รหัสทัวร DKC1900499
ทัวรพมา ยางกุง หงสาวดี 2วัน 1 คืน (FD)
พระราชวังบุเรงนอง เจดียชเวมอดอร พระมหาเจดียชเวดากอง พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว
พระเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดียโบตาทาวน ช็อปปﻤงตลาดสกอต

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
05.00

07.30
08.15

เที่ยง

ทาอากาศยานดอนเมือง –พระเจดียชเวมอดอว(พระธาตุมุเตา) – พระราชวังบุเรง
นอง – พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว – เจดียชเวดากอง

พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเตอร 1-2 สาย
การบินแอรเอเชีย ประตู 2-3
โดยสายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
ออกเดินทางสู เมืองยางกุง ประเทศพมา โดยสายการบิน Air Asia
(FD) เที่ยวบินที่ FD251

เดินทางถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง (เวลาพมาชากวาประเทศไทย 3นาที)
ผานพิธีการตรวจคนเขา เมือง และดานศุลกากรเรียบรอย และรับกระเปา
นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่
เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400 ป อยูหางจาก
เมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45
ชม. นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดีเพื่อสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียนี้เปน
สัญลักษณแหงความรุงโรจนแหงหงสาวดี และนับเปน 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา
คนไทยนิยมเรียกวา “พระธาตุมุเตา”ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่ง
ครั้งกอนเปนสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ในสมัย
โบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย และ
เมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหง
สาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคนี้ ยังเคยผานการพังทลายจาก
แผนดินไหวครั้งใหญมาแลวถึง 4 ครั้ง ทําใหปลียอดของเจดียองคนี้หักพังลงมา แต
ดวยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตอเจดียองคนี้ จึงไดทําการสรางเจดียชเวมอดอวขึ้นมา
ใหมในปพ.ศ.2497 ดวยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรางสูง 70 ฟุต) นับเปน
เจดียที่สูงที่สุดในพมา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) (พิเศษ เมนูกุงแมนํ้าเผา ทานละ 1
ตัว)
นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace)

ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจา
บุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระ
นางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อ
ตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแต
รองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมา
ใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร นําทานเดินทางไปนมัสการสักการะ พระพุทธ
ไสยาสนชเวตาเลียว เปนที่เคารพนับถือของชาวพมา มีความยาว 60 เมตร สูง 17
เมตร สรางขึ้นโดยพระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธ
ลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของ
ไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดทีส
่ วยงาม เมื่อครั้งกอน
พระพุธรูปองคนี้ถูกปลอยใหทรุดโทรมจนกลายเปนเพียงกองอิฐทามกลางปารก
จนถึงป พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสรางทางรถไฟสายพมา จึงไดพบพระนอนองคนี้
จากนั้นในป พ.ศ. 2491 หลังพมาไดรับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณใหม โดยทาสี
และปดทองใหม จนกลายเปนพระพุทธรูปที่สวยงามในปจจุบัน จากนั้นนําทานชม
และนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคํา
คูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป เจดียทองแหงเมืองดากอง
หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา สถานที่แหงนี้มี
ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไป
ไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริ
มงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8
องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต
พระเจดียนี้ไดรับการบูรณะและตอเติมโดยกษัตริยหลายรัชกาลองคเจดียหอหุมดวย
แผนทองคําทั้งหมดนํ้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเสนพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจาองคกอนทั้งสาม
พระองคบนยอดประดับดวยเพชรพลอยและอัญมณีตางๆ จํานวนมาก และยังมี
เพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดียจะไดชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่ง
ทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท ซอนเปนชั้นๆงานศิลปะและ
สถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุทธเจดียลวนมีตํานานและภูมิ
หลังความเปนมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิดพลัดตก

คํ่า

แมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมขึ้นภายหลังชาวพมา ชวยกันกูขึ้นมาแขวน
ไวที่เดิมได จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีซึ่งชาวพมาถือวาเปนระฆัง
ศักดิ์สิทธิ์ ใหตีระฆัง 3 ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการชมแสงของอัญ
มณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน
สีเหลือง, สีนํ้าเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก SEDONA HOTEL หรือระดับเทียบเทา
วันที่ 2
เชา

