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ทัวร์พม่าดีดี!! มัณฑะเลย์-พุกาม-อินเล-ย่างกุง้
6 วัน 5 คืน (บินภายใน)

นมัสการ 4 ใน 5 มหาบูชาสถานอันสูงสุดของชาวพม่า

โดยสายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์ (8M)

สักการะ เจดียช์ เวดากอง เจดียช์ เวสิกอง พระธาตุมุเตา
เข้าร่วมพิธีลา้ งพระพักตร์ พระมหามัยมุนี
กราบขอพร เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ณ เจดียโ์ บตาทาวน์
ชมวิถีชีวิตชาวอินทา ณ ทะเลสาบอินเล
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟต์ชาบู+กุง้ เผา+สลัดกุง้ มังกร+เป็ ดปั กกิ่ง
ชมโชว์ หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงของพุกาม พร้อมทั้งลิ้ มรสอาหารพื้ นเมือง
พิเศษ!!! เสื้ อยืดทัวร์พม่าดีดี + ผ้าเช็ดพระพักตร์ พระมหามัยมุนี

อย่างแล้ว
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กาหนดการเดินทาง มิถุนายน – กันยายน 60
ตารางการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อเู ป่ ง
มัณฑะเลย์-มิงกุน-ล่องเรือแม่น้ าอิรวดี-เจดียม์ ิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดียช์ ินพิวมิน –มัณฑะเลย์วันที่ 2 วัดมหากันดายงค์-วัดกุโสดอร์-วิหารชเวนันดอร์-พระราชวังมัณฑะเลย์ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุนี - พุกาม - เจดียช์ เวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนูหะ - วัดกุบ
วันที่ 3
ยางกี – เจดียต์ ิโลมินโล – เจดียส์ พั พัญญู – วิหารธรรมยันจี – วิหารชเวซานดอร์
วันที่ 4 พุกาม-ทะเลสาบอินเล-วัดพองตองอู (พระบัวเข็ม)-หมูบ่ า้ นทอผ้าอินปอขอม-วัดแมวกระโดด
อินเล – ย่างกุง้ – หงสาวดี – พระพุทธรูปไจ้ปนุ่ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุมุเตา – พระ
วันที่ 5
นอนชเวตาเลียว – พระมหาเจดียช์ เวดากอง
ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-วัดพระหิน
วันที่ 6
อ่อน – โรงช้างเผือก
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วันที่หนึ่ง

กรุงเทพ - มัณฑะเลย์ - สะพานไม้ อูเป่ ง

12.00 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์
Myanmar Airways (8M) เจ้าหน้าที่รอรับพร้อมอานวยความสะดวกเรื่องเอกสารแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ เที่ยวบินที่ 8M338 สายการบินเมียนมาร์แอร์
เดินทางถึง สนามบินมัณฑะเลย์ ผ่านพิธีการศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทย 30 นาที )
เมื อ งมัณ ฑะเลย์ อดี ต ราชธานี ข องพม่ า ซึ่ ง เป็ นเพี ย งหนึ่ ง ในไม่ กี่ เ มื อ งที่ ย ัง คงใช้ ชื่ อ เดิ ม เรื่ อ ยมาไม่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลง ตั้งอยู่บนที่ ราบอันแห้งแล้งและเขตท านาปลูก ข้าวตามแนวลาน้ าเอยาวดี ตอนบน มีประชากร
มากกว่า 1 ล้านคน อากาศร้อน (ยกเว้น ช่วงฤดูหนาว ธันวา –กุมภา) ปั จจุบนั มัณฑะเลย์ ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มี
นาฎศิลป์ และคีตศิลป์ ดีที่สุดในพม่า จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสาบต่าวตะหมั ่น ระดับน้ าในทะเลสาบจะมีน้ าขึ้ น
เยอะหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั ฤดูกาล ช่วงฤดูหนาว น้ าจะแห้งกลายเป็ นแผ่นดินอัน
อุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับทาการเพาะปลูก ในช่วงนั้น ชาวบ้านจึง มีการ
ทาการเพาะปลูก หลายชนิ ด เช่น ข้าวโพด ข้าว แม้แ ต่ดอกทานตะวันก็ ดู
สวยงามในฤดู ห นาว เหนื อ ท้อ งน้ า มี ส ะพานไม้ ทอดข้า มทะเลสาบ 1.2

