โปรแกรมทัวร์ พิเศษ
 สักการะพระธาตุอินทร์ แขวน
 สิงศักดิสิทธิคู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง
 พระเจดียช์ เวมอดอว์
 มหาเจดียช์ เวสิกอง
 UNSEEN ร่ วมพิธลี ้ างพระพักตร์ พระมหามุ นี
 นังรถม้ าชมเมืองพุกาม
 ช้ อปปิ งสินค้ าพืนเมืองตลาดสก๊ อต
 บริ การอาหารบนเครื องทังไป และกลับ
แอร์ เอเชีย เครืองใหม่ ทกุ ลํา

พม่า..เทียวอิมบุญ
เสริมบารมีครบสูตร
นมัสการครบ 5 สิงศักดิสิทธิ
อร่อยเด็ด กับ เป็ ดปักกิง
สลัดกุ้งมังกร กุง้ แม่นาย่
ํ าง
การันตีคุณภาพ

เมนูพเิ ศษ
 เป็ ดปั กกิง
 สลัดกุ้งมังกร
 กุ้งแม่นําเผา
 อาหารพืนเมืองพม่า
 บุฟเฟ่ ต์นานาชนิด ณ ภัตตาคารการะเวก
พร้ อมชมโชว์ระบําพืนเมือง
โชว์หนุ่ กระบอก เมืองพุกาม
 นําดืมทุกวัน วันละ 1 ขวด

38,900.-

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
05.00 น.
07.15 น.
08.00 น.

เทียง
บ่าย

กรุ งเทพฯ–ย่างกุง้ –หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดียช์ เวมอดอว์-พระราชวังบุเรง
นอง-พระธาตุอินแขวน(ไม่รวมเสลียงขึนพระธาตุอินทร์แขวน)
(B/L/D)
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน 2 โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย
(บริการอาหารบนเครืองฟรี)
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยสายการบิน AIR ASIA เทียวบินที FD2751
โดยใช้เวลาบิน ประมาณ 1 ชัวโมง (เวลาท้องถินที เมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึงชัวโมง)
เดินทางถึง สนามบินเมงกาลาดง กรุ งย่างกุ ง้ หลังผ่านพิธี การตรวจคนเข้าเมือง นํ าท่ านเดิ นทางสู่
ย่างกุง้ ให้ท่านผ่านชมทัศนี ยภาพและเก็บภาพความประทับใจ นําท่านเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองหง
สาวดี หรือคนมอญเรียกว่า เมืองพะโค (Bago) ซึงในอดีตเป็ นเมืองหลวงทีเก่าแก่ทีสุดของเมืองมอญ
โบราณที ยิ งใหญ่ และ อายุ ม ากกว่า 400 ปี อยู่ห่ า งจากเมื องย่ างกุ ้ง (ระยะทางประมาณ 80
กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม. ถึงเมืองหงสาวดี
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุง้ แม่นาเผาตั
ํ
วใหญ่ท่านละ 1 ตัว **
จากนั นนํ าชม เจดี ยไ์ จ๊ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุ ทธรูปปางประทับนั ง
โดยรอบทัง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผิน พระ
พัก ตร์ไปทางทิ ศ เหนื อ) กับพระพุ ทธเจ้า ในอดี ต สามพระองค์คือ พระพุ ทธเจ้า มหากัสสปะ (ทิ ศ
ตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึนโดยสตรีสีพีน้องทีมีพุทธศรัทธาสูงส่ งและต่างให้สัตย์ส าบานว่าจะรักษา
พรหมจรรย์ไว้ชวชี
ั วิต ต่ อมา 1 ใน 4 สาวหนี ไปแต่ งงาน รําลือกันว่าทําให้พระพุทธรูปองค์นันเกิดรอย
ร้าวขึน ทันที นมัส การ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew Thalyang Buddha) กราบนมัสการ
พระพุทธรูปนอนที ทีมีพุทธลักษณะทีสวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึงเป็ นทีเคารพนั บ
ถือของชาวพม่าทัวประเทศและเป็ นพระนอนที งดงามที สุ ดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สู ง 16
เมตร ถึ งแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุ ทธไสยาสน์เจ้าทัตจีทีย่างกุง้ แต่ ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือม
พระบาท ซึงจะเป็ นลักษณะที ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย นําท่ านเข้าชมพระธาตุ ทีตังอยู่ใจกลาง
เมืองหงสาวดี เป็ นเจดี ยเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหา บูช าสถานสิ งศักดิ สิ ทธิของพม่า
เจดียช์ เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา (Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
นําท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึงชาวมอญและชาวพม่าเชื อกันว่าเป็ นจุดทีศักดิสิ ทธิ มาก ซึงเจดีย น์ ี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดี ยอ์ งค์นีเป็ นศิลปะทีผสมผสานระหว่างศิ ลปะ
พม่าและศิ ลปะของมอญได้อย่างกลมกลื น พระเจดี ย์สูง 377 ฟุต สู ง กว่า พระเจดี ยช์ เวดากอง 51
ฟุต มี จุด อธิ ษฐานที ศัก ดิสิ ทธิอยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที ตกลงมาเมือปี พ.ศ. 2473 ด้วยนํ าหนั ก ที
มหาศาล ตกลงมายังพืนล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นทีรําลือ
ถึงความศักดิ -สิทธ์โดยแท้ และสถานทีแห่งนี ยงั เป็ นสถานที ทีพระเจ้าหงสาลิ นดํา ใช้เป็ นที เจาะพระ
กรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโ บราณเพื อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึนครองราชย์ ท่านจะได้
นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ สิทธิ และสามารถนําธูปไปคํากับยอดของเจดียอ์ งค์ทีหักลงมา
เพือเป็ นสิริมงคล ซึงเปรียบเหมือนดังคําจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิงขึนไป
จากนันนําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึง (Kanbawza Thardi Palace) ซึงเพิ งเริ มขุด
ค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์เมือปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทียังหลงเหลืออยู่ ทําให้สันนิ ษฐานได้ว่า
โบราณสถานแห่งนี เป็ นที ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ีได้รบั คําสรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ
และเป็ นทีประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครังต้องตกเป็ นเชลย
ศึก เมือต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี ได้เหลื อเพี ย งแต่ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจําลองพระราชวังและตําหนักต่างๆ ขึนมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร

