รหัสทัวร B2B1900904
ทัวรพมา สะพานบุญ หนุนนํา ยางกุง หงสา สิเรียม
พระธาตุอินทรแขวน 3 วัน 2 คืน (DD)
เจดียชเวดากอง เจดียชเวมอดอร พระธาตุอินทรแขวน
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคํา ที่ เจดียโบตาทาวน
ไหวพระขอพรทําธุระกิจทางการคา ณ เจดียกลางนํ้าเยเลพญา
แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผานพิธีปลุกเสก

ว ันที 1 กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุง้ -หงสาวดี-ว ัดไจ้คะ
วาย–เจดียช
์ เวมอร์ดอร์-พระราชว ังบุเรงนอง-พระธาตุ
อินทร์แขวน
ว ันที 2 พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตา
เลียว–เจดียไ์ จ๊ป่ ุน–ย่างกุง้ - พระนอนตาหวาน-เจดียช
์ เว
ดากอง
ว ันที 3 เมืองสิเรียม (เจดียก
์ ลางนํา) – ย่างกุง้ - เจดีย ์
้ ปปิ งตลาดสก๊อต – ว ัดพระ
โบตะทาวน์ (เทพท ันใจ) ชอ
หินอ่อน – ชา้ งเผือก กรุงเทพฯ

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 24-26 / 28-30 เม.ย.62

11,900.-

วันที่ 29 เม.ย.62 – 01พ.ค.62

11,900.-

วันที่ 10-12 พ.ค.62

11,900.-

วันที่ 24-26 พ.ค.62

10,900.-

วันที่ 03-05 พ.ค.62

11,900.-

วันที่ 17-19 พ.ค.62

13,900.-

วันที่ 31พ.ค.-02มิ.ย.62

10,900.-

วันที่ 07-09 / 14-16 / 15-17 / 21-23 มิ.ย.62

10,900.-

วันที่ 28-30 /29 มิ.ย.62-01 ก.ค.62

11,900.-

วันที่ 05-07/ 06-08/ 12-14/ 13-15 ก.ค.62

11,900.-

วันที่ 26-28 ก.ค.62

13,900.-

วันที่ 27-29 ก.ค.62

14,900.-

วันที่ 02-04/ 03-05 /17-19/ 23-25/24-26 ส.ค.62

11,900.-

วันที่ 09-11 ส.ค.62

14,900.-

วันที่ 30ส.ค.-01ก.ย.62 / 31ส.ค.62-02ก.ย.62

11,900.-

ราคายังไมรวมคาทิปไกด + คนขับรถทานละ 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

เสนทางการเดินทาง
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ยางกุง-หงสาวดี-วัดไจ
1
คะวาย–เจดียชเวมอรดอร-พระราชวังบุเรง
นอง-พระธาตุอินทรแขวน
พระธาตุอินทรแขวน–หงสาวดี-พระนอนช
2
เวตาเลียว–เจดียไจปุน–ยางกุง- พระนอน
ตาหวาน-เจดียชเวดากอง
เมืองสิเรียม (เจดียกลางนํ้า) – ยางกุง - เจดีย
3
โบตะทาวน (เทพทันใจ) ชอปปﻥงตลาดสกอต –
วัดพระหินออน – ชางเผือก กรุงเทพฯ

เชา
✈

กลางวัน

คํ่า

โรงแรมที่พัก
KYAIK HTO
HOTEL หรือ YOE
YOE LAY HOTEL
หรือเทียบเท่า

BEST WESTERN
GREENHILL
HOTEL
หรือเทียบเท่า

✈

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
04.00 น.

กรุงเทพฯ ดอนเมือง–ยางกุง-หงสาวดี-วัดไจคะวาย–เจดียชเวมอร
ดอร-พระราชวังบุเรงนอง– พระธาตุอินทรแขวน
พรอมกัน ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศชั้น 3 เคานเตอร สายการบินนกแอร โดยมีเจาหนาทีค
่ อยให
การตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุก
ทาน

06.30 น.

ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม
มีอาหารบนเครื่อง)

07.35 น.

เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น มิ งกาลาดง กรุงย างกุ ง ผ านพิ ธีก ารตรวจคนเข า
เมืองเปนที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทย
ครึ่งชั่วโมง)
นําทานเดินทางสูเมืองหงสาวดี นําทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป
ที่ วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปฎก
เปนจํานวนมากทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงนี้
ได

จากนั้นนําทานสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียนี้เปนสัญลักษณแหง
ความรุงโรจนแหงหงสาวดี และนับเปน 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา คน
ไทยนิ ย มเรี ย กว า “พระธาตุ มุ เ ตา” ภายในบรรจุ พ ระเกศาธาตุ ข อง
พระพุทธเจา ซึ่งครั้งกอนเปนสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กอนออกศึก
ของบูรพกษัตริย ในสมัยโบราณกาล ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา
รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อครัง้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
พระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดียองคนี้ ยังเคยผานการพังทลายจากแผนดินไหวครั้งใหญมาแลว
ถึง 4 ครั้ง ทําใหปลียอดของเจดียองคนี้หักพังลงมา แตดวยความศรัทธา
ที่ชาวเมืองมีตอเจดียองคนี้ จึงไดทําการสรางเจดียชเวมอดอวขึ้นมาใหม
กลางวัน

ในปพ.ศ.2497 ดวยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สรางสูง 70 ฟุต)
นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไหวที่มุมหนึ่ง
ขององคเจดี ย เพื่อให พุทธศาสนิ ก ชนได กราบไหว บู ชาควบคูไปกับ เจดี ย
องคปจจุบัน ทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถ
นําธูปไปคํ้ากับ ยอดของเจดียองคที่หักลงมาเพื่อเปนสิริมงคล ซึ่งเปรียบ
เหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุงแมนํ้ายาง ทานละ 1 ตัว)
จากนั้นนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 เพื่อใช
เปนศูนยกลางทางการปกครองและใชออกวาราชการ ป พ.ศ. 2142 ใน
สมัยพระเจานันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเปนที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาวและถูกจับเปนตัวประกัน มี
การคนพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝงอยูในดิน รัฐบาลพมาจึงไดทําการขุด
คนและสรางพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่ง
พระตํ า หนั ก ที่ ป ระทั บ บรรทมสี ท องเหลื อ งอร า มที่ ดู โดดเด น ชวนมองใน
รูป แบบสถาปต ยกรรมพมา และทองพระโรงที่ใชออกวาการก็ดูโดดเด น
ดวยสถาปตยกรรมพมาสีทองเหลืองอรามทั้งภายนอกและภายใน

คํ่า

จากนั้ น นํ า ท านออกเดิ น ทางสู คิ ม ปู น แค ม ป (เชิ ง เขาไจ ก โท) ใช เวลา

เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวางทางทานจะเห็นแมนํ้าสะโตง ซึ่งเปน
แมนํ้าที่มีความสัมพันธกับพระนเรศวรมหาราช พระองคสามารถยิงพระ
แสงปนขามนํ้าที่กวางใหญนี้ไปตองแมทัพพมา จนไดรับชัยชนะ จากนั้นนํา
ทานเปลี่ยนรถเปนรถบรรทุกขึ้นบนภูเขาไจกโท เพื่อเดินทางสูโรงแรมที่พัก
ระหวางทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง (นั่ งรถบรรทุกขึ้นไป
จนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจกโท ที่เปนที่ตั้งของพระธาตุอินทรแขวน) ***ใน
กรณีคณะทัวรเดินทางไมถึง 15 ทาน สําหรับรถขึ้นบนพระธาตุอินทร
แขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับคณะอื่น ซื่งอาจใชเวลา
พอสมควร****
ที่พัก

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรมที่
พัก

ว ันที 2

เชาตรู

พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดียไ์ จ๊ป่ น-ย่
ุ
างกุง้ -เจดียช
์ เวดากอง

หลังอาหารคํ่าเชิญทานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพ
ทันใจพระธาตุอินทรแขวน ซึ่งเปน นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธอีกแหงหนึ่ง
ทานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน ถาจะสักการะกลางแจง
เปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจเที่ยว ควรเตรียมเสื้อกัน
หนาว หรื อ กั น ลม หรื อ ผ า ห ม ผ า พั น คอ เบาะรองนั่ ง เพราะพื้ น ที่ นั่ ง มี
ความเย็ น มาก พระเจดี ย อ งค นี้ เป ด ตลอดคื น (แต ป ระตู เหล็ ก ที่ เป ด
สํา หรับ บุ รุ ษ ที่ เข าไปป ด ทององค เจดี ย เป ด ถึ ง เวลา 22.00น.) พระธาตุ
อิน ทร แ ขวนนี้ เป น ที่ ม าและแรงบั น ดาลใจของกวี ซี ไรส ป พุ ท ธศั ก ราช

