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ทัวร์พม่า ย่างกุง้ สิเรียม หงสาวดี พระธาตุ
อินแขวน 3วัน 2คืน (SL/FD)

โดยสายการบิน Thai Lion Air / Air Asia (SL/FD)
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
07.00 น.

09.05 น.
10.00 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ - ย่างกุง้ - เจดียก์ ลางน้าเลเยพญา - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดียโ์ บตา
ทาวน์ - เทพทันใจ เทพกระซิบ - พระมหาเจดียช์ เวดากอง ( - / L / D )
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมื อง อาคาร 1 ชัน้ 3 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และ
อํานวยความสะดวก การเดินทางแก่ทา่ น
AIR ASIA นัดเวลา เที่ยวบินที่ .น 00.00FD251 07.15-08.00 (ประตู 2เคาเตอร์1)
THAILION AIR นัดเวลา เที่ยวบินที่ 00.00SL200 09.05-10.00 (ประตู 8 เคาเตอร์ 7)
ออกเดินทางสูก่ รุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL 200
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลา
ท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าไทยครึ่ งชัว่ โมง) จากนั้นนําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู ่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยูห่ า่ ง
จากกรุ งย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่ อเดินทางถึงเมื องสิ เรี ยม ชมความงาม
แปลกตา ของเมื อง ซึ่งเมื องนี้ เคยเป็ นเมื องท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัง้ แต่
ในสมัย นายพล ฟิ ลิป เดอ ปริ โต ยี นิ โคเต จนมาสิ้ นสุดเมื่ อปี พ.ศ 2156 ร่วม
สมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุ งศรี อยุธยา ท่านจะเห็ นเศษซาก กําแพง สไตล์ลูชิตา
เนี ยนบาโรก ตัง้ อยูร่ ิ มฝั่งแม่นํ้าย่างกุง้ เชื่ อมกับแม่นํ้าอิระวดี นําท่านนั่งเรื อแจวสู ่
เจดียเ์ ยเลพญา มีพระปางมารวิชยั อันงดงาม บนเกาะกลางนํ้าอายุนับพันปี
เป็ นที่สกั การะของชาวสิ เรี ยม เกาะนี้ ไม่วา่ น้าจะขึ้นสักเท่าไร ก็ไม่มีวนั นํ้าท่วมได้ เมื่ อถึงบริ เวณ ท่าเทียบ
เรื อบนเกาะ นําท่านไหว้สกั การะเพื่ อขอพร พระจกบาตร หรื อพระคุปคุต ที่เป็ นที่นับถื อของชาวพม่า
สามารถซื้ ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่นับพัน ที่วา่ ยวนเวียนให้เห็ นครี บหลังที่โผล่เหนื อผิวนํ้า
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระ
นอนที่มีความสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108
ประการ และพระบาทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนั้นนํา
ท่านสักการะ เจดียโบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย เพื่ อบรรจุพระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์ อินเดีย 8 รู ป
ได้นํามาเมื่ อ 2,000 ปี กอ่ น ในปี 2466 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ าย
สัมพันธมิตร เข้ากลางองค์ จึงพบโกศทาองคําบรรจุพระเกศาธาตุ และพระบรม
ธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรู ป ทอง เงิน สําริ ด 700 องค์ และจารึ กดินเผา
ภาษาบาลี และตัวหนังสื อพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบ ภาษาพม่า ภายใน
เจดียป์ ระดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสําหรับฝึ กสมาธิ หลายจุด ในองค์
พระเจดีย ์ จากนั้นนําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพม่า และชาวไทย วิธีสกั การะรู ปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่ อ
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ขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปราถนา ก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรื อผลไม้อ่ ื นๆ
มาสักการะนัตโบโบยีจะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท
หรื อจ๊าต ก็ได้ (แต่แนะนําให้เอาเงินบาทดีกว่า เพราะเรา เป็ นคนไทย) แล้วเอาไป
ใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้
จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ี ท่านก็จะสมตามความ
ปราถนาที่ขอไว้ จากนั้นนําท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่ งของถนน เพื่ อสักการะ
เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอร์เมี๊ยะ” ตามตํานานหล่าวว่า นางเป็ นธิ ดา
ของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา อย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกิน
เนื้ อสัตว์ จนเมื่ อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กันมานาน
แล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่ นได้ยิน ชาวพม่านิ ยมขอพร จากเทพองค์น้ ี กัน
มากเช่านกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จากนั้นนําท่านนมัสการ
พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระเจดียท์ องคําคูบ่ า้ นคูเ่ มื องประเทศพม่า อายุมากว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
เจดียท์ องแห่งเมื องตากอง หรื อ ตะเกิง ชื่ อเดิมของเมื องย่างกุง้ มหาเจดียท์ ่ ีใหญ่ท่ ีสุดในพม่า สถานที่แห่งนี้
มี ลานอธิ ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้เพื่ อขอพรจาก
องค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิ ษฐานเพื่ อเสริ ม สร้างบารมี และสิ ริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิด
ตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ชิวิต พระเจดียน์ ้ ี ได้รับการบูรณะ และ
ต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาล
องค์เจดียห์ อ่ หุม้ ด้วยแผ่น
ทองคําทัง้ หมด นํ้าหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้น
พระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า จํานวนแปดเส้น และเครื่ อง
อัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์กอ่ นทัง้ สามพระองค์ บนยอด
ประดับด้วยเพชรพลอย และอัญมณี ตา่ งๆ จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ นยอดบริ เวณ
เจดีย ์ จะได้ชม ความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทําเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงประสาทซ้อนเป็ นขัน้ ๆ
งานศิลปะ และสถาปัตยกรรมทุกชิ้น ที่รวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่ งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตาํ นาน และภูมิหลัง
ความเป็ นมา ทัง้ สิ้ น ชมระฆังใบใหญ่ท่ ีองั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตก แม่นํ้าย่างกุง้ เสียก่อน
อังกฤษ กูเ้ ท่าไหร่ก็ไม่ข้ ึนภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ท่ ีเดิมได้ จึงถื อเป็ นสัญลักษณ์แห่ง
ความสามัคคี ซึ่งชาวพม่าถื อว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้ง และอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้ดง่ั ใจ
ต้องการ จากนั้นให้ทา่ นชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตร โดยจุดชมแต่ละจุด ท่านจะได้เห็ นแสง
สีตา่ งกันออกไป เช่น สีเหลื อง, สีนํ้าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น
19.00 น.  บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร *** เมนูพิเศษ สลัดกุง้ มังกร เป็ ดปั กกิ่ง