คํา

นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็ กทีข้ามผ่านชม
แม่นาสะโตง
ํ
สถานที สําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึงในอดีตขณะที 2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวม
คนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึงนําทัพ โดย สุรกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุ ปราชา
เป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้าของพม่าตามมาทันทีริมฝั งแม่นําสะโตง ในขณะ ที
ฝ่ ายไทยได้ขา้ มแม่นําไปแล้ว พระองค์ได้คอยป้องกันมิให้ขา้ ศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที ริ ม
ฝั งแม่นําสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุ ดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทัพหน้า
พม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื นทีใช้ยงิ
สุรกรรมาตายบนคอช้างนี ได้นามปรากฏต่ อมาว่า "พระแสงปื นต้นข้ามแม่นําสะโตง"นั บเป็ นพระแสง
อัษฎาวุธ อันเป็ นเครืองราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึ งทุ ก วันนี จากนั นนํ าท่ านเดิน ทางสู่ พระธาตุ
อินทร์แขวน ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิมปุ่ นแค้มป์ เพื อทําการเปลี ยนเป็ นรถ
ท้องถิ น เป็ นรถบรรทุก หกล้อ (เป็ นรถประจําเส้น ทางชนิ ดเดี ย วที เราจะสามารถขึน พระธาตุ อินทร์
แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสักพัก ก็ถึงจุดหยุดรถ เปลียนนังเสลียง เพือเดินทางสู่ยอดเขา
 พักที MOUNTAIN TOP HOTEL หรือ KYAITHOO HOTEL เพือเก็บสัมภาระ
หลังจากนั น นํ าชม เจดี ยไ์ จ้ทีโย หรื อ พระธาตุอิน ทร์แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)
แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับนําทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5
เมตร ตังอยู่บนก้อนหินกลมๆ ทีตังอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ นเหม่ แต่ ชาวพม่ามักยื นกรานว่าไม่มีทาง
ตก เพราะพระเกศาธาตุ ศักดิสิ ท ธิที บรรจุอยู่ภ ายในพระเจดี ย อ์ งค์ย่อมทําให้หิน ก้อนนี ท รงตัวอยู่ได้
อย่างสมดุลเรือยไป ตามคติ การบูชาพระธาตุประจําปี เกิดของชาวล้านนา พระธาตุอินทร์แขวนนี ให้ถือ
เป็ น พระธาตุ ปีเกิ ดของปี จอ แทนพระเกตุ แก้วจุฬ ามณีบนสรวงสวรรค์ ท่านสามารถเตรี ย มแผ่ น
ทองคําไปเพือปิ ดทององค์พ ระธาตุ อิ น ทร์แขวน (เข้าไปปิ ดทองได้เ ฉพาะสุ ภาพบุ รุ ษ ส่ว น
สุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้)
 บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารในโรงแรม จากนันท่านสามารถขึนไปนมัสการหรือนัง
สมาธิทีพระเจดียไ์ ด้ตลอดทังคืน แต่ ประตูเหล็กทีเปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 22.00 น.
(โรงแรมทีพัก อยูห่ ่างจากองค์พระธาตุอินทร์แขวนเพียง 500 เมตร เท่านัน) ควรเตรียมเสือกัน
หนาว หรือกันลมหรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนังเนื องจากบริเวณพืนทีนันมีค วามเย็นมาก

