โปรแกรม 5 วัน 4 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
 (/กลางวันบนเครื่อง/เย็น)

วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -หงสาวดี- พระธาตุมเุ ตา-พระธาตุอนิ ทร์แขวน

05.00 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
Thai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน FD 251 ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
ตัง้ แต่ เดือนตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป จะเปลี่ยนเที่ยวบินขาไปเป็ น FD 255 ( 12.10 น. – 12.55 น. )
สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นงั ่ และ Hot Seat บริการสาหรับลกกค้าที่มีความประสงค์ตอ้ งการนัง่ แววหน้าและนัง่
ติดกันหรือเลือกที่นงั ่ ได้ เนื่ องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Randomไม่สามารวล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้
นัง่ ติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
* ในกรณี ตอ้ งการล็อกที่นงั ่ ไปกลับค่าใช้จา่ ยในการล็อกที่นงั ่ ไปกลับ 200 บาท/ท่าน/เที่ยว
* ต้องการล็อคที่นงั ่ แววหน้า Hot Seat
แววที่ 1 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 1,000 บาท/ท่าน
แววที่ 2-5 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 800 บาท/ท่าน
แววที่ 6-8 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 400 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครัง้ ก่อนทาการจองค่ะ**
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องวิน่ ที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ท่สี ุดของเมืองมอญโบราณที่ย่งิ ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่
ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.
นาท่านเข้าชมพระธาตุท่ตี งั้ อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
ของพม่า เจดียช์ เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพ ระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นาท่าน
นมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์มาก ซึง่ เจดียน์ ้ ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย
เคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง 377
ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วย
นา้ หนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิ์สิทธ์โดยแท้ และสถานทีแ่ ห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ทพ่ี ระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ นทีเ่ จาะพระกรรณ
(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ ทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้
นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สทิ ธิ์ และสามารวนาธกปไปค้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ท่หี กั
ลงมาเพือ่ เป็ นสิรมิ งคล ซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ ค้าจุนชีวติ ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่

07.00 น.
หมายเหตุ :
หมายเหตุ

08.15 น.

จากนัน้

บ่าย

จากนัน้

คา่

วันที่สอง

ข้ามผ่านชมแม่น้ าสะโตง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอ
โยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนาทัพโดย สุรกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ น กองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา
กองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝัง่ แม่นา้ สะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่นา้ ไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้ องกันมิให้ขา้ ศึกข้าม
ตามมาได้ ได้มกี ารปะทะกันที่รมิ ฝัง่ แม่นา้ สะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่
ทัพหน้าพม่าเสียชีวติ บนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื นทีใ่ ช้ยงิ สุรกรรมาตายบน
คอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปื นต้นข้ามแม่นา้ สะโตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่องราชูปโภค ยังปรากฏ
อยู่จนถึงทุกวันนี้
นาท่ านเดิน ทางสู่ พระธาตุอิน ทร์แขวนใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ้ม ปก น แค้ม ป์ ซ่ึงเป็ น จุด สาหรับท าการ
เปลีย่ นเป็ นรวบรรทุกหกล้อ (เป็ นรถประจาเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูน
แค้มป์ถงึ ยอดเขาประมาณ 1 ชัว่ โมง พักที่ Kyaikhto , Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
หมายเหตุ : ในกรณี พกั โรงแรม Golden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครัง้ เดียวค่ะ
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนัน้ ชม เจดียไ์ จ้ทโี ยหรือพระธาตุอนิ ทร์แขวนKyaikhtiyo
Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับนา้ ทะเล 1,200เมตร ลักษณะ
เป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตัง้ อยู่บนก้อนหินกลมๆ ทีต่ งั้ อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่ เหม่
แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มที างตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สทิ ธิ์ท่บี รรจุอยู่ภายในพระเจดีย ์
องค์ย่อมทาให้หนิ ก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของ
ชาวล้านนาพระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้ให้ถอื เป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบน
สรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้ครบ3 ครัง้ ผูน้ นั้ จะมีแต่ความสุข
ความเจริญพร้อมทัง้ ขอสิง่ ใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการท่านสามารวเตรียมแผ่นทองคาไป
เพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน(เข้าไปปิ ดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรวอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษ
เข้าไปปิ ดแทนได้)**สาหรับจุดไหว้พระธาตุดา้ นบนจะมีบริการแผ่นทองคาเปลวราคาเริ่มต้น 2,000จ๊าต/ชุด**
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนัน้ ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิทพ่ี ระเจดียไ์ ด้ตลอดทัง้ คืนแต่
ประตกเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดวึงเวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรอง
นัง่ เนื่องจากบริเวณพื้นทีน่ นั้ มีความเย็นมาก
พระธาตุอนิ ทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไ์ จ๊ป่ นุ -หงสาวดี-ย่างกุง้ -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ
มหาเจดียช์ เวดากอง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สาหรับผูท้ ่ตี อ้ งการใส่บาตรพระธาตุอนิ แขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บงั คับนะคะ สาหรับอาหารทีจ่ ะใส่บาตรสามารถ
ซื้อได้โดยจะมีรา้ นค้าจาหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 3,000-10,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ2,000จ๊าต

