#15932 ทัวรพมา หงสา ยางกุง 3 วัน 2 คืน เจดียชเวมอรด
อร พระธาตุอินทรแขวน เจดียชเวดากอง บิน DD

ทัวรพมา หงสา ยางกุง สิเรียม พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสนชเวตา
เลียว พระสมณโคดม ปรางคประทานพร วัดไจคะวาย เจดียไจปุน เจดียเยเลพญา
เจดียโบตะทาวน(เทพทันใจ) พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี วัดงาทัตยี ชอปปงตลาด
สกอต

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุ
เตา) - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - คิมปูนแคมป - กระเชา ขึ้นพระธาตุ
อินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน





โรงแรม



Kyaik
Hto
Hotel or
Yoe Yoe
Lay
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2

พระธาตุอินทรแขวน - วัดไจคะวาย - พระสมณโคดม ปรางคประทานพร - เจดียสองพี่นอง - เจ
ดียไจปุน - เจดียชเวดากอง







Summit
Parkview
or Wyne
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3

สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูปทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ ะ) - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - ตลาดโบโออองซาน
(ตลาดสกอต) - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 เม.ย. 65 - 14 เม.ย.
65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿3,500

24 เม.ย. 65 - 26 เม.ย.
65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

1 พ.ค. 65 - 3 พ.ค. 65

฿12,999

฿12,999

฿12,999

฿3,500

8 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

15 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

22 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

29 พ.ค. 65 - 31 พ.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

5 มิ.ย. 65 - 7 มิ.ย. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

12 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

19 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

26 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี
- เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - คิมปูนแคมป - กระเชาขึ้นพระธาตุ
อินทรแขวน - พระธาตุอินทรแขวน
เชา
04.00 น. พรอมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศชั้น 3 เคาน เตอร สายการบินนกแอร โดยมี
เจาหน าที่คอยใหการตอนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน
06.30 น. ออกเดินทางสู ยางกุง โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD4230 (ไมมีอาหารบนเครื่อง)
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมีย
นมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นํ าทานสักการะ พระเจดียชเวมอดอว (Shwe Maw Daw Pagoda) เจดียนี้เป็ นสัญลักษณแหงความรุงโรจน แหงหงสาวดี
และนั บเป็ น 1 ใน 5 สิ่งศักดิส
์ ิทธิข์ องพมา คนไทยนิ ยมเรียกวา “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่ง
ครั้งกอนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศักดิส
์ ิทธิ ์ กอนออกศึกของบูรพกษัต ริย ในสมัยโบราณกาล ไมวาจะเป็ นกษัต ริยมอญหรือพมา
รวมทั้งพระเจาบุเรงนองดวย
จากนั ้นชม พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) สรางขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใชเป็ นศูนยกลางทางการ
ปกครองและใชออกวาราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจานั นทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั ้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาวและถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการคนพบเสาและกําแพงเดิมที่ถ ูกฝั งอยูในดิน รัฐบาลพมา
จึงไดทําการขุดคนและสรางพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม โดยถอดแบบจากของเดิม
**วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) พระราชวังปิ ดไมใหเขาชม ปรับโปรแกรมไปยังสถานที่อ่ น
ื
แทนตามความเหมาะสม**
นํ าทานสักการะ พระพุทธไสยาสน ชเวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็ นที่เคารพนั บถือของชาวพมา มีความยาว 60 เมตร
สูง 17 เมตร สรางขึ้นโดยพระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
เหลื่อมพระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสน ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดที่สวยงาม อีกทั้งยัง
สามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ไมจันทรหอม ผาปั กพื้นเมือง ผาพิมพเป็ นรูปตางๆ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (กุงแมนํ้ายาง ทานละ 1 ตัว)
นํ าทานออกเดินทางสู คิมปูนแคมป (เชิงเขาไจกโท) ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวางทางทานจะเห็นแมนํ้าสะโตง
ซึ่งเป็ นแมนํ้าที่มีความสัมพันธกับพระนเรศวรมหาราช พระองคสามารถยิงพระแสงปื นขามนํ้ าที่กวางใหญนี้ไปตองแมทัพพมา จน
ไดรับชัยชนะ
จากนั ้นเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกขึ้นบนภูเขาไจกโท เพื่อเดินทางสูโรงแรมที่พัก ระหวางทางชมทัศนี ยภาพอันสวยงามสองขาง
ทาง (นั่ งรถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจกโท ที่เป็ นที่ต ั้งของพระธาตุอินทรแขวน)
***ในกรณีคณะทัวรเดินทางไมถ ึง 15 ทาน สําหรับรถขึ้นบนพระธาตุอินทรแขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับ
คณะอื่น ซื่งอาจใชเวลาพอสมควร****
พิเศษ!!!! เพิ่มฟรี นั่ งกระเชาไฟฟ าขึ้นพระธาตุอินทรแขวน (1 เที่ยว) เพื่อบริการนั กทองเที่ยวขึ้นไปไหวพระธาตุสะดวกสบาย
ขึ้น ใชเวลาเพียง 10 นาที จากสถานี เขาฤษีขึ้นไปถึงสถานี องคพระธาตุ (ในกรณีที่กระเชาปิ ดจะทําการนั่ งรถขึ้นถึงจุดสูงสุดตาม
ปกติและขอสงวนสิทธิไ์ มมีการคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น)
นํ าทานสักการะ พระธาตุอินทรแขวน หรือ ไจกทิโย (Kyaikhtiyo) คําวา ไจกทิโย ในภาษามอญ หมายความวา หินรูปหัว
ฤๅษี โดยมีต ํานานเลาขานกันในสมัยพุทธกาล พระธาตุอินทรแขวน ตั้งอยูที่เมืองไจกโถ อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศ
พมา เหนื อระดับ นํ้ าทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเดนของพระธาตุอินทรแขวนคือ มีลักษณะเป็ นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยู
บนหน าผาสูงชัน พระธาตุอินทรแขวนนั บเป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวพมาตองไปสักการะ
คํ่า
่

