DELUXE MYANMAR
BY AIR ASIA (FD)

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
ย่างกุง้ -หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - เจดียช์ เวดากอง - พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

1: 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 02‐157‐4637‐8, 063‐232‐6619, 062‐782‐9915
www.bangkokasiantour.com

พิเศษ !!!! เมนูตมิ่ ซํา + สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง + กุง้ เผาหงสาฯ
พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู

CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
แจกฟรีทุกที่นั ่ง หนังสือสวดมนต์+เสื้อทัวร์พม่าดีดี

ราคาเริม่ ต้นเพียง 11,500 บาท
กําหนดการเดินทาง มีนาคม-กันยายน 2561
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ L-D
– พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ)
วันที่ 2 หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – ย่างกุง้ –
B-L-D
เจดียโ์ บตาทาวน์ – เทพทันใจ เทพกระซิบ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันที่ 3 ย่างกุง้ - สิเรียม – เจดียเ์ ยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์ เจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – วัดพระ B-L-D
หินอ่อน – เพนี ยดช้างเผือก – กรุงเทพฯ

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง –
คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ)

04.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1
สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)

07.00 น.
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08.15 น.

เที่ยง

ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์
ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็ นเมือง
หลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยงิ่ ใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ า่ งจากย่างกุง้
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา)
นํ าท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ท้งั 4 ด้านอายุ
กว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องที่
อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และได้
สาบานไว้ว่า จะไม่ ขอ้ งแวะกับ บุ รุ ษ เพศ ต่ อ มาน้ อ งสาวคนสุ ด ท้อ ง
กลั บ พบรั ก กั บ ชายหนุ่ มและแต่ ง งานกั น จึ ง เกิ ด อาเพศฟ้ าผ่ า
พระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมี
การบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงทําให้พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลกั ษณะแตกต่าง
จากองค์อื่นๆ จากนั้ นนํ าท่านเข้าชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของ
ไทย คือ บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทําลายด้วย
ฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่
ทําให้สนั นิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รบั คําสรรเสริญว่า
เป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้อง
ตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจําลองพระราชวังและตําหนักต่างๆ
ขึ้ นมาใหม่โดยอ้า งอิ งจากพงศาวดาร ได้เ วลาอันสมควรนํ า ท่ า น
เดินทางสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชม
แม่ น้ําสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดี ตขณะที่
สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้ถูกทหาร
พม่าไล่ตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเป็ นทัพหน้า พระมหาอุป
ราชาเป็ นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพั หน้า
พม่า เสี ย ชี วิต บนคอช้าง กองทัพของพม่า เห็น เช่นนั้ นจึ ง ขวัญ เสี ย และถอยทัพ กลับ กรุ งหงสาวดี ใช้เ วลา
เดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เพื่อทําการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถบรรทุกหก
ล้อขนาดเล็กเป็ นรถประจําเส้นทางชนิ ดเดียวที่เราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 30-45 นาที เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากนั้นท่านจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าสู่ที่พกั ให้ท่านอิสระตาม
พักผ่อนตามอัธยาศัย นําชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่ง
สักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็ นเจดียข์ นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่อ
ยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระ
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คํา่

เจดียอ์ งค์ยอ่ มทําให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปี เกิดของชาว
ล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดย
เชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ 3 ครั้งผูน้ ้ั นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอ
สิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั ง่ สมาธิ หรื อสวดมนต์ได้ตลอดคืน สําหรับท่านที่
ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานานที่บริเวณระเบียงที่ยนื่ สู่พระเจดียไ์ จ้ทีโยควรเตรียมเสื้ อกันหนาวหรือ
กันลมหรื อผ้าห่ม ผ้า พันคอ และเบาะรองนั ง่ เนื่ องจากอากาศบริ เวณนั้ นค่อนข้างหนาวเย็นและลมแรง
(พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา
22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ท่านสามารถเตรียมแผ่น
ทองคําไปเพือ่ ปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนําติดตัวขึ้ นไปบนพระธาตุ
อินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จา่ ยตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่
1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 เข้าสู่พกั ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า จากนั้นท่าน
สามารถขึ้ นไปนมัสการ หรือ นัง่ สมาธิ ที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

