ทัวร์พม่า ย่างกุง้ หงสาวดี อินแขวน
3วัน 2คืน (UB)

โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB)

วันแรก

กรุงเทพฯ - ย่างกุง้ - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดียโ์ บตาทาวน์ - เทพทันใจ เทพ
กระซิบ - พระมหาเจดียช์ เวดากอง
(-/L/D)

07.30 น.

11.00 น
11.30 น.

เที่ยง

พร้อมกัน พท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก
ชัน้ เคาน์เตอร์ 5 ูระตู 4K สายการบิน Myanmar national Airlines (UB) โดยมี
เจ้ำหน้ำที่คอยให้กำรต้อนรับ และอำนวยควำมสะดวกกำรเดินทำงแก่ทำ่ น
ออกเดินทำงสู ก่ รุ งย่ำงกุง้ โดยเที่ยวบินที่ UB 020
)บริการอาหารว่างบนเครื่อง(
เดินทำงถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่ำงกุง้ ผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองเป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว (เวลำท้องถิ่นที่เมียนม่ำร์ ช้ำกว่ำไทยครึ่ งชัว่ โมง)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนสักกำระ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสกำรพระพุทธรู ปนอนที่มี
ควำมยำว 55 ฟุต สู ง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระนอนที่มคี วำมสวยที่สุด มีขนตำที่งดงำม พระบำทมีภำพมงคล
108 ประกำร และพระบำทซ้อนกัน ซึ่งแตกต่ำงกับศิลปะของไทย จำกนั้นนำท่ำนสักกำระ เจดียโบตำ
ทำวน์ สร้ำงโดยทหำรพันนำย เพื่อบรรจุพระบรมธำตุ ที่พระสงฆ์ อินเดีย 8 รู ป ได้นำมำเมื่อ 2,000 ปี