่

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร หรือ หองอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารคํ่า เชิญทานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทรแขวน ซึ่งเป็ น นั กพรตที่มีความ
ศักดิส
์ ิทธอีกแหงหนึ่ ง ทานสามารถนั่ งสมาธิหรือสวดมนตไดต ลอดคืน ถาจะสักการะกลางแจงเป็ นเวลานานบริเวณระเบียงที่ย่ น
ื
สูพระเจดียไจเที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองนั่ งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระ
เจดียองคนี้เปิ ดตลอดคืน (แตประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับบุรุษที่เขาไปปิ ดทององคเจดียเปิ ดถึงเวลา 22.00น.)
พักที่ Kyaik Hto Hotel / Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี

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

หงสาวดี
เป็ นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากที่
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุเตาขณะที่ยังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็ นศูนยกลางอํานาจของราชวงศต องอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)
เป็ นเจดียที่มีความสําคัญยิ่งในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็ นจุดที่ศักดิส
์ ิทธิม
์ าก นั กทองเที่ยว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส
์ ิทธิ ์ และสามารถนํ าธูปไปคํ้ากับยอดของ
เจดียองคที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิต ใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น
ไป

พระราชวังบุเรงนอง
เป็ นพระราชวังที่ถ ือเป็ นสถานที่ทองเที่ยวหามพลาดหากไดมาเยือนหงสาวดี ซึ่งพระเจาบุ
เรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้นเพื่อเป็ นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่นี่ในระหวางที่พระองคทรงเป็ นองคประกัน พระเจาบุเรงนอง
จึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหยิ่งใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถ ึง 20 ประตู พื้นที่
ภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็ นสวนหนึ่ งในกําแพงเมือง
พระราชวังบุเรงนองแหงนี้

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว
เป็ นปูชนี ยสถานศักดิส
์ ิทธิอ์ ันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็ นพระพุทธไสยาสน ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสน ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็ น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู กุงแมนํ้ายาง ทานละ 1 ตัว