วันทีสอง

พระธาตุอินทร์แขวน–หงสาวดี-วัดพระเขียวแก้ว-วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือกเจดียโ์ บตาทาวน์–
เทพทันใจ–เจดียช์ เวดากอง
(B/L/D)

05.00 น.

อรุณสวัสดิยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูท้ ีต้องการใส่บาตรพระธาตุ อินแขวน กิจกรรมนี ไม่ได้
บังคับนะคะ สําหรับอาหารทีจะใส่บาตรสามารถซือได้โดยจะมีรา้ นค้าจําหน่ าย ราคาอาหารประมาณ
3,000 จ๊าต ดอกไม้ธูปเทียน ประมาณ 300–500 จ๊าต ทําบุญตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านอําลาที พัก ออกเดิ นทางกลับ เปลียนนังเสลียง ถึงคิม ปุนแค้มป์ เปลี ยนเป็ นรถโค้ชปรับ
อากาศ พร้อมนําท่านเดิ นทางสู่กรุงหงสาวดี สัมผัสวิถีชีวติ ชาวเมืองหงสาวดี อีกครังหนึ ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนู พเิ ศษ กุง้ แม่นาเผาตั
ํ
วใหญ่ท่านละ 1 ตัว **
สัก การะ วัด พระเขี ย วแก้ว ซึ งสร้า งขึ นเพื อเป็ นที ประดิ ษ ฐานพระเขีย วแก้วเมือครังอัญเชิ ญ จาก
ประเทศจี น เป็ นองค์เดี ย วกับ ที อัญเชิ ญมาที พุ ท ธมณฑล นํ า ท่ า นชม วั ด พระหิ นอ่ อ น (Marble