ก่อน ในปี 2466 เจดียแ์ ห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ ำยสัมพันธมิตร เข้ำกลำงองค์ จึงพบโกศทำองคำบรรจุพระ
เกศำธำตุ และพระบรมธำตุอกี 2 องค์ และพบพระพุทธรู ป ทอง เงิน สำริ ด 700 องค์ และจำรึ กดินเผำ
ภำษำบำลี และตัวหนังสือพรำหมพ์อนิ เดียทำงใต้ ต้นแบบ ภำษำพม่ำ ภำยในเจดียป์ ระดับด้วยกระเบื้อง
สีสนั งดงำม และมีมุมสำหรับฝึกสมำธิ หลำยจุด ในองค์พระเจดีย ์ จำกนั้นนำท่ำนขอพร นัตโบโบยี หรือ
พระเทพทันใจ เทพเจ้ำศักดิ์สิทธิ์ของชำวพม่ำ และชำวไทย วิธสี กั กำระรู ปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อ
ขอสิ่งใดแล้วสมตำมควำมปรำถนำ ก็ให้เอำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพำะมะพร้ำวอ่อน กล้วย หรื อผลไม้อ่ ืนๆ
มำสักกำระนัตโบโบยีจะชอบมำก จำกนั้นก็ให้เอำเงินจะเป็ นดอลล่ำ บำท หรื อจ๊ำต ก็ได้ (แต่แนะนำให้
เอำเงินบำทดีกว่ำ เพรำะเรำ เป็ นคนไทย) แล้วเอำไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึง
กลับมำ 1 ใบ เอำมำเก็บรักษำไว้ จำกนั้นก็เอำหน้ำผำกไปแตะกับนิ้ วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ีทำ่ นก็จะสม
ตำมควำมปรำถนำที่ขอไว้ จำกนั้นนำท่ำนข้ำมฝั่งไปอีกฟำกหนึ่ งของถนน เพื่อสักกำระ เทพกระซิบ ซึ่งมี
นำมว่ำ “อะมาดอร์เมี๊ยะ” ตำมตำนำนหล่ำวว่ำ นำงเป็ นธิดำของพญำนำค ที่เกิดศรัทธำในพุทธศำสนำ
อย่ำงแรงกล้ำ รักษำศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์ จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลำยเป็ นนัต ซึ่งชำวพม่ำเคำรพกรำบไหว้
กันมำนำนแล้ว ซึ่งกำรขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบำๆ ห้ำมคนอื่นได้ยนิ ชำวพม่ำนิ ยมขอพร จำก
เทพองค์น้ ีกนั มำกเช่ำนกัน กำรบูชำเทพกระซิบ บูชำด้วยน้ำนม ข้ำวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จำกนั้นนำ
ท่ำนนมัสกำร พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระเจดียท์ องคำคูบ่ ำ้ นคูเ่ มืองประเทศพม่ำ อำยุมำกว่ำสองพัน
ห้ำร้อยกว่ำปี เจดียท์ องแห่งเมืองตำกอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่ำงกุง้ มหำเจดียท์ ่ ใี หญ่ท่ สี ุ ดในพม่ำ
สถำนที่แห่งนี้มี ลำนอธิฐำน จุดที่บุเรงนองมำขอพรก่อนออกรบ ท่ำนสำมำรถนำดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้
เพื่อขอพรจำกองค์เจดียช์ เวดำกอง พ ลำนอธิษฐำนเพื่อเสริ ม สร้ำงบำรมี และสิริมงคล นอกจำกนี้รอบ
องค์เจดียย์ งั มีพระประจำวันเกิดประดิษฐำนทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หำกใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระ
ประจำวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชวิ ิต พระเจดียน์ ้ ี ได้รบั กำรบูรพะ และต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลำย
รัชกำล องค์เจดียห์ อ่ หุ ม้ ด้วยแผ่นทองคำทัง้ หมด น้ำหนักยี่สิบสำมตัน ภำยในประดิษฐำนเส้นพระเกศำ
ธำตุ ของพระพุทธเจ้ำ จำนวนแปดเส้น และเครื่ องอัฐะบริ ขำรของพระพุทธเจ้ำองค์กอ่ นทัง้ สำมพระองค์
บนยอดประดับด้วยเพชรพลอย และอัญมพีตำ่ งๆ จำนวนมำก และยังมีเพชรขนำดใหญ่ประดับอยู บ่ นยอด
บริ เวพเจดีย ์ จะได้ชม ควำมงำมของวิหำรสี่ทิศ ซึ่งทำเป็ นศำลำโถงครอบด้วยหลังคำทรงประสำทซ้อนเป็ น
ขัน้ ๆ งำนศิลปะ และสถำปั ตยกรรมทุกชิ้น ที่รวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่ งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตำนำน และภูมิ
หลังควำมเป็ นมำ ทัง้ สิ้น ชมระฆังใบใหญ่ท่ อี งั กฤษพยำยำมจะเอำไปแต่เกิดพลัดตก แม่น้ำย่ำงกุง้ เสียก่อน
อังกฤษ กูเ้ ท่ำไหร่กไ็ ม่ข้ นึ ภำยหลังชำวพม่ำ ช่วยกันกูข้ ้ นึ มำแขวนไว้ท่ เี ดิมได้ จึงถือเป็ นสัญลักษพ์แห่ง

ควำมสำมัคคี ซึ่งชำวพม่ำถือว่ำเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตรี ะฆัง 3 ครัง้ และอธิษฐำนขออะไรก็จะได้ดง่ั ใจ
ต้องกำร จำกนั้นให้ทำ่ นชมแสง
ของอัญมพี ที่ประดับบนยอด
ฉัตร
โดยจุดชมแต่ละจุด ท่ำนจะได้
เห็น
แสงสีตำ่ งกันออกไป เช่น สี
เหลือง, สีน้ำเงิน, สีสม้ , สีแดง
เป็ น
ต้น

19.00 น.  บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร *** เมนูพิเศษ สลัดกุง้ มังกร เู็ ดูั กกิ่ง
ที่พกั
IBIS STYLES HOTEL / PACIFIC HOTEL / VINTAGE LAXURY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เช้า
8.00 น.