วันที่สอง

หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา– ย่างกุง้ – เจดียโ์ บตะทาวน์ –
เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับท่านที่ตอ้ งการใส่บาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทร์แขวน (กิจกรรมนี้ ไม่
บังคับ) สําหรับอาหารที่ จะใส่บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมี รา้ นค้าจําหน่ าย ราคาอาหาร ประมาณ
3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ทําบุญตามอัธยาศัย
**
นํ าท่านลงจากพระธาตุ อินทร์แขวน โดยรถบรรทุ กหกล้อขนาดเล็ กถึ ง คิ้ มปู น
แค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศนํ าท่านร่วมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะ
วาย ซึ่ ง เป็ นวัด สํา คัญ มี พ ระสงฆ์ จํา พรรษากว่า 500 รู ป อี ก ทั้งวัดนี้ ยัง เป็ น
สถานที่ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิกษุ และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่าน
สามารถนํ าสมุด ปากกา ดิ นสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้ หากท่านใดไม่สะดวก
สามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน) จากนั้นนําท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ
พระธาตุมุเตา ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้
ถื อว่ามีความโดดเด่ นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุ พระ
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เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาํ คัญสูงสุดของชาวพม่า นําท่าน
นมัส การ ยอดเจดี ย์หัก ซึ่ ง ชาวมอญและชาวพม่ า เชื่ อ กัน ว่ า เป็ นจุ ด ที่ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม าก (ณจุ ด อธิ ษ ฐานอัน
ศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนํ าธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ คํ้า
จุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้
เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง 114 เมตร สูง
กว่า พระเจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยูต่ รงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ.
2473 ด้วยนํ้ าหนั กที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิ มและไม่แตกกระจาย
ออกไป เป็ นที่ราํ ่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดํา ใช้เป็ น
ที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ น
เจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบ
ไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดี ย์องค์ปัจ จุ บัน จากนั้ นนํ า ท่า นนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลีย ว กราบ
นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับ
ถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่อง
ไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่
ระลึกต่างๆ ในราคาถูก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา)
จากนั้นนําทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้ นําท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นํามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486
เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค์
และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนั งสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษา
พม่า ภายในเจดี ย์ที่ประดับด้วยกระเบื้ องสี สันงดงาม และมีมุมสําหรับฝึ กสมาธิ
หลายจุดในองค์พระเจดีย์ นํ าท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็
ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสม
ตามความปรารถนาที่ ต้งั ใจไว้ นํ าท่ านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพ
กระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็ น
ธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล
ไม่ยอม
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กินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพ
กระซิ บต้อ งเข้า ไปกระซิ บ เบาๆ ห้า มคนอื่ น ได้ยิ น การบู ช าเทพกระซิ บ บู ชาด้ว ยนํ้า นม ข้าวตอก
ดอกไม้ และผลไม้ จากนั้นนําท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะ
เกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ ) แห่งลุ่มนํ้าอิระวดี เจดียท์ องคําคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้า
ร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อ
กว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดี ย์ชเวดากองมีท องคําโอบหุม้ อยู่เ ป็ นนํ้ าหนั กถึ ง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัต ร
ประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้าํ ค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระ
เจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้จาํ นวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะ
มีวหิ ารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐาน
พระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดียช์
เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทําสมาธิ
เจริญสติ ภาวนานั บลูกประคํา และบ้างเดิ นประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้ นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ที่
ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้ , สี
แดง เป็ นต้น (สถานที่สาํ คัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออก
รบ ท่ า นสามารถนํ า ดอกไม้ธูป เที ย น ไปไหว้ เพื่ อ ขอพรจากองค์เ จดี ย์ช เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อ
เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8
องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ )
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สัตว์สญ
ั ลักษณ์
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค
คํา่

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง

นําท่านเข้าพักที่ CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL โรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทย
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วันที่สาม

สิเรียม – เจดียก์ ลางนํ้าเยเลพญา - ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน
–ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมื องสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่
ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริม
แม่น้ําย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําอิระวดี จากนั้นชมความ
สวยงามของ เจดียก์ ลางนํ้า หรือ พระเจดียเ์ ยเลพญา
เจดียจ์ ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางนํ้ าเป็ นที่สักการะ
ของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ สมควรแก่เวลากลับ
กรุงย่างกุง้ นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอน
ที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระ
บาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาว
พม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง
สินค้าที่ จําหน่ า ยในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่อ งเงิ น ที่ มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับ พม่า
ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสําเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้า
หรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:
ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!!! เมนู ติ่มซํา ณ ห้องอาหารโรงแรม 5 ดาว

เที่ยง

CHATRIUM

21.40 น.
คํา่
23.30 น.

