รห ัสโปรแกรม : 9315 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB)

วันแรก

07.30 น.

กรุ งเทพ - ย่ างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี - เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ เทพ
กระซิบ) เจดีย์กาบาเอ - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
(-/L/D)
พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน4
้ ประตู5 เคาน์ เตอร์ K สาย
การบิน Myanmar National Airline (UB) โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การ ต้ อนรับ และ อานวยความ
สะดวกการเดินทางแก่ท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

10.20 น.
11.00 น.
เที่ยง

ออกเดินทางสูก่ รุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB020 (บริการอาหารว่างบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่ างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบ ร้ อย (เวลา
ท้ องถิ่นที่พม่ าช้ ากว่ าไทยครึ่งชั่วโมง)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (HOT POT SHABU)

นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตจี หรื อ พระนอนตาหวาน นมัสการพระ พุทธรูปนอน มีความ
ยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึง่ เป็ นพระนอนที่มีความสวยที่สดุ มีขนตา ที่งดงาม พระบาทมี ภาพมงคล 108
ประการ และพระบาทซ้ อนกัน ซึง่ แตกต่างกับ ศิลปะของไทย จากนันน
้ าท่าน สักการะ เจดีย์โบตาทาวน์
สร้ างโดยทหารพันนาย เพื่อ บรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้ นามาประดิษฐานเมื่อ 2,000ปี
ก่อน ในปี 2466 เดจดีย์แห่งนี ้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตร เข้ ากลางองค์ และพบพระพุทธรูป ทอง เงิน
สาริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้ นแบบภาษาพม่า
ภายในเจดีย์ประดับด้ วยกระเบื ้องสีสนั งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุด ในองค์พระเจดีย์

จากนันน
้ าท่านขอพร นั ตโบโบยี หรื อ พระเทพทันใจ เทพเจ้ าศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพม่า และ ชาวไทย วิธี
สัก การะรู ป ปั น้ เทพทัน ใจ (นัต โบโบยี ) เพื่ อ ขอสิ่ ง ใดแล้ ว สมตามความปราถนา ก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้

โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่อน กล้ วย หรื อผลไม้ อื่นๆ มาสักการะนัตโบโบยี จะชอบ มาก จากนัน้ ก็ให้ เอาเงินจะ
เป็ นดอลล่า บาท หรื อจ๊ าต ก็ได้ (แต่แนะนาให้ เอาเงินบาทดีกว่า เพราะเราเป็ นคนไทย) แล้ วเอาไปใส่มื อ
ของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนันก็
้ เอาหน้ าผากไปแตะกับ
นิ ้วชี ้ของนัตโบโบยี แค่นี ้ท่านก็จะ สมตาม ความปราถนาที่ขอไว้ จากนันน
้ าท่านข้ ามฝั่ งไปอีกฟากหนึ่ง ของ
ถนนเพื่ อ สักการะ เทพกระซิ บ ซึ่ง มี น ามว่า อะมาดอร์ เมี๊ ย ะ ตามต านานหล่า วว่า นางเป็ น ธิ ด าของ
พญานาค ที่ เกิ ดศรัท ธา ในพุทธศาสนา อย่างแรงกล้ า รักษาศี ล ไม่ยอมกิ น เนื อ้ สัต ว์ จนเมื่ อสิ น้ ชี วิต ไป
กลายเป็ นนัต ซึง่ ชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กันมานานแล้ ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ าม
คนอื่ นได้ ยิน ชาวพม่านิ ยมขอพร จากเทพองค์นีก้ ันมากเช่านกัน การบูช าเทพกระซิ บ บูช าด้ วย นา้ นม
ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

หลังจากนันน
้ าท่านร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ ้นเทินบนศีรษะที่ เจดีย์กาบาเอ เป็ นเจดีย์ ทรงกลมสูง
34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือ พระโมคคัลลาน และ พระสารี บตุ ร และเป็ นที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณ เจดีย์ยงั มีห้องประชุมใหญ่ บรรจุคน
กว่า 10,000 คน สร้ างเป็ นลักษณะคล้ ายถ ้าเรี ยกว่า “มหาปาสาณคูหา” ปาสาณ แปลว่า “หิน” เจดีย์ แห่งนี ้
สร้ างระหว่างปี พ.ศ.2493-2499 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรี คนแรกของพม่า สาหรับ เป็ นสถานที่สงั คายนาพระ
ไตรภิฎกครัง้ ที่ 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 และเพื่ออุทิศเป็ น กุศลเพื่อให้ เกิดความสันติสขุ แด่มวลมนุษย์ ตาม
ความ หมายของชื่อ เจดีย์กาบาเอ ซึง่ แปลว่า สันติภาพโลก ทังนี
้ ้มีคาร่ าลือว่าอูนุ สร้ างเจดีย์แห่งนี ้ ตาม
บัญชาการของ ชีปะขาว ที่แสดงปาฏิหาร และขอร้ องให้ อนู ุ ทานุบารุงพระพุทธศาสนา (ช่วงเวลาใน การเข้ า
ร่วมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

