ทัวร์ พม่ า : TOUR6234

VINTAGE MYANMAR
BY THAI LION AIR
(ไปเช้ า-กลับดึก)

ทัวร์ พม่ าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาว
โรงแรมเรื อ
ย่ างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรี ยม-อินทร์ แขวน
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุ
เตา

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

ตำรำงกำรเดินทำง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – เจดียไ์ จ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธาตุอินทร์แขวน

L-D

(รวมรถขึ้ นพระธาตุ)
วันที่ 2

หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตา
เลียว – ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง – เจดียโ์ บตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพ
กระซิบ

B-LD

วันที่ 3

สิเรียม – เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา - ย่างกุง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต –

B-L

พระหินอ่อน –ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ ดปั กกิ่ง + กุ้งเผา
หงสา
พักโรงแรมเรื อ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel
รวมรถขึน้ พระธาตุอินทร์ แขวน + หนังสือสวดมนต์
กำหนดกำรเดินทำง
รำยละเอียดโปรแกรม

พฤศจิกำยน 59 - กุมภำพันธ์ 60

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ย่ำงกุง้ – หงสำฯ – เจดียไ์ จ้ปุ่น – เมืองไจ้โท – พระธำตุอินทร์แขวน
(รวมรถขึ้ นพระธำตุ)

07.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบิน ดอนเมื อง อำคำรผูโ้ ดยสำรขำออกระหว่ ำงประเทศ ชั้น 3 ประตู 7
สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่ งมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง

09.05 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองย่ำงกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สำยกำรบิน THAI LION AIR (SL)
มีของว่ำงบริกำรบนเครื่อง

10.00 น.

ถึ ง สนำมบิน มิ งกลำดง เมื องย่างกุ ง้ ผ่ านการตรวจคนเข้าเมืองและด่ านศุ ลกากร (เวลาท้องถิ่ น ที่
เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมื องหงสำวดี หรือ เมืองพะโค (Bago)
ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่าง
จากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ !!! เมนู

กุง้ เผำ)

น าท่ า นนมั ส การ พระพุ ท ธรู ป ไจ้ปุ่ น(KyaikPunBuddha) เป็ นพระเจดี ย ์ ที่ มี
พระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ท้งั 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง
4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อ
แทนตนเอง และได้สาบานไว้ว่าจะไม่ขอ้ ง
แวะกั บ บุ รุ ษ เพ ศ ต่ อ มาน้ อ งสาวคน
สุ ด ท้อ ง กลับ พบรัก กับ ชายหนุ่ ม และแต่ ง งานกัน จึ งเกิ ด
อาเพศฟ้ าผ่ าพระพุ ท ธรูปที่ แ ทนตัวของน้องสาวคนสุ ดท้อง
พั ง ท ลายลงมา และมี ก ารบู ร ณ ะขึ้ น มาให ม่ จึ ง ท าให้
พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลกั ษณะแตกต่างจากองค์อื่นๆ จากนั้น
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชม แม่ น้ ำสะโตง สถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้ถูก
ทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึ่ งนาทัพโดยสุรกรรมาเป็ นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็ นทัพหลวง สมเด็ จ
พระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง
กองทัพของพม่าเห็นเช่นนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.303 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ้ มปู นแค้มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กเป็ นรถ
ประจาเส้นทางชนิ ดเดียวที่เราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45
นาที เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา จากนั้นท่านจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าสู่ที่พกั ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตาม
อัธยาศัย นาชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรือ พระธำตุอิน ทร์แ ขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือ
ก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็ นเจดียข์ นาดเล็กสู ง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บน

ก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระ
เกศาธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระเจดียอ์ งค์ย่อมทาให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป
ตามคติ การบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุ อินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ นพระธาตุปีเกิด
ของปี จอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวน
นี้ ครบ 3 ครั้งผูน้ ้ั นจะมีแต่ความสุ ขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุ ก ประการ
ท่านสามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน สาหรับท่านที่ตอ้ งการนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานาน
ที่บริเวณระเบียงที่ ยื่นสู่พระเจดียไ์ จ้ทีโยควรเตรียมเสื้ อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ และ
เ บ า ะ ร อ ง นั ่ ง เ นื่ อ ง จ า ก อ า ก า ศ เ ย็ น
(พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษ ที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึง
เวลา 22.00น. ส่วนสุ ภาพสตรี สามารถอธิ ฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ท่านสามารถ
เตรียมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)