นําท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้นชม ช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่า
โดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลกั ษณะเด่น คือ มีลกั ษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นัยตาของช้างยัง
เป็ นสี ท อง ถื อ ว่า เป็ นช้า งที่ ห าชมได้ย ากที่ สุ ด ในเอเชี ย ซึ่ ง คนพม่า เองตามเข้า มาชมและสัก การะ
ช้างเผือกเหล่านี้ ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD258 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
 บริการอาหารคํา่ บนเครื่อง
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
******************************************************
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หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

สําหรับท่านที่จองทัวร์พม่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์
พระราชวังบุเรงนอง / ตลาดสก๊อต ปิ ดทําการเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ค่ะ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธ์ในการจัดหาสถานที่เที่ยวอื่นทดแทนค่ะ
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อัตราค่าบริการ
ราคาผูใ้ หญ่
วันเดินทาง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก
เสริมเตียง

ราคาเด็ก
ไม่เสริมเตียง

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

มีนาคม 2561
09-11 มี.ค. 61
10-12 มี.ค. 61
16-18 มี.ค. 61
17-19 มี.ค. 61
23-25 มี.ค. 61
24-26 มี.ค. 61
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 61
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 61

12,900 บาท

12,400 บาท

12,999 บาท
12,900 บาท
12,999 บาท
12,900 บาท

12,499 บาท
12,400 บาท
12,499 บาท
12,400 บาท

3,900 บาท

เมษายน 2561
06-08 เม.ย. 61
07-09 เม.ย. 61
12-14 เม.ย. 61
14-16 เม.ย. 61
15-17 เม.ย. 61
20-22 เม.ย. 61
21-23 เม.ย. 61
27-29 เม.ย. 61
28-30 เม.ย. 61
29เม.ย.-31 เม.ย. 61

13,900 บาท

13,400 บาท

13,500 บาท

12,900 บาท

3,900 บาท

12,900 บาท
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12,400 บาท

พฤษภาคม 2561
04-06 พ.ค. 61
05-07 พ.ค. 61
11-13 พ.ค. 61
12-14 พ.ค. 61
18-20 พ.ค. 61
19-21 พ.ค. 61
25-27 พ.ค. 61
26-28 พ.ค. 61
27-29 พ.ค. 61

11,500 บาท

11,000 บาท

3,900 บาท

11,500 บาท

11,000 บาท

3,900 บาท

11,900 บาท

11,400 บาท

3,900 บาท

11,400 บาท

3,900 บาท

มิถุนายน 2561
01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
27-29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61

กรกฎาคม 2561
06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61

11,900 บาท

10: 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 02‐157‐4637‐8, 063‐232‐6619, 062‐782‐9915
www.bangkokasiantour.com

27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61

12,900 บาท

12,400 บาท

3,900 บาท

11,900 บาท

11,000 บาท

3,900 บาท

12,900 บาท

12,400 บาท

3,900 บาท

11,900 บาท

11,000 บาท

3,900 บาท

11,400 บาท

3,900 บาท

สิงหาคม 2561
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61

กันยายน 2561
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61

11,900 บาท
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อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน AIR ASIA (FD)
 ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ระดับ 5 ดาว CHATRIUM LAKE HOTEL 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
(โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
 ค่าระวางนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม
 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ท่ีระบุไว้ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตาํ ่ กว่า
6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วน
ในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)
อัตรานี้ ไม่รวม









ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทําวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาํ การจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
 ชําระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง
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กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่น
เอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาใน
การดําเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้วา่ จะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสําคัญ










หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรื อ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิ ดชอบในกรณี ที่ ด่ านตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผูเ้ ดินทาง
10-15 ท่าน ทางบริษทั ฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่
พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่า
เป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตํากว่
่ า 10 ท่าน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น
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