06.30 น.
07.30 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนัง่ รวบรรทุกหกล้อ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลีย่ นเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อมนาท่านเดินทางสู่
กรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่
ทีม่ พี ทุ ธลักษณะทีส่ วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของชาวพม่าทัวประเทศและเป็
่
น

จากนัน้

เที่ยง

พระนอนทีง่ ดงามทีส่ ุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีทย่ี ่าง
กุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่ มพระบาท ซึง่ จะเป็ นลักษณะทีไ่ ม่เหมือนกับพระนอนของไทย
นาชม เจดียไ์ จ๊ปนุ่ (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปาง
ประทับนัง่ โดยรอบทัง้ 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม
สัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระ
องค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสพ่ี น่ี อ้ งทีม่ ี
พุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สตั ย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั ่ ชีวติ ต่อมา 1 ใน
4 สาวหนีไปแต่งงาน รา่ ลือกันว่าทาให้พระพุทธรูปองค์นนั้ เกิดรอยร้าวขึ้นทันที
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนก พเิ ศษ กุง้ แม่น้ าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว **

หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสู่กรุงย่างกุง้ สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha)
หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ คี วามยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต
ซึง่ เป็ นพระทีม่ คี วามพระทีม่ คี วามสวยทีส่ ุดมีขนตาทีง่ ดงาม พระบาทมีภาพมงคล
108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึง่ แตกต่างกับศิลปะของไทย นาท่านชม
เจดียโ์ บตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพือ่ บรรจุพระบรมธาตุทพ่ี ระสงฆ์อนิ เดีย 8 รูป
ได้นามาเมือ่ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ถกู ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้า
กลางองค์จงึ พบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบ
พระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อนิ เดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า
ภายในเจดียท์ ่ปี ระดับด้วยกระเบื้องสีสนั งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์ จากนัน้ นา
ท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรกปปัน้ เทพทันใจ
(นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราวนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือ
ผลไม้อ่นื ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนาให้
เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ
เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ี ท่านก็จะสมตามความปราวนาที่ขอไว้
จากนัน้ นาท่านข้ามฝัง่ ไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานาน
กล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ทีเ่ กิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมือ่
สิ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัต ซึง่ ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืน่
ได้ยนิ ชาวพม่านิ ยมขอพรจากเทพองค์น้ ี กันมากเช่นกัน การบกชาเทพกระซิบ บกชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

เย็น

นาท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ใ่ี หญ่ทส่ี ุด
ในพม่า สวานที่แห่งนี้ มี ลานอธิฐาน จุดที่บเุ รงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารวนาดอกไม้ธกปเทียน ไปไหว้ เพือ่
ขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพือ่ เสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระ
ประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริ

