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วันแรก
04.30 น.
06.30 น.
07.15 น.

กรุ งเทพฯ-ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้ คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์ -พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้ มป์ -พระธาตุอนิ ทร์
แขวน-นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า(รวมรถขึน้ พระธาตุ) (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินนกแอร์ ประตู 6 Nok Air (DD)โดยมี
เจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน DD 4230
เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น มิ งกาลาดง กรุ ง ย่างกุ้ง ผ่านพิ ธี ก ารตรวจคนเข้า เมื อ งเป็ นที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ว (เวลาท้ องถิ่น ที่
เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค(Bago)ซึ่ งในอดีต
เป็ นเมื อ งหลวงที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด ของเมื อ งมอญโบราณที่ ยิ่ ง ใหญ่ และ อายุ ม ากกว่า 400ปี อยู่ห่ า งจากเมื อ งย่า งกุ้ง
(ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชัว่ โมง
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จากนั้น
เทีย่ ง

จากนั้น

นาท่านตักบาตรพระสงฆ์ กว่ า 1,000 รู ป ทีว่ ัดไจ้ คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ น
จานวนมากท่ านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคทีว่ ดั แห่ งนีไ้ ด้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1ตัว ** หลังอาหารนาท่านเข้าชม
พระธาตุที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของ
พม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นาท่าน
นมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่ งชาวมอญและชาวพม่าเชื่ อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มาก ซึ่ งเจดียน์ ้ ี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลืน พระเจดียส์ ู ง377 ฟุต สู งกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิ ษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ อยูต่ รงบริ เวณยอดฉัตร ที่
ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตก
กระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์-สิ ทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ น
ที่เจาะพระกรรณ (หู ) ตามพระราชประเพณี โบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้
นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปคา้ กับยอดของเจดีย์องค์ ทหี่ ักลงมาเพื่อเป็ นสิ ริมงคลซึ่ง
เปรียบเหมือนดั่งคา้ จุนชี วติ ให้ เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ขึน้ ไป
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ ผึง้ (KanbawzaThardi Palace)ซึ่ งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและบูรณปฏิ สังขรณ์
เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นที่ประทับของ
พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รับคาสรรเสริ ญว่าเป็ น ผูช้ นะสิ บทิศ และเป็ นที่ประทับของพระนางสุ พรรณกัลยา และ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวัง
แห่ งนี้ ได้เหลื อเพียงแต่ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดย
อ้างอิงจากพงศาวดาร
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เดิ นทางสู่ เมื องไจ้ โท ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่
ข้ามผ่านชม แม่ น้าสะโตงสถานที่ ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่ งใน
อดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา
ได้ถู กทหารพม่าไล่ ตามซึ่ งนาทัพ โดยสุ รกรรมาเป็ นกองหน้าพระ
มหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของ
พม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ า
ไปแล้วพระองค์ได้คอยป้ องกันมิ ให้ขา้ ศึ กข้ามตามมาได้ ได้มีการ
ปะทะกันที่ ริมฝั่ งแม่น้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสง
ปื นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุ รกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชี วติ บนคอ
ช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพกลับกรุ งหงสาวดี พระแสงปื นที่ใช้ยงิ สุ รกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นาม
ปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็ นเครื่ องราชู ปโภคยังปรากฏอยู่
จนถึ งทุ กวันนี้ จากนั้นนาท่ านเดิ นทางสู่ พระธาตุ อินทร์ แขวนใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ก็จะถึ ง คิ้มปู น
แค้ มป์ ซึ่ งเป็ นจุดสาหรับทาการเปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกล้ อ (เป็ นรถประจาเส้ นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึน้ พระ
ธาตุอนิ ทร์ แขวนได้ )ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่ โมง
พิเศษสุ ด!! นาท่ านนั่งกระเช้ าไฟฟ้ า ขึน้ สู่ สถานีพระธาตุ ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที ให้ ท่านได้ สัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีก
แบบของการขึน้ ชมพระธาตุอนิ แขวน
*หมายเหตุ ในกรณีกระเช้ าปิ ดหรื อมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไม่ สามารถขึน้ ได้ ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็ นขึน้ รถบรรทุกแทน
โดยสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทุกกรณี**
พักที่
Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หมายเหตุ : ในกรณี พั ก โรงแรม Golden Rock Hotel
จะขึ้นอินแขวนได้ แค่ ครั้ งเดียวค่ ะ เชิ ญทุกท่ านพักผ่ อนตามอัธยาศั ย นาท่านชม เจดีย์ไจ้ ทีโยหรื อพระธาตุ อินทร์
แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้อนหิ นทอง อยูส่ ู งจากระดับน้ าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็ น
เจดียอ์ งค์เล็กๆ สู งเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบ่ นก้อนหิ นกลมๆ ที่ต้ งั อยูบ่ นยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกราน
ว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดียอ์ งค์ยอ่ มทาให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่าง
สมดุลเรื่ อยไปตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์ แขวนนี้ ให้ถือเป็ นพระธาตุปีเกิ ด
ของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์ โดยเชื่ อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์ แขวนนี้ ครบ 3
ครั้ง ผูน้ ้ นั จะมีแต่ความสุ ขความเจริ ญ พร้อมทั้งขอสิ่ งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ
ท่ านสามารถเตรี ยมแผ่ นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์ พระธาตุอินทร์ แขวน (เข้ าไปปิ ดทองได้ เฉพาะสุ ภาพบุรุษ ส่ วน
สุ ภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้ าไปปิ ดแทนได้ **สาหรับจุดไหว้ พระธาตุด้านบนจะมีบริ การแผ่ น
ทองคาเปลวราคาเริ่มต้ น 2,000จ๊ าต/ชุ ด**
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บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิ ที่พระเจดียไ์ ด้
ตลอดทั้งคืนแต่ ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุ ภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาวหรื อกันลม
หรื อผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนัง่ เนื่ องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมาก
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิ แขวน สร้ างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่ องเทีย่ วทีข่ ึน้ ไปกราบนมัสการพระธาตุอนิ
แขวน โรงแรมไม่ ได้ หรู หราเหมือนเมืองย่ างกุ้งและมีโรงแรมจากัด แต่ ได้ เรื่ องความสะดวกจากการเดินทาง บาง
โรงแรมมีเป็ นห้ อง พัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย และไม่ สามารถเลือกหรื อรีเควสโรงแรมได้
ค่า