06.30 น.
07.30 น.
เทียง

เย็น

19.00 น.
วันทีสาม
05.00 น.
06.00 น.
07.00 น.
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Buddha) ซึงเป็ นวัดทีมีพระพุทธรู ปหยกขาว (White jade Buddha) สร้างจากหินหยกก้อนใหญ่
นํามาจากเมืองมัณฑะเลย์มีพระประวัติและมี รอยพระพุ ท ธบาทจําลอง นํ าท่ านชมความน่ ารัก แสนรู ้
ของ ช้างเผือก ทีมีลักษณะทัง 9 ประการตรงตามตําราโบราณ ซึงหาชมได้ยากในปั จจุบนั
นํ า ท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู่ ย่ า งกุ ง้ นํ า ท่ า นกราบสัก การะขอพร พระเจดี ย ์โบตาทาวน์ (Botataung
Pagoda) สถานที รับพระเกศาธาตุ ก่อนประดิ ษฐานที พระมหาเจดี ยช์ เวดากอง ออกแบบให้ใต้ฐาน
พระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่งให้คนสามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิ ญพระธาตุ ประดิ ษฐานไว้ใน
ผอบทองคํา และของมี ค่าต่ าง ๆ ที พุ ทธศาสนิ ก ชนนํ ามาถวายมากมาย สัก การะ “ โบโบยี ” เทพ
ทันใจ และ เทพกระซิ บ นํ าท่ านชม เจดี ยก์ าบาเอ (World Peace Pagoda) สร้างครังเมือปี พ.ศ.
2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพือใช้เป็ นสถานทีชําระพระไตรปิ ฎกครัง
ที 6 ในช่ วงระหว่างปี พ.ศ. 2497 – พ.ศ. 2499 และเพื อให้บังเกิด สันติ สุขแก่โลก ล่ าสุ ดใช้เป็ น
สถานที ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ทีผ่านมา ทีสําคัญเป็ นทีประดิ ษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทังพระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลานะ นอกจากนันยังมีพระมหา
มุนีจาํ ลอง (สิงศักดิ สิทธิ 1 ใน 5 ของพม่า องค์จริงอยูท่ ีมัณฑะเลย์)
นํ า ท่ า นชมและนมัส การ พระมหาเจดี ย ช์ เวดากอง (Shwedagon
Pagoda) พระเจดียท์ องคําคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้า
ร้อยกว่าปี เพือเสริมบารมีในสถานที ที เปรียบเสมือนได้กบั จิตวิญญาณ
ของชาวย่ างกุง้ และ ชาวพม่า สถานที แห่งนี มี ลานอธิ ฐ าน จุด ที บุ เรง
นองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดียม์ ีประดิษฐกรรมทีสวยงามอย่างน่ าอัศจรรย์ พระเจดียน์ ี ได้รบั
การบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดี ยห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่นทองคําทังหมดนํ าหนั กยีสิ บ
สามตันภายในประดิ ษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุท ธเจ้าจํานวนแปดเส้นและเครืองอัฐะบริ ขาร
ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทังสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆ จํานวน
มาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดี ยจ์ ะได้ช มความงามของวิหารสี ทิ ศ ซึงทํา
เป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็ นชั นๆงานศิ ลปะและสถาปั ตยกรรมทุ กชิ น ที
รวมกันขึนเป็ นส่วนหนึ งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตาํ นานและภูมิหลังความเป็ นมาทังสิน ชมระฆังใบใหญ่ที
อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นําย่างกุ ง้ เสี ยก่ อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ขึนภายหลังชาว
พม่า ช่วยกันกูข้ ึนมาแขวนไว้ทีเดิ มได้ จึงถื อเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความสามัคคี ซึงชาวพม่าถื อว่าเป็ น
ระฆังศักดิสิทธิ ให้ตีระฆัง 3 ครังแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้ดังต้องการ
 บริการอาหารคําแบบบุฟเฟ่ ตน์ านาชนิ ด ณ ภัตตาคารการเวก ให้ท่ านได้ลิ มรสอาหารพื นเมื อง
แบบพม่ า พร้ อ มช มการแสดงนาฏศิ ล ป์ ของพม่ า อั น งดงามอ่ อ นช้ อ ย ณ ภั ต ตาคาร
 พักที YANGGON HOTEL//CENTRAL HOTEL //ASIA PLAZAHOTEL เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ย่างกุง้ -พุกาม-วัดเจดียช์ เวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล
วัดสัญพั ู ู-วิหารธรรมยันจี-เจดียช์ เวชานดอร์
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้า แบบกล่ องจากทางโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมงกาลาดง อาคารผูโ้ ดยสารภายในประเทศ
ออกเดินทางไปสนามบินยองลู สู่เมืองประวัติศาสตร์พุกาม โดยสาย
การบิน Air Mandalay เทียวบินที 6T401
เดิ น ทางถึ ง เมื อ งพุ ก าม (Bagan) นํ า ท่ า นชม พระเจดี ย ์ช เวสิ ก อง
(Shwezigon Pagoda) ซึงเป็ นสถูปดังเดิมของพม่าโดยแท้ มีลกั ษณะเป็ นสี
ทองขนาดใหญ่ สร้างขึนหลังพระเจ้าอโนรธาขึนครองราชย์ เพือใช้บรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ จากพระสรีระหลายส่วน มีลักษณะเป็ นสีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็ นทังที ประชุ มสวด

