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VINTAGE MYANMAR
BY NOK AIR (ไปสายกลับคา่ )

3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ

ย่างกุง้ -หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดียช์ เวดากอง - พระธาตุมุเตา

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

พิเศษ!!!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์ + สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง + กุง้ เผาหงสา

แจกฟรีทุกที่นั ่ง ++ เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี+หนังสือสวดมนต์ ++
ราคารวมทุกอย่างแล้ว

รหัสทัวร์ : THP3-DD-MM-3DEC16-3JAN17

ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสา– พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน L-D
(รวมรถขึ้ นพระธาตุ)
หงสา – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ ชเวตา B-L-D
เลียว - เจดียโ์ บตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ - มหาเจดียช์ เวดากอง
ย่างกุง้ - เจดียเ์ ยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์ เจ๊าทัตจี - พระหินอ่อน – ช้างเผือก – B-L-D
กรุงเทพฯ

กาหนดการเดินทาง

03-05 ธันวาคม 59
01-03 มกราคม 60

รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสา– พระพุทธรูปไจ้ปุ่น - คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์
แขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ)

08.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั้น 3 ประตู 6 สายการ
บิน นกแอร์ (DD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
แก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ DD4234 สายการบิน นกแอร์ (DD)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่
เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของ
เมื อ งมอญโบราณที่ ยิ่ง ใหญ่ แ ละอายุ ม ากกว่า 400 ปี อยู่ห่ า งจากย่า งกุ ง้
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.45 ชม.)
จากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) ซึ่งบูรณะ
เมื่ อ พ.ศ.2019 มี พ ระพุ ท ธรู ป ปางประทั บ นั ่ ง โดยรอบทั้ ง 4 ทิ ศ
ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์
ไปทางทิศเหนื อ) กับ พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจ้า โก
นาคมโน (ทิ ศ ใต้ ) 2. พระพุ ท ธเจ้า กกุ สั น โธ (ทิ ศ ตะวั น ออก) 3.
พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กบั พระพุทธศาสนา
สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ขอ้ งแวะ กับบุรุษเพศ จะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั ่ ชีวิต
ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนี ไปแต่งงาน รา่ ลือกันว่าทาให้พระพุทธรูปองค์น้ันเกิดรอยร้าวขึ้ นทันที จากนั้นนา
ท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชมแม่น้ าสะโตง สถานที่สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหาร
พม่าไล่ตามซึ่งนาทัพโดย สุรกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรง

10.25 น.
11.15 น.
เที่ยง
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ใช้พระแสงปื นต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่า
เห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น เป็ นรถบรรทุกหกล้อ
ขนาดเล็ก (เป็ นรถประจาเส้นทางชนิ ดเดียวที่เราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทาง
สักพัก เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา เดินทางถึงที่พกั ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นาชม เจดียไ์ จ้ที
โ ย ห รื อ พระ ธ า ตุ อิ นทร์ แ ข วน Kyaikhtiyo
Pagoda (Golden Rock) หรือ ก้อนหินทอง ซึ่งถือ
เป็ นหนึ่ งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็ นเจดี ย์
ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ปิด
ทอง ที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามัก
ยื น กรานว่ า ไม่ มี ท างตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทาให้
หินก้อนนี้ ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนา พระ
ธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่า
ถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ 3 ครั้ง ผูน้ ้ันจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่ง
ใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนั ง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน สาหรับท่านที่
ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานาน ที่บริเวณระเบียงที่ ยื่นสู่พระเจดี ยไ์ จ้ทีโย ควรเตรียมเสื้ อกัน
หนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เนื่ องจากบริเวณพื้ นที่น้ันมีความเย็นมาก (พระเจดีย์
องค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00
น. ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคา
ไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสาหรับ 1 คืน เพื่อนาติดตัวขึ้ นไปบนพระธาตุอินทร์แขวน
เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จา่ ยตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 1,000
จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
คา่
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าสู่พกั ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเท่า จากนั้นท่านสามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