มงคลแก่ชีวิต พระเจดียน์ ้ ไี ด้รบั การบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ อ่ หุม้ ด้วยแผ่นทองคาทัง้ หมด
นา้ หนักยีส่ บิ สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนทัง้ สามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆ จานวนมาก และยังมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสีท่ ศิ ซึง่ ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรง
ปราสาท ซ้อนเป็ นชัน้ ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นทีร่ วมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของ
พุทธเจดียล์ ้วนมีตานานและภูมหิ ลังความเป็ นมาทัง้ สิ้นชมระฆังใบใหญ่ทอ่ี งั กฤษพยายาม
จะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นา้ ย่างกุง้ เสียก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ก็ไม่ข้นึ ภายหลังชาวพม่า
ช่วยกันกูข้ ้นึ มาแขวนไว้ทเ่ี ดิมได้ จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซง่ึ ชาวพม่าถือว่า
เป็ นระฆังศักดิ์สทิ ธิ์ ให้ตรี ะฆัง 3 ครัง้ แล ้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั ่ ต้องการจากนัน้ ให้ท่านชมแสงของอัญมณีทป่ี ระดับ
บนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง,สีนา้ เงิน,สีสม้ ,สีแดง เป็ นต้น
คาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพก วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตวะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่แี ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์
เสาร์
สัตว์สญั ลักษณ์ ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนก หางยาว หนก หางสัน้
พญานาค
19.00น.
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารชาบกชิบฟุ เฟ่ ต์ อร่อยเต็มอิม่ กับชาชกชิ สุก้ หี ม้อไฟและซกชิ ข้าวปัน้ สารพัดหน้าในเครือโออิชิ
**นาท่านเข้าสกท่ ่พี กั โรงแรมหรกหราระดับ 4 ดาวที่เข้าร่วมโปรโมชัน่ โดยทางทัวร์จะเป็ นผกจ้ ดั ลงเลือกพักโรงแรม ซึ่งจะเป็ น 2 โรงแรมนี้ เท่านั้น**
โรงแรมระด ับ 4 ดาว BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+

หรือ โรงแรมระด ับ 4 ดาว SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR

วันที่สาม

ย่างกุง้ -พุกาม-วัดเจดียช์ เวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุ หา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญก-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเล
เจดีย-์ โชว์พ้ นื เมืองเชิดหุ่น
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.
06.00 น.
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า แบบกล่องจากทางโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินมิงกาลาดง อาคารผูโ้ ดยสายภายในประเทศ
ออกเดินทางสู่สนามบินยองลก สู่เมืองประวัตศิ าสตร์พกุ าม โดย สายการบิน
Air Mandalay เที่ยวบินที่ 6T 401
เดินทางถึงเมืองพุกาม(Bagan) นาท่านนาท่านชม พระเจดียช์ เวสิกอง
(Shwezigon Pagoda) ซึง่ เป็ นสถูปดัง้ เดิมของพม่าโดยแท้ มีลก
ั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ สร้างขึ้นหลัง
พระเจ้าอโนรธาขึ้นครองราชย์ เพือ่ ใช้บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลกั ษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่
ใช้เป็ นทัง้ ที่ประชุมสวดมนต์ และศู นย์กลางของพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพุกาม ชม วัดอนันดา (Ananda
Temple) ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกของกาแพงเมือง เป็ นวัดสีขาว มองเห็นได้ชด
ั เจน สร้างเสร็จเมือ่ ปี 1091 ซึง่ วิหารแห่ง
นี้นบั ได้วา่ เป็ นวิหารทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในพุกาม มีรูปร่างเป็ นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มีมขุ เด็จ
ยืน่ ออกไปทัง้ 4 ด้านซึง่ ต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้เป็ นต้นแบบของสถาปัตยกรรมพม่าในยุคต้น
ของพุกาม และสิง่ ทีน่ ่าทึง่ ของวิหารแห่งนี้ก็คือ ทีช่ ่องหลังคาเจาะเป็ นช่องเล็กๆ ให้แสง
สว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้มแี สงสว่างอย่างน่าอัศจรรย์ จากนัน้ พาท่านชม
วัดมนุ หา(Manuha Temple) ตัง้ อยู่ทางตอนใต้ของหมู่บา้ นมยินกะบา สร้างเมือ่ ปี
1059 โดยพระเจ้ามนู หะกษัตริยแ์ ห่งมอญ เพือ่ สัง่ สมบุญไว้สาหรับชาติหน้า จึงได้นาอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี้
โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ่งองค์ กับ พระพุทธรูปอีกสามองค์นงั ่ เบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความ
คับแค้นพระทัยของกษัตริยเ์ ชลยพระองค์น้ เี ป็ นอย่างดี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านแวะชมสิง่ ของขึ้นชื่อของพุกามก็คือ เครือ่ งเขิน (Lacquer Ware) ซึง่ ยอม
รับกันว่ามีช่อื เสียงทีส่ ุดในพม่า เช่น ถ้วยนา้ จานรอง โถใส่ของตัง้ แต่ขนาดเล็กถึง
ใหญ่ หีบใส่ของต่างๆ สิง่ ทีก่ าลังเป็ นทีน่ ิยมก็คือ โถใส่ของทาจากขนหางม้าสานกับ
โครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แลว้ กับไปคืนรูป ได้ดงั เดิม จากนัน้ พาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi
Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิง่ ทีโ่ ดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังทีง่ ดงามทีส
่ ุดในพุกาม ทีย่ งั คง
เหลืออยู่ จากนัน้ เข้าชม วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึ้นเมือ่ ปี
1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านันต่าว-มยา เป็ นพระโอรสในพระเจ้านรปติสทิ ธู
ซึง่ เกิดกับนางห้ามผูห้ นึ่ง และได้เสีย่ งทางเลือกให้เป็ นราชทายาทเป็ นวัดสูง 46 เมตร
ยาว 43 เมตร เท่ากันทัง้ 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐ์ฐานอยู่ทงั้ 4 ทิศ ทัง้ สองชัน้
มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปัน้ อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติโลมินโล เมือ่ ปี พ.ศ.1761 ซึง่
ได้รบั การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทัง้ ภายในและภายนอก นมัสการ เจดียส์ พั พัญญก ซึง่ เป็ นเจดียท์ ส่ี ูงทีส่ ุดในเมือง

