#14700 ทัวรพมา ยางกุง 2 วัน 1 คืน มหาเจดียชเวดากอง
สักการะเทพทันใจ บิน PG

ทัวรพมา ยางกุง พระนอนตาหวาน วัดงาทัตจี วัดโกทัตจี เจดียชเวโพนพวิน
เจดียโบตะทาวน เทพกระซิบ วัดบารมี ไจกะสาน ตลาดสกอตมารเก็ต วัดแมะละมุ

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - ยา งกุง - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี เจดียงาทัตจี - เจดียโกทัตจี - เจดียชเวโพนพวิน - เจดียชเวดากอง







Summit
Parkview
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2

เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ ะ)
- วัดพระบารมี - เจดียไจกะสา น - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - วัดแมละมุ - ทา
อากาศยานมิงกาลาดง - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 ธ.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65

฿7,999

฿7,999

฿7,999

฿1,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ยางกุง
- พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - เจดียโกทัตจี - เจ
ดียชเวโพนพวิน - พระมหาเจดียชเวดากอง
เชา
06.00 น. พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคาน เตอร F โดยมีเจาหน าที่คอยใหการตอนรับ
ทานสามารถรับบริการ ณ หองรับรองของสายการบินบางกอกแอรเวย ผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ บริเวณชั้น 3 ตรงขาม
กับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข D7
08.45 น. ออกเดินทางสู กรุงยางกุง โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG701
09.40 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมีย
นมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นํ าทานสักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี Chauk Htat Gyi (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็ นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุด
และดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมา ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเป็ นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดวยลา
ยลักษณธรรมจักรขางละองคในบริเวณใจกลางฝ าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุต รสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะ
ซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย
จากนั ้นเดินทางสู วัดงาทัต จี Nga Htat Gyi Pagoda ซึ่งมีพระพุทธรูปองคใหญ คือหลวงพองาทัต จี แปลวา หลวงพอที่สูง
เทาตึก 5 ชั้น เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัต ริย เครื่องทรงเป็ นโลหะ สวนเครื่อง
ประกอบดานหลังจะเป็ นไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็ นลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะ
โบง (สมัยมัณฑะเลย)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานนมัสการ พระโกทัต จี Koe Htat Kyee Buddh พระพุทธรูปในอิริยาบถนั่ งสมาธิที่ใหญที่สุดในยางกุง สูงถึง 72
ฟุต มีทั้งหมด 9 ชั้น มุงดวยหลังคา 9 ยอด ทั้งสองขางของทางเขามีรูปปั้ น กบยักษ และ งู ตามตํานานกลาววา “กบยักษกินงู”
เชื่อกันวาเป็ นสัญลักษณ “แหงชัยชนะ” สถานที่แหงนี้ จึงเป็ นที่นิยมในการขอพระเรื่องชัยชนะในดานตางๆใหกับตัวเอง วิธีการ
ขอพร ทานสาราถขอพรได1ขอ อธิษฐานแลวนั บลูกประคํา 9 รอบ
นํ าทานสักการะ เจดียชเวโพนพวิน Shwe Bonepwin เจดียแกกรรม เปิ ดดวง เสริมดวง ตามตํานานกลาววา มีพอคา 2 พี่
น อง ไดอัญเชิญพระเกศาธาตุจากประเทศอินเดีย เพื่อสรางเจดียชวดากอง ในระหวางทางไดหยุดพัก ณ บริเวณเจดียชเวโพนพวิน
ในปั จจุบัน ไดเกิดแสงประกายทองออกมาปริเวณดังกลาว จึงไดอัญเชิญสรางองคเจดียขึ้นมา ตามความเชื่อผูมีจิต รศรัทธานิ ยม
มากราบไหวบูชาเพื่อปรับดวง เสริมดวง ใหดียิ่งขึ้น
นํ าทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เป็ นเจดียทองคําที่งดงาม ตั้งเดนเป็ นสงาอยูกลาง
เมืองยางกุง มีความสูง 109 เมตร ประดับดวยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิ ล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียชเวดากองมี
ทองคําโอบหุมอยูนํ้าหนั กถึง 1,100 กิโลกรัม รอบๆฐานพระมหาเจดียรายลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นั บรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน
ยอดฉั ต รองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน เป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี มะเมีย และยัง
เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ซึ่งมีทั้งผูคนชาวพมา และชาวตางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยางไม
ขาดสาย ณ ที่แหงนี้ มีสถาปั ต ยกรรมที่สวยงามอยางน าอัศจรรย ไมวาจะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทําเป็ นศาลาโถงครอบดวย
หลังคาทรงปราสาทซอนเป็ นชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชน
มากราบไหวบูชา
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร เมนูบุฟเฟ ต  อรอยเต็มอิ่มกับสุกี้หมอไฟและเครื่องดื่มหลากหลายชนิ ด
พักที่ Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทา (ระดับ 4 ดาว)