ที่พกั

วันที่สอง

เช้า
08.00 น.
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IBIS STYLES HOTEL / GRAND UNITED / VINTAGE LAXURY HOTEL หรือเทียบเท่า

หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุมุ
เตา - เจดียช์ เวมอดอร์ - พระธาตุอินแขวน (รวมค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน) ( B / L /
D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู ่ เมืองหงสาวดี หรื อคนมอญเรี ยกว่า เมื องพะโค ซึ่งในอดีตเป็ นเมื องหลวง ที่
เก่าแก่ท่ ีสุดของเมื องมอญโบราณที่ย่ ิงใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ า่ งจากเมื องย่างกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. จากนั้นนําชม พระราชวังบุเรงนอง และ
บัลลังก์ผ้ ึง ซึ่งเพิ่มเริ่ มขุดค้น และบูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่ อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลื ออยู ่
ทําให้สนั นิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับ ของพระเจ้าบุเรง
นอง ท่านผูท้ ่ ีได้รับคําสรรเสริ ญว่าเป็ น ผูช้ นะสิ บทิศ และเป็ นที่ประทับของ
พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ น
เชลยศึก เมื่ อต้องเสีย กรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่ง
นี้ ได้ เหลื อเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจําลอง
พระราชวัง และตําหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร หลังจาก
นั้นนําท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รู ป วัดไจ้คะวาย สถานที่ท่ ีมี
พระภิกษุ และสามเณร ไปศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจํานวนมาก ท่านสามารถ
นําสมุด ปากกา ดินสอไปบริ จาคที่วดั แห่งนี้ ได้

