บินสบายๆกับสายการบินไทยแอร์ เอเชีย ไม่ เหนื่อยเข้ าย่ างกุ้งบินออกมัณฑะเลย์
วันแรก
05.00 น.

07.30 น.
หมายเหตุ

08.15 น.

จากนั้น

กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุมุเตา- พระราชวังบุเรงนอง –พระธาตุอนิ ทร์ แขวน (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์
เอเชีย
Thai Air Asia (FD)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน FD 251
สายการบินแอร์ เอเชียมีบริการล็อกทีน่ ั่งและ Hot Seat บริการสาหรับลูกค้ าทีม่ ีความประสงค์ ต้องการนั่งแถวหน้ า
และนั่งติดกันหรื อเลือกทีน่ ั่งได้ เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่ สามารถล็อกทีน่ ั่งได้ ที่
นั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณีต้องการล็อกทีน่ ั่งไปกลับค่ าใช้ จ่ายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ท่ าน/เทีย่ ว
* ต้ องการล็อคที่นั่งแถวหน้ า Hot Seat
แถวที่ 1 ค่ าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่ าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่ าน
แถวที่ 2-5 ค่ าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่ าน ไปกลับ 800 บาท/ท่ าน
แถวที่ 6-8 ค่ าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เทีย่ ว/ท่ าน ไปกลับ 400 บาท/ท่ าน
** กรุณาแจ้ งพนักงานขายทุกครั้งก่อนทาการจองค่ ะ**
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่ วโมง) จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค
(Bago)ซึ่ งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจาก
เมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
เข้าชมพระธาตุที่ ต้ งั อยู่ใจกลางเมื องหงสาวดี เป็ นเจดี ยเ์ ก่ าแก่ คู่บ ้านคู่เมื องและเป็ น 1 ใน 5 มหา บู ชาสถานสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์
ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นาท่าน
นมัสการยอดเจดี ยห์ ักซึ่ งชาวมอญและชาวพม่ าเชื่ อกัน ว่าเป็ นจุ ดที่ ศกั ดิ์ สิ ท ธิ์ มาก ซึ่ งเจดี ยน์ ้ ี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์น้ ี เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลืน พระเจดียส์ ู ง377 ฟุต สู งกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยูต่ รงบริ เวณยอดฉัตร ที่
ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตก
กระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิ ทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ น
ที่ เจาะพระกรรณ (หู ) ตามพระราชประเพณี โบราณเพื่ อทดสอบความกล้าหาญก่ อนขึ้ น ครองราชย์ ท่ านจะได้
นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปคา้ กับยอดของเจดีย์องค์ ที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิ ริมงคลซึ่ง
เปรียบเหมือนดั่งคา้ จุนชีวติ ให้ เจริญรุ่งเรื องยิง่ ขึน้ ไป