จากนันน
้ าท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคาคูบ่ ้ านคูเ่ มือง ประเทศ พม่า อายุมา
กว่าสองพันห้ าร้ อยกว่าปี ตังอยู
้ บ่ ริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมือง ย่างกุ้ง เชื่อกันว่า เป็ นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้ าจานวน 8 เส้ น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชิ ้นบน
ยอดฉัตรมีเพชร เม็ดใหญ่อยู่ 72 กะรัต และทับทิม 2,317 เม็ด โดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้ เห็นแสงสี
ต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็ นต้ นซึง่ มีทงชาวพม่
ั้
า และชาว ต่างชาติมากมายที่พา
กันมาเที่ยวชม และ นมัสการทังกลางวั
้
น และกลางคืนอย่าง ไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคาที่ใช้ ใน
การ ก่อสร้ างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์ แห่งนี ้มีจานวนมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยูท่ ี่ธนาคาร ชาติองั กฤษเสีย
อีก และนับเป็ น มหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก (สถานที่สาคัญ ของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
คือ ลานอธิฐาน จุดที่บเุ รงนองมาขอพร ก่อนออกรบ ท่านสามารถ นาดอกไม้ ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจาก
องค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิฐานทังแปดทิ
้
ศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงน ้าพระประจา วัน
เกิดตนเอง จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)

คาไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรั ตนะ ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ
ตันตัง ธาตุโย ธัสสะตะ ทุตยิ ัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย ธัสสะติ ตติยัง กัสสปั ง พุทธจี

วะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ
ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

19.00 น.

ที่พัก

วันที่สอง

เช้ า
08.00 น.

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ เป็ ดปั กกิ่ง สลัดกุ้งมังกร)

TRYP BY WYNDHAM / IBIS SYTLE / GRAND UNITED หรือระดับเทียบเท่ า

เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รู ป - วัดไจ๊ คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์ ( พระธาตุมุเตา) - พระธาตุอนิ แขวน
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ เมืองหงสาวดี หรื อคนมอญเรี ยกว่า เมืองพะโค ซึง่ ในอดีต เป็ นเมือง
หลวง ที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ า่ งจากเมืองย่าง
กุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. จากนันน
้ าชม
พระราชวังบุเรงนอง และบัลลังก์ผึ ้ง ซึง่ เพิ่มเริ่มขุดค้ น และ บูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จาก

ซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้ สนั นิษฐาน ได้ ว่าโบราณสถานแห่งนี ้ เป็ นที่ประทับ ของพระ
เจ้ าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้ รับคาสรรเสริญ ว่าเป็ น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพ รรณ
กัลยา และ สมเด็จพระนเรศ วรมหาราช ครัง้ ต้ องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้ องเสีย กรุงศรี อยุธยาให้ แก่
พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี ้ได้ เหลือ

เพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้ างจาลอง พระราชวัง และตาหนักต่างๆ ขึ ้นมาใหม่
โดยอ้ างอิงจากพงศาวดาร หลังจากนันน
้ าท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป วัดไจ้ คะวาย
สถานที่ที่มีพระภิกษุ และสามเณร ไปศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ท่านสามารถนาสมุด
ปากกา ดินสอไปบริจาค ที่วดั แห่งนี ้ได้

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ ย่ าง)

