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สักการะ 3 มหาบูชาสถาน!!!
พระมหาเจดียช์ เวดากอง - พระธาตุมุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน

โดยสายการบิน นกแอร์
กําหนดการเดินทาง
พิเศษ!!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง + กุง้ หงสาฯ
รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + วีซ่า
เดือน
มกราคม 2558
มกราคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มีนาคม 2558

วันที
03-05 / 15-17 / 17-19 / 22-24 / 29-31 ม.ค.
10-12 / 31 ม.ค. – 02 ก.พ.
05-07 / 07-09 / 12-14 / 14-16 / 19-21 / 21-23
26-28 / 28 ก.พ. – 02 มี.ค.
04-06 / 05-07 / 07-09 / 12-14 / 14-16 / 19-21
21-23 / 26-28 / 28-30 มี.ค. 2558

-
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ราคา
13,900 บาท
14,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
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รายละเอียดโปรแกรม
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – เจดียเ์ ยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – เจดียโ์ บตาทาวน์ พระเทพ
ทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต - มหาเจดียช์ เวดากอง
04.30 น.

06.20 น.
07.05 น.

เที่ยง

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 6 สายการ
บิน นกแอร์ (DD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
สังเกตุป้าย “ทัวร์พม่าดีดี”
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ DD4230 สายการบิน นกแอร์ (DD)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่
เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin) อยูห่ ่างจากกรุงย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับ
อากาศใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมัยโบราณ ตั้งอยูร่ ิมแม่น้ําย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําอิระวดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียก์ ลาง
นํ้า หรือ พระเจดียเ์ ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) เจดียจ์ ะตั้งตระหง่านอยูบ่ นเกาะกลางนํ้า
เป็ นที่สกั การะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ สมควรแก่เวลานําท่านกลับ
กรุงย่างกุง้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน (Kyauk
Htatgyi Buddha) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16
ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระ
บาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ นําท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า ที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นํามาเมื่อ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของ
ฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบ
พระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้
ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสําหรับฝึ กสมาธิหลายจุดใน
องค์พระเจดีย ์ นําท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือ
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับ
นิ้ วชี้ ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ต้งั ใจไว้ นําท่านข้ามฝัง่ ถนน สักการะ เทพ
กระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาใน
พุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพ
กราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพ
กระซิบ บูชาด้วยนํ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จากนั้ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน
(Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดย
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ชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่
จําหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด
งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสําเร็จรูป แป้งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญ
มณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:
ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง
นําท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะ
เกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ ) แห่งลุ่มนํ้าอิระวดี เจดียท์ องคําคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้า
ร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ
เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคําโอบหุม้ อยูเ่ ป็ นนํ้าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตร
ประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้าํ ค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์
พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้จาํ นวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้ง
สี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชู า เพราะ
ชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บชู าเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์
จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้ง
มวล บ้างนัง่ ทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบ้างเดินประ
ทักษัณรอบองค์เจดีย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบน
ยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สี
เหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่สาํ คัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่
บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดา
กอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิริ
มงคลแก่ชีวิต)

คํา่

วันเกิด

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
กลางคืน
สัตว์สญ
ั ลักษณ์ ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนู หางสั้น พญานาค
เข้าสู่พกั ที่ ณ ASIA PLASA HOTEL // PLESANT VIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง
เช้า

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

ย่างกุง้ – หงสา – วัดไจ้คะวาย – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรง
นอง – คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่
เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ ่างจากย่างกุง้
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) นําท่านร่วม
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เที่ยง

ทําบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็ นวัดสําคัญมีพระสงฆ์ จําพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ ยัง เป็ น
สถานที่ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิกษุ และสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนําสมุด ปากกา
ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน) จากนั้นนําท่าน
นมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ
นัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทาง
ทิศเหนื อ) กับ พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์คือ 1. พระพุทธเจ้า โกนาคมโน (ทิศใต้) 2. พระพุทธเจ้า
กกุสนั โธ (ทิศตะวันออก) 3. พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่นอ้ ง ที่อุทิศตน
ให้กบั พระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ขอ้ งแวะ กับบุรุษเพศ จะรักษา
พรหมจรรย์ไว้ชวั ่ ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนี ไปแต่งงาน รํา่ ลือกันว่าทําให้พระพุทธรูปองค์น้ันเกิดรอยร้าว
ขึ้ นทันที
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่น
อยูใ่ จกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาํ คัญสูงสุด
ของชาวพม่า นําท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มาก (ณ
จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคล ซึ่ง
เปรียบเหมือนดัง่ คํ้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคย
มาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน
พระเจดียส์ งู 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยูต่ รงบริเวณ
ยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยนํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคง
สภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ราํ ่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ น
สถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดํา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความ
กล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งของ
องค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บชู าควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั จากนั้นนําท่านเข้าชม
พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวัง
ของพระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทําลายด้วยฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัย
พระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทําให้สนั นิ ษฐานได้ว่า
โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รบั คําสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ
และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก
เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจําลองพระราชวังและตําหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร นํา
ท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชมแม่น้ําสะโตง สถานที่สาํ คัญ
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหาร
พม่าไล่ตามซึ่งนําทัพโดย สุรกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรง
ใช้พระแสงปื นต้นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่า
เห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลา
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คํา่