เที่ยง

พักที่
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้ แม่น้าย่าง
จากนั้น นําท่านเข้าชมพระธาตุท่ ีตงั้ อยูใ่ จกลางเมื องหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คูบ่ า้ นคูเ่ มื อง และเป็ น 1 ใน
5 มหาบูชาสถานสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า พระมหาเจีดียช์ เวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตา ภายใน บรรจุ
พระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า นําท่านนมัสการยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญ
และชาวพม่าเชื่ อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มาก ซึ่งเจดียน์ ้ ี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ พระเจดียม์ ีความสูง 377 ฟุต สูง
กว่า พระมหาเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิ ษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ อยูต่ รง
บริ เวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่ อปี พ.ศ 2473 ด้วยนํ้าหนักที่ มหาศาลตกลง
มายังพื้ นล่าง แต่ยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดิม และไม่แตกกระจ่ายออกไป เป็ นที่ร่ ําลื อถึงความศักดิ์สิทธิ์
โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ท่ ีพระเจ้าหงสาลิ้นดํา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณี โบราณ เพื่ อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิ ษฐานอัน
ศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธู ปไปคํา้ กับยอดของเจดียอ์ งค์ท่ ีหกั ลงมา เพื่ อเป็ นสิ ริมงคล ซึ่งเปรี ยมเมื อนดัง่ คํา้
จุนชีวิตให้เจริ ญรุ ่งเรื องยิ่งขึ้นไป จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู ่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่าทางท่านจะ
ได้พบกับสะพานเหล็ก ที่ขา้ มผ่าน แม่น้าสะโตง สถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2
สมเด็ด พระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทย กลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม ซึ่งนําทัพโดย สุรกรรมา
เป็ นกองหน้า พระมหาอุปราชาเป็ น กองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่า ตามมาทันที่
ริ มแม่นํ้าสะโตง ในขณะที่ฝ่ายไทย ได้ขา้ มแม่นํ้าไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกัน มิให้ขา้ ศึกข้ามตามมาได้
ได้มีการปะทะกัน ที่ริมฝั่งแม่นํ้าสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสง เป็ นดาบชุดยาวเก้าคื บ ยิงถูกสุ
รกรรมา แม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่า เห็ นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุ งหงสาวดี
พระแสงปื น ที่ใช้ยิงสุรกรรมาตาย บนคอช้างนี้ ได้นามปรากฎต่อมาว่า “พระแสงปื นต้นข้ามแม่นํ้าสะโตง”
นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่ องราชูปโภค ยังปรากฎอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ จากนั้นนําท่านเดินทางสู ่
พระธาตุอินแขวน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คินปุ้นแคมป์ เพื่ อทําการเปลี่ยนเป็ นรถ
ท้องถิ่น เป็ นรถบรรทุกหกล้อ ( เป็ นรถประจําเส้นทางชนิ ดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินแขวนได้ )
เพื่ อเดินทางสูย่ อดเข้า
KHYAITHIYO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL
นําท่านชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรื อ พระธาตุอินแขวน อยูส่ ูงจากระดับนํ้าทะเล
1,200 เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้ อยูบ่ น
ก้อนหิ นกลมๆ ที่ตงั้ อยูบ่ นยอดเขาอย่างหมิ่นแหม่ แต่ชาวพม่ามักยื นกราน
ว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สิทธ์ท่ ีบรรจุอยูภ่ ายในพระเจดียอ์ งค์
ย่อมทําให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่าง สมดุลเรื่ อยไป ตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจําปี เกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินแขวนนี้ ให้ถือ
เป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์ โดยเชื่ อว่า ถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการ
พระธาตุอินแขวนนี้ ครบ 3 ครั้ง ผูน้ ั้นจะมีแต่ความสุขความเจริ ญ พร้อมทัง้ ขอสิ่ งใดก็จะได้สมดัง่ ปราถนา

