ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

พีเรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

สายการบิน

จานวน

07 – 09 มีนาคม 2563 (เสาร์ -จันทร์ )

9,999

+2,500

UB

20

14 – 16 มีนาคม 2563 (เสาร์ -จันทร์ )

9,999

+2,500

UB

20

21 – 23 มีนาคม 2563 (เสาร์ -จันทร์ )

9,999

+2,500

UB

20

28 – 30 มีนาคม 2563 (เสาร์ -จันทร์ )

9,999

+2,500

UB

20

04 – 06 เมษายน 2563 (เสาร์ -จันทร์ )

9,999

+2,500

UB

20

11 – 13 เมษายน 2563 (เสาร์ -จันทร์ ) วันสงกรานต์

11,911

+2,500

UB

20

18 – 20 เมษายน 2563 (เสาร์ -จันทร์ )

9,999

+2,500

UB

20

25 – 27 เมษายน 2563 (เสาร์ -จันทร์ )

9,999

+2,500

UB

20

สั กการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่ า 3 วัน
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน : เมืองไจ้ โท : เจดีย์องค์ เล็กตั้งบนก้อนหินทอง,ประจาปี เกิด “ปี จอ”
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เมืองย่ างกุ้ง : เจดีย์ทอง คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่ า
พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์ ) : เมืองหงสาวดี : เจดีย์ที่สูงทีส่ ุ ดในพม่ า (เจดีย์มอญ)
พระนอนยิม้ หวาน..พระนอนตาหวาน..เจดีย์ 4 ทิศ..ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี
 ทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว ★★★★★ / เดินทางโดยสายการบินเมียร์ มาร์ เนชั่นแนลแอร์ ไลน์ (UB)
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริ ป

วันแรก

สนามบินสุ วรรณภูมิ – สนามบินย่ างกุ้ง – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวม
อดอร์ (พระธาตุมุเตา) – เมืองไจ้ โท – พระธาตุอนิ ทร์ แขวน(เจดีย์ไจ้ ทโี ย)

08.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 สายการบิน เมียนมาร์
เนชั่นแนลแอร์ ไ ลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K ซึ่ งมี เจ้าหน้าที่ บริ ษ ทั ฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง

10.20 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยสายการบินเมียนมาร์ เนชัน่ แนลแอร์ ไลน์ (UB) เที่ยวบินที่ UB020

11.15 น.

ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่า
ประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง)
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองหงสาวดี หรื อ พะโค (อ่านออกเสี ยง
ต า ม ส า เ นี ย ง พ ม่ า ว่ า ห า น ต า ว ดี ) ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ
เรี ย กว่า Bago หรื อ Pegu ในอดี ต เคยเป็ นเป็ นเมื อ งหลวงที่
เก่าแก่ที่สุดของชาวมอญและมีอายุมากกว่า 400 ปี ตั้งอยู่ใกล้
เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่ า ต่อมาพระเจ้า
ตะเบ็งชะเวตี้ ยึดครองได้และสถาปนาเป็ นศู นย์กลางอานาจ
ของราชวงศ์ตองอู หงสาวดีเจริ ญรุ่ งเรื องสุ ดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดี อยูห่ ่างจากเมืองย่างกุง้
ประมาณ 80 กม. (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ! เสริ ฟกุง้ แม่น้ าหงสา)
จากนั้นนาชม เจดียไ์ จ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ
สู ง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ ไปทางทิศเหนื อ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดี ต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้ างขึ้นโดยสตรี สี่พี่
น้องที่ มี พุ ท ธศรั ท ธาสู ง ส่ ง และต่ า งให้สั ตย์ส าบานว่า จะรั ก ษา
พรหมจรรย์ไว้ชั่วชี วิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนี ไปแต่งงาน ร่ าลื อ
กันว่าทาให้พระพุทธรู ปองค์น้ นั เกิดรอยร้าวขึ้นทันที
นาท่ า นชม พระราชวัง บุ เ รงนอง และ บัล ลัง ก์ผ้ ึง (Kanbawza
Thadi Palace) ซึ่ งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.