วันที่สอง

เช้า

หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตา
เลียว - เจดียโ์ บตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – เทพกระซิบ - มหาเจดียช์ เวดากอง
** อิสระตามอัธยาศัย สาหรับท่านที่ตอ้ งการใส่บาตร, ทาบุญที่พระธาตุอินทร์แขวน (กิจกรรมนี้ ไม่
บังคับ)สาหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมีรา้ นค้าจาหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ
3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย **
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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นาท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ช
ปรับอากาศนาท่านร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็ นวัดสาคัญมีพระสงฆ์ จาพรรษากว่า 500
รู ป อี ก ทั้ ง วั ด นี้ ยั ง เป็ นสถานที่ ศึ ก ษาพระไตรปิ ฎกของ
พระภิกษุ และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนา
สมุด ปากกา ดิ นสอไปบริจาคที่ วดั แห่งนี้ ได้ หากท่านใดไม่
สะดวกสามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน) จากนั้นนมัสการ
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูป
นอนที่ มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.
2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนั บถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้ง
ท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถ
เลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก จากนั้นนาท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์
หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่นอยู่
ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นใน
หลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุ ท ธเจ้า และยั ง เป็ น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์สาคัญสูงสุดของชาวพม่า นาท่านนมัสการ ยอดเจดีย ์
หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถ
น าธู ป ไปค้ า กับ ยอดของเจดี ย ์อ งค์ที่ หัก ลงมาเพื่ อ เป็ นสิ ริ ม งคลซึ่ ง เปรี ย บเหมื อ นดั ง่ ค้ า จุ น ชี วิ ต ให้
เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ น
ศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง 114 เมตร สูง
กว่า พระเจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี
พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนั กที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตก
กระจายออกไป เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสา
ลิ้ นด า ใช้เ ป็ นที่ เ จาะพระกรรณ (หู ) ตามพระราชประเพณี
โบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นั บเป็ น
เจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ ง
ขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บชู าควบคู่ไปกับ
เจดี ยอ์ งค์ปัจจุบันจากนั้ นนาท่านเข้าชม พระราชวังบุเรงนอง
สถานที่ซึ่งมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง
สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทาลายด้วยฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี
พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับ
ของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รบั คาสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนาง
สุพรรณกัลยา และ สมเด็ จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยา
ให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้า งจาลอง
พระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู

กุง้ เผา)

จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเมือง ย่างกุง้ นาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูก
ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2
องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์
อินเดี ยทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดี ย์ที่ ประดับด้วย
กระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์
พระเจดี ย์ นาท่านขอพร นั ตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้
เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้ นก็ให้
เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา
1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความ
ปราถนาที่ต้งั ใจไว้ นาท่านข้ามฝั ง่ ถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานาน
กล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่ เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกิน
เนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนั ต ซึ่ งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพ
กระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้
และผลไม้
คา่

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ !!! สลัดกุง้ มังกร+เป็ ดปั กกิ่ง
นาท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง(Shwedagon
Pagoda) เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิม
ของเมื อ งย่ า งกุ ้ง ) แห่ ง ลุ่ ม น้ าอิ ร ะวดี เจดี ย์ ท องค า
คู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุ กว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี
มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326
ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน
มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่เป็ นน้ าหนั กถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วย
เพชรพลอยอัญมณีล้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากอง
เป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถง
สร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระ
ประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชู า เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บชู าเจดียช์
เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่งบุ ญกุศลอันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทา
สมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญ
มณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน,
สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่สาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอ
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พรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลาน
อธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐาน
ทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ )
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์
สัตว์สญ
ั ลักษณ์ ครุฑ เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธกลางวัน พุธกลางคืน
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค

นาท่านเข้าพักที่โรงแรม Vintage Luxury Hotel

วันที่สาม

ย่างกุง้ - เจดียเ์ ยเลพญา –
กรุงเทพฯ

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - พระหินอ่อน –

ช้างเผือก –

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้
ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชม. นาชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสใน
สมัยโบราณ ตั้งอยูร่ ิมแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี จากนั้นชม
ความสวยงามของ เจดียก์ ลางน้ า หรือ พระเจดียเ์ ยเลพญา เจดียจ์ ะตั้ง
ตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ าเป็ นที่ สักการะของชาวสิเรี ยม สมควรแก่เวลานาท่ านกลับกรุ งย่างกุ ง้
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว
55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพ
มงคล 108 ประการ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน(BogyokeAung San)หรือ
ตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณา
นิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลาย
ชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้า
ทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน
ด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวัน
จันทร์)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์
นาท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้นชม
ช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลกั ษณะเด่น คือ
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21.00 น.
22.45 น.