จากนัน้ นาท่านเข้ าชมพระธาตุที่ตงอยู
ั ้ ใ่ จกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดีย์เก่าแก่คบู่ ้ านคูเ่ มือง และเป็ น 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ของพม่า พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตา ภายใน บรรจุพระ
เกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้ า นาท่านนมัสการยอดเจดีย์หกั ซึง่ ชาวมอญ และชาวพม่าเชื่อกัน ว่าเป็ นจุดที่
ศักดิส์ ิทธิ์มาก ซึง่ เจดีย์นี ้ สมเด็จพระนเรศวร มหาราชของไทย เคยมาสักการะพระเจดีย์ มีความสูง 377 ฟุต
สูงกว่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจดุ อธิษฐานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์อยู่ตรงบริ เวณ ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี
พ.ศ 2473 ด้ วยน ้า หนักที่ มหาศาลตกลงมายังพื ้นล่าง แต่ยอดฉัตรกลับยังคง สภาพเดิม และไม่แตก
กระจาย ออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิส์ ิทธิ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี ้ยังเป็ น สถานที่ ที่พระเจ้ าหงสา ลิ ้น
ดา ใช้ เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณ เพื่อทดสอบ ความกล้ าหาญ ก่อนขึ ้น
ครองราชย์ ท่านจะได้ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส์ ิทธิ์ และสามารถนาธูปไปค ้ากับ ยอดของเจดีย์ องค์
ที่หกั ลงมา เพื่อเป็ นสิริมงคล ซึง่ เปรี ยมเมือนดัง่ ค ้าจุนชีวิตให้ เจริญรุ่งเรื อง ยิ่งขึ ้นไป จากนันน
้ าท่านเดินทาง
ต่อสู่ เมืองไจ้ โท แห่งรัฐมอญ ระหว่าทางท่านจะได้ พบกับ สะพานเหล็ก ที่ข้ามผ่าน แม่ นา้ สะโตง สถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึง่ ในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระ นเรศวร กาลังรวบรวมคนไทย กลับอโยธยา ได้ ถกู
ทหารพม่าไล่ตาม ซึง่ นาทัพโดย สุรกรรมา เป็ นกองหน้ า พระมหาอุปราชาเป็ น กองหลวง ยกติดตามกองทัพ
ไทยมา กองหน้ า ของพม่า ตามมาทันที่ริมแม่น ้าสะโตง ในขณะที่ฝ่ายไทย ได้ ข้ามแม่น ้าไปแล้ ว พระองค์ได้
คอย ป้องกัน มิให้ ข้าศึกข้ ามตามมาได้ ได้ มีการปะทะกัน ที่ริมฝั่งแม่น ้าสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรง ใช้
พระแสง เป็ นดาบชุดยาวเก้ าคืบ ยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพั หน้ าพม่าเสียชีวิตบนคอช้ าง กองทัพของพม่า เห็น
ขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื น ที่ใช้ ยิงสุรกรรมาตาย บนคอช้ างนี ้ ได้ นามปรากฎต่อมา

ว่า “พระแสงปื นต้ นข้ ามแม่น ้าสะโตง” นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่ องราชูปโภค ยังปรากฎอยูจ่ นถึง
ทุกวันนี ้

จากนันจากนั
้
นน
้ าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินแขวน ใช้ เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้น
แคมป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้ องถิ่น เป็ นรถบรรทุกหกล้ อ ( เป็ นรถประจาเส้ นทางชนิดเดียว ที่เราจะ
สามารถขึ ้นพระธาตุอินแขวนได้ ) หมายเหตุ กรุณาเตรี ยมกระเป๋ า สัมภาระขนาดเล็ก 1 คืน เพื่อนาติดตัวขึ ้น
ไปบนพระธาตุอินทร์ แขวน เนื่องจากอาจจะต้ องจ้ างลูกหาบแบกสัมภาระ ซึง่ จะมีคา่ ใช้ จา่ ยตามขนาด
กระเป๋ า เริ่มต้ นที่ 1,500 จ๊ าด ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่ กับความต้ องการของลูกค้ าในการใช้ บริ การ
ที่พัก
MOUNTAIN TOP / KHAITO / YOEYOELAY หรือระดับเทียบเท่ า
นาท่านชม เจดีย์ไจ้ ทีโย หรื อ พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลว่า ก้ อนหินทอง อยูส่ งู จาก
ระดับน ้าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็ นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตังอยู
้ ่บนก้ อนหินกลมๆ ที่ตงั ้ อยู่
บนยอดเขาอย่างหมิ่นแหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิส์ ิทธ์ ที่บรรจุอยู่
ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทาให้ หินก้ อนนี ้ทรงตัวอยูไ่ ด้ อย่าง สมดุลเรื่ อยไป ตามคติการบูชา พระธาตุ
ประจาปี เกิดของชาวล้ านนา พระธาตุอินแขวนนี ้ให้ ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุ แก้ วจุฬา
มณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่า ถ้ าผู้ใดได้ มานมัสการพระธาตุอินแขวนนี ้ครบ 3 ครัง้ ผู้นนจะมี
ั ้ แต่ ความสุข
ความเจริญ พร้ อมทัง้ ขอสิ่งใดก็จะได้ สมดัง่ ปราถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรี ยมแผ่นทองคา ไปเพื่อปิ ด
ทอง องค์พระธาตุอินแขวน ( เข้ าไปปิ ดทองได้ เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสภาพสตรี สามารถอธิฐาน ปละฝาก
สุภาพบุรุษเข้ าไปปิ ดแทนได้ )