19.00

วันที่สาม
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ทุกประการ ท่านสามารถเตรี ยมแผ่นทองคําไปเพื่ อปิ ดทอง องค์พระธาตุอินแขวน ( เข้าไปปิ ดทองได้เฉพาะ
สุภาพบุรุษ ส่วนสภาพสตรี สามารถอธิ ฐาน ปละฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ )
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการ หรื อนั่งสมาธิ ท่ ีพระเจดียไ์ ด้ตลอดทัง้ คื น แต่ประตูเหล็กที่เปิ ด สําหรับ
สุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาว หรื อกันลม หรื อผ้าห่ม ผ้าพันคอเบาะรอง
นั่ง เนื่ องจากบนเขามีอุณหภูมิต่ าํ และอากาศเย็น
พระธาตุอินแขวน - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดียไ์ จ๊ปนุ่ - ช้อปปิ้ งตลาดสก็อต
- วัดบารมี
(B/L/D)

05.00 น. อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ท่านสามารถขึ้นไปใส่บาตรพระธาตุอินแขวนได้
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.
นําท่านอําลาที่พกั ออกเดินทางกลับถึงคินปู้นแคมป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อม
นํา ท่านเดินทางสู ่ กรุ งหงสาวดี นําท่านนมัสการ พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรู ปนอนที่ มีพุทธลักษณะที่
สวยงาม ในแบบของมอญ ในปี พ.ศ 2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพ
ของชาวพม่า ทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของ
พม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 18 เมตร โดยพระบาทจะวางเหลื่ อม พระบาท ซึ่งจะเป็ นเอกลักษณ์ท่ ีไม่
เหมื อนกับพระนอนของไทย จากนั้นนําชม เจดียไ์ จ๊ปนุ่ สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรู ปปางประทับนั่ง
โดยรอบทัง้ 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณ
โคด มสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนื อ) พระพุทธเจ้าใน
อดีต สามพระองค์ คื อ พระพุทธเจ้ามหา กัสสปะ (ทิศ
ตะวันตก)KyaitKhwai Templeเล่ากันว่า สร้างขึ้นโดย สตรี ส่ ีพี่นอ้ งที่มี
พุทธศรัทธาสูงส่ง และต่างให้สตั ย์สาบาน ว่าจะรักษาพรหมจรรย์ ไว้
ชัว่ ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนี ไปแต่งงาน รํ่าลื อกันว่าทําใหพระพุทธรู ปองค์ นั้นเกิดรอยร้าว ขึ้นมาทันที
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้ แม่น้าย่าง
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรื อ ตลาดสก็อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้าง
ขึ้นโดยชาวสก็อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คม
ของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกัน
หลายหลัง สิ นค้าที่จาํ หน่ายในตลาดแห่งนี้ มี
หลากหลายชนิ ด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะ
ผลมระหวางมอญ กับพม่า ภาพวาด งาน

17.00

20.45 น.
22.25 น.
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แกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป แป้งทานาคา เป็ นต้น นําท่านเดินทางสู ่ วัดบารมี
สักการะพระเกศาของ พระพุทธเจ้า ที่เชื่ อว่ายังมีชีวิตอยูจ่ ริ งด้วยองค์พระเกศาธาตุน้ ี เมื่ อนํามาวาง จะ
สามารถ เคลื่ อนไหวได้ อีกทัง้ วัดนี้ ยังได้ช่ ื อว่าเป็ นที่ เก็บองค์พระบรมสารี ริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่วา่ จะ
เป็ นของพระโมคาลา พระสารี บุตร และองค์พระอรหันต์ตา่ งๆ (รับพระธาตุเพิ่มความเป็ นสิ ริมงคงแก่ชีวิต
ก่อนเดินทางกลับ)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้
AIR ASIA กลับเที่ยวบินที่ FD258 21.40-23.30
THAILION AIR กลับเที่ยวบินที่ SL207 20.45-22.25
ออกเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการ THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 207
เดินทางถึงสนามบินดอนเมื อง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ ื ม 
 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 
กาหนดการเดินทาง
มกราคม – เมษายน 2561
( กรุป๊ เดินทาง 35 ท่าน )