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ที่นี่
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ และเป็ นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ยางกุง
เป็ นเมืองหลวงของเขตยางกุง โดยเป็ นเมืองหลวงของพมาจนถึงปี พ.ศ. 2549 เมื่อรัฐบาล
ทหารยายเมืองหลวงไปยังเมืองเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพมา ที่นี่เป็ นเมืองที่ใหญ
ที่สุดของประเทศ และเป็ นศูนยกลางการคาที่สําคัญที่สุดของพมา ทั้งยังเป็ นเมืองที่มี
เอกลักษณเฉพาะตัวของเมืองเศรษฐกิจยุคอาณานิ คม

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
สักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มี
ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เจดียงาทัตจี
เจดียนี้ต ั้งอยูฝั่งตรงขามเยื้องๆพระตาหวานเป็ นอีกวัดที่นาสนใจ ความน าสนใจของเจดียนี้
คือพระพุธรูปองคใหญมีความสูงประมาณตึกหาขั้น ทรงเครื่องกษัต ริย เป็ นพระที่สวย
แปลกดูอลังการ จากหน าพระไปทางขวาดานขางนี้ จะมีรูปพระพุทธประวัต ิที่เป็ นภาพวาด
และปูนปั้ นลอยตัวเหมือนภาพสามมิต ิ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจดียโกทัตจี
เป็ นเจดียที่ต ั้งอยูบนถนน Bargayar ของเมืองยางกุง ในเจดียมีพระพุทธรูปขนาดใหญ
อีกองคหนึ่ งในยางกุงชื่อโกทัต จี มีลักษณะเป็ นพระพุทธรูปนั่ งสมาธิที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ยางกุง ที่ปากทางเขาหองโถงของเจดียนั้นมีรูปปั้ นกบกับงู ซึ่งตามตํานานเกาพมานั ้นเลา
วากบกินงูหมายถึงชัยชนะ

เจดียชเวโพนพวิน
เป็ นเจดียที่ต ั้งอยูบริเวณถนน Yay Gyaw ในเมืองยางกุง พื้นผิวของเจดียปกคลุมดวย
ทองคํา มีการออกแบบที่งดงามและสถาปั ต ยกรรมที่โดดเดน เชนเดียวกับวัดทางพุทธ
ศาสนาอื่นๆ เป็ นสถานที่สําคัญในการนมัสการสําหรับคนในทองถิ่น ที่นี่ยังเป็ นจุดศูนย
รวมหมอดูของเมืองยางกุงจนกลายเป็ นสมาคม โหราศาสตรในเมืองยางกุงไป

เจดียชเวดากอง
เจดียนี้ต ั้งอยูบริเวณเนิ นเขาเชียงกุต ระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็ นมหาเจดีย
ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนั งสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็ นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแกที่สุดในโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บุฟเฟ ต  อรอยเต็มอิ่มกับสุกี้หมอไฟและเครื่องดื่มหลากหลายชนิ ด
 Summit Parkview Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง

วันที่ 2



กิจกรรม

เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ) - วัดพระบารมี - เจดียไจกะสาน ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - วัดแมละมุ - ทาอากาศยานมิ
งกาลาดง - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม
นํ าทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน ซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1,000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวน นี้และทรงนํ า
พระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนที่จะนํ าไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุไดอยางใกลชิด
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เป็ นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนั ก และดานซายมือจะเป็ นรูปปั้ น นั ต โบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิ ยมไป
กราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ
นํ าทานสักการะ เทพกระซิบ “อะมาดอวเมีย๊ ะ” ตามตํานานกลาววา นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อสัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การบูชานั ้น
จะตองกระซิบขอพรที่ขางหูเบาๆ และบูชาดวยมะพราว กลวยนากที่เขาจัดไวเป็ นชุดแลว นอกจากนี้ ยังนิ ยมบูชาดวยนํ้ านม และ
ขาวตอก รวมทั้งดอกไม ซึ่งมักจะเป็ นดอกมหาหงส ที่คนพมานิ ยมใชบูชาพระกันทั่วไป
จากนั ้นเดินทางสู วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต ) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจาองคพระเกศาธาตุ เมื่อนํ ามาวางบนจานแกว
จะสามารถเคลื่อนไหวได และที่วัดยังเป็ นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุต ร และพระอารหันตอีกดวย
่

้

นํ าทานเขาสู เจดียไจกะสาน Kyaikkasan Pagoda เจดียเกาแกอีกแหงหนึ่ งของเมืองยางกุง เจดียองคนี้สรางมาแลว 2
พันกวาปี โดยกษัต ริยชาวอินเดีย ซึ่งเป็ นกษัต ริยในยุคเดียวกับพระเจาอโศกมหาร ภายในองคพระเจดียบรรจุพระเกศาของ
พระพุทธเจาและพระธาตุสวนอื่นๆ 32 องค และเจดียไจกะสานแหงนี้ ยังมี องคเทพทันใจไจกะสาสนที่สามารถขอพรทานได
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (พิเศษ!!เมนูเป็ ดปั กกิ่งและสลัดกุงมังกร)
นํ าทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ ตลาดสกอตมารเก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมายังคงเป็ น
อาณานิ คมของประเทศอังกฤษ ใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก
พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป งทานาคา ผาปั กพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา (ตลาดสกอตปิ ดทุกวันจันทรและวัน
หยุดสงกรานต)
จากนั ้นเขาชม วัดแมะละมุ Mae lamu Pagoda ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปหลากหลายปางมีอายูหลายสิบปี ใหทานได
บูชาสักการะ และมีการจําลองพุทธประวัต ิขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทานสามารถรวมบุญถวายแผนกระเบื้องไดที่วัด
แหงนี้ ตามความเชื่อ การรวมบุญถวายกระเบื่อง ผลบุญกุศลจะชวยเสริมดวงตําแหน งหน าที่การงานและการสรางหลักปั กฐาน
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสู ยางกุง(สนามบินมิงกาลาดง) เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
คํ่า
18.20 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอรเวย เที่ยวบินที่ PG704 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
20.15 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เจดียโบตะทาวน
เป็ นเจดียที่กอสรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่จะนํ าไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถ ูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียแหงนี้ กอน
องคพระเจดียไดถ ูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยที่ใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนั งใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ที่พุทธศาสนิ กชนชาวพมานํ ามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

พระพุทธรูปทองคํา
พระพุทธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มี
ลักษณะงดงามยิ่งนั ก ตามประวัต ิวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อ
พมาตกเป็ นอาณานิ คมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป กัต ตา
ในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ ายพันธมิต รที่ถ ลมพระราชวังมัณฑะเลย ตอมาใน
ปี 2488 พระพุทธรูปองคนี้ถ ูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
นั ต โบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็ นเทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปปั้ นเทพทันใจ (นั ต โบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั ้นก็ใหเอาเงินจะเป็ นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนั ต โบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั ้นก็เอาหน าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนั ต โบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่
ตั้งใจไว