คิมปูนแคมป
เป็ นจุดพักรถที่เป็ นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ต องเปลี่ยนถายจากรถ
บัสทองเที่ยวมาเป็ นรถ 6 ลอประจําทางที่วิ่งขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูที่จะขึ้นไปนมัสการ
พระธาตุอินทรแขวนที่อยูบนยอดเขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ต องมาขึ้นรถที่นี่
กันทุกคน

กระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน
นั่ งกระเชาขึ้นพระธาตุอินทรแขวน ซึ่งเป็ นอีกตัวเลือกในการขึ้นพระธาตุอินทรแขวนนอก
เหนื อจากการนั่ งรถขึ้นไป ที่นี่ถ ือเป็ นหนึ่ งในอัครมหาสถานที่ไมควรจะพลาดมากราบไหว
บูชา หากไดมาเยือนประเทศพมานี้

พระธาตุอินทรแขวน
มีลักษณะเป็ นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหน าผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมต กลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนั บ
เป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี จอ (ปี หมา) ที่คนเกิดปี นี้ต องไปนมัสการสักครั้งหนึ่ ง
ในชีวิต



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Kyaik Hto Hotel or Yoe Yoe Lay Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

ไมมีอาหารบนเครื่อง
เวลาทองถิ่นที่เมียนมารชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง
พระราชวังบุเรงนอง วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) พระราชวังปิ ดไมใหเขาชม ปรับโปรแกรม
ไปยังสถานที่อ่ น
ื แทนตามความเหมาะสม***
***ในกรณีคณะทัวรเดินทางไมถ ึง 15 ทาน สําหรับรถขึ้นบนพระธาตุอินทรแขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใชรถรวมกับ
คณะอื่น ซื่งอาจใชเวลาพอสมควร****
ในกรณีที่กระเชาปิ ดจะทําการนั่ งรถขึ้นถึงจุดสูงสุดตามปกติและขอสงวนสิทธิไ์ มมีการคืนคาใชจายใดๆทั้งสิ้น
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ 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