เชา

2534 มาลา คํ า จั น ทร ที่ แ ต ง วรรณ กรรม เรื่ อ ง “เจ า จั น ทร ผ มหอม
นิราศพระธาตุอินทรแขวน”
โรงแรม KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL

เชิญทานสักการะ พระธาตุอินทรแขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร
แขวน ทานจะพบกั บ บรรยากาศยามเชา ที่สดชื่ น ทิว ทัศ น งดงาม ความ
ศรั ท ธาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวพม า สั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ บ นภู เ ขา
ถ ายภาพและชมทัศ นี ย ภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิ สูจ น ค วามมหั ศ จรรย ว า
พระธาตุองคนี้ตั้งอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมาการที่กอนหินสี
ทองวางหมิ่ น เหม บ นหน า ผามานานนั บ พั น ป โดยเฉพาะเมื่ อ มองจาก
ดานล างขึ้น ไปก็ดูค ลายกับ ลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอิน ทรนําไป
แขวนไวกลางอากาศนับเปนอัศจรรยเจดีย

กลางวัน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้ น ให ท า นได เก็ บ สั ม ภาระแล ว ออกเดิ น ทางกลั บ สู หงสาวดี ตาม
เสนทางเดิม
นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เปนที่เคารพนับถือของ
ชาวพมา มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สรางขึ้นโดยพระเจามิคทิป
ปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดย
จะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสนของไทยที่นิยม
วางพระบาทเสมอกั น ด า นหลั ง พระองค มี ภ าพวาดที่ สวยงาม เมื่ อครั้ ง
ก อ นพระพุ ธ รู ป องค นี้ ถู ก ปล อ ยให ท รุ ด โทรมจนกลายเป น เพี ย งกองอิ ฐ
ทามกลางปารก จนถึงป พ.ศ. 2424 เมือ
่ อังกฤษสรางทางรถไฟสายพมา
จึงไดพบพระนอนองคนี้ จากนั้นในป พ.ศ. 2491 หลังพมาไดรับเอกราชก็
มี ก ารบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ ใหม โดยทาสี แ ละป ด ทองใหม จนกลายเป น
พระพุ ท ธรู ป ที่ ส วยงามในป จ จุ บั น อีก ทั้ ง ยั ง สามารถเลื อ กซื้ อ ของฝาก
อาทิ ไมแกะสลัก ไมจันทรหอม ผาปกพื้นเมือง ผาพิมพเปนรูปตางๆ
รับ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร (กุ ง แม นํ้ าย าง ท า นละ 1
ตัว)
จากนั้นนําทานชม เจดียไจปุน ซึ่งมีอายุมากกวา 500 ป เปนพระพุธรูป

ปางมารวิชัยขนาดใหญ มีลักษณะเปนพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบ
ทั้ง 4 ทิศ ที่มีค วามงดงามเป น เอกของศิ ลปะแบบมอญ ประกอบ ด ว ย
พระสมณะโคดม (ทิศเหนื อ), พระโกนาคม (ทิศ ใต ), พระกกุ สัน โธ (ทิ ศ
ตะวัน ออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สรางโดยสี่สาวพี่นองที่
อุทิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบาน
ตนไมของแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองคหนึ่งไดเกิ ดพังทลายและ
ไดมีการบูรณะใหมทําใหพระพุทธรูปองคนี้มีลักษณะสวยงามแตกตางไป
จากองคอื่นๆ
นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมือง
พมา เป น เจดี ย ทองคํ าที่ ง ดงาม ตั้ ง เด น เป น สง าอยู ก ลางเมื องย า งกุ ง มี
ความสู ง 109 เมตร ประดั บ ด ว ยเพชร 544 เม็ ด ทั บ ทิ ม นิ ล และ
บุ ษ ราคั ม อี ก 2,317 เม็ ด มหาเจดี ย ช เวดากองมี ท องคํ า โอบหุ ม อยู
นํ้าหนักถึง 1,100 กิ โลกรัม โดยชางชาวพมา จะใชทองคําแทตีเปนแผน
ปดองคเจดียไวรอบ วากันวาทองคําที่ใชในการกอสรางและซอมแซมพระ
มหาเจดี ย แ ห ง นี้ ม ากมายมหาศาลกว า ทองคํ า ที่ เก็ บ อยู ในธนาคารชาติ
คํ่า
พักที่

อังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นับ
รอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉัตรองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชร
และพลอยมากมาย ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุ
ของพระพุธเจาจํานวน 8 เสน เปนพระธาตุประจําปเกิ ดปมะเมีย และยัง
เป น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสู ง สุด ของพม า ซึ่ ง มี ทั้ ง ผู ค นชาวพม า และ
ชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไมขาดสาย ณ ที่
แหงนี้มีสถาปตยกรรมที่สวยงามอยางนาอัศจรรย ไมวาจะเปนความงาม
ของวิห ารทิศ ที่ทําเป น ศาลาโถงครอบดว ยหลั งคาทรงปราสาทซ อนเป น
ชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระ
ประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา
อาทิ จัน
วันเกิด

ตย

อัง

ทร คา

พุธ

พุธ

พฤหัส

กลางคื

บดี

ศุกร

เสาร

ร

น

สัตว

หนู

สัญลักษ

ครุ

เสื

สิง

ชาง

ชางไม

หนูหาง

หาง

พญา

ณ

ฑ

อ

ห

มีงา

มีงา

ยาว

สั้น

นาค

คําสวดบูชาพระมหาเจดียช
 เวดากอง
เปนพระธาตุประจําคนเกิดปมะเมีย (มา) มีคําสวดบูชาดังนี้
ชมพู ที เ ป วะระฐาเน สิ ง คุ ต ตะเร มะโนรั ม เม สั ต ตะระตะนั ง
ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โกนา
คะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยัง กัสสะปง พุทธะ
จีว ะรั ง ธาตุ โย ฐั ส สะติ จะตุ ต ถั ง โคตะมะ อั ฎ ฐะเกศะ ธาตุ โ ย
ฐัสสะติ ปญจะมัง อะริยะเมตตเตยโย อะนาคะโต อุตตะมัง ธาตุ
โย อะหัง วันทามิทูระโต ฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Best Western Green Hill หรื อ Summit Parkview
หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว

ว ันที 3

เชา

สเิ รียม (เจดียก
์ ลางนํา) - ย่างกุง้ - เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพท ันใจ)
้ ปปิ งตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาท ัตยี -ว ัดพระหินอ่อน ชา้ งเผือกชอ
กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู สิเรียม อยูหางจากยางกุงประมาณ 40 กิโลเมตร ใช
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียมนําทานลงเรือไป ชมเจดีย
เยเลพญา เจดียนี้สรางขึ้นบนเกาะกลางนํ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา “เจดีย

กลางนํ้า”นําทานนมัสการพระพุทธรูปทรงเครือ
่ งจักรพรรดิเกาแกที่
ประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปดทองคําเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันป
ซึ่งเปนที่สักการบูชาของชาวพมาและชาวตางชาติ ไดเวลาอันสมควรลงเรือ
กลางวัน

กลับและตอรถปรับอากาศเดินทางกลับยางกุง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เปดปกกิ่ง สลัด
กุงมังกร)
นมัสการ เจดียโบตะทาวน ซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร
1000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวนนี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว 1 เสน
กอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเขาไป
ในเจดียสามารถมองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่ง
ที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานใน
วิหารดานขวามือ เปนพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก
ตามประวัตวิ าเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อพมาตก
เปนอาณานิคมอังกฤษในป พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑ
กัลปกัตตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝายพันธมิตรที่ถลม
พระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในป 2488 พระพุทธรูปองคนี้ถูกจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต และดานซายมือจะเปนรูปปﻥนนัตโบโบ
ยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหวบชู า ดวย
ที่เชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ

วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน
กลวย หรือผลไมอื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งทานจะชอบมาก (บริเวณ
วัดจะมีขาย) จากนั้นก็ใหทานนําเงินเงินบาท (แบงค 20, 50, 100 บาท)
ไปใสมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว
นําทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ยะ ตามตํานานเลาวา เปน
ธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตที่
ชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทานสามารถกระซิบที่ขางหูเบาๆ หามให