19.00 น.
 บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ท่านสามารถขึ ้นไปนมัสการ หรื อนัง่ สมาธิที่พระเจดีย์ได้ ตลอดทังคื
้ น แต่ประตูเหล็กที่เปิ ด สาหรับสุภาพบุรุษ
จะเปิ ดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรี ยมเสื ้อกันหนาว หรื อกันลม หรื อผ้ าห่ม ผ้ าพันคอม เบาะรองนัง่ เนื่องจาก
บนเขามีอณ
ุ หภูมิต่า และอากาศเย็น

วันที่สาม

พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ ป๋ นุ - ช้ อปปิ ้ งตลาดส
ก็อต - วัดบารมี
(B/L/-)

05.00 น.
06.30 น.
07.30 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้ า ท่ านสามารถขึน้ ไปใส่ บาตรพระธาตุอินแขวนได้
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านอาลาที่พักออกเดินทางกลับ โดยรถท้ องถิ่น ถึงคินปู้นแคมป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ ช
ปรับอากาศ

พร้ อมนาท่านเดินทางสู่ กรุงหงสาวดี นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอน
ที่มีพทุ ธลักษณะที่สวยงาม ในแบบของมอญในปี พ.ศ.2524 ซึง่ เป็ นที่เคารพของชาวพม่าทัว่ ประเทศ
และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สดุ ของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 18 เมตร โดยพระบาทวางเหลื่อม
ซึง่ จะเป็ นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย

จากนันน
้ าชม เจดียไจ๊ ปนุ่ หรื อ พระพุทธรูป 4 ทิศ สร้ างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบทัง้ 4
ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้ วย องค์สมเด็จพระสมณโคด มสัมมาสัมพุทธเจ้ า (ผินพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ)
พระพุทธเจ้ าในอดีต สามพระองค์ คือ พระพุทธเจ้ ามหา กัสสปะ (ทิศตะวันตก) KyaitKhwai Temple เล่ากัน
ว่า สร้ างขึ ้นโดย สตรี สี่พี่น้องที่มีพทุ ธศรัทธาสูงส่ง และต่างให้ สตั ย์สาบาน ว่าจะรักษาพรหมจรรย์ ไว้ ชวั่ ชีวิต
ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าทาใหพระพุทธรูปองค์ นันเกิ
้ ดรอยร้ าว ขึ ้นมาทันที
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ ย่ าง)
นาท่านช้ อปปิ ง้ ตลากโบโจ๊ ก อองซาน หรื อ ตลาดสก็อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้ างขึ ้นโดยชาวส
ก็อต ในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกัน หลายหลัง สินค้ าที่จาหน่ายใน
ตลาด แห่งนี ้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศลิ ปะผลมระหว่างมอญ กับพม่า ภาพวาด งานแกะสลัก
จากไม้ อัญมณี หยก ผ้ าทอ เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป แป้งทานาคา เป็ นต้ น ได้ เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ วัด
บารมี สักการะพระเกศาของ พระพุทธเจ้ า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยูจ่ ริงด้ ว ยองค์พระเกศาธาตุนี ้เมื่อนามาวางจะ
สามารถ เคลื่อนไหวได้ อีกทังวั
้ ดนี ้ยังได้ ชื่อว่าเป็ นที่ เก็บองค์พระบรมสารี ริกธาตุไว้ มากที่สดุ ด้ วย ไม่วา่ จะ
เป็ นของพระโมคาลา พระสารี บตุ ร และองค์พระอรหันต์ตา่ งๆ (รับพระธาตุเพิ่มความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต
ก่อนเดินทางกลับ)
18.00 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar National Airline เที่ยวบินที่ UB017 (บริการ
อาหารว่างบนเครื่ องบิน)
19.30 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสัวสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม

 ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ 

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1

ห้ องละ 2 - 3 ท่ าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พัก
เดี่ยว