2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลื ออยู่ ทาให้สันนิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระ
เจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รับคาสรรเสริ ญว่าเป็ น ผูช้ นะสิ บทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุ พรรณกัลยา และ
สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช ครั้ งต้อ งตกเป็ นเชลยศึ ก เมื่ อ ต้อ งเสี ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาให้ แ ก่ พ ม่ า แต่ ปั จ จุ บ ัน
พระราชวังแห่ งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ
ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิง
►จากนั้นนาท่านชม เจดียช์ เวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุ
เตา (Shwe Mawtaw Pagoda) ที่ต้ งั ตระหง่านโดดเด่นอยู่
ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์น้ ี ถือว่ามีความโดด
เด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ส าคัญ สู ง สุ ด ของชาวพม่ า น าท่ า น
นมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่ งชาวมอญและชาวพม่าเชื่ อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มาก (ณ จุดอธิ ษฐานอันศักดิ์สิทธิ์
และสามารถนาธู ปไปค้ ากับยอดของเจดี ยอ์ งค์ที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ซึ่ งเปรี ยบเหมือนดัง่ ค้ าจุนชี วิตให้
เจริ ญรุ่ งเรื องยิ่งขึ้นไป) ซึ่ งเจดียน์ ้ ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์น้ ี เป็ นศิลปะที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ู ง 114 เมตร สู งกว่า พระเจดียช์
เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิ ษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ อยูต่ รงบริ เวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึงความ
ศักดิ์-สิ ทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู ) ตามพระ
ราชประเพณี โบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่ วนปลียอด
ที่พงั ลงมาก็ได้ต้ งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดี ยเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดี ยอ์ งค์
ปัจจุบนั
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่ งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชมแม่น้ าสะโตง สถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่ งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม
ซึ่ งนาทัพโดย สุ รกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื น
ต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุ รกรรมา แม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชีวติ บนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอย

ทัพ กลับกรุ งหงสาวดี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์ แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง
คิ้มปูนแค้มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น เป็ นรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็ก (เป็ นรถประจาเส้นทางชนิดเดียว
ที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์ แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสักพัก เพื่อเดินทางสู่ ยอดเขา เดินทางถึงที่พกั ให้
ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย ►นาชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรื อ พระธาตุอินทร์ แขวน Kyaikhtiyo Pagoda
(Golden Rock) หรื อก้อนหิ นทอง ซึ่ งถือเป็ นหนึ่งสิ่ ง
สักการะสู งสุ ดของชาวพม่า เป็ นเจดี ยข์ นาดเล็กสู ง
5.5 เมตร ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่น
เหม่ อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มี
ทางตก เพราะพระเกศาธาตุ ศ ัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ บ รรจุ อ ยู่
ภายในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทาให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยู่
ได้อ ย่า งสมดุ ล เรื่ อ ยไป ตามคติ ก ารบู ช าพระธาตุ
ประจาปี เกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์ แขวนนี้ให้ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณี
บนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์ แขวนนี้ ครบ 3 ครั้ง ผูน้ ้ นั จะมีแต่ความสุ ขความ
เจริ ญ พร้ อมทั้งขอสิ่ ง ใดก็จะได้ส มดัง่ ปรารถนาทุ กประการ ท่านสามารถนั่งสมาธิ หรื อสวดมนต์ได้ตลอด
สาหรับท่านที่ตอ้ งการนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานาน ที่บริ เวณระเบียงที่ยื่นสู่ พระเจดียไ์ จ้ทีโย ควรเตรี ยมเสื้ อ
กันหนาวหรื อกันลมหรื อผ้าห่ ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เนื่ องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมาก (พระเจดียอ์ งค์น้ ี
เปิ ดตลอดคื นแต่ ป ระตู เหล็ ก ที่ เปิ ดส าหรั บ สุ ภาพบุ รุษ ที่ เข้าไปปิ ดทององค์เจดี ย ์เปิ ดถึ งเวลา 22.00น. ส่ วน
สุ ภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ ท่านสามารถเตรี ยมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทอง
องค์พระธาตุอินทร์แขวน) เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์ แขวนและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 ทีพ่ กั KYAIKHTO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ อง

พระธาตุอินทร์ แขวน – คิม้ ปูนแค้ มป์ – เมืองหงสาวดี – พระนอนยิม้ หวาน – ย่ างกุ้ง – ตลาดสก๊ อต – พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง

*ตีสี่-ตีหา้

ท่านสามารถตื่นเช้ามาทาบุญใส่ บาตรพระธาตุหรื อจะนัง่ สมาธิ สวดมนต์ บริ เวณพระธาตุท่านจะได้เห็ นชาว
พม่ามาทาบุญให้กบั พระธาตุเช่นกัน

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านลงจาก พระธาตุอินทร์ แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็ก ถึง คิ้มปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับ
อากาศ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองหงสาวดี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิม้ หวาน)
กราบนมัสการ พระพุทธรู ปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบ
ของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ งเป็ นที่ เ คารพนับ ถื อ ของชาวพม่ า ทัว่
ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถ
ที่จะเลือกหา เครื่ องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้าง
ทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก.

