ย่างกง้ ุ -หงสาวดี-พระธาต ุอินทร์แขวน 2 คืน 3 วัน

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และ ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบ ุญ...นมัสการมหาบูชาสถาน.......มหาเจดียช์ เวดากอง
เจดียศ์ กั ดิ์สิทธิ์คบู่ า้ นคเู่ มืองพม่า
โดยสายการบิน....ไลอ้อนแอร์

พม่า หรือเมียนมาร์
ถือเป็นเพชรเม็ดงามแห่งเอเชียทีน่ ักท่องเทีย่ วต่างชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชมศิลปะและวัฒนธรรมทีง่ ดงาม
ถวิลหาและอยากจะเข้าไปสัมผัสนานมาแล้วที่เมืองย่างกุ้งติดอยู่ในมิตขิ องกาลเวลา ที่บดิ เบือน เลือนราง เมืองโบราณ
แห่งนี้เคยอบอวลไปด้วยไอร้อน ฝุน่ ผงธุลดี นิ และสรรพสาเนียง เสียงเซ็งแซ่ ไม่มอี าคารสูงระฟ้า มีแต่ตกึ รามเก่า ๆ ทีช่ าว
อัง กฤษสร้างไว้ บนท้อ งถนนก็มแี ต่ รถประจาทาง ที่แ น่ นขนัด แท็ก ซี่รุ่นคุ ณ ปู่แ ละสามล้อ ที่เ ก่ าจวนจะพัง มิพ งั แหล่
แต่ในช่วงไม่ก่ปี ี สุ ดท้ายของศตวรรษที่ 20 ย่างกุ้งได้พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าไป ตึกรามอันเก่าแก่ทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อ
สร้างโรงแรม กับอาคาร สานักงานที่สูงระฟ้าขึน้ มาแทนที่ แต่นัน่ ไม่ได้ทาให้เสน่ ห์ ของย่างกุ้ง ลดน้ อยลงในสายตาของ
นักท่องเทีย่ ว พาหนะทีท่ นั สมัย ช่วยให้เดินทางได้สะดวกสบายขึน้ และแม้ถงึ ว่าจะมีตกึ สูงขึน้ แซมอยู่ กับหมู่โบราณสถาน
แต่วถิ ชี วี ติ ของผูค้ นกลับเปลีย่ นแปลงไปน้อยกว่า
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หงสาวดี
เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานทีส่ าคัญในหงสาวดี อาทิ
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึง่ เป็ นพระนอนทีง่ ดงามทีส่ ุดของพม่า, พระราชวังแห่งกรุงหงสาวดี และมหาเจดีย์
โบราณสถานทีม่ คี วามงดงามแห่งหนึ่งของหงสาวดี

พระธาต ุอินทร์แขวน หรือ ไจ้กท์ ิโย
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้กท์ ิ (Kyaikhtyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหัวฤๅษี พระธาตุอนิ ทร์แขวน ตัง้ อยู่ท่ี
เมืองไจ้ก์โถ่ อาเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ น้ าทะเล 3,615 ฟุต
ลักษณะเด่นของพระธาตุอนิ ทร์แขวนคือ มีลกั ษณะเป็ นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิน่ เหม่
เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมาอย่างเหลือเชื่ อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็ น 1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิ ์สิทธิ ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็ นพระธาตุประจาปี จอ (สุนัข) ที่คนเกิดปี น้ีต้องไปนมัสการสักครัง้ หนึ่งใน
ชีวติ ชาวพม่าเชื่อว่า ถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการครบ 3 ครัง้ แล้วจะมีแต่ความสุขความเจริญ

กําหนดการเดินทาง

วันที่หนึ่ง กร ุงเทพ- ย่างกง้ ุ – หงสาวดี-พระธาต ุอินทร์แขวน
06.00 น.
08.45 น.
10.00 น.

