VINTAGE MYANMAR
BY MYANMAR
AIRWAYS
ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือ
ย่างกุง้ -หงสาฯ-อินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดียช์ เวดากอง - พระธาตุมุเตา

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์ + สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง + กุง้ เผาหงสา
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วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

ตารางการเดินทาง
กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์ จ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้ นพระธาตุ)
หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว –
ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง- ตลาดสก๊อต
ย่างกุง้ –สิเรียม - เจดียเ์ ยเลพญา - เจดียโ์ บตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ –
พระนอนเจ๊าทัตจี – กรุงเทพฯ

D
B-L-D
B-L

พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury Hotel
รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์
วันที่หนึ่ง

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

07.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 สายการ
บิน เมี ยนมาร์ แอร์เวย์ (8M) เคาท์เตอร์ N1-4 ซึ่ งมีเจ้าหน้า ที่ บริษั ท ฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่อง
สัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร์ แอร์เวย์ (8M)
ถึ ง สนามบิ น มิ ง กลาดง เมือ งย่างกุ ง้ ผ่ านการตรวจคนเข้าเมื องและด่ านศุ ลกากร (เวลาท้อ งถิ่ น ที่
เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีต
เป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ ่างจากย่างกุง้
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ท้งั 4 ด้านอายุกว่า
500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องที่ อุทิศ
ตนแด่ พุ ท ธศาสนาจึ ง สร้า งพระพุ ท ธรู ป เพื่ อ แทนตนเอง และได้
สาบานไว้วา่ จะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับ
พบรักกับชายหนุ่ มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่าพระพุทธรูปที่
แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้ นมา
ใหม่จึงท าให้พระพุ ทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะ แตกต่ างจากองค์อื่ นๆ
จากนั้ นนาท่ านเดิ นทางต่อสู่ เมื องไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทาง

10.40 น.
11.25 น.
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คา่

ท่านจะข้ามผ่านชม แม่น้ าสะโตง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกาลัง
รวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้ถูกทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึ่งนาทัพโดยสุรกรรมาเป็ นทัพหน้า พระมหาอุป
ราชาเป็ นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นต้นคาบชุ ดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้า
พม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นเช่นนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ้ มปู นแค้มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถบรรทุกหกล้อขนาด
เล็กเป็ นรถประจาเส้นทางชนิ ดเดียวที่ เราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอิน ทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
30-45 นาที เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากนั้นท่านจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าสู่ที่พกั ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตาม
อัธยาศัย นาชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่งสักการะสูงสุด
ของชาวพม่า เป็ นเจดีย ์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่ อยู่บนหน้าผา
แต่ ช าวพม่ า มัก ยื น กรานว่ า ไม่ มี ท างตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์ งค์ย่อมทาให้หินก้อนนี้ ทรง
ตัวอยูไ่ ด้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิด
ของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของ
ปี จอแทนพระเกตุ แก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ด
ได้ม านมัส การพระธาตุ อิ น ทร์แ ขวนนี้ ครบ 3 ครั้ง ผู ้น้ั น จะมี แ ต่
ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์
ได้ตลอดคืน (พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษ ที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดีย ์
เปิ ดถึ งเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ท่านสามารถ
เตรียมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสาหรับ 1 คืน เพื่อนาติดตัวขึ้ นไปบนพระธาตุ
อินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่
1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 เข้าสู่พกั ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่าจากนั้นท่าน
สามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

วันที่สอง

หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้
– พระมหาเจดียช์ เวดากอง- ตลาดสก๊อต

