โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์
วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -กรุงเนปิ ดอว์-มหาเจดียอ์ ปุ ปาตสันติ

07.00 น.

คํา
จากนั0น

พร้อมกันทีสนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน0 2 เคาท์เตอร์สายการบินไทยไลออนแอร์ ประตู 6
Thai Lion Air (SL)โดยมีเจ้าหน้าทีอํานวยความสะดวกแก่ทก
ุ ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเทียวบิน SL 200
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ8นที8เมียนม่าร์ ช้ากว่า
ประเทศไทยครึ8งชัว8 โมง)
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการ
พระพุทธรูปนอนทีทีมีพทุ ธลักษณะทีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึงเป็ นที
เคารพนับถือของชาวพม่าทัวประเทศและเป็ นพระนอนทีงดงามทีสุดของพม่าองค์พระยาว
55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีทย่ี างกุง้ แต่กง็ ามกว่า
โดยพระบาทจะวางเหลือมพระบาท เป็ นลักษณะทีไม่เหมือนกับพระนอนของไทยนําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนู พเิ ศษ เป็ ดปักกิง8 +สลัดกุง้ มังกร**
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเนปิ ดอว์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ ประมาณ 380 กิโลเมตร ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 5 ชัวโมง
ถึงเมืองเนปิ ดอว์ นําทุกท่าน สักการะ มหาเจดียอ์ ปุ ปาตสันติ (The Uppatasanti
Pagoda) ทางการพม่า สร้างเจดียอ์ ป
ุ ปาตสันติข6นึ ซึงเป็ นแบบจําลองของมหา
เจดียช์ เวดากองในกรุงย่างกุง้ มีความสูงประมาณ 99 เมตร(325 ฟุต) ซึงปัจจุบนั
เป็ นอีกหนึงสถานทีท่องเทียวทีสร้างแรงดึงดูดให้นกั ท่องเทียวเข้ามาเยียมชมไม่แพ้
มหาเจดียช์ เวดากอง
บริการอาหารคํา8 ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเข้าสูท่ 8พี กั Amara Hotel/ Aureum Hotel/ Royal Nay Pyi Taw Hotel / Myat Mingalar Hotel

วันที8สอง

กรุงเนปิ ดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์ -พระธาตุอนิ ทร์แขวน

06.30 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเทียวชมเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่า นําท่านชม ตึกรัฐสภาแห่งใหม่ของกรุงเนปิ ดอว์ ผ่านชมอนุ สาวรียข์ อง
บูรพากษัตริยท์ ง0ั 3 พระองค์ของพม่า ทัง6 ตัง6 เด่นเป็ นสง่าอยู่ใจกลางเมืองเนปิ ดอว์ ได้แก่ พระเจ้าอโนรธาแห่งเมืองพุกาม พระเจ้า
บุเรงนองแห่งกรุงหงสาวดี และพระเจ้าอลองพญาแห่งชเวโนทีทางการพม่าได้จดั สร้างขึ6นเพือเทิดพระเกียรติของบูรพกษัตริยท์ ี
ยิงใหญ่ ท งั6 3 พระองค์ โดยเฉพาะอนุ ส าวรียข์ นาดมหึม าของบู รพกษัตริ ยท์ ียิงใหญ่ ของพม่า 3 พระองค์ของพม่ า ถือ เป็ น
สัญลักษณ์ทสํี าคัญของเมืองเนปิ ดอว์ จากนัน6 นําท่านชม ช้างเผือก ทีมีลกั ษณ์ต่างจากช้างธรรมดาทัวไป ด้วยมีสผิ วิ นัยน์ตาและ
เล็บขาวจัดได้ว่ามีลกั ษณะทีหาได้ยากจึงเป็ นทีเชือกันว่าช้างเผือกเป็ นสัตว์ทเป็
ี นมงคลให้แก่ผูท้ เป็
ี นเจ้าของและเป็ นเครืองมงคล

09.05 น.
10.00 น.
จากนั0น

เที8ยง
จากนัน6
เย็น

(-/กลางวัน/เย็น)

(เช้า/กลางวัน/เย็น)