วันที่ 2


กิจกรรม

พระธาตุอินทรแขวน - วัดไจคะวาย - พระสมณโคดม ปรางค
ประทานพร - เจดียสองพี่นอง - เจดียไจปุน - เจดียชเวดากอง
เชา
เชิญทานตักบาตรกับองคพระธาตุอินทรแขวน (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา) การตักบาตร ณ องคพระธาตุอินทร
แขวนเปรียบเสมือนไดต ัดบาตรกับองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นั บเป็ นสิ่งอัศจรรยของโลก และเชิญสักการะสิ่งศักดิส
์ ิทธิ ์
บนภูเขา ถายภาพและชมทัศนี ยภาพรอบ ๆ องคพระธาตุ พิสูจน ความมหัศจรรยวาพระธาตุองคนี้ต ั้งอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือ
หลนลงมาการที่กอนหินสีทองวางหมิ่นเหมบนหน าผามานานนั บพันปี และทําบุญใสบาตรพระสงฆไดที่บริเวณหน าโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั ้นใหทานไดเก็บสัมภาระแลวออกเดินทางกลับสู หงสาวดี ตามเสนทางเดิม
นํ าทานตักบาตรพระสงฆนับรอยรูป ที่ วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจํานวนมาก
เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ สามเณรเดินแถวกันเขาสูหองฉั นเพล ระหวางนั ้นทานสามารถนํ าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัด
แหงนี้ ได ณ วัดนี้ นอกจากจะไดต ักบาตรแลว ทุกทานสามารถถวายปั จจัย หรือ ถวายเขาสาร
นํ าทานสักการะ พระสมณโคดม ปางประทานพร (องคใหญที่สุดในประเทศพมา) เจาของเหมืองหยกและผูมีจิต ศรัทธาชาว
เมียรมารไดชวยกันสรางขึ้นในพุทธลักษณะพระองคทรงมีอายุ 80 พรรษา พระพุทธรูปองคนี้เริ่มสรางขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2016 แลว
เสร็จเมื่อปี 2019 มีความสูง 255 ฟุต 6 นิ้ ว ภายในองคพระนั ้นแบงออกเป็ น18 ชั้น ปั จจุบันนี้ เปิ ดใหชมเพียงแค 1 ชั้น
ระหวางทางผานชม เจดียสองพี่นอง องคเจดียคู 2 องค ตามตํานานเชื่อวาสถานที่แหงนี้ เป็ นสถานที่ ที่สมเด็จพระนเรศวร
ทรงหลังนํ้ าทักษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (กุงแมนํ้ายาง ทานละ 1 ตัว)
นํ าทานชม เจดียไจปุน (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายุมากกวา 500 ปี เป็ นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ มีลักษณะ
เป็ นพระพุทธรูปปางประทับนั่ งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็ นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ดวยพระสมณะโคดม
(ทิศเหนื อ), พระโกนาคม (ทิศใต), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)
นํ าทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียคูบานคูเมืองพมา เป็ นเจดียทองคําที่
งดงาม ตั้งเดนเป็ นสงาอยูกลางเมืองยางกุง มีทองคําโอบหุมอยูนํ้าหนั กถึง 1,100 กิโลกรัม วากันวาทองคําที่ใชในการกอสราง
และซอมแซมพระมหาเจดียแหงนี้ มากมายมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียราย
ลอมดวยเจดียองคเล็กๆ นั บรอยองค มีซุมประตูสี่ดาน ยอดฉั ต รองคพระมหาเจดียประกอบดวยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองคพระมหาเจดียไดบรรจุเสนพระเกศาธาตุของพระพุธเจาจํานวน 8 เสน เป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี มะเมีย และยัง
เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมา ณ ที่แหงนี้ มีสถาปั ต ยกรรมที่สวยงามอยางน าอัศจรรย ไมวาจะเป็ นความงามของ
วิหารทิศที่ทําเป็ นศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาทซอนเป็ นชั้นๆ ที่เรียกวา พยาธาตุ รายรอบองคพระเจดีย ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา
เชิญทาน ขอแมยักษ ชาวพมาเชื่อวาแมยักษจะชวยในการตัดกรรมจากเจากรรมนายเวร ใหชีวิต ของคุณมีแตดีขึ้นเรื่อยๆ หาก
กําลังมีทุกขและหาหนทางไมออก สามารถไหวขอพรจะแมยักษใหชวยบันดาลใหสิ่งรายๆออกไปจากชีวิต ขอใหชีวิต มีแตสิ่งดีๆเขา
มา นอกจากนี้ ยังเชื่อกันวาแมยักษยังชวยเรื่องความมีช่ อ
ื เสียงโดงดัง เป็ นที่รูจักในหน าที่การงาน
คํ่า
รับประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Summit Parkview / Wyne Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระธาตุอินทรแขวน
มีลักษณะเป็ นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหน าผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมต กลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนั บ
เป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี จอ (ปี หมา) ที่คนเกิดปี นี้ต องไปนมัสการสักครั้งหนึ่ ง
ในชีวิต

วัดไจคะวาย
วัดไจคะวาย อยูในเมืองหงสาวดี ที่นี่ไมใชวัดที่มีช่ อ
ื ในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโต
สูงใหญ แตมีช่ อ
ื เสียงเพราะเป็ นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท
และเอก อันโดงดังของพมา

พระสมณโคดม ปรางคประทานพร
เป็ นพระพุทธรูปองคใหญ ที่เจาของเหมืองหยกและผูมีจิต ศรัทธาชาวเมียนมารไดชวยกัน
สรางขึ้น ซึ่งตัวองคพระมีทางเขาซึ่งภายในองคพระพุทธรูปประดิษฐสถานเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัต ิ และอัญมณี แกวแหวน เงิน ทอง ที่ผูมีจิต ศรัทธาไดนํามาถวายเพื่อเป็ นพุทธ
บูชาเป็ นจํานวนมากมาย พระองคนี้ยังไดช่ อ
ื วาเป็ นองคพระสมณโคดม ที่มีขนาดใหญที่สุด
ในประเทศพมาดวย