เทีย่ ง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนองและบัลลังก์ ผึ้ง (KanbawzaThardi Palace)ซึ่ งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์
เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิ ษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นที่ประทับของ
พระเจ้าบุเรงนอง ท่าน
ผูท้ ี่ได้รับคาสรรเสริ ญว่าเป็ น ผูช้ นะสิ บทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุ พรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่า ปั จจุบนั พระราชวังแห่ งนี้ ได้เหลือเพียงแต่
ร่ องรอยทางประวัติศาสตร์และ
ถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
จากนั้น
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ โท แห่ งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ขา้ มผ่านชมแม่ น้าสะโตง
สถานที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม
ซึ่ งนาทัพโดยสุ รกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่า
ตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ขา้ ศึกข้ามตามมา
ได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุ รกรรมา
แม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพกลับกรุ งหงสาวดี พระแสงปื นที่ใช้ยงิ สุ
รกรรมาตายบนคอช้างนี้ ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อัน
เป็ นเครื่ องราชูปโภคยังปรากฏอยูจ่ นถึงทุกวันนี้
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอนิ ทร์ แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิม้ ปูนแค้ มป์ ซึ่ งเป็ นจุดสาหรับทา
การเปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกล้ อ (เป็ นรถประจาเส้นทางชนิ ดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์ แขวนได้)ใช้เวลา
เดินทางจากคิมปูนแค้มป์ ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่ โมง พักที่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock
Hotel
หมายเหตุ : ในกรณีพกั โรงแรม Golden Rock Hotel จะขึน้ อินแขวนได้ แค่ ครั้งเดียวค่ ะ เชิญทุกท่ านพักผ่ อนตาม
อัธยาศัยจากนั้นชม เจดีย์ไจ้ ทีโยหรื อพระธาตุอนิ ทร์ แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง
อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สู งเพียง5.5 เมตรตั้งอยูบ่ นก้อนหิ นกลมๆ ที่ต้ งั อยูบ่ น
ยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระ
เจดียอ์ งค์ยอ่ มทาให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างสมดุลเรื่ อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนา
พระธาตุอินทร์แขวนนี้ให้ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ด
ได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ3 ครั้งผูน้ ้ นั จะมีแต่ความสุ ขความเจริ ญพร้อมทั้งขอสิ่ งใดก็จะได้สมดัง่
ปรารถนาทุกประการ
ท่ านสามารถเตรี ยมแผ่ นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์ พระธาตุอินทร์ แขวน(เข้ าไปปิ ดทองได้ เฉพาะสุ ภาพบุรุษ ส่ วน
สุ ภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้ าไปปิ ดแทนได้ )**สาหรับจุดไหว้ พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่ น
ทองคาเปลวราคาเริ่มต้ น 2,000 จ๊ าต/ชุ ด**

คา่
ทั้งคืนแต่

บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอด

ประตูเหล็กทีเ่ ปิ ดสาหรับสุ ภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาวหรื อกันลมหรื อผ้าห่มผ้าพันคอ
เบาะรองนัง่ เนื่องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมา
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิ แขวน สร้ างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่ องเทีย่ วทีข่ นึ้ ไปกราบนมัสการพระธาตุอนิ
แขวน โรงแรมไม่ ได้ หรูหราเหมือนเมืองย่ างกุ้งและมีโรงแรมจากัด แต่ ได้ เรื่ องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็ นห้ องพัด
ลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย และไม่ สามารถเลือกหรื อรีเควสโรงแรมได้
วันที่สอง
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-วัดไจ้ คะวาย - เจดีย์ไจปุ่ น --ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์ -เจดีย์ชเวดา
กอง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
05.00 น.

06.30น.
07.30 น.

จากนั้น
เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้น

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใส่ บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ ไม่ได้บงั คับนะคะ สาหรับอาหารที่จะ
ใส่ บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจาหน่ายราคาอาหารเริ่ มต้นชุดละ 3,000-10,000 จ๊าต ด อ ก ไ ม้ ธู ป เที ย น
เริ่ มต้นชุดละ2,000จ๊าต
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางกลับ เปลีย่ นนั่งรถบรรทุกหกล้อ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมนาท่านเดินทางสู่
กรุ งหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่
ที่มีพทุ ธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ น
พระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สู ง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่
ย่างกุง้ แต่กง็ ามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์ กว่ า 1,000 รูป ที่วดั ไจ้ คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ น
จานวนมากท่ านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทีว่ ดั แห่ งนีไ้ ด้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1ตัว **
จากนั้น นาชมเจดีย์ไจ๊ ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4ทิศ สู ง
30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ)กับพระพุทธเจ้า
ในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรี สี่พี่นอ้ งที่มีพทุ ธศรัทธา
สู งส่ งและต่างให้สตั ย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั่ ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าทาให้
พระพุทธรู ปองค์น้ นั เกิดรอยร้าวขึ้นทันที
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุ งย่างกุง้ นาท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุ
พระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รู ป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดียแ์ ห่ งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตร
เข้ากลาง