14.30 น.
16.05 น.
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คา่

กิโลเมตร เรียกว่า สะพานไม้อูเป่ ง สะพานไม้สกั ที่ยาวที่สุดในโลก สร้างขึ้ นหลังจากที่ยา้ ยราชธานี มาอยู่ที่อมรปุ
ระ เป็ นสะพานไม้สกั ที่นามาจากเมืองอังวะ โดยเสนาบดีของพระเจ้าโบ่ต่อพญา ชื่อว่า เสาอู จึงเรียกชื่อสะพานไม้
นี้ ตามชื่อ คือ อู่เป่ ง เสาของสะพานใช้ไม้สกั ถึง 1,208 ต้น ซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี พร้อมทั้ง ชมพระอาทิตย์ลบั ขอบ
ฟ้ าอันสวยงาม ที่สะพานไม้แห่งนี้
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

 เข้าสูพ
่ กั ที่ ณ SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันทีสอง
เช้า

มัณฑะเลย์ – มินกุน – ล่องเรือแม่น้ าอิรวดี – เจดียม์ ิงกุน – ระฆังมิงกุน – เจดียช์ ินพิวมิน –มัณฑะเลย์ –
วัดมหากันดายงค์ – วัดกุโสดอร์ – วิหารชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ เมืองมิงกุน โดยการล่องเรือไปตามแม่น้ าอิระวดี ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บา้ นอิรวดีที่มีลกั ษณะเป็ น
“กึ่งบ้านกึ่งแพ” เนื่ องจากระดับน้ าอิรวดีในแต่ละฤดูกาลจะมีความแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะฤดูน้ าหลาก ระดับ
น้ าจะขึ้ นสูงกว่าฤดูแล้วกว่า 10 เมตร ชาวพม่าจึงนิ ยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้าน้ าขึ้ นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้ นที่
ดอน ครั้นน้ าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้น้ า เพื่อความสะดวกสบายในการ
ใช้แ ม่น้ าในชี วิ ตประจ าวัน น าท่ า นชม เจดียม์ ิ งกุ น ร่องรอยแห่ง ความ
ทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้ว
สามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มณ
ั ฑะเลย์ เป็ นผลสาเร็จ จึง
ทรงฮึ ก เหิมที่ จะกระท าการใหญ่ขึ้นและยากขึ้ น ด้วยการทาสงครามแผ่
ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจานวนมากก่อสร้างเจดีย ์
มิงกุ นหรื อ เจดี ย ์จัก รพรรดิ เพื่ อประดิ ษ ฐานพระทัน ตธาตุ ที่ ไ ด้จ ากพระเจ้า กรุ งจี นโดยทรงมุ่งหวัง ให้ยิ่ ง ใหญ่
เทียบเท่ามหาเจดียใ์ นสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดียใ์ นสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็ นเจดียท์ ี่สูง
ที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ขา้ ทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจานวน 50,000 คนหลบหนี การขดขี่แรงงานไปอยู่ใน
เขตเบงกอลเป็ นดิ นแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วทาการซ่องสุ มกาลังเป็ นกองโจร ลอบโจมตี กองทัพพม่าอยู่
เนื องๆ โดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุ นหลังกลายเป็ นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่า อันเป็ นสาเหตุหนึ่ งที่
ทาให้พ ม่าเสี ย เมืองในที่ สุด อย่างไรก็ ตามงานก่อสร้างเจดี ย ์มิงกุ นดาเนิ นไปได้เพี ยง 7 ปี พระเจ้าปดุ งเสด็ จ
สวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดียอ์ นั ยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏ
เพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดัง่ ภูเขาอิฐที่มีความมัน่ คงถึง 50เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็ นเจดียท์ ี่
ใหญ่ที่ สุดและสูงที่ สุดในโลก เพราะสูงถึ ง 152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรง
กลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี จากนั้นนาท่านชม ระฆังมิงกุน
ไม่ไกลจากฐานเจดี ยม์ ิงกุ น คือ ระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดย
สาเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดียม์ ิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่ค่คู วรกัน คือเป็ น
ระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ าหนัก 87 ตัน เล่าขาน
กันว่า พระเจ้าปดุ งทรงไม่ตอ้ งการให้มีใครสร้างระฆังเลี ยนแบบ จึงรั บสัง่ ให้
ประหารชีวิตนายช่างทันทีที่สร้างเสร็จ ปั จจุบนั ถือเป็ นระฆังยักษ์ที่มีขนาดเล็ก
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เที่ยง