เที่ยง

หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - ตักบาตรพระ 1,000 รูู ณ วัดไจ๊คะวาย - พระะธาตุมุ
เตา - เจดียช์ เวมอดอร์ - พระธาตุอินแขวน
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงโดยรถโค้ชสู ่ เมืองหงสาวดี หรื อคนมอญเรียกว่ำ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวง ที่
เก่ำแก่ท่ สี ุ ดของเมืองมอญโบรำพที่ย่ งิ ใหญ่ และ อำยุมำกกว่ำ 400 ปี อยูห่ ำ่ งจำกเมืองย่ำงกุง้ (ระยะทำง
ประมำพ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลำเดินทำงประมำพ 1.45 ชม. จำกนั้นนำชม พระราชวังบุเรงนอง และ
บัลลังก์ผ้ ึง ซึ่งเพิ่มเริ่ มขุดค้น และบูรพปฏิสงั ขรพ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จำกซำกปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู ่
ทำให้สนั นิ ษฐำนได้วำ่ โบรำพสถำนแห่งนี้ เป็ นที่ประทับ ของพระเจ้ำบุเรงนอง ท่ำนผู ท้ ่ ไี ด้รบั คำสรรเสริ ญ
ว่ำเป็ น ผู ช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนำงสุ พรรพกัลยำ และ สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช ครัง้
ต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสีย
กรุ งศรีอยุธยำให้แก่พม่ำ แต่ปัจจุบนั พระรำชวังแห่งนี้ได้ เหลือเพียงแต่ร่องรอยทำงประวัติศำสตร์ และถูก
สร้ำงจำลองพระรำชวัง และตำหนักต่ำงๆ ขึ้นมำใหม่โดยอ้ำงอิงจำกพงศำวดำร หลังจำกนั้นนำท่ำนตัก
บำตรพระสงฆ์กว่ำ 1,000 รู ป วัดไจ้คะวาย สถำนที่ท่ มี พี ระภิกษุ และสำมเพร ไปศึกษำพระไตรปิ ฎก
เป็ นจำนวนมำก ท่ำนสำมำรถนำสมุด ปำกกำ ดินสอไปบริ จำคที่วดั แห่งนี้ได้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้ แม่น้ าย่าง
จำกนั้น นำท่ำนเข้ำชมพระธำตุท่ ตี งั้ อยูใ่ จกลำงเมืองหงสำวดี เป็ นเจดียเ์ ก่ำแก่คูบ่ ำ้ นคูเ่ มือง และเป็ น 1 ใน
5 มหำบูชำสถำนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่ำ พระมหาเจีดียช์ เวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตา ภำยใน บรรจุ
พระเกศำธำตุ ของพระพุทธเจ้ำ นำท่ำนนมัสกำรยอดเจดียห์ กั ซึ่งชำวมอญ และชำวพม่ำเชื่อกันว่ำเป็ นจุด
ที่ศกั ดิ์สิทธิ์มำก ซึ่งเจดียน์ ้ ี สมเด็จพระนเรศวรมหำรำชของไทย เคยมำสักกำระ พระเจดียม์ คี วำมสู ง 377