คำ่

**หมำยเหตุ** (กรุณำเตรียมกระเป๋ำสัมภำระขนำดเล็กสำหรับ 1 คืน เพื่อนำติดตัวขึ้ นไปบนพระ
ธำตุอินทร์แขวน เนื่องจำกอำจจะต้องจ้ำงลูกหำบแบกสัมภำระซึ่งจะมีค่ำใช้จ่ำยตำมขนำดกระเป๋ำ
เริ่มต้นที่ 1,000 จ๊ำด ประมำณ 30 บำท) ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรใช้บริกำร
รับประทำนอำหำรเย็น ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
เข้า สู่ พั ก ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTELระดั บ 3 ดาวหรื อ
เทียบเท่าจากนั้นท่านสามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

วันที่สอง

หงสำฯ – วัดไจ้คะวำย –พระธำตุมุเตำ – พระรำชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตำเลียว –
ย่ำงกุง้ – พระมหำเจดียช์ เวดำกอง – เจดียโ์ บตะทำวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
** อิสระตำมอัธยำศัย สำหรับท่ำนที่ตอ้ งกำรใส่บำตร, ทำบุญที่พระธำตุอินทร์แขวน (กิจกรรมนี้ ไม่
บังคับ)สำหรับอำหำรที่จะใส่บำตรสำมำรถซื้ อได้โดยจะมี รำ้ นค้ำจำหน่ ำย รำคำอำหำร ประมำณ
3,000 จ๊ำต ดอกไม้ธูปเทียน ประมำณ 300-500 จ๊ำต ทำบุญตำมอัธยำศัย **
นาท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ช
ปรับอากาศนาท่านร่วมทาบุญ ตักบาตร ณ วัดไจ้คะวำย ซึ่ งเป็ นวัดสาคัญ มีพระสงฆ์ จาพรรษากว่า
500 รูป อีกทั้งวัดนี้ ยัง เป็ นสถานที่ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิกษุ และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ:
ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็ น
ปั จจัยได้เช่นกัน)

จากนั้นนาท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระธำตุมุเตำ (ShweMordore) ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่น
อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่น
ในหลายๆด้า น เก่ า แก่ ก ว่ า
2,600 ปี ภายในบรรจุ พ ระ
เกศาธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้า
และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสิ่ งศัก ดิ์ สิท ธิ์ ส าคัญ สู งสุ ดของชาวพม่า นาท่ านนมัสการ ยอด
เจดี ยห์ ักซึ่ งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ ศักดิ์ สิทธิ์ มาก (ณจุดอธิ ษฐานอันศักดิ์ สิทธิ์ และ
สามารถนาธูปไปค้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ ค้าจุนชีวิตให้
เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ น
ศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง 114 เมตร สูง
กว่า พระเจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ ศกั ดิ์ สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี
พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตก
กระจายออกไป เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสา
ลิ้ นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี
โบราณเพื่ อ ทดสอบความกล้าหาญก่ อ นขึ้ นครองราชย์
นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้
ตั้งไว้ที่ มุ ม หนึ่ งขององค์เจดี ย ์ เพื่ อ ให้พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้
กราบไหว้บูช าควบคู่ไปกับเจดี ยอ์ งค์ปัจจุบัน น าท่ านชม
พระรำชวั ง บุ เ รงนอง สถานที่ ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ
ประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109
แต่ได้ถูกทาลายด้วยฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซาก
ปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิ ษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรง
นอง ท่านผูท้ ี่ได้รบั คาสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้อ งตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั
พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนัก
ต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร จากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธไสยำสน์ชเวตำเลียว
กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่
เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะ
เลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก
อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (พิเศษ !!! เมนู

กุง้ เผำ)

จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเมือ งย่างกุง้ นาท่านนมัสการ พระมหำเจดียช์ เวดำกอง(Shwedagon
Pagoda)เจดี ย ์ท องแห่ งเมื องดากอง หรื อ ตะเกิ ง (ชื่ อ เดิ ม
ขอ งเมื อ งย่ า งกุ ้ ง ) แ ห่ งลุ่ ม น้ าอิ ระวดี เจดี ย์ ท อ งค า
คู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหา
เจดี ยท์ ี่ ใหญ่ ที่ สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึ ง 326 ฟุ ต
สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหา
เจดี ย ์ชเวดากองมีท องคาโอบหุ ม้ อยู่เป็ นน้ าหนั กถึ ง 1100
กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาด
เท่ าไข่ไก่ บ นยอดองค์พ ระเจดี ย ์ช เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับ แรงศรัท ธาของ พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้
จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาด
ประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชู า เพราะชาว
มอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่
การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประทัก
ษัณรอบองค์เจดีย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้
เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่ สาคัญ ของพระมหา
เจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน
ไปไหว้ เพื่ อ ขอพรจากองค์เจดี ย ์ช เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อ เสริ ม สร้า งบารมี แ ละสิ ริ ม งคล
นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหน
ก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)
วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

อำทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคำร
สิงห์

พุธ
ช้ำงมีงำ

พุธกลำงคืน
ช้ำงไม่มีงำ

พฤหัสบดี
หนูหำงยำว

ศุกร์
หนูหำงสั้น

เสำร์
พญำนำค

จากนั้นนาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตำทำวน์ ซึ่งบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นามาเมื่อ
2,000ปี ก่ อ น ในปี 2486 เจดี ย์แ ห่ ง นี้ ถู ก ระเบิ ด ของฝ่ าย
สัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด
700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์
อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ ก
สมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์ สิทธิ์ของ
ชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสัก การะรูปปั้ นเทพทันใจ (นั ตโบโบยี) เพื่ อ ขอสิ่งใดแล้วสมตามความ
ปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท
หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้
จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ต้งั ใจไว้ นา
ท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ น
ธิ ดาของพญานาค ที่ เกิ ดศรัท ธาในพุ ท ธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศี ล ไม่ยอมกิ นเนื้ อสัตว์จนเมื่อ

สิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไป
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
คำ่

รับประทำนอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนูพิเศษ!! ชำบูบุฟเฟ่ ต์

นำท่ำนเข้ำพักที่โรงแรม Vintage Luxury Hotel

วันที่สำม

สิเรียม – เจดียก์ ลำงน้ ำเยเลพญำ - ย่ำงกุง้ – พระนอนเจ๊ำทัตจี - ตลำดสก๊อต – พระหิน
อ่อน –ช้ำงเผือก – กรุงเทพฯ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับ
อากาศใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชม. นาชมความแปลกตา
ของเมื อ งที่ ซึ่ ง เคยเป็ นเมื อ งท่ า ของโปรตุ เกสในสมัย โบราณ
ตั้งอยู่ริม แม่ น้ าย่างกุ ง้ ที่ เชื่ อ มต่ อ กับ แม่น้ าอิ ระวดี จากนั้ น ชม
ความสวยงามของ เจดี ยก์ ลำงน้ ำ หรื อ พระเจดียเ์ ยเลพญำ
(KyaikHwawWun Pagoda) เจดี ย ์จ ะตั้ ง ตระหง่ า นอยู่ บ นเกาะ
กลางน้ าเป็ นที่ สัก การะของชาวสิ เรี ยมบริเวณท่ าเที ย บเรือ สมควรแก่ เวลากลับกรุ งย่างกุ ง้ นาท่ าน
สักการะ พระพุท ธไสยำสน์เจ๊ำทัตจีห รือ พระนอนตำหวำน
(KyaukHtatgyiBuddha) นมัส การพระพุ ท ธรู ป นอนที่ มี ค วาม
ยาว 55 ฟุ ต สู ง 16 ฟุ ต ซึ่ งเป็ นพระที่ มี ต าสวยงามที่ สุ ด ใน
ประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108
ประการ
จากนั้ นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลำดโบโจ๊กอองซำน (BogyokeAung San) หรือ ตลำดสก๊อต(Scot
Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ
เป็ นลัก ษณะอาคารเรี ย งต่ อกัน หลายหลัง สิ น ค้าที่ จ าหน่ ายในตลาดแห่ งนี้ มีห ลากหลายชนิ ด เช่ น
เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้า
สาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณี ที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุ ก
ครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร พิเศษ !!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง

นาท่ านนมัสการ พระหิ น อ่อน ที่ ใหญ่ ที่ สุด ในประเทศพม่า จากนั้ น ชม
ช้ำงเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลกั ษณะเด่น คือ มี
ลักษณะผิ วพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นั ยตาของช้างยังเป็ นสีทอง
ถื อว่าเป็ นช้างที่ ห าชมได้ยากที่ สุดในเอเชีย ซึ่ งคนพม่าเองตามเข้ามาชม
และสักการะช้างเผือกเหล่านี้
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
20.05 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)

21.45 น.