กว่าระฆังแห่งหนึ่ งแห่งพระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเพียงใบเดียวทว่าระฆังเครมลินแตกร้าวไปแล้ว ชาวพม่า
จึงภาคภูมิใจว่าระฆังมิงกุนเป็ นระฆังยักษ์ที่ยงั คงส่งเสียงก้องกังวาน ทั้งนี้ เคยมีการทดสอบความกว้างใหญ่ของ
ระฆังใบนี้ โดยให้เด็กตัวเล็กๆ ไปยืนรวมกันอยูใ่ ต้ระฆังได้ถึง 100 คน จากนั้นนาชม เจดียช์ ินพิวมิน (เมียะเต็ง
ดาน) ประดิษฐานอยูเ่ หนื อระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็ นเจดียท์ ี่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ ง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ.2359
โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวี
ชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รบั สมญานามว่า ทัชมา
ฮาลแห่ ง ลุ่ ม อิ ร วดี เจดี ย ์อ งค์นี้ เป็ นพุ ท ธศิ ล ป์ ที่ ส ร้า งขึ้ นด้ว ยหลัก ภู มิ
จักรวาลคือมีองค์เจดียส์ ถิตอยู่ตรงกลาง ณ ยอดเขาพระสุเมรุ อันเชื่อกัน
ว่าเป็ นศูนย์กลางและโลกและจักรวาลล้อมรอบด้วยขุนเขาและมหาสมุทร
ตามหลัก ไตรภูมิ หลัง จากนั้ น เดิ น ทางกลับ มายัง มัณ ฑะเลย์ น าท่ า น
เดินทางสู่ วัดมหากันดายงค์ (ร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1000
รูป หรือถวายสังฆทานข้าวสารแก่เจ้าอาวาสวัด)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้ เผา
จากนั้นนาชม วัดกุโทดอร์ ใจกลางวัดเป็ นเจดียืมหาล่อกะมาระเส่ง (มหาโลกมารซิน) สูง 30 เมตร ซึ่งจาลอง
แบบมาจากพระมหาเจดี ยช์ เวสิกองแห่งเมืองพุกาม เป็ นวัดที่ พ ระเจ้ามินดงสร้างขึ้ นเพื่อเป็ นอนุ สรณ์แห่งการ
สังคายนาพระไตรปิ ฎกครั้งที่5 และ ถือเป็ นครั้งแรกที่มีการจารึกลงบนหินอ่อน 729 แผ่นเป็ นภาษาบาลี ทั้งหมด
จารึกพระไตรปิ ฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ และต้องใช้พระสงค์ถึง 2,400 รูปในการคัดลอก และใช้เวลานานถึง
หกเดือน กว่าจะแล้วเสร็จ พระไตยปิ ฏกที่ชาระขึ้ นในครั้งนี้ เรียกได้ว่ าเป็ น “พระไตรปิ ฎกเล่มใหญ่ที่สุดในโลก”
นาชม วิหารชเวนันดอร์ ชมอาคารไม้สกั ทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้ เคยเป็ นพระตาหนักที่
ประทับของพระเจ้ามินดง เพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้ เมื่อสิ้ นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีปอ (กษัตริยอ์ งค์
สุ ดท้ายของพม่า ) ให้ยา้ ยมาไว้ยงั ที่ ต้ังปั จจุบัน ได้รื้อมาถวายวัดภายใน
อาคารยังตกแต่ งด้วยไม้แ กะสลัก เล่าเรื่ องมหาชาดก 10 ชาติ ที่ ย ังคง
ความสมบูรณ์มากที่ สุด จากนั้ นชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวัง
หลวงของพระเจ้ามิงดง สร้างขึ้ นตามผังภูมิจกั รวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ
โดยสมมุ ติ ใ ห้เ ป็ นศูน ย์ก ลางของโลก (เขาพระสุ เ มรุ ) แผนผัง เป็ นรู ป
สี่ เหลี่ ย มจัตุรัส มีก าแพงล้อมร้อ บทั้งสี่ ทิ ศ แต่ ละทิ ศ มีป ระตูท างเข้า 3
ประตู รวมทั้งสิ้ น 12 ประตู ที่ประตู ทาสัญลักษณ์จกั รราศีประดับเอาไว้
ใจกลางพระราชวังเป็ นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เป็ น ปยัตตั้ด (ยอดปราสาท) หุม้ ด้วยแผ่น
ทองซ้อนกัน เจ็ดชั้นสูง 78 เมตร เชื่อกันว่า ความเป็ นไปในจักรวาลจะลอดผ่าน ยอดปราสาท ตรงลงมาสู่พระ
แท่นราชบัลลังก์ ช่วยให้กษัตริยต์ ดั สินพระทัยในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แต่ปัจจุบนั ทางการพม่าได้จาลองขึ้ น
ใหม่อีก ครั้งบนฐานเดิ มในโลก จากนั้ นนาท่ านชมทั ศนี ย ภาพของเมือ ง
หลวงเก่ าของพม่าที่ ภูเขามัณ ฑะเลย์ฮิลล์ มัณ ฑะเลย์ฮิลล์ ให้ท่ านได้

****ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่ านัน้ ****
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สักการะสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่ อยู่บนภูเขามัณฑะเลย์ และชมวิวทิ วทัศน์ของเมืองมัณฑะเลย์ในมุมสูง พร้อมทั้งชมพระ
อาทิตย์ตกดินยามเย็นที่งดงาม
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

 นาท่านสู่ที่พกั ณ โรงแรม SHWE PHYU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันทีสาม
04.00 น.

เช้า
……… น.
………. น.

เที่ยง
บ่าย

มัณฑะเลย์ - พระมหามัยมุนี - พุกาม - เจดียช์ เวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนูหะ - วัดกุบยางกี – เจดีย ์
ติโลมินโล – เจดียส์ พั พัญญู – วิหารธรรมยันจี – วิหารชเวซานดอร์
นาท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สงู สุด 1 ใน 5 แห่ง
ของพม่า ประเพณีลา้ งพระพักตร์ถวาย โดยทุกเช้า เวลาประมาณตี 4 พระมหา
เถระและสัปบุรุษก็จะมากระทาพิธีลา้ งพระพักตร์ดว้ ยน้ าอบน้ าหอมผสมแป้งทา
นาคาอย่างดีพร้อมกับใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์เสมือนหนึ่ งแปรงพระทนต์
ถวายพระพุทธเจ้า ก่อนใช้ผา้ จากศรัทธาสาธุชนถวายมาเช็ดจนแห้งสนิ ท พร้อม
ใช้พดั ทองโบกถวายเป็ นอันดีเสมือนหนึ่ งได้อุปัฏฐากองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าที่ยงั ทรงพระชนมชีพอยูจ่ ริงๆ จากนั้นเดินทางกลับไปยังโรงแรม
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 เดินทางมุง่ หน้าสู่เมือง พุกาม (ภายในประเทศ) เที่ยวบินที่ ……….
ถึง สนามบินเมืองพุกาม อาณาจักรพุกามได้ชื่อว่าเป็ นทุ่งทะเลย์เจดีย ์ (เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย)์ เป็ นเมือง
เก่าแก่ต้งั แต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็ นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยว
ทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ งของประเทศพม่า โดยเฉพาะความ
ยิ่งใหญ่ของเจดียจ์ านวนมากกว่า 5,000 องค์ จนได้รบั สมญาว่าเป็ นเมืองแห่งเจดียส์ ี่
พันองค์ ซึ่งเป็ นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้
เป็ นอย่างดีคนทัว่ ไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ ว่าเป็ นอู่อาริยธรรมของประเทศ
เจดียช์ เวสิกอง ซึ่งเป็ นสถูปของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณะเป็ นสีทอง ขนาดใหญ่ ที่เชื่อ
ว่าภายในพระทันตธาตุ ของพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นนาท่านชม วัดอนันดา ซึ่งวิหาร
แห่งนี้ นับได้วา่ เป็ นวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพุกาม มีรูปร่างเป็ นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี
มุขยื่นออกไปทั้ง 4 ด้าน ซึ่งต่อมาเจดียแ์ ห่งนี้ เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุกาม จากนั้นพา
ท่านชม วัดมนุ หะ ที่สร้างโดยพระเจ้ามนูกษัตริยแ์ ห่งมอญ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านเที่ยว วัดกุบยางกี สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้าจันสิทธะ สิ่งที่โดดเด่นคือภาพจิตกรรมฝาผนังที่
งดงามที่สุดในพุกามที่ยงั คงเหลืออยู่ จากนั้น พาท่านชม เจดียต์ โิ ลมินโล ที่สนั นิ ษฐานว่าน่ าจะเพี้ ยนมาจากคาว่า
“ ติโลกมงคล ” จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ชเวกุจี แปลว่าถ้าทองที่ยิ่งใหญ่งดงามด้วยสถาปั ตยกรรมที่อยู่ในช่ วงต่อ
ของศิลปะพุกามยุคแรกและยุคหลัง จากนั้ นนาท่าน นมัสการ เจดียส์ พ
ั พัญญู
ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในเมืองพุกามมีความสูงถึง 6 เมตร ชม วิหารธรรมยันจี