17 - 19 พฤศจิกายน 2561

9,997

9,997

9,997

3,500

23 -25 พฤศจิกายน 2561

9,997

9,997

9,997

3,500

24 - 26 พฤศจิกายน 2561

9,997

9,997

9,997

3,500

07 - 09 ธันวาคม 2561

10,997

10,997

10,997

3,500

08 - 10 ธันวาคม 2561

10,997

10,997

10,997

3,500

14 -16 ธันวาคม 2561

9,997

9,997

9,997

3,500

15 - 17 ธันวาคม 2561

9,997

9,997

9,997

3,500

21 - 23 ธันวาคม 2561

9,997

9,997

9,997

3,500

22 - 24 ธันวาคม 2561

9,997

9,997

9,997

3,500

29 - 31 ธันวาคม 2561

11,997

11,997

11,997

3,500

30 - 01 มกราคม 2562

11,997

11,997

11,997

3,500

31 - 02 มกราคม 2562

11,997

11,997

11,997

3,500

กาหนดการเดินทาง

โปรแกรมท่ องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ ของนักท่ องเที่ยว เป็ น
สาคัญ ในกรณีท่ ลี ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครั ง้
มิฉะนัน้ ทาง บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้
………………………………………................อัตรานีร้ วม………………………………….…………………
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุ้ป ) กรุงเทพ – ย่างกุ้ง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
 รวมค่ารถขึ ้นอินทร์ แขวน
ค่ารถบัสนาเที่ยว พร้ อมมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)
ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต
…………………….....................................อัตรานีไ้ ม่ รวม…………………………………….…………….
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น ้าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่ าวีซ่าพม่ า กรณีชาวต่างชาติ เก็บค่า VISA 2,500 บาท (พาสปอร์ ตไทยได้ รับการยกเว้ นวีซ่า)
 ค่ าทิปสินนา้ ใจ คนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,200 บาท (ไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่
ความพึงพอใจฃองลูกค้ า)
**ขณะนี ้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่ง จะมีผลบังคับ
ใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 11 สิงหาคม 2558 ทังนี
้ ้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าเข้ าออก ปกติอีกทางทัวร์
จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มอีกท่ านละ 2,100 บาท**
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้ บริการ……………………………………………
1. ชาระเต็มจานวน ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจองภายในวัน ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเก็บค่าทัวร์
เต็มจานวน
หากไม่ชาระตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นงั่ ให้ ลกู ค้ าท่านอื่นที่รออยู่
หากชาระไม่ครบตามจานวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัตโิ ดยไม่มีเงื่อนไข

เมื่อท่านชาระเงินไม่ว่าจะทังหมดหรื
้
อบางส่วน ทางบริ ษั ทฯถือว่าท่านได้ ยอมรับเงื่อนไขและข้ อตกลงต่างๆที่
ได้ ระบุไว้ ทงหมดนี
ั้
้แล้ ว

2. เงื่อนไขยกเลิกการจอง :
เนื่องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน
ขอคืนเงินได้ ทุกกรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังกรุ
้ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทาง
ออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
**********วันทาการ จันทร์ อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์ -ศุกร์ ไม่นบั เสาร์ -************
2.3 สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทังหมด
้
3. กรณี ผ้ ูเดินทางไม่ถึง 20 ท่ าน ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการออกเดินทางโดยไม่ มี หัวหน้ าทัวร์ จ ากเมื องไทย
4. กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะพิจารณา
เลื่ อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้ นี ท้ ่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตั๋ว
เครื่ องบิน ค่าห้ อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้ จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
5. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านันจึ
้ งไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลง การ
เดินทางใดๆทังสิ
้ ้น กรณียกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้
หรื อ
บางส่วนให้ กบั ท่าน
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือ
ว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่บริษัทฯ
ระบุในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆ

……………………………………………..………หมายเหตุ………………………………………………………
1. บริ ษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอก เหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การ
สูญหาย ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่ อนรายการท่ องเที่ ยวจะสิ น้ สุดลง ทางบริ ษั ทฯ จะถื อว่าท่ านสละสิ ทธิ์ แ ละจะไม่ รับผิ ด ชอบ
ค่าบริการที่ทา่ นได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสาร เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6. ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การ
จากสายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มี สิทธิ์ ในการให้ คาสัญ ญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริ ษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนาม โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถาน ที่อื่นๆมาให้ โดย
ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
*********************************************************************************************