เที่ยง

(-/L/D)

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นดอนเมือง อาคาร 1 ผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน
ไลอ้อนแอร์ พบเจ้าหน้าทีข่ อง ทางบริษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
เหินฟ้า สู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดย สายการบิ นบินไลอ้อนแอร์ เทีย่ วบินที่ SL 200
ถึงสนามบินเมงกาลาดอน กรุงย่างกุง้ (เวลาทีป่ ระเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที หลังจากผ่านพิธ ี
การทางศุลกากร และตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมตรวจเช็คสัมภาระก่อนออกเดินทาง หลังจากนัน้
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ80กม. (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30-2 ชัวโมง)
่
ผ่านชมสุสานสัมพันธมิ ตร ยุคสมัยพม่ารบกับญีป่ นุ่ ในสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ถึงเมืองหงสาวดี  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิ เศษเมนูก้งุ แม่น้าเผา
จากนั น้ น าท่ า นนมัส การ
เจดี ย์ช เวมอดอว์ (ShwemawdawPagoda)คนไทยนิ ย มเรีย กว่ า
พระมหาเจดียม์ ุเตาซึง่ เป็ นเจดียใ์ หญ่ค่บู ้านคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็ นทีเ่ คารพสักการะ
ของชาวมอญและพม่ า มาช้ า นาน แล้ ว น าท่ า นชม พระราชวัง บุ เ รงนอง ซึ่ง เพิ่ง เริ่ม ขุ ด ค้ น และ
บูรณะปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ทาให้สนั นิษฐานได้ว่าโบราณสถาน
แห่งนี้เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองปจั จุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่ก็พอจะ
มองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด หลังจากนัน้ นาคณะเดินทางสู่เมืองไจ๊ก์ทโี ย
(Kyaikhtyo)
ใช้ เ วลาเดิน ทางประมาณ 2-3 ชัว่ โมง
จากนั ้น น าชมวัด พระไฝเลื่ อ น
หรือวัดไจ้ทป์ อลอ (kyaikpawlaw) พระไฝเลื่อนเป็นพระพุทธรูปทีม่ าี ยุมากกว่า2,000ปีโดยมีเรื่องเล่ากัน
ว่าเป็ นพระพุทธรูปที่ลอยน้ ามาติดอยู่ใกล้ๆวัดจากนัน้ ชาวพม่าได้เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ท่วี ดั
แล้วปิดทององค์พระทัง้ องค์ต่อมาในตาแหน่ งทีห่ างคิ้วได้มจี ุดๆเหมือนไฝเกิดขึน้ จะปิ ดทองกี่ครัง้ ก็ยงั เกิด
เป็นจุดดาๆอยูต่ ลอด ทางวัดจึงไม่ได้ปิดทองตรงทีต่ าแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองค์น้กี นั ว่า พระไฝเลื่อน
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17.00 น.

คา่

ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจ๊ก์ทโี ย) หยุดพักเพื่อเปลีย่ นรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึน้ บนภูเขาไจ้ก์ทโี ยใช้
เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 1ชัวโมง
่
ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัสความ
เย็นซึง่ จะค่อย ๆ เย็นขึน้ เรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอนิ ทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เป็ น
องค์เจดียข์ นาดเล็ก ตัง้ อยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่สงู 5.5เมตรปิดทองทัง้ องค์ซง่ึ ตัง้ อยู่บนหน้าผาอย่างหมิน่ เหม่ดู
คล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะ พระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้นับเป็ น 1ใน5มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็ นทีม่ าและแรงบันดาลใจของกวีซไี รส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์
ทีแ่ ต่งวรรณกรรมเรือ่ ง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอนิ ทร์แขวน”
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหารค่าเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้า
จะนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริเวณระเบียงทีย่ ่นื สู่พระเจดียไ์ จ๊ ก์ทโี ย ควรเตรียมเสือ้ กันหนาว หรือ
กันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เพราะพืน้ ทีน่ งั ่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์น้ีเปิดตลอดคืนแต่
ประตูเหล็กทีเ่ ปิดสาหรับบุรษุ เปิดถึงเวลา 20.00 น. เท่านัน้
นาท่านเข้าพักโรงแรมบนพระธาตุอนิ ทร์แขวน Yoe Yoe Lay / Kyaketiyo Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง พระธาต ุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกง้ ุ
05.00 น.

06.00 น.
07.00 น.

