะไม่
รั บผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ ำท่ ำนออกตั๋วภำยในโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบและหำกไฟล์ ทบินมีกำรปรั บเปลี่ยนเวลำบินเพรำะถือว่ ำ
ท่ ำนยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ำว
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทำงรำชกำร (เล่ มน้ำเงิน) เดินทำงเพื่อกำรท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หำกท่ ำนถูกปฏิเสธในกำรเข้ ำ – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ ำทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้

➢ เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
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 าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หำกพำสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ ำปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอำยุกต็ ำม อำจทำให้ ท่ำน
โดนปฎิเสธกำรเข้ ำและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ ำตัดขำกรรไกรที่ทำให้ ใบหน้ ำเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่ ำนต้ องทำพำสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทำกำรจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีควำม” ทีไ่ ม่ อนุญำติให้ ท่ำนเดินทำงออกนอกประเทศได้ โปรดทำกำรตรวจสอบก่อนกำรจองทัวร์ ว่ำท่ ำนสำมำรถ
เดินทำงออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ ำไม่ สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งเป็ นสิ่งทีอ่ ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ ำนจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ ำสำมำรถเดินทำงออกนอกประเทศได้ รวมถึงรำยละเอียด
อำยุครรภ์ ทชี่ ัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัทฯ ทำงบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