ฟุต สู งกว่ำ พระมหำเจดียช์ เวดำกอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐำนที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยูต่ รงบริ เวพยอดฉัตร ที่ตกลงมำ
เมื่อปี พ.ศ 2473 ด้วยน้ำหนักที่ มหำศำลตกลงมำยังพื้นล่ำง แต่ยอดฉัตรกลับยังคงสภำพเดิม และไม่แตก
กระจ่ำยออกไป เป็ นที่ร่ ำลือถึงควำมศักดิ์สิทธิ์โดยแท้ และสถำนที่แห่งนี้ยงั เป็ นสถำนที่ท่ พี ระเจ้ำหงสำลิ้น
ดำ ใช้เป็ นที่เจำะพระกรรพ (หู) ตำมพระรำชประเพพีโบรำพ เพื่อทดสอบควำมกล้ำหำญก่อนขึ้น
ครองรำชย์ ท่ำนจะได้นมัสกำร พ จุดอธิษฐำนอันศักดิ์สิทธิ์ และสำมำรถนำธู ปไปคำ้ กับยอดของเจดีย ์
องค์ท่ หี กั ลงมำ เพื่อเป็ นสิริมงคล ซึ่งเปรียมเมือนดัง่ คำ้ จุนชีวิตให้เจริ ญรุ ่งเรื องยิ่งขึ้นไป จำกนั้นนำท่ำน
เดินทำงต่อสู ่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่ำทำงท่ำนจะได้พบกับสะพำนเหล็ก ที่ขำ้ มผ่ำน แม่น้ าสะโตง
สถำนที่สำคัญทำงประวัติศำสตร์ ซึ่งในอดีตขพะที่ 2 สมเด็ด พระนเรศวรกำลังรวบรวมคนไทย กลับอโยธ
ยำ ได้ถูกทหำรพม่ำไล่ตำม ซึ่งนำทัพโดย สุ รกรรมำเป็ นกองหน้ำ พระมหำอุปรำชำเป็ น กองหลวง ยก
ติดตำมกองทัพไทยมำ กองหน้ำของพม่ำ ตำมมำทันที่ริมแม่น้ำสะโตง ในขพะที่ฝ่ำยไทย ได้ขำ้ มแม่น้ำไป
แล้ว พระองค์ได้คอยป้องกัน มิให้ขำ้ ศึกข้ำมตำมมำได้ ได้มกี ำรปะทะกัน ที่ริมฝั่งแม่น้ำสะโตง สมเด็จพระ
นเรศวรทรงใช้พระแสง เป็ นดำบชุดยำวเก้ำคืบ ยิงถูกสุ รกรรมำ แม่ทพั หน้ำพม่ำเสียชีวิตบนคอช้ำง กองทัพ
ของพม่ำ เห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุ งหงสำวดี พระแสงปื น ที่ใช้ยงิ สุ รกรรมำตำย บนคอช้ำงนี้ ได้
นำมปรำกฎต่อมำว่ำ “พระแสงปื นต้นข้ำมแม่น้ำสะโตง” นับเป็ นพระแสง อัษฎำวุธ อันเป็ นเครื่ อง
รำชูปโภค ยังปรำกฎอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ จำกนั้นจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู ่ พระธาตุอินแขวน ใช้เวลำ
เดินทำง ประมำพ 45 นำที ก็จะถึง คินูุ้นแคมู์ เพื่อทำกำรเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น เป็ นรถบรรทุกหก
ล้อ ( เป็ นรถประจำเส้นทำงชนิ ดเดียวที่เรำจะสำมำรถขึ้นพระธำตุอนิ แขวนได้ ) เพื่อเดินทำงสู ย่ อดเข้ำ **
หมำยเหตุ **กรุ พำเตรียมกระเป๋ ำสัมภำระขนำดเล็ก 1 คืน เพื่อนำติดตัวขึ้นไปบนพระธำตุอนิ ทร์แขวน
เนื่ องจำกอำจจะต้องจ้ำงลูกหำบแบกสัมภำระ ซึ่งจะมีคำ่ ใช้จำ่ ยตำมขนำดกระเป๋ ำ เริ่ มต้นที่ 1,500 จ๊ำด
ทัง้ นี้ข้ นึ อยู ่ กับควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรใช้บริ กำร
พักที่

KHYAITHIYO HOTEL / YOE YOE LAY HOTEL
นำท่ำนชม เจดียไ์ จ้ทโี ย หรื อ พระธาตุอินแขวน ( GOLDEN ROCK ) แปลว่ำ ก้อนหินทอง อยูส่ ู ง
จำกระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ลักษพะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สู งเพียง 5.5 เมตร ตัง้ อยูบ่ นก้อนหินกลมๆ
ที่ตงั้ อยูบ่ นยอดเขำอย่ำงหมิ่นแหม่ แต่ชำวพม่ำมักยืนกรำนว่ำไม่มที ำงตก
เพรำะพระเกศำธำตุศกั ดิ์สิทธ์ท่ บี รรจุอยูภ่ ำยในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทำให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่ำง
สมดุลเรื่ อยไป ตำมคติกำรบูชำพระธำตุประจำปี เกิดของชำวล้ำนนำ พระธำตุอนิ แขวนนี้ให้ถือ

19.00

วันที่สาม

เป็ น พระธำตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬำมพีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่ำ ถ้ำผู ใ้ ดได้มำนมัสกำร
พระธำตุอนิ แขวนนี้ครบ 3 ครัง้ ผู น้ ั้นจะมีแต่ควำมสุ ขควำมเจริ ญ พร้อมทัง้ ขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรำถนำ
ทุกประกำร ท่ำนสำมำรถเตรียมแผ่นทองคำไปเพื่อปิ ดทอง องค์พระธำตุอนิ แขวน ( เข้ำไปปิ ดทองได้เฉพำะ
สุ ภำพบุรุษ ส่วนสภำพสตรี สำมำรถอธิฐำน ปละฝำกสุ ภำพบุรุษเข้ำไปปิ ดแทนได้ )
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จำกนั้นท่ำนสำมำรถขึ้นไปนมัสกำร หรื อนั่งสมำธิท่ พี ระเจดียไ์ ด้ตลอดทัง้ คืน แต่ประตูเหล็กที่เปิ ด สำหรับ
สุ ภำพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลำ 22.00 น. ควรเตรียมเสื้ อกันหนำว หรื อกันลม หรื อผ้ำห่ม ผ้ำพันคอม เบำะ
รองนั่ง เนื่ องจำกบนเขำมีอุพหภูมิต่ ำ และอำกำศเย็น