เย็น

องค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรู ปทอง เงิน สาริ ด 700องค์
และจารึ กดิน
เผาภาษาบาลี และตัวหนังสื อพราหมณ์ อินเดี ยทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดี ยท์ ี่
ประดับด้วยกระเบื้ องสี สัน งดงาม และมี มุมสาหรั บฝึ กสมาธิ ห ลายจุดในองค์พ ระเจดี ย ์
จากนั้นนาท่านขอพร นัตโบโบยี หรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์ สิ ทธิ์ ของชาวพม่าและ
ชาวไทยวิธี ก ารสั ก การะรู ป ปั้ น เทพทั น ใจ (นั ต โบโบยี)เพื่ อ ขอสิ่ ง ใดแล้ ว สมตามความ
ปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรื อผลไม้ อื่นๆมาสั กการะ
นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่ า บาทหรื อจ๊ าด ก็ได้ (แต่ แนะนาให้
เอาเงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว้ ขอพร
แล้ วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี
แค่ นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้นนาท่านสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนาม
ว่า“อะมาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิ ดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชี วิตไปกลายเป็ นนัตซึ่ งชาว
พม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ
ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นี้กันมากเช่ นกันการบูชาเทพกระซิ บ บูชาด้ วยน้านม ข้ าวตอก
ดอกไม้
นาท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่า
อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดใน
พม่าสถานที่แห่ งนีม้ ี ลานอธิษฐาน จุดทีบ่ ุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่ านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อ
ขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้ างบารมีและสิ รมงคลนอกจากนีร้ อบองค์ เจดีย์ยงั มีพระ
ประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนา้ พระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริ
มงคลแก่ชีวติ
พระเจดียน์ ้ ีได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยีส่ ิ บ
สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้า
องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่
ประดับอยูบ่ นยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท
ซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมิหลัง
ความเป็ นมาทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุง้ เสี ยก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็
ไม่ข้ ึนภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ ึงชาวพม่าถือว่าเป็ น
ระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่ ต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับ
บนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไปเช่นสี เหลือง,สี น้ าเงิน,สี ส้ม,สี แดงเป็ นต้น

วันเกิด
สั ตว์ สัญลักษณ์

19.00น.

คาไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิ งกุตตะเรมะโนลัมเมสั ตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุ วรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงั โกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยงั กัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ที่แปลว่ าชัยชนะและความสาเร็จ ***
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
ครุฑ
เสื อ
สิ งห์
ช้ างมีงา ช้ างไม่ มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้ น

เสาร์
พญานาค

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ ต์ อร่ อยเต็มอิม่ กับชาชูชิ สุ กหี้ ม้ อไฟและซูชิ ข้ าวปั้นสารพัดหน้ าใน
เครื อโออิชิ
**นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม
05.00 น.
06.00 น.
07.00 น.
08.25 น.

ย่ างกุ้ง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสั ญพัญญู-วิหารธรรมยันจี
จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-โชว์ พืน้ เมืองเชิดหุ่น
(เช้ า/กลางวัน/เย็น)
รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ ดยสายภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่สนามบินยองลู สู่ เมืองประวัติศาสตร์พกุ าม โดย สายการบิน Air Mandalay หรื อสายการบินภายใน
อื่น
เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan)นาท่านนาท่านชม พระเจดีย์ชเวสิ กอง(Shwezigon Pagoda)ซึ่ งเป็ นสถูปดั้งเดิมของ
พม่ าโดยแท้ มี ลกั ษณะเป็ นสี ทองขนาดใหญ่ สร้ างขึ้น หลังพระเจ้าอโนรธาขึ้น ครองราชย์ เพื่อใช้บรรจุพ ระบรม
สารี ริกธาตุ
จากพระสรี ร ะหลายส่ ว น มี ล ัก ษณะเป็ นสี ท องขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทั้ง ที่ ป ระชุ ม สวดมนต์แ ละศู น ย์ก ลางของ
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม
ชมวัดอนันดา(Ananda Temple) ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของกาแพงเมือง เป็ นวัดสี ขาว มอง
เห็ นได้ชดั เจน สร้างเสร็ จเมื่อปี 1091 ซึ่ งวิหารแห่ งนี้ นับได้ว่าเป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่ างเป็ น
สี่ เหลี่ยมจัตุรัส มีมุขเด็จยื่นออกไปทั้ง 4 ด้านซึ่ งต่อมาเจดียแ์ ห่ งนี้ เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของ

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

พุกาม และสิ่ งที่น่าทึ่งของวิหารแห่งนี้กค็ ือ ที่ช่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่ องลงมาต้ององค์พระ ให้มี
แสงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นพาท่านชม วัดมนุหา(Manuha Temple)ตั้งอยูท่ างตอนใต้ของหมู่บา้ นมยินกะบา
สร้างเมื่อปี 1059 โดยพระเจ้ามนูหะกษัตริ ยแ์ ห่ งมอญ เพื่อสั่งสมบุญไว้สาหรับชาติหน้า จึงได้นาอัญมณี บางส่ วนไป
ขายมาสร้างวัดนี้ โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่ งองค์ กับ พระพุทธรู ปอีกสามองค์นั่งเบียดเสี ยดอยู่
ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริ ยเ์ ชลยพระองค์น้ ีเป็ นอย่างดี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมสิ่ งของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครื่ องเขิน ซึ่งยอมรับกัน
ว่ามีชื่อเสี ยงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ ของตั้งแต่ขนาด
เล็กถึงใหญ่ หี บใส่ ของต่างๆ สิ่ งที่กาลังเป็ นที่นิยมก็คือ โถใส่ ของทา
จากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยบุ แล้ว
กับไปคืนรู ปได้ดงั เดิม จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี สร้างโดย
พระโอรสของพระเจ้าจันสิ ทธะ สิ่ งที่โดดเด่นคือภาพจิตกรรมฝาผนัง
ที่งดงามที่สุดในพุกาม ที่ยงั คงเหลืออยู่ จากนั้นเข้าชม วัดติโลมินโล
สร้างขึ้นเมื่อปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็ น
พระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึ่งเกิดกับนางห้ามผูห้ นึ่ง และได้
เสี่ ยงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท เป็ นวัดสู ง 46 เมตร ยาว 43
เมตร เท่ากันทั้ง 4ด้านมีพระพุทธรู ปประดิษฐ์ฐานอยูท่ ้ งั 4 ทิศ
ทั้งสองชั้น มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปั้น
อันประณี ตสวยงามสร้างโดยพระติโลมินโล เมื่อปี พ.ศ.1761ซึ่ง
ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก
นมัสการ เจดีย์สัพ พัญญูซ่ ึ งเป็ นเจดี ยท์ ี่สูงที่สุดในเมืองพุกาม ชมวิหารธรรมยันจี สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และ
พระองค์ก็เชื่อว่าเป็ นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพุกาม สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป ด้วยทรงปริ วิตกว่าผลกรรมจากการกระทา
ปิ ตุฆาตจะติ ดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตั้งโดดเด่ นยิ่งใหญ่ ตระหง่านดังตานานที่ โหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
จากนั้นนาท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย์

 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพร้ อมชมโชว์ เชิ ดหุ่ นกระบอก ท่านจะได้ชมการเชิ ดหุ่ นที่ดูเหมือนมีชีวิตจริ ง
พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
*นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่
05.30 น.
จากนั้น
07.50 น.
09.00 น