วันทีส่ อง

พระธาตุอนิ ทร์ แขวน-เจดีย์ไจ้ ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

05.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใส่ บาตรพระธาตุอินแขวน กิ จกรรมนี้ ไม่ได้บงั คับนะคะ
สาหรั บ อาหารที่ จะใส่ บ าตรสามารถซื้ อได้โดยจะมี ร้านค้าจาหน่ ายราคาอาหารเริ่ มต้นชุ ดละ 3,000-10,000 จ๊าต
ดอกไม้ธูปเทียนเริ่ มต้นชุดละ2,000จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

06.30 น.
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07.30 น.

นาท่านอาลาที่พกั ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ เดิ นทางสู่ กรุ งหง
สาวดี ชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4ทิศ สู ง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ ไปทางทิศเหนื อ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ
พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิ ศตะวันตก)เล่ ากันว่าสร้ างขึ้นโดยสตรี สี่พี่น้องที่ มีพุทธศรัทธาสู งส่ งและต่างให้สัตย์
สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั่ ชีวิต ต่อมา 1ใน 4 สาวหนี ไปแต่งงาน ร่ าลือกันว่าทาให้พระพุทธรู ปองค์น้ นั เกิด
รอยร้าวขึ้นทันที

เทีย่ ง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ เผาตัวใหญ่ ท่านละ 1ตัว **
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของ
มอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ งเป็ นที่เคารพนับถื อของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์
พระยาว 55 เมตร สู ง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ยา่ งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะ
วางเหลื่ อ มพระบาท เป็ นลัก ษณะที่ ไ ม่ เหมื อนกับ พระนอนของไทยน าท่ านเดิ น ทางเข้า สู่ เมื องย่า งกุ้ง จากนั้น
สักการะพระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี หรื อ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สู ง 16
ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
นาท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อย
กว่าปี เจดี ยท์ องแห่ งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิ ง ชื่ อเดิ มของเมืองย่างกุง้ มหาเจดี ยท์ ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่ งนี้มี
ลานอธิฐาน จุดทีบ่ ุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบท่ านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์ เจดีย์ชเว
ดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งบารมี แ ละสิ ร มงคลนอกจากนี้ ร อบองค์ เจดี ย์ ยั ง มี พ ระประจ าวั น เกิ ด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงน้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวิต
พระเจดียน์ ้ ีได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุ ม้ ด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยีส่ ิ บ
สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้า
องค์ก่อนทั้งสามพระองค์บ นยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจานวนมากและยังมี เพชรขนาดใหญ่