****ภาพประกอบใช้ เพื่อการโฆษณาเท่ านัน้ ****
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คา่

ที่ต้ังโดดเด่นยิ่งใหญ่ตระหง่านดังตานานที่โหดร้ายต้องตามไปฟั ง หลังจากนั้นนาท่านแวะชมสิ่งของขึ้ นชื่อของ
พุกามก็คือ เครื่องเขิน ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า เช่น ถ้วยน้ า จานรอง โถใส่ของตั้งแต่ขนาดเล็กถึง
ใหญ่ หลังจากนั้นเดินทางไปชม พระอาทิตย์ยามอัสดงที่สวยงามที่สุดบน วิหารชเวซานดอร์ จากจุดนี้ จะมองเห็น
ทัศนี ยภาพของท้องทุ่งเจดียน์ ับพันๆ องค์ แห่งเมืองพุกาม สุดลูกหูลกู ตา ตื่นตาประทับใจกับแสงสะท้อนยามเย็น
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) พร้อมชมโชว์หุ่นกระบอกเชิด ศิลปะชั้นสูงแห่งพุกาม

 นาท่านสู่ที่พกั ณ โรงแรม RAZAGO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สี่

พุกาม – ทะเลสาบอินเล – วัดพองตองอู (พระบัวเข็ม) – หมู่บา้ นทอผ้าอินปอขอม – วัดแมวกระโดด

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

........... น.
........... น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน (ภายในประเทศ) เที่ยวบินที่ ……….
เดินทางถึง สนามบินเฮโฮ จากนั้ นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองหลวงเก่ารัฐฉาน (SHAN STATE) โดยรถปรับอากาศ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1ชัว่ โมงครึ่ง ระหว่างทางแวะชม วัดชเวยันเป (Shwe Yan Phe) เป็ นวัดเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่
ซึ่งภาษาพม่าแปลว่าสมปรารถนามีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี จากนั้นนาท่านสู่ ท่าเรือ เพื่อลงเรือชมความงามของ ทะเลสาบ
อินเล (INLE LAKE) ชมวิถีชีวติ ของชาวอินตา (ลูกแห่งทะเลสาบอินเล) ที่อาศัย
อยู่รอบๆ ทะเลสาบ และทะเลสาบอิ นเล มี พื้นที่ 158 ตร.กม. อยู่สูง กว่า
ระดับน้ าทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนื อจรดใต้ประมาณ 32 กม.กว้าง 5
กม. เกิดจากลาธารหลายสายที่ ไหลมาจากเทือกเขาที่ท อดขนานไปทั้งทางทิ ศ
ตะวัน ตกและตะวัน ออก มี น้ าไหลจากทะเลสาบ ไปลงแม่ น้ าสาละวิ น รอบ
ทะเลสาบมีชุมชนชาวอินตาอยูม่ ากกว่า 200 แห่ง ท่านจะได้ผ่านชมตลาดเช้า
ของชาวอิ นตา, หมู่บา้ นชาวประมง, หมู่บา้ นผลิตเครื่องเงิ น , เครื่องทอง,
โรงงานตีมีด แบบโบราณโดยวิธีเผาไฟถ่าย และท่านจะได้สมั ผัสกับวิธีการหาปลาแบบ ชาวอินตาโดยใช้เท้าพายเรือขา
เดียว
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พร้อมสัมผัสกับวิวทิวทัศน์ริมทะเลสาบอินเล
จากนั้นนาท่าน นมัสการพระบัวเข็ม ณ วัดพองตองอู พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จนั ทน์ เดิมมีขนาดเพียง 5 ซ.ม.
แต่ดว้ ยศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิ กชนได้มา ปิ ดทองจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิ มถึ ง
6 เท่า สร้างในศตวรรษที่ 12 อดีต พระพุทธรูป 5 องค์นี้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้านจะ
อัญเชิญขึ้ นเรือแห่ไปตาม หมู่บา้ นต่างๆ รอบๆ ทะเลสาบ (จะจัดขึ้ นหลังออกพรรษา
15 วัน) จากนั้นนาท่านชม หมู่บา้ นทอผ้าอินปอขอม ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นที่นาเส้นใยบัว
มาทอเป็ นเสื้ อผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ นาท่านชม วัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี
พร้อมนาท่านชมนพมาสพระ ไม้สักทอง การแกะลายสลักอ้อนช้อย สวยงามมากๆ
เป็ นส านั ก สงฆ์ที่ รวบรวมพระพุ ท ธรูปส าคัญ ๆ ไว้ เป็ นจ านวนมากเป็ นวัด ที่ ไ ด้รับ การประกาศใ ห้เป็ นโบราณสถาน
ประกอบด้วยเสาไม้สกั ถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ 1205 สมัยพระเจ้ามินดง

