DMK-RGN: SL200: 06.45-07.35
RGN-DMK: SL207: 19.35-21.25
!! แจ้งเพือ่ โปรดทราบ !!
เนื่ องด้วยตัว๋ เครื่องบินเป็ นการจองแบบตัว๋ หมู่คณะ ทางระบบของสายการบินจะสุ่มเลขที่นัง่ บริษัททัวร์จึงไม่สามารถระบุที่นัง่
ไว้กอ่ นล่วงหน้าได้ ผูเ้ ดินทางอาจจะไม่ได้นัง่ ติดกัน หรือไม่ได้อยูใ่ นโซนเดียวกัน
ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั นโยบายของสายการบิน เท่านั้น
บูชา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุดของชาวพม่า
พระมหาเจดียช์ เวดากอง-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน
นั ่งกระเช้าขึ้ นสูพ
่ ระธาตุอินทร์แขวน
ขอพรเทพทันใจองค์ศกั ดิ์สิทธิ์ที่สุด พร้อมร่วมสรงนํ้าเทพทันใจ
ช้อปปิ้ งสุดเพลินที่หงสาวดี และตลาดสก็อต
รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง
กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียง-เจดียไ์ จ๊ปุ่น-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์ นั ่งกระเช้า-พระธาตุอินทร์แขวน
04.30 น.
คณะพร้อ มกัน ที่ สนามบิ น ดอนเมื อ ง บริ เ วณอาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่า งประเทศ
อาคาร 1ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR (SL) เจ้าหน้าที่คอย
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
06.45 น.
บินลัดฟ้ า สู่ กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า
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07.35 น.

เที่ยง
บ่าย

โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL200
เดิ นทางถึ ง สนามบิ นมิ งกาลาดง กรุ งย่างกุ ง้ ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว(เวลา
ท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั ่วโมง)
จากนั้นนํ าท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค(Bago) ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด
ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80
กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. จากนั้นนําชม เจดียไ์ จ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) สร้างใน
ปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโค
ดมสัมมาสัม พุ ทธเจ้า
(ผิ นพระพักตร์ไปทางทิ ศเหนื อ) กับพระพุทธเจ้าในอดี ต สามพระองค์คือ
พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้ นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้
สัต ย์ส าบานว่ า จะรัก ษาพรหมจรรย์ไ ว้ชัว่ ชี วิ ต ต่ อ มา 1 ใน 4 สาวหนี ไ ปแต่ ง งาน รํา่ ลื อ กัน ว่ า ทํ า ให้
พระพุทธรูปองค์น้ั นเกิดรอยร้าวขึ้ นทันที นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง (Shew Thalyang
Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524
ซึ่งเป็ นที่ เคารพนั บถื อของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ นพระนอนที่ งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55
เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ยา่ งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวาง
เหลื่อมพระบาท เป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย แล้วให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมือง
อาทิเช่น ไม้เกะสลัก, ผ้าถุง, โสร่ง ฯลฯ ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! กุง้ เผาท่านละ 1 ตัวใหญ่
จากนั้นนําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและ
บูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทําให้สนั นิ ษฐานได้วา่ โบราณสถาน
แห่งนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รบั คําสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับ
ของ พระนางสุพรรณกัลยาและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสียกรุงศรี
อยุธยาให้แก่พม่า
แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจําลองพระราชวังและ
ตําหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร นําท่านเดินทางต่อสู่ เมือง ไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่าง
ทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ขา้ มผ่านชม แม่น้ าํ สะโตง สถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีต
ขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถกู ทหารพม่าไล่ตามซึ่งนําทัพโดยสุรกรร
มาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริม
ฝัง่ แม่น้ําสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ําไปแล้วพระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ขา้ ศึกข้ามตามมาได้ ได้มี
การปะทะกันที่ริมฝัง่ แม่น้ําสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่
ทัพหน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื นที่ใช้
ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ํ าสะโตง”นั บเป็ นพระแสง
อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์
แขวน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ก็ จะถึง คิ้ มปู นแค้มป์ เพื่อทําการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่นเป็ น
รถบรรทุกหกล้อ (เป็ นรถประจําเส้นทางชนิ ดเดี ยวที่เราจะสามารถขึ้ นพระธาตุ อินทร์แขวนได้) ใช้เวลา
เดินทางสักพัก เพื่อเดินทางสู่ยอดเขา พิเศษสุด นําท่านนั ่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้ นสู่สถานีพระธาตุ ใช้เวลา
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คํา่

วันที่สอง
05.00 น.