เทีย่ ง

คา่

พุกาม-เฮโฮ-

รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยนา้ -หมู่บ้านทอผ้ าอินปอ-วัดแมวลอดห่ วง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนองอูพุกามอาคารผูโ้ ดยสายภายในประเทศ
เหิ รฟ้าทางสู่ สนามบินเฮโฮโดยสายการภายในประเทศ เที่ยวบินที่ YJ892
เดินทางถึงเดินทางถึงสนามบินเฮโฮ นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองตองยี เมืองหลวงเก่าของรัฐฉาน (Shan State)นัง่ รถ
จากสนามบินไปราว 1 ชัว่ โมงครึ่ ง เพื่อไปชมทะเลสาบอินเล (Inle Lake)มีพ้นื ที 158 ตร.กม. อยูส่ ู งกว่าระดับน้ า
ทะเล878 เมตร ความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 32 กม. กว้าง 5 กม. เกิดจากลาธารหลายสายที่ไหลมาจาก
เทือกเขาที่ทอดขนานไปทั้งทางทิศตะวันตกและตะวันออก มีน้ าไหลจากทะเลสาบไปลงแม่น้ าสาละวิน รอบ
ทะเลสาบมีชุนชนชาวอินตาอยูม่ ากกว่า 200 แห่ง นาท่านลงเรื อเพื่อเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเลลงเรื อยนต์ (ลาละ 5-6
ท่ าน) มีเสื้ อชู ชีพบริการท่ านเพื่อความปลอดภัยชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็ นอยูข่ องชาวบ้าน การ
สร้างบ้านบนทะเลสาบระหว่างทาง ท่านจะได้พบ การพายเรื อด้ วยเท้ าข้ างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็ นเอกลักษณ์
ของชาวอินตา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอินเล
นาท่านเที่ยวชม วัดพองดออู สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพุทธรู ป 5 องค์ นี(้ พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะ อัญเชิญขึ้นเรื อ
แล้วแห่ไปตามหมู่บา้ นต่างๆรอบทะเลสาบ(ซึ่งจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา
15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบนั ชาวบ้านเอาทองมาปิ ดพระจนถึง
ปัจจุบนั พระพุทธรู ปมีขนาดสู งกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็ นพระพุทธรู ป
ที่ศกั ดิ์สิทธิ์คู่ทะเลสาบอินเลย์ ให้นาท่านนมัสการ พระบัวเข็ม เพื่อเป็ น
สิ ริมงคล จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้านทอผ้ าอินปอขอม ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่
นาเส้นใยบัวมาทอเป็ นเสื้ อผ้า,ผ้าพันคอ ฯลฯ ชม วัดแมวกระโดด มี
อายุ 200 กว่าปี จากนั้นนาท่านเดินทางกลับที่พกั พักผ่อนกับบรรยา
กาศของ ทะเลสาบอินเลย์ หลังจากนั้น เดินทางไป หมู่บ้านผลิตบุหรี่
พืน้ เมือง และ แปลงสวนผักลอยนา้ (Floating Garden)ที่ปลูกผักมากมาย
เช่น พริ ก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจานวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้
หลังจากนั้นนาท่านไป วัดแมวลอดห่ วง Nga-Phe-KyanngMonastary เป็ น
สานักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรู ปสาคัญ ๆ ไว้เป็ นจานวนมากเป็ นวัดที่ได้รับการ
ประกาศให้เป็ นโบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น สร้างในปี
ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดงได้เวลาสมควรเข้าสู่ ที่พกั
บริการอาหารค่ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
พักที่ SKY LAKE INLE RESORT ณ ทะเลสาบอินเล (หรื อเทียบเท่ า)

วันที่ห้า

เฮโฮ-มัณฑะเลย์ -พระราชวังมัณฑะเลย์ -พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