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ! เสริ ฟกุง้ แม่น้ าหงสา)
นาท่านเดิ นทางต่อสู่ เมืองย่างกุง้ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) ให้ท่านได้พกั ผ่อนบนรถชมวิว
สองข้างทาง จนเดินทางถึงเมืองย่างกุง้
นาท่านอิ สระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรื อ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็ น
ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้ างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ สิ นค้าที่จาหน่ ายใน
ตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้า หรื ออัญมณี ที่ มี ราคาสู ง ควรขอใบเสร็ จรั บ เงิ นด้วย ทุ กครั้ ง
เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์ )
►นาท่านนมัสการ พระมหาเจดี ย ์ชเวดากอง (Shwedagon
Pagoda) เจดี ยท์ องแห่ งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิ ง (ชื่ อเดิ มของ
เมื อ งย่า งกุ้ง ) แห่ ง ลุ่ ม น้ า อิ ร ะวดี เจดี ย ์ท องค าคู่ บ ้า นคู่ เ มื อ ง
ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้ อยกว่า ปี มหาเจดี ยท์ ี่ ใหญ่
ที่สุดของประเทศพม่า มีความสู งถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้า
โอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เวดากองมี

ทองคาโอบหุ ้มอยู่เป็ นน้ าหนักถึ ง 1100 กิ โลกรั ม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณี ล้ าค่า กว่า
5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ
พุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริ เวณทางขึ้นทั้งสี่ ทิศจะมีวิหารโถงสร้ างด้วยเครื่ องไม้หลังคาทรงปราสาท
ปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่ งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่
การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิ เจริ ญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบ
องค์เจดี ย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุ ดชมแต่ละจุ ดท่านจะได้เห็ นแสงสี
ต่างกันออกไป เช่ น สี เหลื อง, สี น้ าเงิ น, สี ส้ม, สี แดง เป็ นต้น (สถานที่สาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ
ลานอธิ ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์
เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิ ษฐานเพื่อเสริ มสร้างบารมีและสิ ริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวัน
เกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคล
แก่ชีวติ )
วันเกิด

สั ตว์สัญลักษณ์

ค่า

อาทิตย์ จันทร์

ครุ ฑ

เสื อ

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

สิ งห์

ช้ างมีงา

ช้ างไม่ มีงา

หนูหางยาว

ศุกร์

เสาร์

หนูหางสั้ น พญานาค

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ต์! บาร์ บีคิวปิ้ งย่าง)
 ทีพ่ กั SHANGRILA HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ย่ างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – พระเทพทันใจ+ เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – สนามบินย่ างกุ้ง – กรุ งเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่ งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รู ป ได้
นามาเมื่อ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดี ยแ์ ห่ งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรู ปทอง เงิน สาริ ด 700 องค์ และจารึ กดินเผา
ภาษาบาลี และตัวหนังสื อพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้องสี สัน
งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิ หลายจุดในองค์พระเจดีย ์ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรื อ พระเทพทันใจ เทพ
เจ้าศักดิ์ สิทธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรู ปปั้ น
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปราถนา
ก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็
ให้เอาเงิ นจะเป็ นดอลล่า บาท หรื อจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่ มือ
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ต้ งั ใจไว้ นา
ท่านข้ามฝั่ งถนน สักการะ เทพกระซิ บ ซึ่ งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิ ดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชี วิตไปกลายเป็ น
นัต ซึ่ งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิ บต้องเข้าไปกระซิ บเบาๆ ห้ามคนอื่นได้
ยิน การบูชาเทพกระซิ บ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรื อ พระนอนตาหวาน
(Kyauk Htatgyi Buddha) นมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55
ฟุต สู ง 16 ฟุต ซึ่ งเป็ นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตา
ที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุง้

หมายเหตุ

คณะควรเดินทางไปถึงสนามบิ นเพื่อทาการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่ องประมาณ 2-3 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ฉุ กเฉิ นที่ อาจเกิ ดขึ้ น เช่ น สภาพการจราจรที่ คบั คัง่ ,สภาพอากาศและอื่ นๆ โดยมี ตวั แทนบริ ษทั (มัคคุ เทศก์,
หัวหน้าทัวร์ ,คนขับรถ)เป็ นผูพ้ ิจารณาและบริ หารเวลาอย่างเหมาะสม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ คืนเงินทุกกรณี หาก
ลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่ องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์ .