(B/L/D)

เชิญ ท่ า นนมัส การ พระธาตุ อิน ทร์แ ขวนหรือ ใส่ บ าตรตามอัธ ยาศัย ใส่ บ าตรพระสงฆ์ห รือ ถวายข้า ว
พระพุทธ มีชุดจาหน่ ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาลังวันหรือจานวนอายุ
นมัส การ พระธาตุ อินทร์แ ขวน และนมัส การสิ่งศัก ดิ ์สิทธิ ์บนภูเ ขา ถ่ ายรูป และชมทัศ นียภาพรอบๆ
พระธาตุ พ ิสูจน์ ค วามมหัศ จรรย์ว่าพระธาตุ อ งค์น้ีต ัง้ อยู่ได้อ ย่างไรโดยไม่ล้มหรือ หล่ น ลงมานมัส การ
พระเจดียไ์ จ๊กท์ โี ย ก่อนกลับ
 รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกล้อถึง คินปูนแค้มป์เปลีย่ นเป็ นบัสปรับอากาศเดินทางสู่เมืองหงสาวดี
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3ชัวโมงซึ
่
่งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มอี ายุเก่าแก่
กว่ า 400 ปี ชมวัด และโบราณสถานที่ส าคัญ ในหงสาวดี น าท่ า นตัก บาตรพระสงฆ์ก ว่ า 1,000 รูป
ทีว่ ดั ไจ้คะวาย สถานทีท่ ม่ี พี ระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็ นจานวนมาก ท่านสามารถนา
สมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่ว ดั แห่งนี้ได้ จากนัน้ ชม พระเจดี ย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019
มีพระพุทธรูปปางประทับ นัง่ โดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระ
พัก ตร์ไ ปทางทิศ เหนื อ ) กับ พระพุ ท ธเจ้า ในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุ ท ธเจ้า โกนาคม์ ( ทิศ ใต้ )
พระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)สร้างโดยสีส่ าวพี่น้องที่
อุทศิ ตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศจากนัน้
นาท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว”หรือพระนอนยิ้ มหวาน ซึง่ เป็ นพระนอนทีง่ ดงามทีส่ ุด
ของเมืองหงสาวดี อีกทัง้ ยังสามารถเลือกซือ้ ของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปกั พืน้ เมือง ผ้าพืน้ เมือง เป็ น
ของฝากคนทางบ้าน
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เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวันทีเ่ มืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร พิ เศษเมนูก้งุ แม่น้าเผา หลังรับประทาน
อาหาร นาท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30-2 ชัวโมง)
่
นาท่านชม เจดียเ์ จ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึง่ เป็ นพระทีม่ คี วามสวยงาม
ที่สุด มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภ าพมงคล108ประการและพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของ
ไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์เป็ นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70เมตรชมวิถี
ชีวติ ความเป็ นอยู่ของชาวบ้านย่านใจกลางกรุงย่างกุ้ง จากนัน้ นาท่านกราบนมัสการ พระมหาเจดีย์
ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda) พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่า 2,500กว่าปี
เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ใ่ี หญ่ทส่ี ุดในพม่าสถานทีแ่ ห่งนี้
มีลานอธิฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้เพื่อขอพรจาก
องค์เ จดีย์ชเวดากองณลานอธิษ ฐานเพื่อ เสริม สร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้รอบองค์เ จดีย์ยงั มี
พระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิด จะ
เป็นสิรมิ งคลแก่ชวี ติ พระเจดียน์ ้ีได้รบั การบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่ อหุม้ ด้วย
แผ่นทองคาทัง้ หมดน้ าหนักยีส่ บิ สามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวน
แปดเส้นและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทัง้ สามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอย
และอัญมณีต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ท่านจะได้ชมความงาม
ของวิห ารสี่ทิศ ซึ่ง ท าเป็ น ศาลาโถงครอบด้ ว ยหลัง คาทรงปราสาทซ้ อ นเป็ น ชัน้ ๆงานศิ ล ปะและ
สถาปตั ยกรรมทุก ชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่งของพุ ทธเจดีย์ล้วนมีต านานและภูมหิ ลัง ความเป็ นมา
ทัง้ สิ้น ชมระฆังใบใหญ่ ท่อี ังกฤษพยายามจะยืดเอาไปแต่ เ กิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสียก่ อน อังกฤษ
กู้เท่าไหร่ก็ไ ม่ส ามารถนาขึ้นจากแม่น้ าได้ภายหลังชาวพม่าช่ว ยกันกู้ข้นึ มาแขวนไว้ท่เี ดิม จึงถือ เป็ น
สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซง่ึ ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ ์สิทธิ ์ให้ตรี ะฆัง3ครัง้ แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะ
ได้ดงสมความปรารถนา
ั่
จากนัน้ ให้ท่านชมแสงของอัญมณีท่ปี ระดับบนยอดฉัต รโดยจุดชมแต่ ละจุด
ท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็นต้น

บทภาวนาบูชาพระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อ ุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงก ุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กก ุสันธัง ส ุวรรณะ ตันตัง ธาต ุโย ธัสสะติ ท ุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาต ุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาต ุโย ธัสสะติ จต ุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาต ุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ
ต ุระโต อหัง วันทามิ ธาต ุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
วันเกิด

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร

สัตว์สญ
ั ลักษณ์

คา่

ครุฑ

เสือ

สิงห์

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

ศ ุกร์

เสาร์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหาง
ยาว

หนูหาง
สัน้

พญานาค

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร แล้วนาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม Vintage Luxury Yacht

Hotel 5 stars /Tryp Hotel (Wyndham Chain) Yangon 4 stars
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วันที่สาม ย่างกง้ ุ - กร ุงเทพฯ
เช้า

เที่ยง
บ่าย

17.00 น.
19.25 น.
21.25 น.

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั
หลังอาหารนาท่านชมพระเจดียโ์ บตะตอง ซึง่ เป็ นเจดียท์ ส่ี ร้างขึน้ เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนทีน่ าไปบรรจุใน
พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุ ได้ ถู กอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้น ามาประดิษฐานไว้ท่ีพระเจดีย์
โบตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดียแ์ ห่งนี้ได้ถูก ทาลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่2และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์
ขึน้ มาใหม่โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ วไปคื
ั ่ อออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มโี ครงสร้างโปร่งให้คนเดิน
เข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมธาตุไว้ในผอบทองคาให้ผคู้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจนส่วน
ผนังใต้ฐานเจดียไ์ ด้นาทองคาและของมีค่าต่างๆทีม่ พี ุทธศาสนิกชนชาวพม่านามาถวายแก่องค์พระเจดียน์ า
ท่านสักการะขอพรจาก“เทพทันใจ”(นัตโบโบยี)ซึง่ ชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้วย
เชื่อว่าอธิฐานสิง่ ใดจะสมความปรารถนา จากนัน้ นาท่านขอพรจากเทพกระซิ บ นาท่านไปนมัสการ
วัดงาทัตจี (Ngahtatgyi Pagoda) เป็ นวัดที่สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยเมื่อ 2,500 ปี ก่อน เป็ น 1 ใน 10 วัด
ทีม่ ชี ่อื เสียงของพม่า นอกจากนัน้ ยังประดิษฐานพระพุทธรูปทีม่ คี วามงดงาม สีทองเหลืองอร่าม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Western Park เมนูพิเศษสลัดกุ้งมังกร เป็ ดปั กกิ่ ง
(เมนูนี้มีให้เฉพาะ 8 ท่านขึ้นไป )
หลังจากนัน้ นาท่านไป ช้ อปปิ้ งตลาดสก๊อต ซึง่ เป็ นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของพม่าความหลากหลายของสินค้า
ของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย
งานฝีมอื เช่น ผ้าปูโต๊ะทีม่ คี วามสวยงาม และราคาถูกมากผ้าโสร่งหญิงชายทีม่ ลี วดลายงามมากจากนัน้ นา
ท่านสักการะ พระหิ นอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปทีแ่ กะสลักจากหินอ่อนทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในพม่า
มีน้าหนักถึง 60 ตันสูง 37ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ ถือว่าเป็ น ช่างทีฝ่ ีมอื ดีทส่ี ุดของพม่า
แล้วนาท่านชม ปางช้างเผือก ทีเ่ ป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่ามีสขี าวเผือกตลอดทัง้ ตัวจานวน 3 เชือก ต้อง
ตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่สนามบิน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
บินลัดฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไลอ้อนแอร์เที่ยวบิ นที่ SL 207
ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ 2 ท่านเดินทางได้ทนั ที ไม่ตอ้ งรอกรป๊ ุ