พระธาตุอินแขวน )รวมค่ากระเช้า( - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - เจดียไ์ จู๊นุ่ - ช้อู
ูิ้ งตลาดสก็อต -วัดบารมี (B / L /-)

05.00 น. อรุ พสวัสดิ์ยำมเช้ำ ท่ำนสำมำรถขึ้นไปใส่บำตรพระธำตุอนิ แขวนได้
06.30 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. นำท่ำนอำลำที่พกั ออกเดินทำงกลับ หลังจำกนั้นนำคพะนั่งกระเช้ำชมวิวลงจำกพระธำตุอนิ แขวน เพื่อให้
ลูกค้ำได้ชมทัศนียภำพควำมสวยงำมจำกมุมสู ง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นพระธาตุอินแขวน รัฐมอญใช้
งบประมำพ 20 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ โดยอุปกรพ์ทงั้ หมดสัง่ นำเข้ำจำกประเทศฝรั่งเศส ถึงคินปู้ นแคมป์
เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอำกำศ พร้อมนำ ท่ำนเดินทำงสู ่ กรุ งหงสำวดี นำท่ำนนมัสกำร พระพุทธ

ไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรู ปนอนที่ มีพุทธลักษพะที่สวยงำม ในแบบของมอญ ในปี พ.ศ 2524 ซึ่ง
เป็ นที่เคำรพของชำวพม่ำ ทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงำมที่สุดของพม่ำ องค์พระยำว 55 เมตร สู ง
18 เมตร โดยพระบำทจะวำงเหลื่อม พระบำท ซึ่งจะเป็ นเอกลักษพ์ท่ ไี ม่เหมือนกับพระนอนของไทย
จำกนั้นนำชม เจดียไ์ จู๊นุ่ สร้ำงในปี 1476 มีพระพุทธรู ปปำงประทับนั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ สู ง 30 เมตร
ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมพโคด มสัมมำสัมพุทธเจ้ำ (ผินพระพักตร์ไปทำงทิศเหนื อ) พระพุทธเจ้ำใน
อดีต สำมพระองค์ คือ พระพุทธเจ้ำมหำ กัสสปะ (ทิศตะวันตก) KyaitKhwai Temple เล่ำกันว่ำ สร้ำง
ขึ้นโดย สตรีส่ พี ่ นี อ้ งที่มพี ุทธศรัทธำสู งส่ง และต่ำงให้สตั ย์สำบำน ว่ำจะรักษำพรหมจรรย์ ไว้ชว่ั ชีวิต
ต่อมำ 1 ใน 4 สำวหนีไปแต่งงำน ร่ ำลือกันว่ำทำใหพระพุทธรู ปองค์ นั้นเกิดรอยร้ำว ขึ้นมำทันที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุง้ แม่น้ าย่าง
จำกนั้นนำท่ำนช้อปปิ้ ง ตลากโบโจ๊ก อองซาน หรื อ ตลาดสก็อต เป็ นตลำดเก่ำแก่ของชำวพม่ำ สร้ำง
ขึ้นโดยชำวสก็อตในสมัยที่ยงั เป็ นอำพำนิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษพะอำคำรเรียงต่อกัน หลำยหลัง
สินค้ำที่จำหน่ำยในตลำดแห่งนี้มหี ลำกหลำยชนิ ด เช่น เครื่ องเงิน ที่มศี ิลปะผลมระหวำงมอญ กับพม่ำ
ภำพวำด งำนแกะสลักจำกไม้ อัญมพี หยก ผ้ำทอ เสื้อผ้ำสำเร็จรู ป แป้งทำนำคำ เป็ นต้น
ได้เวลำอันสมควร นำท่ำนเดินทำงสู ่ วัดบารมี สักกำระพระเกศำของ พระพุทธเจ้ำ ที่เชื่อว่ำยังมีชวี ิตอยู ่
จริ งด้วยองค์พระเกศำธำตุน้ ีเมื่อนำมำวำง จะสำมำรถ เคลื่อนไหวได้ อีกทัง้ วัดนี้ยงั ได้ช่ ือว่ำเป็ นที่ เก็บองค์
พระบรมสำรีริกธำตุไว้มำกที่สุดด้วย ไม่วำ่ จะเป็ นของพระโมคำลำ พระสำรีบุตร และองค์พระอรหันต์
ต่ำงๆ (รับพระธำตุเพิ่มควำมเป็ นสิริมงคงแก่ชวี ิต ก่อนเดินทำงกลับ)
17.50 น.
19.20 น.