ถึง สนำมบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ

อัตรำค่ำบริกำร
เดือน

วันเดินทำง

รำคำผูใ้ หญ่

รำคำเด็กเสริม
เตียง

(พักห้องละ 2-3
ท่ำน)
(พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่ำน)

รำคำเด็กไม่เสริม
เตียง

พักเดียวเพิ่ม

(พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่ำน)

01-03 ม.ค. 60

14,800 บำท

14,300 บำท

12,900 บำท

12,400 บำท

4,500 บำท

02-04 ม.ค. 60
06-08 ม.ค. 60
07-09 ม.ค. 60
มกรำคม 60

13-15 ม.ค. 60
14-16 ม.ค. 60

3,500 บำท

20-22 ม.ค. 60
21-23 ม.ค. 60
28-30 ม.ค. 60

13,900 บำท

13,400 บำท

12,900 บำท

12,400 บำท

03-05 ก.พ. 60
กุมภำพันธ์
60

04-06 ก.พ. 60
10-12 ก.พ. 60

3,500 บำท

13,900 บำท

13,400 บำท

11-13 ก.พ. 60
17-19 ก.พ. 60
18-20 ก.พ. 60

12,900 บำท

12,400 บำท

24-26 ก.พ. 60
25-27 ก.พ. 60



อัตรำนี้ รวม






ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
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
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุ ม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ ครอง
ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ ม้ ครอง
50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง)











อัตรำนี้ ไม่รวม
ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิ ป มัค คุ เทศก์ท ้อ งถิ่ น 3 USD/วัน , พนั ก งานขับ รถ 2 USD/วัน , พนั ก งานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิ ป หัวหน้ าทั วร์จ าก
เมืองไทย 3 USD/วัน มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้ นรำคำ

เงื่อนไขกำรจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 6,500 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
 ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 10 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้ น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสาร
ไปยัง สายการบิ น , โรงแรม และในทุ ก ๆการให้บ ริก าร เพื่ อให้พิ จ ารณาอี ก ครั้ง ทั้ง นี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนิ น การ ซึ่ งไม่ ส ามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคื น เงิ น ได้ท้ังหมด หรือ บางส่ วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กับการพิ จารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมำยเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสี ยหรือได้รบั บาดเจ็บที่ นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผู โ้ ดยสาร ที่ ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่ างด้าว ผู โ้ ดยสารต้องรับผิ ดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ

ขอสงวนสิทธิ รำคำพิเศษ สำหรับ จำนวนผูเ้ ดินทำง 15 ท่ำนขึ้ นไป ออกเดินทำงได้แน่นอน ถ้ำจำนวนผูเ้ ดินทำง 1015 ท่ำน ทำงบริษัทฯ ออกเดินทำง แต่จะไม่มีหัวหน้ำทัวร์จำกเมื องไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พู ด
ภำษำไทยได้เป็ นอย่ำงดี คอยรับที่สนำมบินพม่ำ และ จะคอยบริกำรทุกท่ำน ตลอดกำรเดินทำงที่ประเทศพม่ำเป็ น
อย่ำงดี แต่ถำ้ ต ่ำกว่ำ 10 ท่ำน ทำงบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทำงในกรุป๊ นั้น

หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 8 เดือน นับจำกวันเดินทำง
และมีหน้ำที่เหลือไว้ประทับตรำไม่นอ้ ยกว่ำ 2 หน้ำ
** กรณี ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำม **

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสำร มีไฟล์ทเดินทำงภำยในประเทศหรือระหว่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทำงที่
ท่ำนได้ทำกำรจองไว้กบั ทำงบริษทั ฯ กรุณำแจ้งให้กบั ทำงเจ้ำหน้ำที่ทรำบ ก่อนกำรชำระเงินค่ำตั ๋ว
ดังกล่ำว
ถ้ำเกิดข้อผิดพลำดทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรรับผิดชอบทุกกรณี

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ พม่ า กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะติดต่ อกลับ เพื่อแจ้ ง
รายละเอียดการชาระเงินโทร 02-713-8992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

เมื่อท่ าย