ไม่มีราคาเด็ก
ผูใ้ หญ่ 2-3 ท่านๆละ14,900 บาท
ผูใ้ หญ่ 4-5 ท่านๆละ 13,900 บาท
ผูใ้ หญ่ 6-7 ท่านๆละ 12,900 บาท
ผูใ้ หญ่ 15+1 ท่านๆละ 12,900 บาท
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท
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อัตรานี้รวม
-

-

ค่าตัว๋ เครื่องบินกรุงเทพฯ – ย่างกุง้ - กรุงเทพฯ สายการบินไลอ้อนแอร์
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ
ค่ารถนําเที่ยวตลอดทริป
ค่ารถกะบะขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน (ในกรณีมีผเู้ ดินทางมากกว่า 15 ท่านขึ้นไป ทางบริษัทฯจัดเป็ นรถเช่า
เหมา
คันส่วนตัวให้คณะของท่าน แต่ถ า้ คณะของท่านมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางน้อยกว่านี้ ทางบริษัทฯใช้รถประจําทาง
จอย
ร่วมกับคณะอื่น )
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ รวม 8 มื้อ
ค่าไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท,
ค่ารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าสําหรับคนต่างชาติ (คนไทยไม่ใช้วีซ่า)
- ค่ามินบิ าร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถไม่บังคับ (ไกด์ควรได้ประมาณ 1500-2000 บาท

คนขับควรได้ประมาณ 1000-1500 บาท)
หมายเหต ุ : โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ล ูกค้าเป็นสําคัญ
สิ่งที่ควรเตรียมไป : สัมภาระส่วนตัวเช่นเสื้อแขนยาว,รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ยารักษาโรครวมทัง้ คน
รใ้ ู จ
เอกสารในการเดินทาง : พาสปอร์ต ที่มีอาย ุเหลือใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน

เงื่อนไขการชําระเงิน
1.

2.
3.

ชําระทันที ที่มีการจอง ท่านละ 5000 บาท ก่อนโอนท่านต้องเชคที่นงั่ กับทางบริษทั ฯก่อนว่ามีที่นงั่
ในวันที่ท่านต้องการหรือไม่ พร้อมทัง้ ส่งสําเนาพาสปอร์ตให้กบั ทางบรัษทั ฯทันที เพื่อจะได้ทําการ
ออกตัว๋ ให้ท่านทันที บริษทั ฯจะยังไม่ออกตัว๋ ถ้ายังไม่ได้รบั เงินมัดจําจากท่าน
ชําระเงินจํานวนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทาง 20 วัน
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบ ถ้าท่านโอนเงินช้ากว่าที่ตกลงกัน เพราะที่นงั่ มีจํานวนจํากัดในแต่ ละ Period
ถ้าที่นงั่ ในวันที่ท่านต้องการเต็ม ท่านต้องหาวันเดินทางใหม่เพื่อให้ได้ราคาเดิม

เงื่อนไขการยกเลิก
 เงินมัดจํา 5000 บาท จะไม่คืนให้เพราะได้ดาํ เนินการออกตัว๋ ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว
 ยกเลิกมากกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง จะได้คา่ ทัวร์สว่ นที่เหลือคืน 100% (หักมัดจํา 5000 บาท)
 ยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง หักค่าดําเนินการ 100 %
 ยกเลิกจากกรณี อุบตั เิ หตุ หรือ เจ็บป่ วย กรุณาส่งหลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ เหตุผลอื่นๆกระกอบการ
พิจารณา
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หมายเหต ุ
 ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึน้ ภาษีนาํ้ มัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีนาํ้ มันเพิ่ม
ตามความเป็ นจริง
 ตัว๋ เครื่องบินที่ออกเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรื อสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิดเหตุ
สุด วิ สัย หรื อ เหตุก ารณ์ที่ อ ยู่เ หนือ การควบคุมของบริ ษัท ฯ โดยบริ ษัท ฯ จะคํา นึงถึ งความปลอดภัยและ
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สดุ วิสยั เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปั ญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือ
ทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจาก
ความประมาทของตัวท่านเอง
 กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสดุ วิสยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือ
การควบคุมของบริษทั ฯ เป็ นต้น บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
 กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า -ออกตามประเทศ
ที่ระบุไว้ เนือ่ งจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือไม่ว่าด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูก
ปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น
 เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้ หมด
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