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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** อิสระตามอัธยาศัย สาหรับท่ านที่ตอ้ งการใส่บาตร, ทาบุ ญ ที่พระธาตุอิน ทร์แขวน (กิ จกรรมนี้ ไม่
บังคับ ) ส าหรับ อาหารที่ จะใส่ บ าตรสามารถซื้ อได้โดยจะมี ร า้ นค้าจ าหน่ าย ราคาอาหาร ประมาณ
3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย **
นาท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับ
อากาศนาท่านร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็ นวัดสาคัญมีพระสงฆ์ จาพรรษากว่า 500 รูป อีก
ทั้งวัดนี้ ยัง เป็ นสถานที่ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิ กษุ และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนา
สมุด ปากกา ดิ นสอไปบริจาคที่ วดั แห่งนี้ ได้ หากท่ านใดไม่สะดวกสามารถ
ถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน) จากนั้นนาท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระ
ธาตุมุเตา ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ถือ
ว่ามีความโดดเด่ น ในหลายๆด้าน เก่ าแก่ ก ว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุ พ ระ
เกศาธาตุ ของพระพุ ท ธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ งศักดิ์ สิท ธิ์
สาคัญสูงสุดของชาวพม่า นาท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาว
พม่ า เชื่ อ กัน ว่า เป็ นจุ ด ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ม าก (ณจุ ด อธิ ษ ฐานอัน ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ และ
สามารถน าธู ป ไปค้ ากับ ยอดของเจดี ย ์อ งค์ที่ หัก ลงมาเพื่ อ เป็ นสิ ริ ม งคลซึ่ ง
เปรียบเหมือนดัง่ ค้าจุนชีวิตให้เจริญ รุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่ งเจดี ยน์ ี้ สมเด็ จพระ
นเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของ
มอญได้อย่างกลมกลื น พระเจดี ย ์สูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดี ย ์ช เวดากอง 14 เมตร มี จุดอธิ ษ ฐานที่
ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่
ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่
แห่ งนี้ ยังเป็ นสถานที่ ที่ พ ระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้เป็ นที่ เจาะพระ
กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้า
หาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลี
ยอดที่ พั ง ลงมาก็ ไ ด้ ต้ั ง ไว้ที่ มุ ม ห นึ่ งขององค์ เ จดี ย์ เ พื่ อให้
พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดี ยอ์ งค์ปัจจุบัน
นาท่ านชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ ซึ่งมีความสาคัญ ต่ อ
ประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวังของพระ
เจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถู กทาลายด้วยฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัยพระเจ้านันท
บุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิ ษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่
ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รบั คาสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนาง
4
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เที่ยง

สุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า
แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและ
ตาหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร จากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพ
นั บถื อของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่ งดงามที่ สุดของพม่า อีก ทั้งท่ านสามารถที่ จ ะเลือกหา
เครื่องไม้แกะสลัก ผ้านุ่ งผ้าถุงผ้าโสร่งพื้ นเมือง ที่มีให้เลือกมากมาย ได้จากที่นี่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา)
นาท่านเดิ นทางกลับสู่ย่างกุง้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ น
โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลัก ษณะอาคารเรี ยงต่ อกันหลายหลัง สิ นค้าที่
จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณี ที่มี
ราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต
(Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์) จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่าง
กุง้ นาท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง
หรื อ ตะเกิ ง (ชื่ อ เดิ ม ของเมื อ งย่ างกุ ้ง) แห่ งลุ่ ม น้ า อิ ร ะวดี เจดี ย ์ท องค า
คู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุ กว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ ใหญ่
ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ
เมื่ อ กว่า 2,000 ปี ก่ อ น มหาเจดี ย ์ช เวดากองมี ท องค าโอบหุ ้ม อยู่ เป็ น
น้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญ มณี
ล้าค่ า กว่า 5,548 เม็ ด รวมถึ งทับ ทิ ม ขนาดเท่ าไข่ไก่ บ นยอดองค์พ ระ
เจดี ยช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัท ธาของ พุ ท ธศาสนิ กชนได้
จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคา
ทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมาก
ราบไหว้บชู า เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บชู าเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่งบุญกุศล
อันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้าง
เดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่าน
จะได้เห็ นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน , สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่ สาคัญ ของพระมหา
เจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้
เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิ ษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์
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เจดี ย ์ย ังมี พ ระประจ าวัน เกิ ด ประดิ ษ ฐานทั้งแปดทิ ศ รวม 8 องค์ หากใครเกิ ด วัน ไหนก็ ให้ไปสรงน้ าพระ
ประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สัตว์สญ
ั ลักษณ์
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนู หางสั้น พญานาค
คา่