เช้า

ประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้สัม ผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึ้ นชมพระธาตุอิน
แขวน (กรณีเกิดอุปสรรค์ทาํ ให้ไม่สามารถขึ้ นกระเช้าได้ทางบริษัทขอจัดเป็ นการขึ้ นบนยอดเขาด้วยวิ
จากนั้น นําชม เจดียไ์ จ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อน
หินทอง อยูส่ งู จากระดับนํ้าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบ่ นก้อน
หินกลมๆ ที่ต้งั อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุ อยูภ่ ายในพระเจดียอ์ งค์ย่อมทําให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการ
บูชาพระธาตุประจําปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระ
เกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ3 ครั้งผูน้ ้ันจะมี
แต่ ความสุ ขความเจริ ญพร้อมทั้งขอสิ่ ง ใดก็ จ ะได้สมดัง่ ปรารถนาทุ กประการท่านสามารถเตรี ยมแผ่ น
ทองคําไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน (เข้าไปปิ ดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี
สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้) **หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเป๋าสัมภาระ
ขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนําติดตัวขึ้ นไปบนพระธาตุอินทร์แขวน เนื่องจากอาจจะต้องจ้างลูกหาบ
แบกสัมภาระซึ่ งจะมี ค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ
บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
พักที่ KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL, MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า จากนั้นท่าน
สามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษ จะ
เปิ ดถึงเวลา 22.00 น. ควรเตรียมเสื้ อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าพันคอ เบาะรองนั ง่ เนื่ องจากบริเวณ
พื้ นที่น้ันมีความเย็นมาก (ยกเว้น Golden Rock Hotel จะขึ้ นไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนได้แค่รอบ
เดียว)
เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์ เวดากอง
อรุณสวัสดิย์ ามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ ไม่ได้
บังคับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมีรา้ นค้าจําหน่าย ราคาอาหารประมาณ
3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300–500 จ๊าต ทําบุญตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านอําลาที่พกั ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนัง่ รถ ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทาง
ถึงสู่ เมืองย่างกุง้ ...จากนั้นนํ าท่านเดินทางกลับย่างกุง้ นํ าท่านชม เจดียโ์ บตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนาย
เพื่อบรรจุ พระบรมธาตุ ที่พระสงฆ์อินเดี ย 8รูป ได้นํามาเมื่ อ 2,000ปี ก่อ น ในปี 2486เจดี ย์แห่งนี้ ถูก
ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์
และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนั งสือพราหมณ์อินเดีย
ทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสําหรับฝึ กสมาธิหลาย
จุดในองค์พระเจดีย์ ให้ท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพือ่ ขอสิ่งใดแล้วสมตามความปรารถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อื่นๆมาสักการะ นั ตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้ นก็ให้เอาเงินจะ
เป็ นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนํ าให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้วเอาไปใส่มือ
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ของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับ
นิ้ วชี้ ของนั ตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้ นนํ าท่านข้ามฝั ง่ ไปอีกฟาก หนึ่ งของ
ถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค
ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตซึ่งชาว
พม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่า
นิ ยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนํ้านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร !!! ให้ท่านได้ทานกุง้ แม่น้ าํ ย่างท่านละ 1 ตัว !!!
จากนั้ นนํ าท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดี ยท์ องคํา
คู่บา้ นคูเ่ มืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของ
เมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้ มีลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ
ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้าง
บารมีและสิรมงคลนอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใคร
เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้ าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน์ ี้ ได้รับการบูรณะและต่อ
เติมโดยกษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ อ่ หุม้ ด้วยแผ่นทองคําทั้งหมดนํ้าหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐาน
เส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสาม
พระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บน
ยอดบริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทําเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ น
ชั้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้ นที่รวมกันขึ้ นเป็ นส่วนหนึ่ งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตาํ นานและภูมิหลัง
ความเป็ นมาทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ําย่างกุง้ เสียก่อนอังกฤษกู ้
เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ึ้ นมาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่ง
ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั ่ ต้องการ ชมแสงของอัญมณี
ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม้ , สี
แดงเป็ นต้น นําท่านร่วมบูชา แม่ยกั ษ์ ที่เชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือพระพยุง
โชคชะตาอยูใ่ นช่องแคบเข้าได้ทีละคน และพระสุริยนั จันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ
คาถาบูชา พระมหาเจดียช์ เวดากอง
ตัง้ นโม 3 จบ
ธัมภูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระนะ ปะฐะมัง กะกุสนั ธัง สุวณ
ั ณะฑัณธัง ธาตุโย ฐัสสะติ
ทุตยิ งั โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติง กัตสัปปั ง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะติ
จะตุตะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตุโย ฐัสสะติ ปั ญจะมัง อริยะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมังธาตุโยฯ
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศูกร์
เสาร์
ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค
ครุฑ
เสือ
สิงห์
สัตว์ประจําวันเกิด
6
15
8
17
12
19
21
10
กําลังเทวดา
หมายเหตุ : สําหรับผูท้ ี่ไม่ทราบวันเกิดของตัวเองจะยึด พระเกตุ ซึ่งมีกาํ ลัง 9 เป็ นเทวดาประจําวันเกิด
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! Buffet Shabu Shabu เต็มที่ไม่มีอ้นั
พักที่ MILLENIUM HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
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วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

17.30 น.
19.35 น.
21.25 น.