เย็น
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ประดับอยูบ่ นยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่ งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท
ซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้ นที่ รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของพุทธเจดี ยล์ ว้ นมีตานานและภูมิ
หลังความเป็ นมาทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิ ดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสี ยก่ อนอังกฤษกู้
เท่าไหร่ ก็ไม่ข้ ึนภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ ึ งชาวพม่า
ถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่ ต้องการชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบน
ยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไป

วันเกิด
สั ตว์สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุ ฑ

จันทร์
เสื อ

อังคาร
พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
สิ งห์
ช้ างมีงา ช้ างไม่ มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้ น
คาไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิ งกุตตะเรมะโนลัมเมสั ตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุ วรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยงั โกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยงั กัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ทแี่ ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

เสาร์
พญานาค
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19.00น.

 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ ต์ อร่ อยเต็มอิม่ กับชาชู ชิ สุ กหี้ ม้ อไฟและซู ชิ ข้ าวปั้นสารพัดหน้ าใน
เครื อโออิชิ

**นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั โรงแรมหรู หราระดับ 4 ดาวทีเ่ ข้ าร่ วมโปรโมชั่ น โดยทางทัวร์ จะเป็ นผู้จัดลงเลือกพักโรงแรมเท่านั้น**
โรงแรมระดับ 4 ดาว BEST WESTERN HOTEL YANGON 4 STAR+

หรื อ** JASMINE PALACE HOTEL YANGON ระดับ 4 ดาว **
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หรื อ โรงแรมระดับ 4 ดาว SKY STAR HOTEL 4 STAR

วันทีส่ าม

ย่ างกุ้ง-สิ เรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์ -เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุ งเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน/-)

เช้ า
จากนั้น

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งสิ เรี ยม(Thanlyin) ซึ่ งอยู่ห่ า ง
จากย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิ เรี ยม
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่ งเมืองนี้ เคยเป็ น
เมื อ งท่ าของโปรตุ เกสในสมัย โบราณ ตั้ง แต่ ใ นสมัย
นายพลฟิ ลิปเดอบริ โต ยี นิ โคเต จนมาสิ้ นสุ ดเมื่อปี พ.ศ.
2156 ร่ วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุ งศรี อยุธยา ท่านจะ
เห็ น เศษ ซ าก ก าแพ งส ไตล์ ลู ซิ ตา เนี ยน บ าโรก
(Lusitanian Baroque ) ตั้ งอยู่ ริ มฝั่ ง แม่ น้ าย่ า งกุ้ ง ที่
เชื่ อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี นาท่านนัง่ เรื อ ชม พระเจดีย์
เยเลพญา พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางน้ า
อายุนบั พันปี เป็ นที่สักการะของชาวสิ เรี ยม เกาะนี้ไม่วา่
น้ าจะขึ้นสักเท่าไหร่ ก็ไม่มีวนั น้ าท่วมได้ ที่บริ เวณท่าเทียบเรื อบนเกาะ นาท่ านไหว้ สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตร
หรื อพระอุปคุปที่เป็ นที่นับถือของชาวพม่ าสามารถซื้ ออาหารเลีย้ งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่ นับร้ อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียน
ให้ เห็นครีบหลังทีโ่ ผล่เหนือผิวนา้ จากนั้นนาท่านเดินทางกลับย่างกุง้
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เทีย่ ง
จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร**เมนูพเิ ศษ เป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร**
นาท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สักการะพระเกศาของพระพุท ธเจ้า ที่เชื่ อว่ายังมีชีวิตอยูจ่ ริ ง ด้วยองค์พระเกศาธาตุน้ ี
เมื่อนามาวางบนมือ จะสามารถเคลื่ อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ ยงั ได้ชื่อว่าเป็ นที่เก็บองค์พระบรมสารี ริกธาตุไว้มากที่สุด
ด้วยไม่ว่าจะเป็ นของพระโมคาลา พระสารี บุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆพร้ อมรั บพระธาตุเพื่อนากลับไปบูชา
เพื่อความเป็ นสิ ริมงคลฟรี!!ชมเจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8
รู ป ได้นามาเมื่อ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486เจดี ยแ์ ห่ งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรู ปทอง เงิน สาริ ด 700องค์ และจารึ กดินเผาภาษา
บาลี และตัวหนังสื อพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้องสี สันงดงาม และ
มีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์ จากนั้นนาท่านขอพร นัตโบโบยีหรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์
ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสั กการะรู ปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปรารถนาก็ ให้
เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรื อผลไม้ อื่นๆมาสั กการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอา
เงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรื อ จ๊ าด ก็ได้ (แต่ แนะนาให้ เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือของนัต
โบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้ วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี
แค่ นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้ นนาท่ านข้ ามฝั่ งไปอีกฟาก หนึ่ งของถนน เพื่ อสักการะ เทพ
กระซิ บซึ่ งมี นามว่า“อะมาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิ ดาของพญานาค ที่ เกิ ดศรัทธาในพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตซึ่ งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว
ซึ่ งการขอพรเทพกระซิ บต้ องไปกระซิ บเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่ านิ ยมขอพรจากเทพองค์ นี้กันมากเช่ นกัน
การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยนา้ นม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
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จากนั้น