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์

 นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Vintage Luxury Hotel โรงแรมเรือ

วันที่สาม

ย่างกุง้ –เมื องสิเรียม - เจดียโ์ บตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิ บ - พระนอนเจ๊าทัตจี –
กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุ งย่างกุ ง้ ประมาณ 45
กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นาชมความแปลกตา
ของเมืองที่ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าย่างกุง้ ที่
เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียก์ ลางน้ า หรือ พระ
เจดียเ์ ยเลพญา(KyaikHwawWun Pagoda) เจดียจ์ ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลาง
น้ าเป็ นที่สกั การะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ จากนั้นนาท่านกราบนมัสการ
เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป
ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตร
เข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน
สาริด 700องค์ และจารึ ก ดิ น เผาภาษาบาลี และตัวหนั งสื อพราหมณ์อิน เดี ย ทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า
ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์ นาท่าน
ขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์ สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรู ปปั้ น
เทพทัน ใจ (นัตโบโบยี) เพื่ อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบ
โบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็ บรักษาไว้ จากนั้น ก็ เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้
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เที่ยง

16.30น.
18.15น.

ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ต้งั ใจไว้ นาท่านข้ามฝั ง่ ถนน สักการะ เทพกระซิบ
ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชี วิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มา
นานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยนิ การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วย
น้ านม ข้าวตอก ดอกไม้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว
55 ฟุ ต สูง 16 ฟุ ต ซึ่ งเป็ นพระที่ มีตาสวยงามที่ สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่ งดงาม ชมพระบาทที่ มีภาพ
มงคล 108 ประการ
เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331 สายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

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

******************************
อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ (บาท)
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
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ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

***ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้

27-29 ก.ค.
28-30 ก.ค.
10,999 บาท

10,499 บาท

2,900 บาท

11-13 ส.ค.

เงื่อนไขการจองทัวร์
อัตรานี้รวมวร์
เงื่อนไขการจองทั





ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
(โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
 ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
 ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ประกั น ภั ย ในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสี ย ชี วิต เนื่ องจากอุ บั ติ เหตุ จะคุ ้ม ครองเป็ นจ านวนเงิ น 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี
หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้
เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้อง
ระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ไม่รวม
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 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 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 ค่ามัดจา
แล้วเท่านั้น
 ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิกการเดินทาง
 กรณีทาการยกเลิกหลังจากทาการมัดจาทัวร์มาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจาทั้งหมด
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ได้ด าเนิ น การช าระเงิ น ค่ า ตั ๋วเครื่ อ งบิ น เต็ ม จ านวนให้กั บ ทางสายการบิ น เป็ นที่
เรียบร้อย พร้อมทั้งได้มดั จาค่าห้องพักเป็ นจานวนเงิน 50 % ของราคาห้องพัก
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 ยกเลิกก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินเต็มจานวนที่ได้ชาระมา

หมายเหตุ
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 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้แ ละจะไม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ในกรณี ที่ สู ญ หาย สู ญ เสี ย หรื อ ได้รับ บาดเจ็ บ ที่ น อกเหนื อ ความ
รับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล
ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมื องประเทศไทย
และพม่า
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ ไม่ ได้ถื อ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต่ างด้า ว ผู ้โดยสารต้อ งรับ ผิ ดชอบเรื่ อ ง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป(มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไป
กับกรุป๊ ) แต่ในกรณีที่มีผเู ้ ดินทางไม่ถึง 15 ท่านแต่ไม่นอ้ ยกว่า 10 ท่าน ทางบริษัทยืนยันการเดินทาง
แต่จะไม่ มี หัวหน้าทัวร์เดิ นทางไปกับกรุป๊ ด้วย โดยจะมี เจ้าหน้าที่จากทางบริษัท คอยอานวยความ
สะดวกพร้อมแนะนาการเดินทางให้ท่าน ณ สนามบินที่เมืองไทย และจะมีไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทย
ได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่า
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เป็ นอย่างดี แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิท ธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น โดยจะคืนเงิน
ค่าทัวร์ท้งั หมดให้แก่ท่าน หรือท่านสามารถเลื่อนพีเรียดการเดินทางออกไปได้
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