เที่ยง

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารโรงแรม

 เข้าสู่พกั ที่ ณ HUPIN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
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เช้า

อินเล – ย่างกุง้ – หงสาวดี – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุมุเตา – พระนอน
ชเวตาเลียว – พระมหาเจดียช์ เวดากอง
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

...........น.
...........น.

นาท่านเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบิน (ภายในประเทศ) เที่ยวบินที่ ……….
ถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ อดีตเมืองหลวงของประเทศพม่า

เที่ยง

นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago)ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญ
โบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม.) นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่
ทั้ง 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่นอ้ งที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้าง
พระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และได้สาบานไว้ว่าจะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรัก
กับชายหนุ่ มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และ
มีก ารบูรณะขึ้ นมาใหม่จึ งท าให้พ ระพุ ท ธรูป องค์นี้จะมีลัก ษณะแตกต่ างจากองค์อื่ นๆ จากนั้ นนาท่ านเข้าชม
พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทย คือ บริเวณที่เคยเป็ นพระราชวังของพระ
เจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 แต่ได้ถูกทาลายด้วยฝี มือ
ของพวกยะไข่กบั ตองอูในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ในปี พ.ศ. 2142
จากซากปรั ก หั ก พั ง ที่ ย ัง หลงเหลื อ อยู่ ท าให้สั น นิ ษฐานได้ว่ า
โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นที่ ประทับของ พระเจ้าบุ เรงนอง ท่ านผู ้ที่
ได้รบั คาสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระ
นางสุ พรรณกัลยา และ สมเด็ จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตก
เป็ นเชลยศึ ก เมื่อต้องเสียกรุ งศรีอยุ ธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้ นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! กุง้ เผา
นาท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (ShweMordore) ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหง
สาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุ ท ธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูช าสถานสิ่ งศัก ดิ์ สิท ธิ์ ส าคัญ
สูงสุดของชาวพม่า นาท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่ งชาวมอญและชาว
พม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และ
สามารถนาธูปไปค้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่ง
เปรียบเหมือนดัง่ ค้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดี ยอ์ งค์นี้เป็ นศิ ลปะที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระ
เจดียส์ งู 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตก
ลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตก
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กระจายออกไป เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้
เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ น
เจดียท์ ี่สงู ที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้
บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั จากนั้นนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้ มหวาน) กราบ
นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถื อ
ของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่ งดงามที่ สุดของพม่า อี กทั้งท่ านสามารถที่ จ ะเลือกหา เครื่องไม้
แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึก
ต่างๆ ในราคาถูก จากนั้นนาท่านเดินทางกลับย่างกุง้ นาท่าน
นมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง(Shwedagon Pagoda)
เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิ มของเมืองย่าง
กุง้ ) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดียท์ องคาคู่ บา้ นคู่เมืองประเทศพม่า
อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
พม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อ
กว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดี ยช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่
เป็ นน้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้า ค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึง
ทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้
จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับ
กระจกทั้งหลัง ภายในประดิ ษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาว
พม่าถื อการกราบไหว้บูชาเจดี ยช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่ งบุญกุ ศลอันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้นทุ กข์โศก
โรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์ จากนั้นให้
ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง,
สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่สาคัญของเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อน
ออกรบ ท่ า นสามารถน าดอกไม้ธูป เที ย น ไปไหว้ เพื่ อขอพรจากองค์เ จดี ย ์ช เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อ
เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์
หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)
วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

คา่

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้น

เสาร์
พญานาค

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!!! สลัดกุง้ มังกร+เป็ ดปั กกิ่ง

 เข้าสู่พกั ที่ ณ UPTOWN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่หก
เช้า

ย่างกุง้ – เจดียโ์ บตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก๊อต – วัดพระหิน
อ่อน – โรงช้างเผือก
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เที่ยง

16.30 น.
18.15 น.

นาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นามา
เมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุ
พระเกศาธาตุ แ ละพระบรมธาตุ อีก 2องค์ และพบพระพุ ท ธรูปทอง เงิ น
สาริด 700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดีย
ทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้ องสีสนั งดงาม
และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิ หลายจุดในองค์พระเจดีย ์ จากนั้นนาท่านขอพร
พระเทพทันใจ (นั ตโบโบยี ) เทพเจ้าศักดิ์ สิท ธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจเพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้
เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอา
ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับ
นิ้ วชี้ ของนั ตโบโบยี แค่ นี้ ท่ า นก็ จ ะสมตามความปราถนาที่ ตั้ ง ใจไว้ น าท่ า นข้ า มฝั ่ ง ถนน สั ก การะ
เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั
มานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม
ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรูปนอนที่ มีความยาว 55 ฟุ ต สูง 16 ฟุ ต ซึ่ งเป็ นพระที่ มีตาสวยงามที่ สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่
งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!!! ชาบูชิ
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ น
โดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาหน่ าย
ในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่ มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจาก
ไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณี ที่มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ :ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ด
ทุกวันจันทร์) นาท่านนมัสการ พระหินอ่อน ที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า
จากนั้นชม ช้างเผือก เชือกงามที่สุดในพม่าโดยช้างทั้ง 3 ตัวนี้ มีลกั ษณะ
เด่น คือ มีลักษณะผิ วพรรณเหลืองทองอร่าม แม้กระทัง่ นั ยตาของช้างยัง
เป็ นสีทอง ถือว่าเป็ นช้างที่หาชมได้ยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพม่าเองตามเข้า
มาชมและสักการะช้างเผือกเหล่านี้
เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331 สายการบิน เมียร์มาร์ แอร์เวย์
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
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อัตราค่าบริการ
เดือน

มิถนุ ายน 60

กรกฎาคม 60

สิงหาคม 60

กันยายน 60

วันเดินทาง

17-22 มิ.ย.
21-26 มิ.ย.
24-29 มิ.ย.
28 มิ.ย.–03 ก.ค.
01-06 ก.ค.
05-10 ก.ค.
08-13 ก.ค.
12-17 ก.ค.
15-20 ก.ค.
19-24 ก.ค.
22-27 ก.ค.
26-31 ก.ค.
29 ก.ค.-03 ส.ค.
02-07 ส.ค.
05-10 ส.ค.
09-14 ส.ค.
12-17 ส.ค.
16-21 ส.ค.
19-24 ส.ค.
23-28 ส.ค
26-31 ส.ค.
02-07 ก.ย.
06-11 ก.ย.
09-14 ก.ย.
13-18 ก.ย.
16-21 ก.ย.
20-25 ก.ย.
23-28 ก.ย.

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

34,900 บาท

33,900 บาท

7,900 บาท

34,900 บาท

33,900 บาท

7,900 บาท

34,900 บาท

33,900 บาท

7,900 บาท

34,900 บาท

33,900 บาท

7,900 บาท
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27 ก.ย.-02 ต.ค.

อัตรานี้ รวม










ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ / ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Myanmar Airways (8M)
ค่าตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ จากเมือง มัณฑะเลย์-พุกาม-อินเลย์-ย่างกุง้
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว รวมทั้งสิ้ น 5 คืน
ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ

 ประกันภัยในการเดิ นทาง ในกรณี ที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบัติเหตุ จะคุ ม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผเู้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี
คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ น
พิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ ไม่รวม









ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 3 USD/วัน, พนักงานขับรถ 2 USD/วัน, พนั กงานโรงแรม, ร้านอาหาร, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 3 USD/
วัน มากหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั ความพอใจของลูกค้า
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์
 กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 10,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจอง และที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้วเท่านั้น
 ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 30 วันก่อนการเดินทาง

กรณียกเลิก
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 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่า
วีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้ง
ได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ท้ังหมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่ ับการพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และใน
ทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์นี้ เมื่ อเกิ ดเหตุ จาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของ
คณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้ง
เข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและ
ออกจากประเทศ

ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง 10-15 ท่าน
ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้ คอยรับ ที่
สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของ
สงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้
ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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