08.25 น.

เที่ยง
บ่าย

คา่

พุกาม ชมวิหารธรรมยันจี (Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื่อว่าเป็ นวัด ที่ใหญ่ท่สี ุดใน
เมืองพุกาม สร้างขึ้นเพือ่ ล ้างบาปด้วยทรงปริวติ กว่าผลกรรมจากการกระทาปิ ตฆุ าตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพ
หน้า ตัง้ โดดเด่นยิง่ ใหญ่ตระหง่านดังตานานทีโ่ หดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนัน้
นาท่านเดินทางชมและเก็บภาพพระอาทิตย์ลบั ขอบฟ้ า ณ จุดชมวิวทะเลเจดีย ์
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุน่ กระบอก ท่านจะได้ชม
การเชิดหุ่นทีด่ ูเหมือนมีชวี ติ จริง พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นเมือง
*นาท่านเข้าสกท่ ่พี กั โรงแรม SU TIEN SAN HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

พุกาม-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง-วัดกุโสด-มิงกุน-หมกบ่ า้ นมิงกุน-ล่องแม่น้ าอิระวดีระฆังมิงกุน-เขามัณฑะเลย์
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

06.30 น.
08.05 น.
08.35 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางไปสนามบินพุกาม สู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Mandalay เที่ยวบินที่ 6T401
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบ
ร้อยแล้ว จากนั้น นาท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวัง
ทีส่ ่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สกั ทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหา
เอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครัง้ ที่ 2 วันที่ 20 มีนาคม 2488เครื่องบินฝ่ ายสัมพันธ
มิตรโดยกองทัพอังกฤษได้ท้งิ ระเบิดจานวนมากมายถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า
ด้วยเหตุผลว่าพระราชวังนี้เป็ นแหล่งซ่องสุมกาลังของกองทัพญีป่ ่ นุ พระราชวังมัณฑะเลย์ซง่ึ เป็ นพระราชวังไม้สกั ก็ถกู ไฟ
ไหม้เผาราบเป็ นหน้ากลองหลงเหลือก็แต่ป้อมปราการและคูนา้ รอบพระราชวังทีย่ งั เป็ นของดังเดิ
่ มอยู่ปจั จุปนั พระราชวังที่
เห็นอยู่เป็ นพระราชวังทีร่ ฐั บาลพม่าได้จาลองรูปแบบของพระราชวังของเก่าขึ้นมา
นาท่านไป พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังทีส่ ร้าง
ด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง งดงามตามแบบศิลปะพม่าแท้ๆ วิจติ รตระการด้วยลวดลายแกะ
สลักประณีตอ่อนช้อย ทัง้ หลังคา บานประตูและหน้าต่าง โดยเน้นรายละเอียดเกี่ยว
กับพุทธประวัตแิ ละทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ. 2400