เดินทำงกลับกรุ งเทพฯ โดยสำยกำรบิน MYANMAR NATIONAL AIRLINES
เที่ยวบินที่ UB017 (บริการอาหารบนเครื่อง(
เดินทำงถึงสนำมบินสุ วรรพภูมิ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจมิรูล้ ืม

 ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

กาหนดการเดินทาง
พฤษภาคม – กันยายน 2561
) กรุู๊ เดินทาง 35 ท่าน (

พักห้องละ
2 ท่าน

01 – 03 มิย.61
02 – 04 มิย.61
08 – 10 มิย.61
09 - 11 มิย.61
15 – 17 มิย.61
16 – 18 มิย.61
22 – 24 มิย.61
23 – 25 มิย.61
06 – 08 กค.61
07 – 09 กค.61
13 – 15 กค.61
14 – 16 กค.61
20 – 22 กค.61
21 – 23 กค.61
27 – 29 กค.61*วันอาสาฬบูชา
28 – 30 กค.61*วันเฉลิม ร.10

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

พักเดี่ยว
ท่านละ
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

**โูรแกรมท่องเที่ยวอาจูรับเูลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งูระโยชน์ของนักท่องเที่ยวเู็ น
สาคัญ
**ในกรณี ท่ีลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในูระเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทาง บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
**ในกรณี ท่ีกระเช้าูิ ด หรือสภาพอากาศไม่เอื้ออานวยต่อการนัง่ กระเช้า ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เูลี่ ยนแูลงตามความเหมาะสม
………………………………………................อัตรานี้ รวม………………………………….…………………
ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุ งเทพฯ (ตัว๋ กรุ ป้ ) กรุ งเทพ – ย่ำงกุง้

ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ในรำยกำร
ค่ำที่พกั ตำมที่ระบุในรำยกำร 2 คืน
ค่ำน้ำหนักกระเป๋ ำเดินทำงท่ำนละไม่เกิน 20 กก.
ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนที่ทอ่ งเที่ยวต่ำงๆตำมรำยกำร
 รวมค่ำรถขึ้นอินทร์แขวน 1 ขำ / ค่ำขึ้นกระเช้ำ 1 ขำ
ค่ำรถบัสนำเที่ยว พร้อมมัคคุเทศก์คอยบริ กำรตลอดกำร
เดินทำง
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง ท่ำนละไม่เกิน 1,000,000 บำท (ค่ำรักษำพยำบำล 100,000 บำท)
ทัง้ นี้ยอ่ มอยู ่ ในข้อจำกัดที่มกี ำรตกลงไว้กบั บริ ษัทประกันชีวิต
…………………….....................................อัตรานี้ ไม่รวม…………………………………….…………….
 ค่ำทำหนังสือเดินทำงไทย และค่ำธรรมเนียมสำหรับผูถ้ ือพำสปอร์ตต่ำงชำติ
 ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำธรรมเนียมกระเป๋ ำเดินทำงที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 ค่ำใช้จำ่ ยอื่น ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรำยกำร เช่น ค่ำซักรีด โทรศัพท์ ค่ำมินิบำร์ ฯลฯ
 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7 % และภำษีหกั พ ที่จำ่ ย 3%
 ค่าวีซ่าพม่า กรพีชำวต่ำงชำติ (พำสปอร์ตไทยได้รับกำรยกเว้นวีซำ่ )
 ค่าทิูสิ นน้ าใจ คนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 700 บาท
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้บริการ…………………………………………………
1.กรุ พำจองล่วงหน้ำ พร้อมชำระค่ำมัดจำ ท่ำนล่ะ 5,000 บำท
ส่วนที่เหลือชำระก่อนกำรเดินทำง 20 วัน
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 30 วัน คืนค่ำใช้จำ่ ยตำมจริ ง
2.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทำง 15-29 วัน เก็บค่ำใช้จำ่ ยท่ำนละ 5,000 บำท