วันที่สาม

เช้า

เที่ยง

เดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เพื่อทําการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น เป็ นรถบรรทุกหกล้อ
ขนาดเล็ก (เป็ นรถประจําเส้นทางชนิ ดเดียวที่เราจะสามารถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทาง
สักพัก เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา เดินทางถึงที่พกั ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นําชม เจดียไ์ จ้ทีโย
หรือ พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) หรือก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่ง
สักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็ นเจดียข์ นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ปิดทอง ที่วางหมิ่น
เหม่ อยูบ่ นหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายใน
พระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทําให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปี เกิด
ของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบน
สรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ 3 ครั้ง ผูน้ ้ันจะมีแต่ความสุข
ความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้
ตลอดคืน สําหรับท่านที่ตอ้ งการนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานาน ที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์ จ้ทีโย
ควรเตรียมเสื้ อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เนื่ องจากบริเวณพื้ นที่น้ันมีความเย็น
มาก (พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึง
เวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ ท่านสามารถเตรียม
แผ่นทองคําไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)
**หมายเหตุ** (กรุณานํากระเป๋าเล็กเตรียมสัมภาระสําหรับ 1 คืน เพื่อขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวน)
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าสู่พกั ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // GOLDEN ROCK // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3
ดาว หรือเทียบเท่า จากนั้นท่านสามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระหินอ่อน – ช้างเผือก –
กรุงเทพฯ
** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับท่านที่ตอ้ งการใส่บาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทร์แขวน (กิจกรรมนี้ ไม่
บังคับ)สําหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมีรา้ นค้าจําหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ
3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ทําบุญตามอัธยาศัย **
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็ก ถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับ
อากาศ นําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะ
ที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระ
นอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอด
สองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้นชม ช้างเผือก
เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลกั ษณะเด่น คือ มีลกั ษณะผิวพรรณ
เหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นัยตาของช้างยังเป็ นสีทอง ถือว่าเป็ นช้างที่หาชมได้
ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเองตามเข้ามาชมและสักการะช้างเผือกเหล่านี้
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คํา่
21.15 น.
23.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ DD4239 สายการบิน นกแอร์
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
******************************************************************

อัตราค่าบริการ ตุลาคม – มกราคม 2558
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม

13,900 บาท
3,500 บาท

3,900 บาท

อัตราค่าบริการ 10-12 / 13-15 ธ.ค.57
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิ่ม







14,900 บาท
3,900 บาท

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน นกแอร์
 ค่าภาษี สนามบินพม่า 310 บาท และ ค่าภาษี สนามบินไทย
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้ น 2 คืน
ค่าระวางนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน
ค่าธรรมเนี ยมการยืน่ วีซ่าพม่า 14 วันทําการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อา
ประกันภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยอายุตาํ ่ กว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของ
จํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง)
อัตรานี้ ไม่รวม

 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 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมื องไทย 3
USD/วัน มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้า
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าทําวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาํ การจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจําแล้วเท่านั้น
 ชําระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง
 หลังจากชําระค่ามัดจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้ ก่อนที่ บริษัทฯ จะทําการออกตัว๋ ล่วงหน้า 1-2 อาทิ ตย์ก่อนการ
เดินทาง
กรณียกเลิก






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้ นไป เก็บค่าใช้จา่ ย ยึดเงินมัดจําทั้งหมด ในทุกรณี
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกรณี
สําหรับผูโ้ ดยสารที่ ไม่ได้ถือหนั งสื อเดิ นทางไทย และทางบริษัทเป็ นผูย้ ืนวีซ่าให้ เมื่ อผลวีซ่าผ่ านแล้วมี การยกเ ลิกเดิ นทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนมัดจําทั้งหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทกําหนดไว้ (15 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อบริษัทและผูอ้ ื่นที่เดินทางในขณะเดี่ยว กัน บริษัท
ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมี ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําการเลื่ อน การ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่า ธรรมเนี ยมในการมัด จําตัว๋
และค่าธรรมเนี ยมวีซ่าที่ตามสถานทูต เรียกเก็บ ในกรณีไม่สามารถเดินทางได้
เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า (สําหรับโชว์ตวั ที่สถานทูตเท่านั้น)