จากนั้น

เที่ยง
บ่าย

ซึง่ เป็ นปี ทพ่ี ระองค์ยา้ ยราชธานีจากอมรปุระมาอยู่ทเ่ี มืองมัณฑะเลย์เพือ่ เป็ นตาหนักยามแปรพระราชฐาน แต่หลังจากที่
พระองค์ส้นิ พระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี้ถวายเป็ นวัด ถือได้วา่ เป็ นงานฝี มอื ทีป่ ระณีตของช่าง
หลวงชาวมัณฑะเลย์อย่างแท้จริง นาท่านชม วัดกุโสดอ (Kuthodaw Pagoda) วัดกุโสดอเป็ นวัดทีพ่ ระเจ้ามินดง
ทรงโปรดฯให้มกี ารจัดสังคายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 5 ของโลกขึ้นโดยทรงให้จารึกพระไตรปิ ฎกจานวน 84,000 พระ
ธรรมขันธ์ลงบนแผ่นหินอ่อน 729 แผ่น รวม1,428 หน้า และได้สร้างมณฑปสีขาวครอบแผ่นจารึกหินอ่อนเหล่านี้
ไว้ (1 แผ่นต่อ 1 มณฑป) เรียงรายรอบพระเจดียม์ หาโลกมารชิน ทีจ่ าลองแบบมาจากเจดียช์ เวสิกองแห่งเมืองพุกาม
หนังสือกินเนสบุค๊ ได้บนั ทึกไว้วา่ “หนังสือทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่นา้ อิระวดีสู่มงิ กุน จากท่าเรือใกล้เจดีย ์
ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนนา้ ไปหมก่บา้ นมิงกุน ซึ้งเป็ นส่วนหนึ่งของอมรปุระ แต่
อยู่บนเกาะกลางลานา้ อิรวดีและไปได้ดว้ ยเส้นทางเรือเท่านัน้ ทว่ามีอนุสรณ์สถานทีแ่ สดง
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าปดุง ระหว่างทางจะได้เห็นหมูบ่ า้ นอิรวดีทม่ี ลี กั ษณะเป็ น “กึ่ง
บ้านกึ่งแพ” เนื่องจากระดับนา้ อิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดย
เฉพาะฤดูนา้ หลาก ระดับนา้ จะขึ้นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิยมสร้างบ้าน
กึ่งแพ คือถ้านา้ ขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้นทีด่ อนครัน้ นา้ ลงมากก็ยกบ้านมาตัง้ ใกล้นา้ เพือ่ ความสะดวกสบายในการใช้แม่นา้ ใน
ชีวติ ประจาวัน นาท่านชม เจดียม์ ิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลือ่ นทัพไปตียะไข่
แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มณั ฑะเลย์เป็ นผลสาเร็จ จึงทรงฮึกเหิมทีจ่ ะกระทาการใหญ่ข้นึ และยากขึ้น
ด้วยการทาสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจานวนมากก่อสร้างเจดียม์ งิ กุนหรือเจดียจ์ กั รพรรดิเพือ่
ประดิษฐานพระทันตธาตุท่ไี ด้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุง่ หวังให้ยง่ิ ใหญ่เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิง่
กว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึง่ ในเวลานัน้ ถือเป็ นเจดียท์ ่สี ูงทีส่ ุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ขา้ ทาสชาว
ยะไข่หรืออาระกันจานวน 50,000 คนหลบหนีการขดขีแ่ รงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็ นดินแดนใน
อาณัตขิ องอังกฤษแล้วทาการซ่องสุมกาลังเป็ นกองโจรลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าว
หาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่าอันเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้พม่าเสีย
เมืองในทีส่ ุดอย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดียม์ งิ กุนดาเนินไปได้เพียง7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต
ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั ยิง่ ใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จงึ
ปรากฏเพียงแค่ฐานทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ ภูเขาอิฐทีม่ คี วามมันคงถึ
่ ง50 เมตร ซึง่ หากสร้างเสร็จตาม
แผนจะเป็ นเจดียท์ ใ่ี หญ่ทส่ี ุดและสูงทีส่ ุดในโลก เพราะสูงถึง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์
แผ่นดินไหวในปี ระฆังมิงกุนไม่ไกลจากฐานเจดียม์ งิ กุนคือระฆังมิงกุนพระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสาเร็จ เพือ่ ทิศทวายแด่
มหาเจดียม์ งิ กุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็ นระฆังยักษ์ทม่ี เี ส้นรอบวงถึง 10เมตร สูง 3.70 เมตร นา้ หนัก87ตัน เล่า
ขานกันว่า พระเจ้าปดุงทรงไม่ตอ้ งการให้มใี ครสร้างระฆังเลียนแบบจึงรับสัง่ ให้ประหารชีวติ นายช่างทันทีทส่ี ร้างเสร็จ ปัจจุบนั ถือ
เป็ นระฆังยักษ์ทม่ี ขี นาดเล็กกว่าระฆังแห่งหนึ่งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้า วไป