มนต์ และศูนย์กลางของพระพุ ทธศาสนานิ ก ายเถรวาทในพุ กาม ชม วัดอนันดา (Ananda Temple)
ตังอยู่ทางทิศตะวันออกของกําแพงเมือง เป็ นวัดสี ขาว มองเห็นได้ชัดเจน สร้างเสร็จเมือปี 1091 ซึง
วิหารแห่งนี นับได้ว่าเป็ นวิห ารที มีขนาดใหญ่ ทีสุ ดในพุ ก าม มีรูปร่างเป็ นสี เหลี ยมจัตุรัส มี มุขเด็ จยื น
ออกไปทัง 4 ด้าน ซึงต่ อมาเจดี ยแ์ ห่งนี เป็ นต้นแบบของสถาปั ตยกรรมพม่าในยุคต้นของพุ กาม และ
สิงทีน่ าทึงของวิหารแห่งนี ก็คือ ทีช่ องหลังคาเจาะเป็ นช่ องเล็กๆ ให้แสงสว่างส่องลงมาต้ององค์พระ ให้
มีแสงสว่างอย่างน่ าอัศจรรย์ จากนั นพาท่ านชม วัดมนุ หา (Manuha Temple) ตังอยู่ทางตอนใต้ของ
หมู่บา้ นมยินกะบา สร้างเมื อปี 1059 โดยพระเจ้ามนู หะกษัตริ ยแ์ ห่งมอญ เพื อสังสมบุญไว้ส ําหรับ
ชาติหน้า จึงได้นําอัญมณีบางส่วนไปขายมาสร้างวัดนี โครงสร้างวิหารค่อนข้างแคบ มีพระนอนหนึ ง
องค์ กับ พระพุ ทธรูปอีกสามองค์นังเบียดเสียดอยู่ภายใน สะท้อนถึงความคับแค้นพระทัยของกษัตริย ์
เชลยพระองค์นีเป็ นอย่างดี
เทียง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านแวะชมสิงของขึนชื อของพุก ามก็คือ เครื องเขิ น (Lacquer Ware) ซึงยอมรับกัน ว่ามีชือเสี ยง
ทีสุดในพม่า เช่น ถ้วยนํา จานรอง โถใส่ของตังแต่ขนาดเล็กถึงใหญ่ หีบใส่ ของต่ างๆ สิ งที กําลังเป็ นที
นิ ยมก็คือ โถใส่ของทําจากขนหางม้าสานกับโครงไม้ไผ่ มีขนาดเบาบางและบีบให้ยุบ แล้วกับไปคืนรูป
ได้ดงั เดิ ม จากนั นพาท่านเที ยว วัดกุบยางกี (Gubyaukkyi Tempel) สร้างโดยพระโอรสของพระเจ้า
จันสิทธะ สิ งทีโดดเด่นคือ ภาพจิตกรรมฝาผนังทีงดงามทีสุดในพุกาม ทียังคงเหลืออยู่ จากนันเข้าชม
วัดติโลมินโล (Htilominlo Temple) สร้างขึนเมือปี 1211 โดยพระบัญชาของพระเจ้านั นต่ าว-มยา
เป็ นพระโอรสในพระเจ้านรปติสิทธู ซึงเกิดกับนางห้ามผูห้ นึ ง และได้เสียงทางเลือกให้เป็ นราชทายาท
เป็ นวัดสูง 46 เมตร ยาว 43 เมตร เท่ ากันทัง 4ด้านมีพระพุทธรูปประดิ ษฐ์ฐานอยู่ทงั 4 ทิศ ทังสอง
ชัน มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเก่าแก่กบั ลวดลายปูนปั น อันประณีตสวยงาม สร้างโดยพระติ โลมินโล