06.30 น.
10.00 น.
11.00 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางไปสนามบินเฮโฮ สู่ เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Bagan หรื อสายการบินภายในสายอื่น
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วนาท่านเดินทางเข้าสู่
ตัวเมืองมัณฑะเลย์ ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินมัณฑะเลย์ประมาณ 1 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace)
พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สกั ที่สวยงามที่สุดแห่ง
หนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา หรื อสงคราม
โลกครั้งที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488 เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธ
มิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ทิ้งระเบิดจานวนมากมายถล่มพระ
ราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็ นแหล่ง
ซ่องสุ มกาลังของกองทัพญี่ปุ่นพระราชวังมัณฑะเลย์ซ่ ึงเป็ นพระ
ราชวังไม้สกั ก็ถูกไฟไหม้เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูน้ ารอบพระราชวังที่ยงั เป็ นของดัง่
เดิมอยูป่ ัจจุปันพระราชวังที่เห็นอยูเ่ ป็ นพระราชวังที่รัฐบาลพม่าได้จาลองรู ปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
นาท่านไป พระราชวังไม้ สักชเวนานจอง (Golden Palace Monastry)วังที่สร้างด้วยไม้สกั ทั้งหลัง งดงามตามแบบ
ศิลปะพม่าแท้ๆ วิจิตรตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณี ตอ่อนช้อย
ทั้งหลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี
พ.ศ.2400 ซึ่งเป็ นปี ที่พระองค์ยา้ ยราชธานีจากอมรปุระมาอยูท่ ี่เมือง
มัณฑะเลย์เพื่อเป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐานแต่หลังจากที่พระองค์
สิ้ นพระชนม์ พระเจ้าธีบอหรื อ สี ป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็ น
วัด ถือได้วา่ เป็ นงานฝี มือที่ประณี ตของช่างหลวงชาวมัณฑะเลย์
อย่างแท้จริ ง นาท่ านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda)วัดกุโสดอเป็ นวัดที่พระเจ้ามินดงทรงโปรดฯให้มีการจัด
สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 5ของโลกขึ้นโดยทรงให้จารึ กพระไตรปิ ฎกจานวน 84,000พระธรรมขันธ์ลงบนแผ่น
หิ นอ่อน 729แผ่น รวม1,428หน้า และได้สร้างมณฑปสี ขาวครอบแผ่นจารึ กหิ นอ่อนเหล่านี้ไว้ (1แผ่นต่อ 1มณฑป)
เรี ยงรายรอบพระเจดียม์ หาโลกมารชิน ที่จาลองแบบมาจากเจดียช์ เวสิ กองแห่งเมืองพุกามหนังสื อกินเนสบุค๊ ได้
บันทึกไว้วา่ “หนังสื อที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เทีย่ ง
จากนั้น

จากนั้น

นาท่านแวะวัดกุสินารา ซึ่ งมีอายุหลายร้อยปี ประดิ ษฐานพระพุทธไสยาสน์ นาท่านเดิ นทางสู่ เขา Mandalay Hill
ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉี ยงเหนื อของพระราชวัง เขาลูกนี้ สูง 240 เมตร ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของ
เมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งอยูบ่ น
ยอดเขา สามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพของเมืองมัณ ฑะเลย์เกื อบทั้งเมือง ชมพระอาทิตย์ลบั ฟ้ าอันสวยงามบนยอด
เขามัณฑะเลย์
คา่
 บริการอาหารค่าเมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผา
*นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว **โรงแรมระดับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรื อเทียบเท่ า
เย็น

วันที่หก

ร่ วมพิธีล้างหน้ าพระพักตร์ พระมหามัยมุณ-ี อมรปุระ-สะพานไม้ อเู บ็ง-มัณฑะเลย์ -กรุงเทพฯ  (เช้ า/กลางวันบน
เครื่ อง)

04.00น.