เที8ยง

คํา8

ชนิดหนึงในสัตว์รตั นะแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึงใน
อดีตเป็ นเมืองหลวงทีเก่าแก่ทสุี ดของเมืองมอญโบราณทียิงใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนู พเิ ศษ กุง้ แม่น0ํ าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว **
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กทีข้ามผ่านชมแม่น0ํ าสะโตง สถานทีสําคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ซึงในอดีตขณะที 2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึงนําทัพ
โดย สุรกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันทีริมฝังแม่นาํ6
สะโตง ในขณะ ทีฝ่ ายไทยได้ขา้ มแม่นาํ6 ไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้ องกันมิให้ขา้ ศึกข้ามตามมาได้ ได้มกี ารปะทะกันทีริมฝังแม่นาํ6
สะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวติ บนคอช้าง กองทัพของ
พม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื นทีใช้ยงิ สุรกรรมาตายบนคอช้างนี6ได้นามปรากฏต่อมาว่า
“พระแสงปื นต้นข้ามแม่นาํ6 สะโตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครืองราชูปโภค ยังปรากฏอยู่
จนถึงทุกวันนี6 จากนัน6 นําท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิ ทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะ
ถึง คิ0มปูนแค้มป์ เพือทําการเปลียนเป็ นรถท้องถิน เป็ นรถบรรทุกหกล้อ (เป็ นรถประจําเส้นทาง
ชนิดเดียวทีเราจะสามารถขึ6นพระธาตุอนิ ทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสักพัก ก็ถงึ จุดหยุดรถ
เปลี8ยนนัง8 รถ เพือเดินทางสู่ยอดเขา นํ าท่านเข้าสูพ่ กั ที8 KYAITHOO,MOUTAIN TOP,
GOLDEN ROCK , YOYOLAE HOTEL เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากนัน
6 นําชม
เจดียไ์ จ้ทโี ย หรือ พระธาตุอนิ ทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้อน
หินทอง อยู่สูงจากระดับนํา6 ทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง6
อยู่บนก้อนหินกลมๆ ทีตัง6 อยู่บนยอดเขาอย่างหมินเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มที างตก
เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิKสทิ ธิKทีบรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์ งค์ย่อมทําให้หนิ ก้อนนี6ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรือยไป ตามคติการ
บูชาพระธาตุประจําปี เกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี6ให้ถอื เป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณี บน
สรวงสวรรค์ โดยเชือว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี6ครบ 3 ครัง6 ผูน้ นั6 จะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทัง6 ขอ
สิงใดก็จะได้สมดังปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคําไปเพื8อปิ ดทององค์พระธาตุอนิ ทร์แขวน(เข้าไปปิ ดทอง
ได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิษฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดทองแทนได้)
บริการอาหารคํา8 ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนัน6 ท่านสามารถขึ6นไปนมัสการหรือนังสมาธิทพระเจดี
ี
ยไ์ ด้ตลอดทัง6 คืน แต่
ประตูเหล็กทีเปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียม เสื6อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ
เบาะรองนังเนืองจากบริเวณพื6นทีนัน6 มีความเย็นมาก

วันที8สาม

พระธาตุอนิ ทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมเุ ตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุง้ -เทพทันใจ-ตลาดสก๊อต
(เช้า/กลางวัน/เย็น)
พระมหาเจดียช์ เวดากอง

05.00 น.

อรุณสวัสดิKยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท้ ต้ี องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี6ไม่ได้บงั คับนะคะ สําหรับอาหาร
ทีจะใส่บาตรสามารถซื6อได้โดยจะมีรา้ นค้าจําหน่าย ราคาอาหารประมาณ 3,000 จ๊าต ดอก
ไม้ธูปเทียน ประมาณ 300–500 จ๊าต ทําบุญตามอัธยาศัย
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.30 น.

07.30 น.

