PERFECT MYANMAR
BY LION AIR

ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดียช์ เวดากอง - พระธาตุมุเตา

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว

BEST WESTERN GREEN HILL / SKY STAR HOTEL

พิเศษ !!!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง + กุง้ เผาหงสา + บุฟเฟ่ ต์ชาบู
รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
แจกฟรีทุกที่นั ่ง!!! เสื้อยืดทัวร์พม่าดีดี+หนังสือสวดมนต์
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ราคาเริ่มต้น 10,800 บาท

**ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น**

วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

ตารางการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์ จ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้ นพระธาตุ)
หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว –
ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง – เจดียโ์ บตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ
สิเรียม – เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา - ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต –
พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

กาหนดการเดินทาง

L-D
B-L-D
B-L

มิถุนายน-กันยายน 2561

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์ จ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้ นพระธาตุ)

05.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมื อง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7 สาย
การบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
การเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึ ง สนามบิ น มิ ง กลาดง เมื อ งย่ า งกุ ้ง ผ่ า นการตรวจคนเข้า เมื อ งและด่ า นศุ ล กากร (เวลาท้อ งถิ่ น ที่
เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งใน
อดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่าง
กุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา)
นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ ท้งั 4 ด้านอายุกว่า
500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิ ศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องที่ อุทิศตน
แด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และได้สาบานไว้ว่า
จะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชาย
หนุ่ ม และแต่ ง งานกัน จึ งเกิ ด อาเพศฟ้ าผ่ า พระพุ ท ธรูป ที่ แ ทนตัว ของ

08.20 น.
09.30 น.

เที่ยง
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คา่

น้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงทาให้พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลกั ษณะ แตกต่าง
จากองค์อื่นๆ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชม แม่น้ าสะ
โตง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้
ถูกทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึ่ งนาทัพ โดยสุ รกรรมาเป็ นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็ นทัพหลวง สมเด็ จพระ
นเรศวรทรงใช้พระแสงปื นต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของ
พม่าเห็นเช่นนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ้
มปู น แค้ม ป์ เพื่ อท าการเปลี่ ย นเป็ นรถท้องถิ่ น (รถบรรทุ ก หกล้อ
ขนาดเล็ ก เป็ นรถประจาเส้นทางชนิ ดเดี ย วที่ เราจะสามารถขึ้ นพระ
ธาตุ อิน ทร์แ ขวนได้) ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 30-45 นาที เพื่ อ
เดินทางสู่ยอดเขา จากนั้นท่านจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าสู่ที่พกั ให้ท่าน
อิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นาชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรือ พระธาตุ
อินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่งสักการะสูงสุดของ
ชาวพม่า เป็ นเจดียข์ นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา แต่ชาว
พม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทาให้หินก้อน
นี้ ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูช าพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้
ให้ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระ
ธาตุ อินทร์แ ขวนนี้ ครบ 3 ครั้ง ผูน้ ้ั นจะมีแ ต่ความสุ ขความเจริ ญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็ จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุ ก
ประการ ท่านสามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน (พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ด
สาหรับสุ ภาพบุรุษ ที่ เข้าไปปิ ดทององค์เจดี ยเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิ ฐาน และฝาก
สุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
**หมายเหตุ** (กรุ ณ าเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสาหรับ 1 คืน เพื่อนาติดตัวขึ้ นไปบนพระธาตุ
อินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่
1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้า สู่ พั ก ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTELระดั บ 3 ดาว หรื อ เที ย บเท่ า จากนั้ น ท่ า น
สามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