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)
เป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อ
สัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อนั ้น เวลาที่จะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

วัดพระบารมี
เป็ นวัดที่เก็บพระเกศาของพระพุทธเจาที่เชื่อวายังมีชีวิต อยูจริง ดวยองคพระเกศาธาตุนี้เมื่อ
นามาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได อีกทั้งไดช่ อ
ื วาเป็ นที่เก็บองคพระบรมสารีริกธาตุ
ไวมากที่สุดดวย ไมวาจะเป็ นของพระโมคาลา พระสารีบุต ร และองคพระอรหันตต างๆ

เจดียไจกะสาน
ตั้งอยูเมืองยางกุง สรางขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัต ริยต ีรี่ต ํามาดอกาแหงอินเดีย
ภายในบรรจุพระเกศา 16 เสนและพระธาตุสวนอื่นๆ 32 องค เป็ นชื่อภาษามอญวา “ไจ
อะแสน” ไจ แปลวา พระธาตุ อะแสน แปลวา พระอรหันต แปลรวม “พระธาตุสรางใน
การนํ าของพระอรหันต”



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร พิเศษ เมนู เป็ ดปั กกิ่ง และสลัดกุงมังกร

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)
เป็ นตลาดใหญและน าเที่ยวที่สุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต ” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดนี้ ถ ือเป็ นแหลงรวบรวมสินคาจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของ
พมาซึ่งตลาดแหงนี้ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิต รไดนานาชนิ ด

วัดแมละมุ
วัดนี้ ต ั้งอยูริมถนนหลวง Thudhamma ตรงบริเวณชานเมืองที่มีพื้นที่กวางขวาง ตั้งชื่อ
ตามผูบริจาคเงินและที่ดินใหเกิดวัดนี้ คือแมละมุ (Mae Lamu) โดยวัดนี้ มีช่ อ
ื เสียงในภาพ
เขียนขนาดยักษที่แสดงถึงชีวิต ของพระพุทธเจา รูปปั้ นเกี่ยวกับเรื่องเลา และตํานานทาง
ศาสนาที่นาสนใจมากมาย

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ที่นี่
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ และเป็ นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

ตลาดสกอต ปิ ดทุกวันจันทรและวันหยุดสงกรานต
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถ ึง 10 ทาน
2. ขอสงวนสิทธิก
์ ารเก็บคานํ้ ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
4. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน, การกอการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
6. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ทั้งหมด
** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต องแจงลวงหน า ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ การเมือง สายการบิน
และราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม **

การชําระเงิน
1. ชําระเงินเต็มจํานวนคาทัวร โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั ้น
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนั บจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหน าพาสปอรต ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัต โนมัต ิ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต อ จะตองไม
เกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหน าที่) คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองใน
ระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัต ิเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
- เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุต ั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5
ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 %

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาธรรมเนี ยมการจัดทําหนั งสือเดินทาง(PASSPORT)
2. คาใชจายสวนตัวอาทิเชนคาอาหาร, คาเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร, นํ้ าดื่ม, บุหรี่, เหลา, เบียร ฯลฯ), คาโทรศัพท , คาซักรีด, คา
ธรรมเนี ยมหนั งสือเดินทาง, คานํ้ าหนั กเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวากําหนด, คารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป วยจาก
โรคประจําตัว, คากระเป าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทางเป็ นตน
3. คาธรรมเนี ยมวีซาเขาประเทศพมาสําหรับหนั งสือเดินทางตางชาติและผูถ ือเอกสารตางดาวตองยื่นวีซาเขาประเทศพมามีคา
ธรรมเนี ยม 1,600 บาทตอทาน และคาบริการยื่นวีซา 500 บาทตอทาน ใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 5-7 วันทําการ ยกเวน
หนั งสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส ไมต องยื่นวีซา
่