แล้วชาวพม่าจึงภาคภูมใิ จว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ทย่ี งั คงส่งเสียงก้องกังวานทัง้ นี้เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของระฆัง
ใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆไปยืนรวมกันอยู่ใต้ระฆังได้ถงึ 100 คน เจดียช์ ินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)
ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ช่ือว่าเป็ นเจดียท์ ส่ี วยสง่ามากแห่งหนึ่งสร้างขึ้นในปี
พ.ศ.2359โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพือ่ เป็ นอนุสรณ์แห่งความรักที่
พระองค์มตี ่อพระมหาเทวีชนิ พิวมิน ซึง่ ถึงแก่พริ าลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รบั สมญานามว่า
“ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี” เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นพุทธศิลป์ท่สี ร้างขึ้นด้วยภูมจิ กั รวาลคือมีองค์เจดีย ์
สถิตอยู่ตรงกลางณยอดเขาพระสุเมรุอนั เชื่อกันว่าเป็ นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทรตามหลัก
ไตรภูมหิ ลังจากนัน้ เดินทางกลับมายังมัณฑะเลย์
นาท่านแวะวัดกุสนิ ารา ซึง่ มีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์นาท่าน
เดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตัง้ อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูก
นี้สูง 240 เมตร ซึง่ เป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามทีส่ ุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ อยู่บน
ยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทัง้ เมือง ชมพระอาทิตย์
ลับฟ้ าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
 บริการอาหารคา่ เมนก พเิ ศษ กุง้ แม่น้ าเผา

เย็น

คา่

*นาท่านเข้าสกท่ ่พี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว ** โรงแรมระด ับ 3 ดาวHOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า

ส

ร่วมพิธีลา้ งหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อกเบ็ง-กรุงเทพฯ

วันที่หา้
04.00

น.

 (เช้า/กลางวันบนเครื่อง)

นาท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์สกงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถือเป็ นต้นแบบ
พระพุทธรูปทองคาขนาดใหญ่ทรงเครื่องกษัตริยท์ ่ไี ด้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรกปทองคาเนื้ อนิ่ ม” ที่พระเจ้ากรุง
ยะไข่ทรงหล่อขึ้นทีเ่ มืองธรรมวดี เมือ่ ปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุม้ ด้วยทองคาเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับ
ทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือ
วัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อน จะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษ
ได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคา จึงทาให้ทองคาเปลวที่ปิดพระละลายเก็บเนื้อทองได้นา้ หนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.
2426 ชาวพม่าได้เรี่ยไรเงินเพื่อบูรณะวัดขึ้นใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่า
เป็ นวัดทีส่ ร้างใหม่ทส่ี ุดแต่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ท่สี ุ ดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียงเจดียย์ งั มีโบราณวัตถุท่ี

07.00 น.

นาไปจากกรุงศรีอ ยุ ธยาเมื่อ ครัง้ กรุ งแตกครัง้ ที่ 1 พร้อมทัง้ เชิญ ทุกท่านร่ว มทาบุญ บูรณวัดกุสินารา ซึ่งมีอายุ หลายร้อยปี
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ สวยงามมากจากนัน้ กลับโรงแรม
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นาท่านเดินทางเข้าสู่ตวั เมือง อมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะซึง่ อยู่ทาง
ตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซง่ึ เป็ นราชธานีเพียง 76 ปี แห่งหนึ่งของพม่าก่อนทีจ่ ะย้าย
มายอยู่ทเ่ี มืองมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ.2400 ชม สะพานไม้อกเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สกั
ทีย่ าวทีส่ ุดในโลก เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง1,208 ต้นซึง่ มีอายุกว่า 200 ปี สะพานอูเบ็ง สร้างจากไม้สกั ทีร่ ้ อื ถอนจาก
พระราชวังเก่ากรุงอังวะ โดยพระเจ้าปดุงให้ขนุ นางชื่ออูเบ็งคุมงานก่อสร้างสะพานแห่งนี้เลยตัง้ ชื่อ
ตามผูค้ มุ ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน ไปสู่วดั จอกตอจี ซึง่ มีเจดียท์ ส่ี ร้างตามแบบวัดอนันดาแห่งพุกาม ภายในมี
จิตรกรรมฝาผนังทีเป็ นศิลปะชาวกรุงศรีอยุธยาทีถ่ กู กวาดต้อนตอนเสียกรุงให้มาอยู่ในอาณาบริเวณแถบนี้นนั ่ เอง
ได้เวลาสมควร
12.50 น.
15.15 น.