นาท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์สูงสุ ด 1 ใน 5 แห่ งของพม่ า
ถือเป็ นต้นแบบพระพุทธรู ปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่ องกษัตริ ยท์ ี่ได้รับการขนานนามว่า
“พระพุทธรูปทองคาเนื้อนิ่ม”ที่พระเจ้ากรุ งยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี
พ.ศ. 689 สู ง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่ องประดับทองปาง
มารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรื อ
วัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรื อวัดพยาจี)เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422
สมัยพระเจ้า สี ปอ ก่อนจะเสี ยเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทอง
คาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้น้ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาว
พม่าได้เรี่ ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่าง
ชาวอิตาลีจึงนับได้วา่ เป็ นวัดที่สร้างใหม่ที่สุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรู ปเก่าแก่ที่สุดใน
เมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุที่นาไปจากกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้ง
กรุ งแตกครั้งที่ 1 พร้อมทั้ง เชิญทุกท่านร่ วมทาบุญบูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์
สวยงามมากจากนั้นกลับโรงแรม
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั เมือง อมรปุระ(Amrapura)เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซ่ ึง
เป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนที่จะย้ายมายอยูท่ ี่เมืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400ชม สะพานไม้ อูเบ็ง
(U-Ben)
สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200ปี
สะพานอูเบ็งสร้าง
จากไม้สกั ที่ร้ื อถอนจากพระราชวังเก่ากรุ งอังวะ โดยพระเจ้าปดุงให้ขนุ นางชื่ออูเบ็งคุมงานก่อสร้างสะพานแห่งนี้เลย

07.00 น.
จากนั้น

ตั้งชื่อตามผูค้ ุมทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ไปสู่ วดั จอกตอจีซ่ ึงมีเจดียท์ ี่สร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกามภายใน
มีจิตรกรรมฝาผนังทีเป็ นศิลปะชาวกรุ งศรี อยุธยาที่ถูกกวาดต้อนตอนเสี ยกรุ งให้มาอยูใ่ นอาณาบริ เวณแถบนี้นนั่ เอง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD 245
** มีบริการอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง **
15.15 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
.....................................................................
**ในกรณีทไี่ ฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินเนื่องจากปัญหาทางสายการบินหรื อเหตุสุดวิสัยทางธรรมชาติ
ทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิ์ปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาทีเ่ กิดจากสายการบินตามความเหมาะสม ทั้งนีจ้ ะคานึงถึง
ประโยชน์ ของลูกค้ าเป็ นสาคัญ**
12.50 น.

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
วันเดินทาง ราคา แกรนด์ พม่ า เจาะลึกเมืองน่ าเที่ยว บิน FD 6 วัน
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุ๊ป

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดีย่ ว

05 ธ.ค.61

10 ธ.ค.61

25

33,900

33,500

32,900

6,000

26 ธ.ค.61

31 ธ.ค.61

25

31,900

31,500

30,900

6,000

30 ม.ค.62

4 ก.พ.62

25

31,900

31,500

30,900

6,000

6 ก.พ.62

11 ก.พ.62

25

31,900

31,500

30,900

6,000

20 ก.พ.62

25 ก.พ.62

25

31,900

31,500

30,900

6,000

12 มี.ค.62

17 มี.ค.62

25

30,900

30,500

29,900

6,000

2 เม.ย.62

7 เม.ย.62

25

30,900

30,500

29,900

6,000

9 เม.ย.62

14 เม.ย.62

25

29,900

29,500

28,900

6,000

30 เม.ย.62

5 พ.ค.62

25

28,900

28,500

27,900

6,000

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ตั๋วเครื่ องบินภายในประเทศ 3 ขา เส้ นทาง ย่ างกุ้ง-พุกาม-เฮโฮ-มัณฑะเลย์
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 5 คืน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิน่ และหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
อัตราค่ าบริการไม่ รวม

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่ านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า15 วัน
มิฉะนั้นถือ
ว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัต
ฤกษ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่ านไปยัง
คณะต่ อไปแต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อน
ล่วงหน้ า
เพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้
(15 ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษทั ฯและผู้เดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหาย
ต่ างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
5.คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางไม่ ถงึ 10 ท่ านขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง
โดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่อนทาการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆใน
กรณีถ้าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้

➢ เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
➢ เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ข้างต้ นนีแ้ ล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มกี ารคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