พระธาตุมุเตา (ชเวมอดอร์) + สรงนํ้าเทพทันใจ – พระนอนตาหวาน-วัดงาทัตจี-ตลาดสก็อต-วัด
บารมี-สนามบิน-ดอนเมือง
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเข้าชมพระธาตุที่ต้ังอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดียช์ เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า นํ าท่ านนมัส การ ยอดเจดี ย์หัก ซึ่ งชาวมอญและชาวพม่า เชื่ อ กันว่า เป็ นจุ ดที่
ศักดิ์ สิทธิ์ มาก ซึ่งเจดี ยน์ ี้ สมเด็ จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดี ยอ์ งค์นี้เป็ นศิ ลปะที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ งู 377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์
เวดากอง 51 ฟุ ต มีจุด อธิ ษฐานที่ ศักดิ์ สิทธิ์ อยู่ต รงบริ เวณยอดฉัตร ที่ ตกลงมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2473 ด้วย
นํ้าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ราํ ่
ลือถึงความศักดิ์สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดํา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ
(หู) ตามพระราชประเพณี โ บราณเพื่อ ทดสอบความกล้า หาญก่อนขึ้ นครองราชย์ ท่า นจะได้นมัส การ
ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคล
ซึ่งเปรียบเหมือนดั ่งคํ้าจุนชีวิตให้เจริญรุง่ เรืองยิง่ ขึ้ นไป
และทํา พิธีสรงนํ้าองค์เทพทันใจ ที่ชาวพม่าเชื่อว่าเป็ นการชําระบาป เราจะได้เห็นชาวพม่าบางคนมาสวด
อ้อนวอน สวดสารภาพบาป นัง่ ร้องไห้ต่อหน้าองค์เทพทันใจองค์นี้
นํ าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ วัดงาทัตจี Nga Htat Gyi Pagoda วัดนี้ มีพระพุธรูปองค์ใหญ่มีความสูง
ประมาณตึกห้าขั้น ทรงเครื่องกษัตริย์ เป็ นพระที่สวยแปลกดูอลังการ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดสก็อต ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญ
มณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง นําท่านเดินทางเข้าสู่
เมืองย่างกุง้
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ วัดบารมี ให้สกั การะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์
พระเกศาธาตุนี้เมื่อนํามาวางบนมือ จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทั้งวัดนี้ ยังได้ชื่อว่าเป็ นที่เก็บองค์พระบรม
สารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วยไม่วา่ จะเป็ นของพระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ พร้อมรับ
พระธาตุเพื่อนํากลับไปบูชาเพื่อความเป็ นสิริมงคลฟรี!!
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่
สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุง้
ออกเดินทางจากกรุงย่างกุง้ โดยสายบิน Thai Lion Air ด้วยเที่ยวบินที่ SL207
คณะเดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและด้วยความประทับใจ
********************************
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รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้า
ทัวร์และผูป้ ระสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ
และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั
**ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ**
**ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์**
ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน**
อัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่าน (ไม่มี
พักเดี่ยว / ท่าน
กําหนดการเดินทาง
จํานวน
ราคาเด็ก)
THU 05-07 MAR 2020
34+1
8,888. 2,500. THU 12-14 MAR 2020
34+1
8,888. 2,500. FRI 13-15 MAR 2019
34+1
9,888. 2,500. THU 19-21 MAR 2020
34+1
8,888. 2,500. THU 26-28 MAR 2020
34+1
8,888. 2,500. THU 02-04 APR 2020
34+1
10,888. 2,500. THU 09-11 APR 2020
34+1
10,888. 2,500. THU 16-18 APR 2020
34+1
8,888. 2,500. THU 23-25 APR 2020
34+1
8,888. 2,500. FRI 24-26 APR 2019
34+1
9,888. 2,500. แรงงาน!!
10,888. 34+1
2,500. THU 30 APR-02 MAY 2020
THU 07-09 MAY 2020
34+1
8,888. 2,500. THU 14-16 MAY 2020
34+1
8,888. 2,500. FRI 15-17 MAY 2019
34+1
9,888. 2,500. THU 21-23 MAY 2020
34+1
8,888. 2,500. THU 28-30 MAY 2020
34+1
8,888. 2,500. THU 04-06 JUN 2020
34+1
8,888. 2,500. THU 11-13 JUN 2020
34+1
8,888. 2,500. FRI 12-14 JUN 2019
34+1
9,888. 2,500. THU 18-20 JUN 2020
34+1
8,888. 2,500. THU 25-27 JUN 2020
34+1
8,888. 2,500. ราคาเด็กทารก
4,500. (แรกเกิด – 1 ปี 11เดือน)
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ํ ค ัญ กรุณาอ่านเงือ
สา
่ นไขแนบท ้ายโดยละเอียด เพือ
่ ประโยชน์สงู สุดแก่ตัวท่านเอง หากชําระเงินแล ้วทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือ
่ นไขแล ้วและไม่สามารถ เปลีย
่ นแปลงเงือ
่ นไขใดๆ ได ้