สถานทูตเปลี่ยนกฎการยืน่ วีซ่าใหม่จากเดิม 7 วันทําการไม่รวมเสาร์-อาทิตย์
เป็ น 14 วันทําการไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ มีผลตั้งแต่วนั ที่ 24 ก.ย.57 เป็ นต้นไป
หนังสือเดินทางที่มีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
สําหรับคนไทย รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 2 รูป พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น (สําคัญมาก)
สําหรับต่างชาติ รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ ว จํานวน 3 รูป พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น (สําคัญมาก)
สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

กรอกเอกสารข้อมูลส่วนตัวท้ายโปรแกรม เพื่อความสะดวกในการขอวีซ่าพม่า
สําหรับท่านที่ไม่สะดวกโชว์ตวั ที่สถานทูต ต้องยืน่ ขอเอกสารเป็ น E-VISA
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รูปถ่ายต้องไม่ใช่รูปข้าราชการ และชุดครุย เพื่อป้องกันการตีกลับจากสถานฑูต
** ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง (ปก) ไม่ตอ้ งแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกินการสูญหายทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในทุกกรณี **
ส่งเอกสารเพื่อยืน่ ขอวีซ่าเข้าพม่าอย่างน้อย 10 วัน นับจากวันเดินทาง (ไม่นบั รวมเสาร์-อาทิตย์ )
**อัตราค่าวีซ่าด่วน ที่ตอ้ งจ่ายสถานทูต เมื่อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า หรือ น้อยกว่า 10 วัน

ยื่นวีซ่าด่วน : เสียค่าใช้จา่ ยเพิ่มท่านละ 500 บาท











หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ สุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กําหนดการเดิ นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถื อผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิ ดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมื องของประเทศไทย
ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจํานวนผูเ้ ดินทาง 1015 ท่า น ทางบริษั ทฯ ออกเดิน ทาง แต่จะไม่ มีหัวหน้าทัวร์จากเมื องไทยไปกับกรุ ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่ น ที่ พูด
ภาษาไทยได้ คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้
ตํากว่
่ า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่านได้ทาํ การจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋ว
ดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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กรุณากรอกเอกสารยืน่ วีซ่าพม่าด้านล่างนี้!!!!
















**เนื่องจากสถานทูตพม่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขอวีซ่าเข้าพม่า กรุณากรอกข้อมูลดังต่อไปนี้ **
**กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน กรอกเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง**
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตามหน้าพาสปอร์ต)
( MISS./ MRS./ MR.)NAME................................................................ SURNAME..............................................
วัน/เดือน/ปี เกิด................................ จังหวัด........................ ประเทศ......................... สัญชาติ...........................
หมายเลขหนังสือเดินทาง..............................................วันที่ออก...............................วันหมดอายุ........................
สถานภาพ โสด
 แต่งงาน
 หม้าย
 หย่า
 ไม่ได้จดทะเบียน  จดทะเบียน ชื่อคู่สมรส........................................................................................
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)...........................................................................................
..............................................รหัสไปรษณีย.์ .................. โทรศัพท์บา้ น......................... มือถือ.........................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (กรณีไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน).....................................................................................................
รหัสไปรษณีย ์ .....................................โทรศัพท์บา้ น.........................................................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่)..........................................................................
ตําแหน่งงาน……………..................................................................................................................................
ที่อยูส่ ถานที่ทาํ งาน / สถานศึกษา(ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่) .......................................................................
.......................................................... รหัสไปรษณีย ์ ......................................โทร.............................................
(สําคัญมาก กรุณาแจ้งเบอร์ที่ถูกต้องที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก เนื่องจากทางสถานทูตจะมีการโทรเช็ค
ข้อมูลโดยตรงกับท่าน)
รายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้(ถ้าสมรสให้ใส่ชื่อสามีหรือภรรยา /ถ้าโสดให้ใส่ชื่อ บิดา หรือ มารดาพร้อมระบุ
ความสัมพันธ์
1. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.........................................................................SURNAME.........................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์)....................................OCCUPATION(อาชีพ)...............................TEL:.....................
2. (MISS. / MRS. / MR.)
NAME.........................................................................SURNAME.........................................................................
RELATION (ความสัมพันธ์)....................................OCCUPATION(อาชีพ)...............................TEL:.....................
หมายเหตุ
** กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง
** ถ้าเอกสารส่งถึ งบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมี การเรียกเก็ บเอกสารเพิ่ มเติ ม อาจทําให้ท่านเกิ ดความไม่
สะดวกภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
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