เที8ยง

จากนัน6

จากนัน6

จากนัน6

นําท่านอําลาทีพัก ออกเดินทางกลับ เปลี8ยนนัง8 รถ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลียนเป็ นรถโค้ช
ปรับอากาศ พร้อมนําท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha)
กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนทีทีมีพทุ ธลักษณะทีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึงเป็ นทีเคารพนับถือของชาว
พม่าทัวประเทศและเป็ นพระนอนทีงดงามทีสุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตรสู ง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธ
ไสยาสน์เจ้าทัตจีทย่ี างกุง้ แต่กง็ ามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือมพระบาท ซึงจะเป็ นลักษณะทีไม่เหมือนกับพระนอนของไทย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนู พเิ ศษ กุง้ แม่น0ํ าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว **
นําท่านเข้าชมพระธาตุทตัี ง6 อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ น
1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิงศักดิKสทิ ธิKของพม่า เจดียช์ เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมเุ ตา
(Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นําท่านนมัสการ ยอด
เจดียห์ กั ซึงชาวมอญและชาวพม่าเชือกันว่าเป็ นจุดทีศักดิKสทิ ธิKมาก ซึงเจดียน์ 6 ี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์น6 ีเป็ นศิลปะทีผสมผสานระหว่าง
ศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง 377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที
ศักดิKสทิ ธิKอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ทีตกลงมาเมือปี พ.ศ. 2473 ด้วยนํา6 หนักทีมหาศาล ตกลงมายังพื6นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยง
คงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นทีรําลือถึงความศักดิK-สิทธ์โดยแท้ และสถานทีแห่งนี6ยงั เป็ นสถานทีทีพระเจ้าหงสา
ลิ6นดํา ใช้เป็ น ทีเจาะพระกรรณ (หู ) ตามพระราชประเพณี โบราณเพือทดสอบความกล้าหาญก่ อนขึ6น ครองราชย์ ท่ านจะได้
นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิIสทิ ธิI และสามารถนํ าธู ปไปคํ0ากับยอดของเจดียอ์ งค์ท8ีหกั ลงมาเพื8อเป็ นสิริมงคล ซึ8งเปรียบ
เหมือนดัง8 คํ0าจุนชีวติ ให้เจริญรุ่งเรืองยิ8งขึ0นไป
นําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผ0 ึง (Kanbawza Thardi Palace) ซึงเพิงเริม
ขุดค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์เมือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทียังหลงเหลืออยู่ ทําให้สนั นิษ
ฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี6เป็ นทีประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ได้
ี รบั คําสรรเสริญว่า
เป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นทีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหา
ราชครัง6 ต้องตกเป็ นเชลยศึก เมือต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปจั จุบนั พระราชวังแห่งนี6ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวัตศิ าสตร์ และถูกสร้างจําลองพระราชวังและตําหนักต่างๆ ขึ6นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร นําท่านเดินทางเข้าสู่ย่างกุง้
นําท่านชม เจดียโ์ บตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพือบรรจุพระบรมธาตุทพระสงฆ์
ี
อนิ เดีย 8 รูป
ได้นาํ มาเมือ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี6ถกู ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จงึ
พบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด
700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อน
ิ เดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า
ภายในเจดียท์ ประดั
ี บด้วยกระเบื6องสีสนั งดงาม และมีมมุ สําหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์
นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิKสทิ ธิKของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการ
สักการะรูปปัน0 เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพือ8 ขอสิง8 ใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อน8ื ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั0น
ก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนํ าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัต
โบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั0นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ0 วชี0ของนัตโบโบยี แค่

เย็น

นี0 ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที8ขอไว้ จากนัน6 นําท่านข้ามฝังไปอีกฟากหนึงของถนน เพือสักการะ เทพกระซิบ ซึงมีนามว่า
“อะมาดอว์เมีLยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ทีเกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอม
กินเนื6อสัตว์จนเมือสิ6นชีวติ ไปกลายเป็ นนัต ซึงชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว ซึ8งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบ
เบาๆ ห้ามคนอื8นได้ยิน ชาวพม่านิ ยมขอพรจากเทพองค์น0 ี กันมากเช่ นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ0 านม ข้าวตอก
ดอกไม้ และผลไม้ นําท่านเทียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market)
เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ6นโดยชาวสก๊อตในสมัยทียังเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลาย
หลัง สินค้าทีจําหน่ายในตลาดแห่งนี6มหี ลากหลายชนิด เช่นเครืองเงิน ทีมีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลัก
จากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื6อผ้าสําเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื0อสิ0นค้าหรืออัญมณี ท8ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน
ด้วย ทุกครัง0 เนื8 องจากจะต้องแสดงให้ศลุ กากรตรวจ)
นําท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย ์
ทองคําคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ
ตะเกิง ชือเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ใหญ่
ี ทสุี ดในพม่า สถานที8แห่งนี0 มี ลานอธิฐาน จุด
ที8บเุ รงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนํ าดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพือ8 ขอพรจากองค์
เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ8 เสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี0 รอบองค์เจดีย ์
ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง0 แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ0 าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิริ
มงคลแก่ชีวิตพระเจดียน์ 6 ีได้รบั การบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่นทองคําทัง6 หมดนํา6 หนัก
ยีสิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเครืองอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
ทัง6 สามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆ จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด
บริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสีทิศ ซึงทําเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็ นชัน6 ๆงานศิลปะและ
สถาปัตยกรรมทุกชิ6นทีรวมกันขึ6นเป็ นส่วนหนึงของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตาํ นานและภูมหิ ลังความเป็ นมาทัง6 สิ6น ชมระฆังใบใหญ่ที
อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นาํ6 ย่างกุง้ เสียก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ก็ไม่ข6 นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ 6 นึ มาแขวนไว้ที
เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซงชาวพม่
ึ
าถือว่าเป็ นระฆังศักดิKสทิ ธิKให้ตีระฆัง 3 ครัง6 แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้
ดังต้องการจากนัน6 ให้ท่านชมแสงของอัญมณี ทประดั
ี บบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สี
เหลือง, สีนาํ6 เงิน, สีสม้ , สีแดง
วันเกิด
สัตว์สญั ลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนู หางยาว

คําไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุตยิ งั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท8ีแปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

ศุกร์
หนู หางสัน0

เสาร์
พญานาค

19.00น.