คนอื่นไดยิน และนํานํ้านมไปจอไวที่ปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และ
ผลไม
หลังจากนั้นนําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี ซึ่งเปนพระนอนที่
มีความสวยงามทีส
่ ุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมา ที่บริเวณพระ
บาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเปนมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดวยลาย
ลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝาพระบาท และลอมดวย
รูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตาง
กับศิลปะของไทย
จากนัน
้ นําทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ ตลาดสกอตมารเก็ต ซึ่งสรางเมื่อ
ครั้งพมายังคงเปนอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและ
เลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แปงทานาคา ผาปกพื้นเมือง เครื่องเงิน
ไขมก
ุ และหยกพมา (ตลาดสกอตปดทุกวันจันทรและเทศกาลวัน
สงกรานต)
21.00 น.

นําทานชม วัดพระหินออน ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินออนที่มี

22.55 น.

ขนาดใหญที่สุดในพมา
นําทานชม ชางเผือก ที่เปนชางคูบานคูเมืองของพมา มีสีขาวเผือกตลอด
ทั้งตัวถูกตองตาม คชลักษณะของชางเผือกทุกประการ
สมควรแก เวลา นํ า ท า นเดิ น ทางสู สนามบิ น ย า งกุ ง เพื่ อ เดิ น ทางกลั บ
กรุงเทพฯ
ออกเดิ น ทางกลั บ สู กรุ ง เทพฯ โดยสายการบิ น นกแอร เที่ ย วบิ น ที่ DD
4239

คณะเดิ น ทางถึ ง ท าอากาศยานดอนเมื อ ง กรุง เทพฯ โดยสวั ส ดิ ภ าพ
พรอมดวยความประทับใจ
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ขึ้นอยูกบ
ั สภาวะ
อากาศ
และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน
และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
***ในกรณีคณะทัวรเดินทางไมถงึ 15 ทาน สําหรับรถบรรทุกขึ้นบนพระธาตุอินทรแขวน ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับคณะอื่น ซื่งอาจใชเวลาพอสมควร****
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตอง
มีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษวาง
อยางตํ่า 6 หนา
หมายเหตุ : สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมี
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

โปรแกรม : พมา สะพานบุญ หนุนนํา ยางกุง-หงสา-สิเรียมพระธาตุอินทรแขวน 3วัน 2คืน สายการบินนกแอร (DD)

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ
พักหองละ
2-3 ทาน
ทานละ

24-26 เมษายน 2562

11,900

เด็กอายุ2 เด็กอายุ2 เด็กอายุ2
ป
ป
ป
แตไมถึง แตไมถึง แตไมถึง7
12ป
12ป
ป
ราคา
[มีเตียง] [มีเตียง] [ไมมีเตียง] ไมรวมตั๋ว
พักกับ
พักกับ
พักกับ
ทานละ
ผูใหญ
ผูใหญ
ผูใหญ
1 ทาน
2 ทาน
2 ทาน
ทานละ
ทานละ
ทานละ
11,900 11,900
11,900

28-30 เมษายน 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

13,900

13,900

13,900

13,900

-

3,500

10,900

10,900

10,900

10,900

-

3,500

10,900

10,900

10,900

10,900

-

3,500

07-09 มิถุนายน 2562

10,900

10,900

10,900

10,900

-

3,500

14-16 มิถุนายน 2562

10,900

10,900

10,900

10,900

-

3,500

15-17 มิถุนายน 2562

10,900

10,900

10,900

10,900

-

3,500

21-23 มิถุนายน 2562

10,900

10,900

10,900

10,900

-

3,500

29 เมษายน 2562 –
01 พฤษภาคม 2562
03-05 พฤษภาคม 2562
10-12 พฤษภาคม 2562
17-19 พฤษภาคม 2562
(วันวิสาขบูชา)
24-26 พฤษภาคม
2562
31 พฤษภาคม 2562 02 มิถุนายน 2562

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ทานละ

3,500

28-30 มิถุนายน 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

05-07 กรกฎาคม 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

06-08 กรกฎาคม 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

12-14 กรกฎาคม 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

13-15 กรกฎาคม 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

13,900

13,900

13,900

13,900

-

3,500

14,900

14,900

14,900

14,900

-

3,500

02-04 สิงหาคม 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

03-05 สิงหาคม 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

09-11 สิงหาคม 2562
(วันแม)