นาทุกท่านเดินทางกลับสู่สนามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 245
** มีบริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

**ในกรณี ท่ไี ฟล์ทบินภายในประเทศมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่ องจากปัญหาทางสายการบินหรือเหตุ
สุดวิสยั ทางธรรมชาติ ทางผกจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามผลกระทบของเวลาที่เกิดจากสายการบิน
ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ จะคานึ งวึงประโยชน์ของลกกค้าเป็ นสาคัญ**
.....................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา พม่า สักการะ 5 มหาบกชาสวาน บิน FD 5 วัน
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

กรุป๊

ผกใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

26 ก.ค.61

30 ก.ค.61

25

21,900

21,500

20,900

4,500

9 ส.ค.61

13 ส.ค.61

25

21,900

21,500

20,900

4,500

23 ส.ค.61

27 ส.ค.61

25

20,900

20,500

19,900

4,500

5 ต.ค.61

9 ต.ค.61

25

22,900

22,500

21,900

4,500

11 ต.ค.61

15 ต.ค.61

25

24,900

24,500

23,900

4,500

20 ต.ค.61

24 ต.ค.61

25

24,900

24,500

23,900

4,500

8 พ.ย.61

12 พ.ย.61

25

22,900

22,500

21,900

4,500

22 พ.ย.61

26 พ.ย.61

25

22,900

22,500

21,900

4,500

1 ธ.ค.61

5 ธ.ค.61

25

23,900

23,500

22,900

4,500

13 ธ.ค.61

17 ธ.ค.61

25

22,900

22,500

21,900

4,500

20 ธ.ค.61

24 ธ.ค.61

25

23,900

23,500

22,900

4,500

28 ธ.ค.61

1 ม.ค.62

25

25,900

25,500

24,900

4,500

29 ธ.ค.61

2 ม.ค.62

25

25,900

25,500

24,900

4,500

30 ธ.ค.61

3 ม.ค.62

25

25,900

25,500

24,900

4,500

10 ม.ค.62

14 ม.ค.62

25

22,900

22,500

21,900

4,500

24 ม.ค.62

28 ม.ค.62

25

22,900

22,500

21,900

4,500

อัตราค่าบริการรวม











ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยก่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ตัวเครื
๋ ่องบินภายในประเทศ 2 ขา เส้นทาง ย่างกุง้ -พุกาม-มัณฑะเลย์
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 4 คืน (กรณี มาไม่ครบคก่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนก อาหารตามสวานการณ์)
ค่าเข้าชมสวานที่ตามรายการระบุ
ค่ารวโค้ชรับ-ส่งสวานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งวิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม





ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษี มลก ค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผกว้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การวกกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยก่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งวิน่ ,คนขับรว,ผกช้ ่วยคนขับรว 1,000 บาท/ทริป/ลกกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งวิน่ และคนขับรวนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
** ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผกว้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสทิ ธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม
2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน มิฉะนั้นวือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น

3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารวเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารวยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผกเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผกเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผกเ้ ดินทางไม่วงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรวทั
๋ วร์,ตัว๋ รวไฟ) กรุณาสอบวามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี วา้ ท่านออกตัวภายใน
๋
โดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะวือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านวกกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารวเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งวึงผลประโยชน์ของผกเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผกม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่วงึ และไม่สามารวเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านวกกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยก่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบ ตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลกกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผกเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลกกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยก่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมา
ขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสกญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสกญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารวนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารวเปลี่ยนชื่อได้

 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะวือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมวึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างว่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