2.2 แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด

**********วันทำกำร จันทร์ อำทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์-ศุกร์ ไม่นับเสำร์ -************
2.3 สำหรับผูโ้ ดยสำรที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทำงไทย และทำงบริ ษัทฯเป็นผูย้ ่ ืนวีซำ่ ให้ เมื่อผลวีซำ่ ผ่ำนแล้วมีกำรยกเลิก
กำรเดินทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนค่ำมัดจำทัง้ หมด
3. กรพีเจ็บป่ วยจนไม่สำมำรถเดินทำงได้ซ่ ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรองบริ ษัทฯจะพิจำรพำเลื่อน

กำรเดินทำงของท่ำนไปยังคพะต่อไปแต่ทงั้ นี้ทำ่ นจะต้องเสียค่ำใช้จำ่ ยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนได้ เช่นค่ำตัว๋ เครื่ องบินค่ำ
ห้อง ค่ำธรรมเนียมวีซำ่ ตำมที่สถำนทูตฯ เรียกเก็บ และค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆที่เกิดขึ้นตำมจริ ง ในกรพี ท่ ไี ม่สำมำรถเดินทำงได้
4. เนื่ องจำกตัว๋ เครื่ องบินต้องเดินทำงตำมวันที่ท่ รี ะบุบนหน้ำตัว๋ เท่ำนั้นจึงไม่สำมำรถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงกำร
เดินทำงใดๆทัง้ สิ้น กรพียกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินทัง้ หมดหรื อบำงส่วน
ให้กบั ท่ำน
5. เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคพะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ งหรื อไม่เดินทำงพร้อมคพะถือว่ำ
ท่ำนสละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริ กำรและเงินมัดจำคืนได้ไม่วำ่ กรพีใด ๆ
6. กรพีท่ กี องตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำ ประเทศที่บริ ษัทฯ ระบุ
ในรำยกำรเดินทำง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรพีใด ๆ
……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………………
1. บริ ษัทฯมีสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ีเมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรพ์ท่ เี กิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อกำร
ควบคุมของทำงบริ ษัทฯหรื อค่ำใช้จำ่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรงหรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรสู ญ ,กำรถู กทำร้ำย ,
ควำมล่ำช้ำ หรื อจำกอุบตั ิเหตุตำ่ งๆ ,หำย
3. หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทำงบริ ษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่ำบริ กำร
ที่ทำ่ นได้ชำระไว้แล้วไม่วำ่ กรพีใดๆ ทัง้ สิ้น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรื อ ห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่ องมำจำกมีส่ ิงผิดกฎหมำย หรื อ
เอกสำร เดินทำงไม่ถูกต้อง หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรพีอ่ ืนๆ
5. รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับกำรยืนยันจำกบริ ษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจำกได้สำรองที่น่ังบนเครื่ อง และ
โรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
6. รำคำนี้คิดตำมรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุ บนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ ท่ จี ะปรับรำคำตัว๋
เครื่ องบิน ตำมสถำนกำรพ์ดงั กล่ำว
7. กรพีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรื อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริ กำรจำก
สำยกำรบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงำนที่ให้บริ กำร บริ ษัทฯจะดำเนิ นโดยสุ ดควำมสำมำรถที่จะจัดบริ กำรทัวร์อ่ ืน
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่ำบริ กำรนั้นๆ
8. มัคคุ เทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มสี ิทธิ์ในกำรให้คำสัญญำใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจำกมีเอกสำร
ลงนำม โดยผู ม้ อี ำนำจของบริ ษัทฯ กำกับเท่ำนั้น
9. หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ท่ รี ะบุ ในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และ ควำมผิดพลำด
จำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ทำงบริ ษัทฯจะจัดหำรำยกำรเที่ยวสถำนที่อ่ ืนๆมำให้ โดยขอ
สงวนสิทธิ์กำรจัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
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