14,900

14,900

14,900

14,900

-

3,500

17-19 สิงหาคม 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

23-25 สิงหาคม 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

24-26 สิงหาคม 2562

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

11,900

11,900

11,900

11,900

-

3,500

29 มิถุนายน 2562 –
01 กรกฎาคม 2562

26-28 กรกฎาคม 2562
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร.10)
27-29 กรกฎาคม 2562
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ร.10)

30สิงหาคม 2562 –
01กันยายน2562
31สิงหาคม 2562 –
02กันยายน2562

**เนือ
่ งจากเปนราคาพิเศษ จึงไมมีราคาเด็ก **
ราคาเด็กทารก [อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ] ทานละ 3,500 บาท
ราคานี้รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน
***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการใหบริการ
1.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน
คืนคาใชจายทั้งหมด
2.แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บคาใชจายทั้งหมด
3.แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมี
การยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (10ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท
และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิก
ของทาน
6.กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะ
พิจารณาเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียก
คืนได เชน คาตั๋วเครื่องบิน คาหอง คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคาใชจายอื่นๆที่
เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีทไี่ มสามารถเดินทางได
7.กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว ทางบริษท
ั ฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาบริการยื่นวี
ซา,คาวีซา และคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือได
ชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
เก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป
8.กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด
9.กรณีวีซาผานแลว แตกรุป
 ออกเดินทางไมได เนื่องจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา
หรือไมวาดวยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทาน
เปนกรณีไป
10.กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวา
เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นนักทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ใน
กรณีมีความประสงคอยูตอจะตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบิน
กําหนด)

2. คานํ้าหนักกระเปาเดินทาง 20 กก.
3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
4. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
6. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8. คารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน
9. คามัคคุเทศกของบริษท
ั ดูแลตลอดการเดินทาง
10.
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000
บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร, นํ้าดื่ม, บุหรี่, เหลา, เบียร
ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกวากําหนด, คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปา
เดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเปนตน
3. คาธรรมเนียมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนังสือเดินทางตางชาติและผูถือเอกสารตางดาวตอง
ยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคาธรรมเนียม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอ
ทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว
เวียดนาม และฟลิปปนส ไมตอ
 งยื่นวีซา

4.
5.
6.
7.
8.
9.

คาหองพักเดี่ยวตามอัตรา
คานํากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด
คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก)
คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
คาทิปมัคคุเทศกทองถิน
่ และทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินคาทัวรเต็มจํานวน ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขาบัญชีและสงหลักฐานการ
โอนเงินใหเจาหนาที่ที่ดูแลเสนทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับ เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน
3. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
4. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและ
ครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ
หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
การชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียม
คาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนือ
่ งจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋ว
เครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเคลื่อนวัน
เดินทางกลับ ทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน และบริษัททัวรเรียกเก็บและการจัดที่นั่ง
ของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูก
 ําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณี
ยกเลิกการเดินทาง และไดดําเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแลว (กรณีตวั๋ REFUNDได) ผูเดินทาง
ตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น
2.ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
3.หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปน
อยางนอย
4.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติตรงตามที่
สายการบิน กําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่
เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญ
 หา
ทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น
เรื่องโรงแรมที่พัก
1.เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว
(Single) และหองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพัก
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมีหองพักแบบ 3 ทานจํานวนไมมากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2.กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมือง
เต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
เอกสารการขอวีซาพมา(สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรบ
ั การยกเวน)
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางนอย 10 วันทําการ
-หนังสือเดินทาง (Passport)
-ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
-หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 4 หนา
-รูปถาย
-รูปถายสีหนาตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทานั้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน ,
สติ๊กเกอรใชไมได)และกรุณาเขียนเบอรติดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป

-ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย
-พาสสปอรตตางชาติทเี่ ดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยที่มีตราประทับ
ใหแนบมาในเลมพาสปอรตดวย
**ในกรณีที่มีพาสปอรตเลมเกาและซอง(ปก)ไมตองแนบมาเพื่อปองกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิด
การสูญหายทางบริษัทจะไมรับผิดชอบในทุกกรณี **
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวัน
เดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเนื่องจากสาเหตุ
ตางๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การ
นัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของ
ทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตองแจงลวงหนา ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูกับสภาวะ
อากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

