(MYANMAR-DELUXE(DL002FD)-AIR ASIA-3D2N)

DELUXE MYANMAR
BY AIR ASIA (FD)

ทัวร์พม่า 3 วัน 2 คืน
ย่างกุง้ -หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - เจดียช์ เวดากอง - พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

พิเศษ !!!! เมนูติ่มซา + สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง + กุง้ เผาหงสาฯ
พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู

CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
แจกฟรีทุกที่นั ่ง หนังสือสวดมนต์+เสื้ อทัวร์พม่าดีดี

ราคาเริ่มต้นเพียง 11,500 บาท
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ – พระธาตุอินทร์ L-D
แขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ)
หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา – ย่างกุง้ –
B-L-D
เจดียโ์ บตาทาวน์ – เทพทันใจ เทพกระซิบ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง
ย่างกุง้ - สิเรียม – เจดียเ์ ยเลพญา – พระพุทธไสยาสน์ เจ๊าทัตจี – ตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – เพนี ยด B-L-D
ช้างเผือก – กรุงเทพฯ
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รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาฯ – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – คิมปูนแค้มป์ –
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้ นพระธาตุ)

04.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 1
สายการบิน แอร์เอเซีย (FD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอร์เอเซีย (FD)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่า
ประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่
ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยงิ่ ใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ า่ งจากย่างกุง้
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา)
นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ท้งั 4 ด้านอายุกว่า 500
ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องที่อุทิศตนแด่พุทธ
ศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และได้สาบานไว้วา่ จะไม่ขอ้ ง
แวะกับบุ รุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุ ดท้อง กลับพบรักกับชายหนุ่ มและ
แต่ งงานกัน จึงเกิ ด อาเพศฟ้ าผ่ าพระพุ ท ธรูปที่ แทนตัวของน้องสาวคน
สุ ดท้องพังทลายลงมา และมี การบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงทาให้พระพุ ทธรูป
องค์ นี้ จะมี ลั ก ษณะแตกต่ า งจากองค์ อื่ นๆ จากนั้ นน าท่ า นเข้า ชม
พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวังของพระ
เจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทาลายด้วยฝี มือของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัยพระเจ้านั นทบุเรง
ในปี พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ประทับของ
พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รบั คาสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึ ก เมื่อต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวัง
แห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนั กต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดย
อ้างอิงจากพงศาวดาร ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชม
แม่นำ้ สะโตง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดี ตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธ
ยาได้ถูกทหารพม่าไล่ตามหลังมาซึ่งนาทัพโดยสุ รกรรมาเป็ นทัพหน้า พระ
มหาอุปราชาเป็ นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นต้นคาบชุด
ยาวเก้าคืบยิงถูกสุ รกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของ
พม่าเห็น เช่นนั้ นจึงขวัญเสี ยและถอยทัพกลับกรุ งหงสาวดี ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง ก็จะถึ ง คิ้ มปู นแค้มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถ
ท้องถิ่น (รถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กเป็ นรถประจาเส้นทางชนิ ดเดียวที่เราจะ
สามารถขึ้ นพระธาตุ อินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพื่อเดิ นทางสู่ยอดเขา จากนั้ นท่าน
จะต้องเดิ นเท้าเพื่ อเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นาชม เจดียไ์ จ้ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์

07.00 น.
08.15 น.
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คา่

แขวน หรือ ก้อนหินทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็ นเจดียข์ นาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่ น
ก้อนศิ ลาใหญ่ปิดทองที่ วางหมิ่ นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทาให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระ
ธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ นพระธาตุปีเกิดของปี จอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณี
บนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ 3 ครั้งผูน้ ้ั นจะมีแต่ความสุขความเจริญ
พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน สาหรับท่านที่
ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานานที่บริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์ จ้ทีโยควรเตรียมเสื้ อกันหนาวหรือกันลม
หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ และเบาะรองนั ง่ เนื่ องจากอากาศบริเวณนั้ นค่อนข้างหนาวเย็นและลมแรง (พระเจดียอ์ งค์นี้
เปิ ดตลอดคื น แต่ ป ระตู เหล็ ก ที่ เปิ ดส าหรับ สุ ภ าพบุ รุษ ที่ เข้าไปปิ ดทององค์เจดี ย์เปิ ดถึ ง เวลา 22.00น. ส่ วน
สุภาพสตรี สามารถอธิ ฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทอง
องค์พระธาตุอินทร์แขวน)
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระขนาดเล็กสาหรับ 1 คืน เพื่อนาติดตัวขึ้ นไปบนพระธาตุอินทร์
แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จา่ ยตามขนาดกระเป๋า 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 ดาวหรือเทียบเท่า จากนั้ นท่านสามารถขึ้ น
ไปนมัสการ หรือ นัง่ สมาธิ ที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน

วันที่สอง

หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา– ย่างกุง้ – เจดียโ์ บตะทาวน์ – เทพ
ทันใจ – เทพกระซิบ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
** อิสระตามอัธยาศัย สาหรับท่านที่ตอ้ งการใส่บาตร, ทาบุญที่พระธาตุอินทร์แขวน (กิจกรรมนี้ ไม่บังคับ)
สาหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมีรา้ นค้าจาหน่าย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จ๊าต ดอกไม้
ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย **
นาท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้ มปูนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
นาท่ านร่วมทาบุ ญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่ งเป็ นวัดสาคัญมี พระสงฆ์ จาพรรษากว่า
500 รูป อีกทั้งวัดนี้ ยัง เป็ นสถานที่ ศึกษาพระไตรปิ ฎกของพระภิกษุ และสามเณรอีกด้วย
(หมายเหตุ : ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดิ นสอไปบริจาคที่ วดั แห่งนี้ ได้ หากท่านใดไม่
สะดวกสามารถถวายเป็ นปั จจัยได้เช่นกัน) จากนั้ นนาท่ านชม เจดียช์
เว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่นอยูใ่ จกลางเมือง
หงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า
2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน
5 มหาบูชาสถานสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์สาคัญสูงสุดของชาวพม่า นาท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาว
มอญ และชาวพม่ 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
สามารถนาธู ปไปค้ า
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เที่ยง

กับยอดของเจดี ยอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ ค้าจุนชีวติ ให้เจริญรุง่ เรืองยิง่ ขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะ
ของมอญได้อย่างกลมกลื น พระเจดี ย์สู ง 114 เมตร สู ง กว่า พระเจดี ย์ช เวดากอง 14 เมตร มี จุ ด อธิ ษ ฐานที่
ศักดิ์สิทธิ์อยูต่ รงบริเวณยอดฉัตร ที่ ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนั กที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอด
ฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ รา่ ลือถึ งความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยัง
เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี โบราณเพื่อทดสอบความกล้า
หาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นั บเป็ นเจดี ยท์ ี่ สูงที่ สุดในพม่า ส่วนปลี ยอดที่ พังลงมาก็ ได้ต้ังไว้ที่มุ มหนึ่ งขององค์เจดี ย์
เพื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจ จุบนั จากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ช
เวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่
เคารพนั บถื อของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่ งดงามที่ สุดของพม่า อีกทั้งท่ านสามารถที่ จะเลื อกหา
เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่
ระลึกต่างๆ ในราคาถูก
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา)
จากนั้ นนาทุ กท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้ นาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุ ของ
พระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้
ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระ
บรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษา
บาลี และตัวหนั งสือพราหมณ์อินเดี ยทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดี ยท์ ี่ ประดับ
ด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ นาท่านขอ
พร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิ ธีการ
สักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้
เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้ว
เอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไป
แตะกับนิ้ วชี้ ของนัตโบโบยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ต้งั ใจไว้ นาท่านข้าม
ฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ น
ธิดาของพญานาค ที่ เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศี ล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์
จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การขอพรเทพ
กระซิ บต้อ งเข้าไปกระซิ บเบาๆ ห้ามคนอื่ น ได้ยิ น การบู ช า
เทพกระซิ บ บู ช าด้ว ยน้ า นม ข้า วตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากนั้ น นาท่ านนมัสการ พระมหาเจดีย ช์ เวดากอง เจดี ยท์ อง
แห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิ มของเมืองย่างกุ ง้ ) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดี ยท์ องคา
คู่ บ ้า นคู่ เมื อ งประเทศพม่ า อายุ ก ว่า สองพั น ห้าร้อ ยกว่า ปี มหาเจดี ย์ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศพม่า มี ความสูงถึ ง 326 ฟุ ต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่ อกว่า 2,000 ปี
ก่อน มหาเจดี ยช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยูเ่ ป็ นน้ าหนั กถึง 1,100 กิโลกรัม ยอดฉัตร
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ประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณี ล้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์
เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถง
สร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิ ษ ฐาน พระประธาน
สาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดี ยช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์
จะน ามาซึ่ งบุ ญ กุ ศ ลอัน เป็ นหนทางสู่ ก ารหลุ ด พ้น ทุ ก ข์โศกโรคภัยทั้ งมวล บ้างนั ่งท าสมาธิ เจริญ สติ ภ าวนานั บ
ลูกประคา และบ้างเดิ นประทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้ นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชม
แต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่สาคัญของพระ
มหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้
เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มี
พระประจาวันเกิดประดิ ษฐานทั้งแปดทิ ศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะ
เป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ )

คา่

ว ันเกิด

อาทิตย์

จ ันทร์

อ ังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤห ัสบดี

ศุกร์

เสาร์

ั สญล
ั
สตว์
ักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ชา้ งมีงา

ชา้ งไม่มงี า

หนูหางยาว

ั้
หนูหางสน

พญานาค

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง

นาท่านเข้าพักที่ CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL โรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทย

วันที่สาม

สิเรียม – เจดี ยก์ ลางน้ าเยเลพญา - ย่างกุ ง้ – พระนอนเจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต – พระหิน อ่อน –
ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุ ง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 1 ชม. นาชมความแปลกตาของเมืองที่ ซึ่งเคยเป็ น
เมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูร่ ิมแม่น้ าย่างกุ ง้ ที่
เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดีย ์
กลางน้ า หรือ พระเจดียเ์ ยเลพญา เจดียจ์ ะตั้งตระหง่านอยู่
บนเกาะกลางน้ าเป็ นที่ สัก การะของชาวสิ เรี ยมบริ เวณท่ า
เที ยบเรือ สมควรแก่ เวลากลับกรุ งย่างกุ ง้ น าท่ านสัก การะ
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่ง
เป็ นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้ นให้

www.plan-travel.com

Email: sv@plan-travel.com

5
Tel: 02-417-2199

***ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่านัน***
้

(MYANMAR-DELUXE(DL002FD)-AIR ASIA-3D2N)

เที่ยง

19.25 น.
คา่
21.10 น.

ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คม
ของอังกฤษ เป็ นลัก ษณะอาคารเรียงต่ อกัน หลายหลัง สิ น ค้าที่ จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มี ห ลากหลายชนิ ด เช่ น
เครื่องเงิน ที่ มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป
แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณี ที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุ กครั้ง เนื่ องจากจะต้อง
แสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)
 รับ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร พิ เศษ !!!! เมนู ติ่ ม ซ า ณ ห้อ งอาหารโรงแรม 5 ดาว
CHATRIUM
นาท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า จากนั้ นชม ช้างเผือก เชือกงามที่ สุดในพม่าโดย
ช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลักษณะเด่น คือ มีลกั ษณะผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นั ยตาของช้างยังเป็ นสีทอง
ถือว่าเป็ นช้างที่ หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเองตามเข้ามาชมและสักการะช้างเผือกเหล่านี้ ได้เวลา
อันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD258 สายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
 บริการอาหารคา่ บนเครื่อง
ถึง สนามบินดอนเมือง 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
กาหนดการเดินทาง

พฤษภาคม-กันยายน 2561
อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก
เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก
ไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

พฤษภาคม 2561
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25-27 พ.ค. 61
26-28 พ.ค. 61
27-29 พ.ค. 61

11,500 บาท

11,000 บาท

3,900 บาท

มิถุนายน 2561
01-03 มิ.ย. 61
02-04 มิ.ย. 61

11,500 บาท

11,000 บาท

3,900 บาท

08-10 มิ.ย. 61
09-11 มิ.ย. 61
15-17 มิ.ย. 61
16-18 มิ.ย. 61
22-24 มิ.ย. 61
23-25 มิ.ย. 61
27-29 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61

11,900 บาท

11,400 บาท

3,900 บาท

11,900 บาท

11,400 บาท

3,900 บาท

12,900 บาท

12,400 บาท

3,900 บาท

กรกฎาคม 2561
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
27-29 ก.ค. 61
28-30 ก.ค. 61

สิงหาคม 2561
03-05 ส.ค. 61
04-06 ส.ค. 61

11,900 บาท

11,000 บาท

3,900 บาท

10-12 ส.ค. 61
11-13 ส.ค. 61

12,900 บาท

12,400 บาท

3,900 บาท
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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
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 61

11,900 บาท

11,000 บาท

3,900 บาท

11,400 บาท

3,900 บาท

กันยายน 2561
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
29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61

11,900 บาท

อัตรานี้ รวม
✓
✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน AIR ASIA (FD)
ค่าภาษีสนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 5 ดาว CHATRIUM LAKE HOTEL 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
(โรงแรมที่พระธาตุอินทร์แขวนมีแค่ ระดับ 3 ดาว Local เท่านั้น)
✓ ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
✓ ค่ารถขึ้ นพระธาตุอินแขวน
✓ ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
✓ ประกัน ภัยในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสี ยชี วิต เนื่ อ งจากอุ บัติ เหตุ จะคุ ม้ ครองเป็ นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ า รัก ษาพยาบาล
500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่ าง 75-85 ปี
คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคุ ม้ ครอง) วงเงินคุ ม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุ ในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็ นพิ ษ
เท่านั้น**)
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อัตรานี้ ไม่รวม









ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 600 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
▪ กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
▪ ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวี
ซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะ
สามารถคืนเงินได้ท้ังหมด หรือ บางส่ วน เพราะ จะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสิ นใจ ของ สายการบิ น โรงแรม และในทุ กๆการ
ให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
▪ เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่า
ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
▪ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ
คณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
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▪ สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้า
แจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออก
จากประเทศ
▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง 10-15 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอย
รับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น
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