เมือปี พ.ศ.1761 ซึงได้รบั การยกย่องว่ามีความสวยงามมากทังภายในและภายนอก
นมั ส การ เจดี ย ์ส ั พ พั ญ ู ซึ งเป็ นเจดี ย ์ ที สู ง ที สุ ดในเมื อ งพุ ก าม ชมวิ ห าร ธรรมยั น จี
(Dhammayangyt) สร้างโดยพระเจ้านะระตู่ และพระองค์ก็เชื อว่า เป็ นวัดที ใหญ่ ทีสุ ด ในเมืองพุ ก าม
สร้างขึนเพือล้างบาป ด้วยทรงปริวิตกว่าผลกรรมจากการกระทําปิ ตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติ
ภพหน้า ตังโดดเด่นยิงใหญ่ตระหง่านดังตํานานทีโหดร้ายได้เล่าต่อกันมา จากนันนําท่านเดินทางชม
และเก็บภาพพระอาทิ ตย์ล ับขอบฟ้ า ณ เจดียช์ เวซานดอว์ (Shwesandaw Pagoda) ท่ านสามารถ
มองเห็นทุ่งทะเจดียใ์ นมุม 360 องศา ได้จากเจดี ยแ์ ห่งนี
คํา
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก
ท่านจะได้ชมการเชิดหุ่นทีดูเหมือนมีชีวติ จริง พร้อมลิ มรสอาหารพืนเมือง
 พักที BAGAN HOTEL//THAZIN GARDEN HOTEL ณ เมืองพุกาม (หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว )
วันทีสี
พุกาม-มัณฑะเลย์–สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้
สัก-ชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
(B/L/D)
06.30 น.
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม แล้วนํ าท่านออกเดิ นทางไปยังสนามบิน เมืองพุกาม
08.35 น.
บินลัดฟ้ าสู่เมืองมัณฑะเลย์ โดยสายการบิน Air Mandalay เทียวบินที 6T401
09.05 น.
เดินทางถึงเมืองมัณฑะเลย์ นําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอมรปุระ (Amrapura) เมืองแห่งผูเ้ ป็ นอมตะ
ซึงอยู่ทางตอนใต้ของเมืองมัณฑะเลย์ซึงเป็ นราชธานี เพียง 76 ปี แห่งหนึ งของพม่าก่อนทีจะย้ายมาย
อยู่ ที เมื อ งมั ณ ฑะเลย์ ใ นปี พ.ศ.2400 จากนั นนํ า ท่ า นผ่ า นชมภู เ ขาสกายศู น ย์ ก ลางแห่ ง
พระพุ ท ธศาสนาที สําคัญ ท่ านจะได้ช มทัศนี ย ภาพของเมืองสกาย ลุ่ ม แม่นํ าอิ ร ะวดี เจดี ย์จ าํ นวน
มากมายทีตังเรียงรายอยู่บนภูเขา และริ มฝั งแม่ นํา ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้ทียาว
ทีสุดในโลกโดยข้าราชการชันผูใ้ หญ่ ชื อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้ส ักถึ ง 1,208 ต้นซึ งมีอายุก ว่า