เจดียโบตาทาวน – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี –
ตลาดสกอต

รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม
(3)
จากนั้นนําทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่
พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูก
ระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองค จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2 องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700 องค และจารึกดิน
เผาภาษาบาลีและตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดีย
ที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระ
เจดีย จากนั้นนําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวพมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปﻤนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลว
สมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือ
ผลไมอื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท
หรือจาด ก็ได (แตแนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย) แลวเอาไปใส
มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไว จากนั้นนําทานขามฝﻤงไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพ
กระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววานางเปนธิดาของพญานาค
ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิต
ไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ
ตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิยมขอพรจากเทพองคนี้กันมาก

เที่ยง

เชนกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
มังกร)

(พิเศษ เมนูเปนปกกิ่ง + สลัดกุง

นําทุกทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีความพระที่มีความ
สวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นนําทานเที่ยว
ชม ตลาดโบโจก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอต (Scot
้ โดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปน
Market) เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึน
อาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายใน
ตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมา
ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา
เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง
เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ) หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะปดทุกวันจันทน
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง

21.40

ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD258

23.30

ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

หมายเหตุ
รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมืองสายการบิน,
การจราจร และวันหยุดชวงเทศกาล เปนตน ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับลูกคาเปนสําคัญ
อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง
30 Apr - 01 May
2019

ผูใหญ

เด็ก(เสริมเตียง)

6,999 6,999

เด็ก(ไมเสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

6,999

4,599 3,000

14 - 15 May 2019

6,999 6,999

6,999

4,599 3,000

11 - 12 Jun 2019

6,999 6,999

6,999

4,599 3,000

16 - 17 Jul 2019

6,999 6,999

6,999

4,599 3,000

17 - 18 Sep 2019

6,999 6,999

6,999

4,599 3,000

08 - 09 Oct 2019 6,999 6,999

6,999

4,599 3,000

22 - 23 Oct 2019 6,999 6,999

6,999

4,599 3,000

29 - 30 Oct 2019 6,999 6,999

6,999

4,599 3,000

หมายเหตุ
สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงค
ตองการนั่งแถวหนาและนั่งติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเปนตั๋วกรุประบบ
Random ไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขสายการ
บิน
* ในกรณีตองการล็อกที่นั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เที่ยว
* ตองการล็อคที่นั่งแถวหนา Hot Seat
- แถวที่ 1

คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน

- แถวที่ 2-5 คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน
- แถวที่ 6-8 คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน
** กรุณาแจงพนักงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ

ราคาทัวรรวม
1.คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ
(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2.คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
4.คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
5.คารถรับ–สง และนําเที่ยวตามรายการ
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7.นํ้าหนักกระเปาสัมภาระสายการบิน แอรเอเชีย ขาไปทานละ 20 กก. ขากลับทานละ 20 กก
8.คาไกดทองถิ่นนําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง
– การชดเชยอุบัติเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000บาท
– คารักษาพยาบาลตออุบัติเหตุไมเกิน 500,000 บาท(เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัท
ไดทําไว )
ราคาทัวรไมรวม
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง,
รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอ
หัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป ตอ 1 ทาน
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ตองการใบกํากับภาษี)
4.คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)
พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงิน
ฝากประเภทออมทรัพย 6)รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจง
เขา–ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
6.คาธรรมเนียมวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว (ลูกคาตองเปนผูชําระดวยตนเอง)

เงื่อนไขการจองและการใหบริการ
1.ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 3,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด
2.สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวน
สิทธิใ์ นการบอกยกเลิกการเดินทาง
3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหนาที่ฝายขาย
พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
การยกเลิกและคืนคาทัวร
เนื่องจากเปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถ
ยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและใน
ตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงด
การใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรอง
คาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน(ผูใหญ)โดย
บริษัทฯจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
3.หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงค
เดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความลาชา
จากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดย
บริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา)
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆแลว ตามที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
8.บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกคาที่มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