4. คาหองพักเดี่ยวตามอัต รา
5. คานํ ากลองถายรูป และกลองวีดีโอเขาวัด
6. คาบริการยกกระเป าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (แลวแตความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก)
8. คาธรรมเนี ยมนํ้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและทิปพนั กงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ทาน/ทริป

วีซา
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถ ึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา
1. การพิจารณาวีซาเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถาน
ทูต งายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรต เดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบ
ลวงหน าเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบางสถานทูต ใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออก
มาระหวางการพิจารณาอนุมัต ิวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูต างประเทศ จะตองดําเนิ นเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ต นพํานั กหรือศึกษา
อยูเทานั ้น
4. หนั งสือเดินทางตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน โดยนั บวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนั บแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทาง
ตองไปยื่นคํารองขอทําหนั งสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนั งสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่ องจากประวัต ิการ
เดินทางของทานจะเป็ นประโยชน อยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหน าหนั งสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต ํ่า
กวา 3 หน า
5. ทานที่ใสปกหนั งสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนั งสือเดินทางนั ้นๆ และพาส
ปอรต ถือเป็ นหนั งสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉี กขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม
เอกสารการขอวีซาพมา (สําหรับหนั งสือเดินทางตางชาติที่ไมไดรับการยกเวน)
โปรดสงเอกสารกอนการเดินทางอยางน อย 10 วันทําการ
- หนั งสือเดินทาง (Passport)
- ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นั บจากวันเดินทาง
- หนั งสือเดินทาง ตองมีหน าเหลือสําหรับประทับวีซาอยางน อย 4 หน า
- รูปถาย
- รูปถายสีหน าตรงขนาด2 นิ้ ว จํานวน 3 ใบ (ใชรูปสีพื้นหลังขาวเทานั ้น ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สติก
๊ เกอรใชไมได)และกรุณา
เขียนเบอรต ิดตอ-อาชีพไวดานหลังรูป
- ใบตรวจคนเขาเมืองขาออกจากประเทศไทย
- พาสสปอรต ตางชาติที่เดินทางเขาประเทศไทยจะตองมีใบตรวจคนเขาออกเมืองของไทยที่มีต ราประทับใหแนบมาในเลมพาส
ปอรต ดวย
**ในกรณีที่มีพาสปอรต เลมเกาและซอง(ปก)ไมต องแนบมาเพื่อป องกันการสูญหาย หากแนบมาแลวเกิดการสูญหายทางบริษัทจะ
ไมรับผิดชอบในทุกกรณี **
เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูต แจงขอเพิ่มเติม

หมายเหตุ
- ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน***
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**
- หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุก
ครั้ง หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
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- การยื่นวีซาในแตละสถานทูต มีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล
(แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหน าที่
- หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
- โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ และเหตสุดวิสัยตางๆที่ไม
สามารถคาดการณลวงหน า โดยทางบริษัทฯจะคํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ
- ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติและจะมีสิทธิพํานั กในดินแดนของอีกฝ ายหนึ่ งเป็ นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต ั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาเขาออกปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง
และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอยางน อย
3. นั่ งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูที่จะนั่ งตองมีคุณสมบัต ิต รงตามที่สายการบินกําหนด เชน
ตองเป็ นผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ น
ื ไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชน สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได (นํ้ า
หนั กประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปัญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหน าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั ้น
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่ องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมต ิดกันและบางโรงแรม อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเป็ น 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต ํ่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็ น Traditional Building หองที่เป็ นหองเดี่ยวอาจเป็ นหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบนํ้ า
ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั ้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน

การยกเลิก
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานั วนคาทัวร
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย เต็มจํานั วนคาทัวร
4. แจงยกเลิกน อยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของทาน ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนี ยม
วีซาตามที่ สถานทูต ฯ เรียกเก็บ
7. กรณีย่ น
ื วีซาแลวไมไดรับการอนุมัต ิวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ
เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรทั้งหมด
9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