วันที่สอง

หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้
– พระมหาเจดียช์ เวดากอง – เจดียโ์ บตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** อิสระตามอัธยาศัย สาหรับท่านที่ตอ้ งการใส่บาตร, ทาบุญที่พระธาตุอินทร์แขวน (กิจกรรมนี้ ไม่บงั คับ)
สาหรับอาหารที่ จะใส่ บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมี ร า้ นค้าจาหน่ าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต
ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย **
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นาท่านลงจากพระธาตุ อินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึ ง คิ้ มปู นแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับ
อากาศนาท่านร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็ นวัดสาคัญ มี
พระสงฆ์ จ าพรรษากว่า 500 รูป อี ก ทั้ ง วัด นี้ ยัง เป็ นสถานที่ ศึ ก ษา
พระไตรปิ ฎกของพระภิ ก ษุ และสามเณรอี ก ด้ว ย (หมายเหตุ : ท่ า น
สามารถนาสมุด ปากกา ดิ นสอไปบริจาคที่ วดั แห่งนี้ ได้ หากท่ านใดไม่
สะดวกสามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน)
จากนั้ น น าท่ าน ชม เจดี ย์ ช เว-ม อด อร์ ห รื อ พ ระธาตุ มุ เต า
(ShweMordore) ที่ ต้ังตระหง่านโดดเด่ น อยู่ใจกลางเมื อ งหงสาวดี พระเจดี ย ์อ งค์นี้ ถื อ ว่ามี ค วามโดดเด่ น ใน
หลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสิ่งศักดิ์ สิทธิ์สาคัญสูงสุ ดของชาวพม่า นาท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่า
เป็ นจุดที่ ศักดิ์ สิทธิ์ มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์ สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปค้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมา
เพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ ค้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ของไทยเคยมาสัก การะ เจดี ย ์อ งค์นี้ เป็ นศิ ล ปะที่ ผ สมผสานระหว่างศิ ลปะพม่าและศิ ลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลื น พระเจดี ยส์ ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดี ยช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิ ษ ฐานที่ ศัก ดิ์ สิทธิ์ อยู่ตรง
บริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยง
คงสภาพเดิ ม และไม่ แ ตกกระจายออกไป เป็ นที่ รา่ ลื อถึ งความศัก ดิ์ -สิ ท ธ์โดยแท้ และสถานที่ แ ห่งนี้ ยังเป็ น
สถานที่ ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้เป็ นที่ เจาะพระกรรณ (หู) ตาม
พระราชประเพณี โ บราณเพื่ อ ทดสอบความกล้า หาญก่ อ นขึ้ น
ครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็
ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้
บูชาควบคู่ไปกับเจดี ย ์องค์ปัจจุบัน นาท่ านชม พระราชวังบุ เรง
นอง สถานที่ ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ประวัติ ศ าสตร์ข องไทย คื อ
บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทาลายด้วยฝี มือของพวก
ยะไข่กับ ตองอูในสมัย พระเจ้า นั น ทบุ เรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรัก หัก พังที่ ย ัง หลงเหลื อ อยู่ ท าให้
สันนิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รบั คาสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะ
สิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก
เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือ
เพี ย งแต่ ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูก สร้างจาลองพระราชวังและ
ต าหนั ก ต่ า งๆ ขึ้ นมาใหม่ โ ดยอ้า งอิ ง จากพงศาวดาร จากนั้ น น าท่ า น
นมัสการ พระพุ ทธไสยาสน์ช เวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุ ท ธรูป
นอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ น
ที่ เคารพนั บถื อของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่ งดงามที่ สุด
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ของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่ จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่ มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยัง
สามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา)
จากนั้ นน าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางกลั บ เมื อ งย่ า งกุ ้ง น าท่ า น
นมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง(Shwedagon Pagoda)
เจดี ย ์ท องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิ ง (ชื่ อเดิ มของเมือง
ย่ า งกุ ้ง ) แห่ ง ลุ่ ม น้ าอิ ร ะวดี เจดี ย ์ ท องค าคู่ บ ้า นคู่ เ มื อ ง
ประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่
ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระ
เจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เวดากอง
มีทองคาโอบหุม้ อยู่เป็ นน้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้าค่า กว่า
5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดีย ์ชเวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ
พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้จานวนมาก บริ เวณทางขึ้ นทั้งสี่ ทิ ศจะมีวิห ารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้ห ลังคาทรงปราสาท
ปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บชู าเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่
การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบ
องค์เจดีย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกัน
ออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่สาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิ
ฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดา
กอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อ เสริ ม สร้างบารมี แ ละสิ ริ ม งคล นอกจากนี้ รอบองค์ เจดี ย ์ย ังมี พ ระประจ าวัน เกิ ด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่
ชีวิต)

วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้น

เสาร์
พญานาค

จากนั้นนาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป
ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดี ยแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ าย
สัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระ
บรมธาตุ อีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบ
ภาษาพม่า ภายในเจดี ย ์ที่ ประดับด้วยกระเบื้ องสี สัน งดงาม และมีมุ ม
สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ
พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อ
5
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ขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะ
เป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว้ จากนั้ นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ต้งั ใจไว้ นา
ท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่ อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ น
นัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน
การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
คา่
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ชาบู
 นาท่านเข้าพักที่โรงแรม BEST WESTERN GREENHILL / SKY STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