เทียง
บ่าย

เย็น

คํา

วันทีห้า
04.00 น.

200 ปี ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี ซึงมีเจดี ย์ทีสร้างตามแบบ
วัดอนันดาแห่งพุกาม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) พระราชวังทีส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้
สักทีสวยงามทีสุดแห่งหนึ งของเอเชีย ในสมัยสงครามมหาเอเชี ยบูรพา หรือสงครามโลกครังที 2 วันที
20 มีนาคม 2488 เครืองบินฝ่ ายสัมพันธมิตรโดยกองทัพอังกฤษ ได้ทิงระเบิดจํานวนมากมายถล่ ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ของพม่า ด้วยเหตุ ผลว่าพระราชวังนี เป็ นแหล่ งซ่ องสุ มกําลังของกองทัพญี ปุ่ น
พระราชวังมัณฑะเลย์ซึงเป็ นพระราชวังไม้สกั ก็ถูกไฟไหม้ เผาราบเป็ นหน้ากลอง หลงเหลื อก็แต่ ป้อม
ปราการและคูนํารอบพระราชวัง ทียังเป็ นของดังเดิมอยู่ ปั จจุปัน พระราชวังที เห็นอยู่เป็ นพระราชวังที
รัฐบาลพม่าได้จาํ ลองรูปแบบของพระราชวังของเก่ าขึนมา จากนั นพาท่ านไป พระราชวั งไม้สกั ช
เวนานจอง (Golden Palace Monastry) วังที สร้างด้วยไม้สักทังหลัง งดงามตามแบบศิ ลปะพม่ า
แท้ๆ วิจติ รตระการด้วยลวดลายแกะสลักประณี ตอ่อนช้อย ทังหลังคา บานประตูและหน้าต่ าง โดย
เน้นรายละเอียดเกียวกับพุทธประวัติและทศชาติของพระพุทธเจ้า สร้างโดยพระเจ้ามินดงในปี พ.ศ.
2400 ซึงเป็ นปี ทีพระองค์ยา้ ยราชธานี จากอมรปุระมาอยู่ทีเมืองมัณฑะเลย์เพือเป็ นตําหนั กยามแปร
พระราชฐาน แต่หลังจากที พระองค์สินพระชนม์ พระเจ้าธีบอ หรือ สีป่อ พระโอรสก็ทรงยกวังนี ถวาย
เป็ นวัด ถือได้ว่าเป็ นงานฝี มือที ประณีตของช่ างหลวงชาวมัณฑะเลย์อย่ างแท้จริง นํ าท่ า นชม วัดกุ
โสดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึงครังหนึ งเคยเป็ นสถานที ทําการ สังคายนาพระไตรปิ ฎกครังที 5 มี
แผ่นศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทังหมด 84,000 พระธรรมขัน ธ์ และหนั งสื อกิ นเนสบุ๊ค ได้บนั ทึ กไว้ว่า
“หนังสือทีใหญ่ทีสุดในโลก”
นําท่านเดินทางสู่เขา Mandalay Hill ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนื อของพระราชวัง เขาลูกนี สูง 240
เมตร ซึงเป็ นจุดชมวิวทิวทัศน์ทีสวยงามทีสุ ดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึงอยู่บนยอดเขา สามารถมองเห็น
ทัศนี ยภาพของเมืองมัณฑะเลย์เกือบทังเมือง ชมพระอาทิตย์ลบั ฟ้ าอันสวยงามบนยอดเขามัณฑะเลย์
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 พักที GREAT WALL//MANDALAY CITY //AYEYOWADDY RIVER ณ เมืองมัณฑะเลย์ หรือ
เทียบเท่าระดับ 3 ดาว
พิธลี า้ งพระพักตร์พระมหามัยมุนี-มัณฑะเลย์-เฮโฮ-วัดพองดออู- ทะเลสาบอินเล-หมู่บา้ นทอ
ผ้าอินปอขอม-หมู่บา้ นผลิตบุหรีพืนเมือง-ชมแมวกระโดดลอดบ่วง
(B/L/D)
นําท่านไปนมัสการ พระมหามัยมุนี อันเป็ นสิงศักดิ สิทธิ สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า ถื อเป็ นต้น
แบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ทรงเครืองกษัตริยท์ ี ได้รบั การขนานนามว่า “พระพุทธรู ปทองคํา
เนือนิม”ทีพระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึนทีเมืองธรรมวดีเมือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ ว หุม้ ด้วยทอง
คําเปลวหนา 2 นิ ว ทรงเครืองประดับทองปางมารวิชัย หน้ าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระ
เจ้าปดุ งได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพือประดิษฐานพระมหามัย มุนี
และในปี พ.ศ.2422 สมัยพระเจ้า สีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้องั กฤษได้เกิดไฟไหม้วดั ทองคํา จึงทํา
ให้ทองคําเปลวทีปิ ดพระละลายเก็บเนื อทองได้นําหนั กถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ.2426 ชาวพม่า
ได้เรียไรเงินเพือบูรณะวัดขึนใหม่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่ างชาวอิตาลีจึงนับได้
ว่าเป็ นวัดที สร้างใหม่ที สุ ด แต่ ประดิ ษฐานพระพุ ทธรูปเก่าแก่ที สุ ดในเมืองพม่า โดยรอบ ๆ ระเบียง
เจดี ยย์ ังมี โบราณวัตถุ ทีนํ าไปจากกรุง ศรี อยุธ ยาเมือครังกรุงแตกครังที 1 พร้อมทังร่ วมพิ ธีการอัน
สําคัญล้างพระพักตร์ถือเป็ นการสักการะเพือความเป็ นสิริมงคล หลังจากนัน เชิ ญทุ ก ท่ านร่วมทําบุญ
บูรณวัดกุ สินารา ซึงมีอายุหลายร้อยปี ประดิษฐานพระพุ ทธไสยาสน์ ปางปรินิพพาน สวยงามมาก

06.30 น.
09.20 น.
09.50 น.