บริการอาหารคํา8 ณ ภัตตาคาร เต็มอิม8 กับเมนู สุดพิเศษ ซุปเปอร์ซีฟดู๊ (กัง0 / กุง้ / ปู / หอย / ปลา / ซาซิมิกงุ ้ มังกร)

**นํ าท่านเข้าสูท่ 8พี กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที8เข้าร่วมโปรโมชัน8 โดยทางทัวร์จะเป็ นผูจ้ ดั ลงเลือกพักโรงแรมเท่านั0น**
โรงแรมระด ับ 4 ดาว BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+

หรือ โรงแรมระด ับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

วันที8ส8ี

ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ

(เช้า/-/-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

11.00น.
13.35 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที8ยวบินที8
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรูล้ มื

SL 201

........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื8อนไขรายการท่องเที8ยว
เริม8 เดินทาง
10 ส.ค.60
11 ส.ค.60
24 ส.ค.60
7 ก.ย.60
28 ก.ย.60
12 ต.ค.60
19 ต.ค.60
20 ต.ค.60
22 ต.ค.60

กลับจากเดินทาง จํานวน
13 ส.ค.60
14 ส.ค.60
27 ส.ค.60
10 ก.ย.60
1 ต.ค.60
15 ต.ค.60
22 ต.ค.60
23 ต.ค.60
25 ต.ค.60

35
35
35
35
35
35
35
35
35

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี8ยว

14,900

14,500

13,900

4,000

15,900

15,500

14,900

4,000

13,900

13,500

12,900

4,000

13,900

13,500

12,900

4,000

13,900

13,500

12,900

4,000

13,900

13,500

12,900

4,000

13,900

13,500

12,900

4,000

15,900

15,500

14,900

4,000

14,900

14,500

13,900

4,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
Q 8องบินชัน0 ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี8ยนแปลงตัวQ
- ที8พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม8 เงินพักห้องเดี8ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื0อหรือเปลี8ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที8ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที8ท่องเที8ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน8 และหัวหน้าทัวร์นําเที8ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ8 นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษี น0ํ ามันและภาษี ตวั Q ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ8มหากสายการบินปรับขึ0นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางนํ0 าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษี หกั ณ ที8จา่ ย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ8ม 7%
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื8องดื8มที8สงั 8 เพิม8 พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที8ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที8ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที8กรมแรงงานทัง0 ที8เมืองไทยและต่างประเทศซึ8งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน8 ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ0 าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน8 และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
- ** ขณะนี0 รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสทิ ธิพาํ นักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ8 ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ8งจะมีผลบังคับใช้ตง0ั แต่วนั ที8 11 สิงหาคม
2558 ทัง0 นี0 หากมีการเปลี8ยนแปลงจะต้องกลับมายื8นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม8 อีกท่านละ 1,000 บาท **
เงือ8 นไขการสํารองที8นัง8
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่วนที8เหลือชําระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า15 วัน มิฉะนั0นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง0ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิIการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือ8 นไขใดๆทัง0 สิ0น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง0 หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิIการคืนเงินค่าทัวร์ทง0ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง0 สิ0น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ8งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื8อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง0ั นี0 ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที8ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื8อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิIในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิIในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง0 หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที8บริษทั ฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ0นไป)เนื8 องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน8 ที8เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษทั ต้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆที8เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ0นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย

รายละเอียดเพิ8มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิIในการเปลี8ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท8เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที8ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที8ยว สามารถเปลี8ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ8 ท่องเที8ยวเท่านั0น (หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง0 สิ0น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที8ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที8กรมแรงงานทัง0 จากไทยและต่างประเทศซึ8งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ8งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ8 นไขนี0 ในกรณี ท8เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ8งอาจจะปรับเปลี8ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง0 สิ0น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ8งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเที8ยว
(ซึ8งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ8 นไขนี0 ในกรณี ท8เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ8งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง0 สิ0น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที8ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื0อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง0 สิ0น หากเกิดสิง8 ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท8เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที8ยวเอง
หรือในกรณี ท8กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณี ท8กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง0 ที8กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที8ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิIท8จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง0 สิ0น
- ตัวเครื
Q 8องบินเป็ นตัวQ ราคาพิเศษ กรณี ท8ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํ ามาเลื8อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี8ยนชื8อได้
- เมื8อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง0 หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ8 นไขข้อตกลงต่างๆที8ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี0 แล้วทัง0 หมด
- กรุป๊ ที8เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที8ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที8ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง0ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ8 นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ8 ประโยชน์ของท่านเอง **