มีลกั ษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นั ยตาของช้างยังเป็ นสีทอง ถือว่าเป็ นช้างที่หาชมได้ยาก
ที่ สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเองตามเข้ามาชมและสักการะช้างเผื อกเหล่านี้ ได้เวลาอันสมควรนาท่ าน
เดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DD4239 สายการบิน นกแอร์ (บริการอาหารบนเครื่อง)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

03-05 ธันวาคม 59

15,900 บาท

15,400 บาท

01-03 มกราคม 60

17,500 บาท

17,000 บาท

พักเดียวเพิ่ม

4,500 บาท

อัตรานีร้ วม





ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน นกแอร์
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน (โรงแรมที่พระธาตุอินทร์ แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local








ค่าระวางนํ ้าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ารถขึ ้นพระธาตุอินแขวน
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
อัตราค่าเข้ าชมสถานที่ที่ระบุไว้ ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบตั ิเหตุ จะคุ้มครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอา
ประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผ้ เู อาประกันภัยอายุตํ่ากว่า 15 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจํานวน
เงินเอาประกันภัย ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคุ้มครอง)

อัตรานีไ้ ม่ รวม









ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริ การและค่าใช้ จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้ านอาหาร, ทิปหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย 3
USD/วัน มากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในโปรแกรม
ค่าทําวีซา่ ในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ สี ายการบินมีการปรั บขึน้ ราคา
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เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ ทําการจอง และที่นงั่ จะถูกยืนยันเมื่อได้ รับค่ามัดจําแล้ วเท่านัน้
 ชําระค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํ า บริ ษัท ฯจะคิดค่าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึน้ จริ ง ณ วันนัน้ ที่ ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋ว
เครื่ องบิน, ค่าวีซา่ , ค่ามัดจําห้ องพัก เป็ นต้ น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดในทุ
้
กกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทจะทํา เรื่ อง ยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การ เพื่อให้ พิจารณาอีกครัง้ ทังนี
้ ้ อาจจะต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้ งได้ ว่าจะสามารถคืนเงินได้ ทงหมด
ั้
หรื อ บางส่วน เพราะ จะขึ ้นอยู่กั บการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน ,
โรงแรม และในทุกๆการให้ บริ การอื่นๆ เป็ นสําคัญ

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รั บบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้ บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธการเข้ า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กํ าหนดการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี ท้ างบริ ษัทฯ จะยึดถื อผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธเข้ าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สําหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ ถือ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่างด้ าว ผู้โดยสารต้ องรับผิดชอบเรื่ องเอกสาร (VISA) หรื อ
การแจ้ งเข้ าแจ้ งออกประเทศไทยเอง ทางบริ ษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธ
ในการเข้ าและออกจากประเทศ
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรั บ จํานวนผู้เดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป ออกเดินทางได้ แน่ นอน ถ้ าจํานวนผู้เดินทาง 1015 ท่ าน ทางบริ ษัทฯ ออกเดินทาง แต่ จะไม่ มีหัวหน้ าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ ปด้ วยแต่ จะมี ไกด์ ท้องถิ่น ที่พูด
ภาษาไทยได้ เป็ นอย่ างดี คอยรั บที่สนามบินพม่ า และ จะคอยบริ การทุกท่ าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่ าเป็ น
อย่ างดี แต่ ถ้าตํ่ากว่ า 10 ท่ าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ ออกเดินทางในกรุ๊ ปนัน้

หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้ าที่เหลือไว้ ประทับตราไม่ น้อยกว่ า 2 หน้ า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่ างชาติ โปรดสอบถาม **
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ในกรณีท่ ผี ้ ูโดยสาร มีไฟล์ ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับวันเดินทางที่
ท่ านได้ ทาํ การจองไว้ กับทางบริษัทฯ กรุ ณาแจ้ งให้ กับทางเจ้ าหน้ าที่ทราบ ก่ อนการชําระเงินค่ าตั๋ว
ดังกล่ าว
ถ้ าเกิดข้ อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