22.45 น.

นาท่านเที่ ยวชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน(BogyokeAung San)หรื อ ตลาดสก๊ อต(Scot Market)เป็ นตลาดเก่าแก่ ของ
ชาวพม่า สร้ างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลัง
สิ นค้าที่จาหน่ ายในตลาดแห่ งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้ าหรื ออัญมณีที่มีราคาสู ง
ควรขอใบเสร็จรับเงินด้ วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้ องแสดงให้ ศุลกากรตรวจ)
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD 4239
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

........................................................................................
** รายการขึน้ พระธาตุอนิ แขวนทางผู้จัดขอสงวนสิ ทธิ์ในการสลับวันขึน้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ แจ้ งให้ ท่านทราบ
ล่ วงหน้ า เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่ องเทีย่ วเดินทางขึน้ เป็ นจานวนมาก และด้ วยโรงแรมมีจานวนจากัด ทาให้ ห้องพัก
ไม่ เพียงพอต่ อการรองรับนักท่ องเทีย่ ว ในกรณีห้องคืนแรกเต็ม ทางผู้จัดจะสลับขึน้ เป็ นวันทีส่ องแทน ค่ ะ **
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่ า ย่ างกุ้ง สิ เรี ยม อินทร์ แขวน บิน DD
BEST WESTERN or JASMINE or SKY STAR HOTEL 4*
เริ่มเดินทาง

29 มี.ค.62
30 มี.ค.62
05 เม.ย.62
06 เม.ย.62
12 เม.ย.62
13 เม.ย.62
14 เม.ย.62
19 เม.ย.62
20 เม.ย.62
26 เม.ย.62
27 เม.ย.62











กลับจากเดินทาง จานวน

31 มี.ค.62
01 เม.ย.62
07 เม.ย.62
08 เม.ย.62
14 เม.ย.62
15 เม.ย.62
16 เม.ย.62
21 เม.ย.62
22 เม.ย.62
28 เม.ย.62
29 เม.ย.62

34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1
34+1

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

11,900
11,900
12,900
13,900
13,900
14,900
13,900
12,900
12,900
12,900
12,900

11,500
11,500
12,500
13,500
13,500
14,500
13,500
12,500
12,500
12,500
12,500

10,900
10,900
11,900
12,900
12,900
13,900
12,900
11,900
11,900
11,900
11,900

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

อัตราค่ าบริการรวม
ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรั บขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

บริษัท แทรเวล วิซ อัส (ประเทศไทย) จำกัด 10/119 อำคำรเทรนดี้ ชัน้ 10, 1004H, ซ.สุขมุ วิท13 (แสงจันทร์), คลองเตยเหนือ, กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02 168 7653 | 096 978 6585, Email: booking@travelwizus.com | Website: www.travelwizus.com **ใบอนุญำตเลขที่ 11/09342

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรี ดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้
ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศ
ซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ
ค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ วนั ที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติ อกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวี
ซ่ าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์

การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อย
กว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรั บรอง บริ ษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
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 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดิ นทาง ในกรณี ที่มี ผ้ ูเดินทางไม่ ถึ ง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วม
เดินทางไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการ
ออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะ
ไม่ รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือ
ว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น









รายละเอียดเพิม่ เติม
บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รม
แรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ า
จะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
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 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหาร
บางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถ
เปลีย่ นชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่านเอง**
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