เจดียสองพี่นอง
ที่นี่เป็ นองคเจดียคู 2 องคในพมา ซึ่งมีความสําคัญในฐานะเป็ นสถานที่ที่สมเด็จพระ
นเรศวรทรงทําพิธีหลั่งนํ้ าทักษิโณทกหลังประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู กุงแมนํ้ายาง ทานละ 1 ตัว

เจดียไจปุน
เป็ นเจดียที่มีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลที่ต องสรางหันไปทุกทิศนั ้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปนั่ นเอง

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Summit Parkview or Wyne Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เจดียโบตะทาวน - พระพุทธรูป
ทองคํา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ) พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - เจดียงาทัตจี - ตลาดโบโออองซาน
(ตลาดสกอต) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยาน
ดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู สิเรียม อยูหางจากยางกุงประมาณ 40 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียม
Syriam
นํ าทานลงเรือไปชม เจดียเยเลพญา (Yele Paya) เจดียน
 ี้ สรางขึ้นบนเกาะกลางนํ้ า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งวา “เจดียกลางนํ้ า”
นํ าทานนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเกาแกที่ประดิษฐานบนบัลลังกไมแกะสลักปิ ดทองคําเปลวที่งดงาม มีอายุนับ
พันปี ซึ่งเป็ นที่สักการบูชาของชาวพมาและชาวตางชาติ
ไดเวลาอันสมควรลงเรือกลับและตอรถปรับอากาศเดินทางกลับยางกุง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (เมนูพิเศษ! เป็ ดปั กกิ่ง สลัดกุงมังกร)
นํ าทานนมัสการ เจดียโบตะทาวน (Botataung) ซึ่งโบตะทาวน แปลวา เจดียนายทหาร 1000 นาย ไดสรางเจดียโบตะทาวน
นี้ และทรงนํ าพระเกศธาตุ ไว 1 เสน กอนที่จะนํ าไปบรรจุที่เจดียชเวดากองและเจดียสําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเขาไปในเจดียสามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตุไดอยางใกลชิด
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่นาชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหารดานขวามือ เป็ นพระพุธรูปปาง
มารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนั ก ตามประวัต ิวาเคยประดิษฐานอยูในพระราชวังมัณฑะเลย ครั้งเมื่อพมาตกเป็ นอาณานิ คม
อังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนยายไปยังพิพิธภัณฑกัลป กัต ตาในอินเดีย ทําใหรอดพนจากระเบิดของฝ ายพันธมิต รที่ถ ลม
พระราชวังมัณฑะเลย ตอมาในปี 2488 พระพุทธรูปองคนี้ถ ูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑวิกตอเรียและแอลเบิรต
และดานซายมือจะเป็ น รูปปั้ นนั ต โบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมารวมถึงชาวไทยนิ ยมไปกราบไหวบูชา ดวยที่เชื่อวาเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแลวจะสมปรารถนาทันใจ
นํ าทานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมีย๊ ะ ตามตํานานเลาวา เป็ นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวิต
ไปกลายเป็ นนั ต ที่ชาวพมาเคารพกราบไหวกัน โดยทานสามารถกระซิบที่ขางหูเบาๆ หามใหคนอื่นไดยิน และนํ านํ้ านมไปจอไวที่
ปาก บูชาดวยขาวตอก ดอกไม และผลไม
นํ าทานสักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึ่งเป็ นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตา
สวยที่สุดของประเทศพมา ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันลวนเป็ นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบดวยลายลักษณธรรมจักร
ขางละองคในบริเวณใจกลางฝ าพระบาท และลอมดวยรูปอัฎจุต รสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซอนกันซึ่งแตกตาง
กับศิลปะของไทย
จากนั ้นเดินทางสู วัดงาทัต จี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองคใหญ คือหลวงพองาทัต จี แปลวา หลวงพอที่สูง
เทาตึก 5 ชั้น เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินออน ทรงเครื่องแบบกษัต ริย เครื่องทรงเป็ นโลหะ สวนเครื่อง
ประกอบดานหลังจะเป็ นไมสักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็ นลวดลายตางๆ จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะ
โบง (สมัยมัณฑเลย)
นํ าทานเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองที่ ตลาดสกอตมารเก็ต ซึ่งสรางเมื่อครั้งพมายังคงเป็ นอาณานิ คมของประเทศอังกฤษ ใหทาน
ไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคาที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชน ไมแกะสลัก พระพุทธรูปไมหอมแกะสลัก แป งทานาคา
ผาปั กพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขมุก และหยกพมา (ตลาดสกอตปิ ดทุกวันจันทรและเทศกาลวันสงกรานต)
คํ่า
สมควรแกเวลา นํ าทานเดินทางสู สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น. ออกเดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไมมีอาหารบนเครื่อง)
22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมดวยความประทับใ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สิเรียม
เป็ นเมืองเล็กๆ ที่ต ั้งอยูต รงจุดบรรจบของแมนํ้าหงสาและแมนํ้ายางกุง ซึ่งในอดีต เมืองนี้
เป็ นเมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปั จจุบันเมืองสิเรียมเป็ นเมือง
อุต สาหกรรม ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกลั่นนํ้ ามันหรือไมก็เป็ นลูกจางในโรงเบียร
ประชากรสวนมากเป็ นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยที่พมาเป็ นเมืองขึ้นของ
อังกฤษ