รายการท ัวร์สามารถสล ับ ปร ับเปลีย
่ นหรืองดไปบาง
รายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อันเนือ
่ งมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบิน
ั ต่างๆ ทัง้ นีจ
หรือเหตุสด
ุ วิสย
้ ะคํานึงถึงความปลอดภัย ความเป็ นไปได ้และผลประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสําคัญ

ทางผูเ้ ดินทางจะไม่ฟ้องร้องใดๆ อ ันเนือ
่ งมาจากได้ร ับทราบเงือ
่ นไขก่อนการเดินทางแล้ว
ิ ธิเ์ ริม
บริษ ัทฯ ขอสงวนสท
่ และจบการให้บริการ ที่ สนามบินต้นทางขาไป เท่านน
ั้

กรณีผู ้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือยานพาหนะ
้ นทางมาและกลับ ณ สนามบิน สุวรรณภูมท
อืน
่ ๆ เพือ
่ ใชเดิ
ิ างบริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายเนือ
่ งจากเป็ น
ค่าใชจ่้ ายทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรม

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Thai Lion Air
 ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษีสนามบินไทย
 นํ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่องบิน 20 Kg. ถือขึ้ นเครื่อง 7 Kg.
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวติ เนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผเู้ อาประกันภัยอายุตาํ ่ กว่า
6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วน
ในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสงู กว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ
(โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร, 1,000 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน (ชําระที่
สนามบินก่อนเดินทาง) หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแล้วแต่ท่านจะมอบให้ ไม่ได้บงั คับ
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าทําวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทําหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
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เงื่อนไขการสํารองที่นั ่ง
ชําระเงินเต็มจํานวน เข้าบัญชีที่แจ้งไว้ ส่วนที่เหลือชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย
ชื่อบัญชี นายวัฒนา วิริยะกิตติ บัญชีออมทรัพย์
- ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ซอยจารุรตั น์
เลขที่บญ
ั ชี 071-2-80018-6
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ซอยลาซาล
เลขที่บญ
ั ชี 221-2-20230-1
เมื่อทําการโอนเงินแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ (เพื่อใช้ในการทําประกันการเดินทาง) และ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ พร้อมระบุโปรแกรมทัวร์ มาที่ 02-748-7330
การจองจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อมีการโอนเงินมัดจําเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชัน่ และขอเก็บเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สําหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ใน
กรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
 เมื่อมีการออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ไม่สามารถรีฟันได้ อันเนื่ องมาจากเงื่อนไขของสายการบิน
 หากท่านไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตัว๋ เข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่ องจากค่าบริการที่เวียดนามเป็ น
แบบเหมาจ่าย
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสีย หรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบตั ิเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต้น
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 กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
ขอสงวนสิทธิ จํานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่ นอน ถ้าจํานวนผูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 10 ท่าน ทาง
บริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็ น
อย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี และอาจจะ
เปลี่ยนเป็ นรถคันที่เล็กลง แต่ถา้ ตํา่ กว่า 8 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น แต่จะแจ้งให้
ทราบก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีนี้บริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
สําคัญที่สุด!!
หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ย
กว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ทา่ นได้ทาํ การ
จองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

เอิรธ์ แทรเวล แอนด์ ออร์แกนไนซ์เซอร์ (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวเลขที่11/06694)
793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 02 361 2955 แฟกซ์ 02 748 7330 Hotline: 086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก
Email: info@earththaitravel.com Website: www.earththaitravel.com
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ติดตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ
1.พิมพ์ เอิรธ์ แทรเวล หรือเข้าที่ WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793
2.ร่วมกด ที่หน้าแฟนเพจ
3.รับข้อมูลข่าวท่องเที่ยว แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ ตัว๋ เครื่องบินราคาพิเศษ
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