สิเรียม – เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา - ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหินอ่อน –
ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยูห่ ่างจากกรุงย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้
เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชม. นาชมความแปลกตาของเมืองที่ ซึ่งเคย
เป็ นเมื อ งท่ า ของโปรตุ เกสในสมัย โบราณ ตั้ ง อยู่ ริ ม แม่ น้ า ย่ า งกุ ้ ง ที่
เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี จากนั้ นชมความสวยงามของ เจดียก์ ลางน้ า
หรื อ พระเจดี ย ์เ ยเลพญา (KyaikHwawWun Pagoda) เจดี ย ์ จ ะตั้ ง
ตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ าเป็ นที่ สักการะของชาวสิเรียมบริเวณท่ า
เที ยบเรือ สมควรแก่เวลากลับกรุ งย่างกุ ง้ นาท่ านสัก การะ พระพุ ทธ
ไสยาสน์ เ จ๊า ทั ต จี ห รื อ พระนอนตาหวาน (KyaukHtatgyiBuddha)
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่
มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพ
มงคล 108 ประการ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดโบโจ๊กออง
ซาน (BogyokeAung San) หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็ นตลาด
เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ ยงั เป็ นอาณานิ คม
ของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น
เครื่ องเงิ น ที่ มีศิ ล ปะผสมระหว่างมอญกับ พม่าภาพวาด งานแกะสลัก จากไม้ อัญ มณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้า
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20.45 น.
22.45 น.

สาเร็จรูป แป้งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณี ที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุ กครัง้
เนื่องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง
นาท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้นชม ช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้าง
ทั้ง 3 ตัวนี้ มีลกั ษณะเด่น คือ มีลกั ษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นัยตาของช้างยังเป็ นสีทอง ถือว่า
เป็ นช้างที่หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเองตามเข้ามาชมและสักการะช้างเผือกเหล่านี้
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
*************************************************************

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้
ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
02-04 มิ.ย. 61
08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
29มิ.ย.-01ก.ค.
30มิ.ย.-02ก.ค.
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ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
2,900 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
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06-08 ก.ค. 61
07-09 ก.ค. 61
13-15 ก.ค. 61
14-16 ก.ค. 61
20-22 ก.ค. 61
21-23 ก.ค. 61
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61
10-12 ส.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
17-19 ส.ค. 61
18-20 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
25-27 ส.ค. 61
31ส.ค.-02ก.ย.
01-03 ก.ย. 61
07-09 ก.ย. 61
08-10 ก.ย. 61
14-16 ก.ย. 61
15-17 ก.ย. 61
21-23 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
28-30 ก.ย. 61
29ก.ย.-01ต.ค.
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10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
11,500 บาท
11,500 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท
10,800 บาท

2,900 บาท

2,900 บาท
2,900 บาท

2,900 บาท

2,900 บาท
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง 2,900 บาท **
*** ราคายังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาท ***
อัตราค่าบริการนี้รวม





ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั โรงแรมระดับ 4 ดาว 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
(โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
 ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000
บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผูเ้ อา
ประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรื อ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้
ขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิ ท ธิ์ ในการคุ ม้ ครอง) วงเงิ นคุ ม้ ครองอาหารเป็ นพิ ษ (โดยแพทย์จะต้องระบุ ในใบรับ รองแพทย์ว่า **
อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**

้ ไม่รรวม
ราค่าาบริ
บริกการนี
ารนี้ ไม่
วม
อัอัตตราค่
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
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ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้ว
เท่านั้น
 ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิกการเดินทาง
 กรณีทาการยกเลิกหลังจากทาการมัดจาทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด
เนื่องจากบริษัทได้ดาเนินการชาระเงินค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มจานวนให้กับทางสายการบินเป็ นที่เรียบร้อย
พร้อมทั้งได้มดั จาค่าห้องพักเป็ นจานวนเงิน 50 % ของราคาห้องพัก
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจานวนที่ได้ชาระมา

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
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 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่ อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถื อผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและ
พม่า
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคน
เข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผเู ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป(มีหวั หน้าทัวร์เดินทางไปกับ
กรุป๊ ) แต่ในกรณีที่มีผูเ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยืนยันการเดินทางแต่
จะไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกับกรุป๊ ด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทคอยอานวยความสะดวก
พร้อมแนะนาการเดินทางให้ท่าน ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมีไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็ น
อย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี
แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น โดยจะคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
ให้แก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไปได้
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