เจดียเยเลพญา
เป็ นเจดียที่ต ั้งอยูกลางนํ้ าของแมนํ้าสายหนึ่ งที่แยกมาจากแมนํ้ายางกุง ที่นี่มีต ํานานเลาวา
เจดียแหงนี้ สรางในสมัยมอญเรืองอํานาจ เมื่อราวพันกวาปี กอน โดยพระสงฆรูปหนึ่ งฝั น
วาที่แหงนี้ มีเจดียสวยงาม แลวไดไปทูลกษัต ริยในสมัยนั ้นเพื่อขอใหสรางเจดียกลางนํ้ า
แหงนี้ และยังไดต ั้งจิต อธิษฐานวา ถาหากมีนํ้าทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย เจดียแหง
นี้ สรางบนเกาะมีสภาพเป็ นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมนํ้ากวางใหญ วากันวาหากมีงานพิธีจัด
ขึ้นที่นี่ สามารถจุคนไดถ ึง 2 หมื่นคน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง สลัดกุงมังกร

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

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 ิ

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



ทาอากาศยานมิงกาลาดง

คํ่า

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

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ตลาดสกอตปิ ดทุกวันจันทรและเทศกาลวันสงกรานต
ไมมีอาหารบนเครื่อง
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เนื่ 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 และ
ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม

การชําระเงิน
1. กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 10,000 บาท หรือ ชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรราคาตํ่ากวา 10,000 บาท โดยโอนเขา
บัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทานั ้น
2. สงสําเนาหน าพาสปอรต ของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนั บจากวัน
จอง หากไมสงสําเนาหน าพาสปอรต ทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัต โนมัต ิ
3. เมื่อไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วเครื่องบินชั้นนั กทองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูต อจะ
ตองไมเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคาใชจายที่ทางสายการบินกําหนด)
2. คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทาง 20 กก.
3. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
4. คารถโคชปรับอากาศนํ าเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา
6. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ
8. คารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน
9. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คา รักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
*ลูกคาทานใดสนใจ..ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได*
เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือน อยกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต หรือ
เสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต หรือ
เสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
11. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

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 วยจากโรค
่

ประจําตัว, 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
ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติและจะมีสิทธิพํานั กในดินแดนของอีกฝ ายหนึ่ งเป็ นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต ั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาเขาออกปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท**
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 รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น
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 ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไม
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 นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ า
ไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหน าที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
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กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