พักห้องละ
2 ท่าน

พักเดี่ยว
ท่านละ

19 – 21 มค.61
19 – 21 มค.61(FD251-258)
20 -22 มค.61
26 – 28 มค.61
27 – 29 มค.61
02 – 04 กพ.61
03 – 05 กพ.61
03 – 05 กพ.61(FD251-258)
09 – 11 กพ.61
10 – 12 กพ.61
16 – 18 กพ.61
17 – 19 กพ.61
23 – 25 กพ.61
24 – 26 กพ.61
01 – 03 มีค.61
02 – 04 มีค.61
09 – 10 มีค.61
10 – 11 มีค.61
16 – 18 มีค.61
17 – 19 มีค.61

9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
9,997
10,997
9,997
9,997
9,997
10,997
10,997
9,997
9,997
9,997
9,997

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

รหัสทัวร์ : THP19-SL-MM-19JAN-27APR18
23 – 25 มีค.61
24 – 26 มีค.61
06 – 08 เมย.61
06–08 เมย.61(FD251-258)
07 – 09 เมย.61
13 – 15 เมย.61
13–15 เมย.61(FD251-258)
14 – 16 เมย.61
20 – 22 เมย.61
21 – 23 เมย.61
27 – 29 เมย.61

9,997
9,997
10,997
10,997
9,997
10,997
10,997
10,997
9,997
9,997
9,997

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

**โปรแกรมท่องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ
**ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทาง บริษทั จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น

………………………………………................อัตรานี้ รวม………………………………….…………………
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ)ตัว๋ กรุ๊ป( กรุ งเทพฯ- ย่างกุง้ ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ระบุไว้ในรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ คื น 2
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆตามรายการ
ค่ารถบัสนําเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)
ทัง้ นี้ ย่อมอยู ่ ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกันชีวิต
…………………….....................................อัตรานี้ ไม่รวม…………………………………….…………….
 ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ ื อพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋ าเดินทางที่นํ้าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จา่ ยอื่ น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าวีซ่าพม่า กรณี ชาวต่างชาติ )พาสปอร์ตไทยได้รับการยกเว้นวีซา่ (
 ค่าทิปสินน้าใจ คนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 700 บาท
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้บริการ…………………………………………………
.1กรุ ณาจองล่วงหน้า พร้อมชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5, บาท 000
ส่วนที่เหลื อชําระก่อนการเดินทาง - 20 วัน
.2การยกเลิก 2.1ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 45 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยตามจริ ง
% 50 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยท่านละ 30 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 2.3ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 2.415 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด
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**********วันทําการ จันทร์ อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์-ศุกร์ ไม่นับเสาร์ -************
.3เนื่ องจากตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทางตามวันที่ท่ ีระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้นจึงไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใดๆทัง้ สิ้ น กรณี ยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงินทัง้ หมดหรื อบางส่วน
ให้กบั ท่าน
.4เมื่ อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถื อว่า
ท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคื นได้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
.5กรณี ท่ ีกองตรวจคนเข้าเมื องทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ฯ ระบุ
ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆ
……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………………
.1บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่ อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
.2บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่ นๆที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วยการสูญ ,การถูกทําร้าย ,
ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุตา่ งๆ ,หาย
.3หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การ
ที่ทา่ นได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทัง้ สิ้ น
.4บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีส่ ิ งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสาร เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อ่ ื นๆ
.5รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยื นยันจากบริ ษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองที่น่ังบนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
.6ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ท่ ีจะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
.7กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจาก
สายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษัทฯจะดําเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์อ่ ื น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
.8มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิ้ นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
.9หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคื นเงินใดๆทัง้ สิ้ น แต่ทงั้ นี้ ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อ่ ื นๆมาให้ โดยขอ
สงวนสิ ทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*********************************