17.35 น.

เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเมียร์ มาร์ เนชัน่ แนลแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ UB017

19.30 น.

ถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริ การ .................

บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ : รายการทัวร์ ท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงหรื อยกเลิกรายการตามความเหมาะสมอันเนื่ องจากสภาวะ
อากาศ,การจราจร,การเมือง,สายการบิน,ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศหรื อกรณี อื่นๆโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าโดยมีตวั แทนบริ ษทั (มัคคุ เทศก์,หัวหน้าทัวร์ ,คนขับรถของแต่ละประเทศ)เป็ นผูบ้ ริ หารเวลาปรั บเปลี่ ยนตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั สภาพการจราจร,การตรวจคนเข้าเมืองหรื อสาเหตุ อื่นที่ ไม่ได้มาจากทางบริ ษทั โดยทางบริ ษทั จะ
คานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ...กรุ ณาอ่ านรายการและเงื่อนไขข้ อตกลงอย่ างละเอียดก่ อนทา
การจองทัวร์ หรื อชาระเงิน จากนั้นจะถือว่าลูกค้ารับทราบตามข้อกาหนดของบริ ษทั หากเกิดความเสี ยหายใดๆขึ้น และขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบกรณี มีตวั๋ เครื่ องบินภายในประเทศเนื่ องจากเหตุไฟลท์บินตามรายการถู กยกเลิ กหรื อสาเหตุอนั เนื่ องจาก
สภาวะอากาศ,การจราจร,การเมืองจากสายการบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี .
อัตราค่ าบริการรวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามัน
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
3. โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุ หรื อเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5. ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
6. ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
7. ค่าเบี้ยประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่ องดื่ม ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ ในห้อง
และค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
2. ค่าธรรมเนี ยมในกรณี ที่กระเป๋ าสัมภาระที่ มีน้ าหนักเกิ นกว่าที่สายการบิ นนั้นๆกาหนดหรื อสัมภาระใหญ่เกิ นขนาด
มาตรฐาน
3. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว
4. ค่ าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป (ชาระทีส่ นามบินก่อนเดินทาง)
5. ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้วแต่ ความพึงพอใจของท่าน
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

เดินทางขึ้นต่า 20 ท่ าน หากต่ ากว่ากาหนด กรุ๊ ปจะไม่สามารถเดิ นทางได้ หากผูเ้ ดิ นทางทุกท่านยินดี ที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
งดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิน:
1. ชาระเต็มจานวน กรณี ลูกค้าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 30 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าทัวร์ เต็ม
จานวน
2. ชาระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
3. หากไม่ ชาระตามที่กาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ ลูกค้ าท่ านอื่นที่รออยู่
4. หากชาระไม่ ครบตามจานวน บริ ษัทฯถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่ มเี งื่อนไข
5. เมื่อท่ านชาระเงินไม่ ว่าจะทั้งหมดหรื อบางส่ วน ทางบริ ษัทฯถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บเงื่ อนไขและข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุ
ไว้ ทั้งหมดนีแ้ ล้ ว
6. หากชาระเงินในแต่ ละส่ วนแล้ ว โปรดส่ งสาเนาการโอนเงิน พร้ อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์ ……….
7. ส่ งรายชื่ อสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้ องส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ ชื่อพร้ อมยืนยันว่ าต้ องการเดินทาง
ท่ องเที่ยวทริ ปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้ าง, เบอร์ โทร // [หากไม่ ส่งสาเนาหนังสื อเดินทาง(Passport) มาให้ ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่ อ -นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ ในการ
จองตั๋วเครื่องบินทัง้ สิ้น
โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่า 2 หน้า
หากไม่มนั่ ใจโปรดสอบถาม
เงื่อนไขยกเลิกการจอง : เนื่ องจากเป็ นราคาตัว๋ เครื่ องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ ชาระเงินค่าจองค่าทัวร์ แล้ว ไม่สามารถยกเลิก
เลื่อน ขอคืนเงินได้ทุกกรณี และกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ
เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น รวมถึง เมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์ น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด หรื อ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั
นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อน
การเดินทางสาหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่หนังสื อ
เดิ นทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดิ นทางให้กบั ทาง
บริ ษทั พร้อมการชาระมัดจา
5. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดิ นทางจริ งของประเทศที่เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคานึ งถึ งความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่ วน
ใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อ
เสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้าของสายการบิน เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริ การนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ค่า
ภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น