เทียง

คํา
วันทีหก
05.30 น.
06.00 น.
07.00 น.
09.40 น.
10.35 น.

เทียง
บ่าย

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่สนามบินมัณฑะเลย์
ออกเดินทางสู่สนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน Air Bagan เทียวบินที W9-011
ถึ งสนามบิ น เฮโฮ (Heho) เดิ น ทางต่ อไปยังเมือ งหลวงเก่ า ของรัฐ ฉาน (Shan State) นั งรถจาก
สนามบินไปราว 1 ชัวโมงครึง จากนันนั งเรือเพือไปชมทะเลสาบอินเล (Inle Lake) มีพืนที 158 ตร.
กม. อยู่สูงกว่าระดับนํ าทะเล 878 เมตร ความยาวจากเหนื อจรดใต้ประมาณ 32 กม. กว้าง 5
กม. เกิ ด จากลํ าธารหลายสายที ไหลมาจากเทื อกเขาที ทอดขนานไปทังทางทิ ศ ตะวัน ตกและ
ตะวันออก มีนําไหลจากทะเลสาบไปลงแม่นําสาละวิน รอบทะเลสาบมีชุ นชนชาวอิ นตาอยู่ม ากกว่า
200 แห่ง ผ่านชม ตลาดเช้าของชาวอินตา ซึงจะมีอยู่หลายแห่งหมุนเวียนกันไป เรียกว่า Five Days
Market ศูนย์รวมของชนเผ่าต่างๆ ขนของจากดอย ใส่เกวียนมาขายกันในตลาดแห่งนี ให้ท่านสัมผัส
กับวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆอย่างใกล้ชิด ผ่านหมู่บา้ นชาวประมง,หมู่บา้ นผลิตเครืองเงิ น, เครื องทอง,
โรงงานตีมีดแบบโบราณโดยวิธีเผาไฟ และสัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบชาวอินตาโดยใช้เท้าพาย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร กลางทะเลสาบอินเล
นําท่านชม วัดพองดออู สร้างในศตวรรษที 12 อดี ต พระพุทธรูป 5 องค์นี (พระบัวเข็ ม) ชาวบ้าน
จะ อัญเชิญขึนเรือแล้วแห่ไปตามหมู่บา้ นต่างๆรอบทะเลสาบ (ซึงจะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา
15 วัน) มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ ปัจจุบนั ชาวบ้านเอาทองมาปิ ดพระจนถึงปั จจุบนั พระพุ ทธรูปมีขนาดสูง
กว่าเดิมถึ ง 6 เท่า ถือเป็ นพระพุ ทธรูปทีศักดิสิทธิคู่ทะเลสาบอินเลย์ ให้นําท่ านนมัสการ พระบัวเข็ ม
เพือเป็ นสิริมงคล จากนันนํ าท่านชม หมู่บา้ นทอผ้าอินปอขอม ซึงเป็ นหมู่บา้ นที นํ าเส้นใยบัวมาทอ
เป็ นเสือผ้า, ผ้าพันคอ ฯลฯ ชม วัดแมวกระโดด มีอายุ 200 กว่าปี จากนั นนําท่ านเดิ นทางกลับที พัก
พักผ่อนกับบรรยากาศของ ทะเลสาบอินเลย์ หลังจากนันเดินทางไป หมู่บา้ นผลิตบุหรีพืนเมือง และ
สวนลอยนํา (Floating Garden) ทีปลู กผัก มากมาย เช่ น พริ ก, ผักกาด, มะเขือเทศ ในจํานวนมาก
พอที จะเลียงคนพม่าทังประเทศได้ หลังจากนันนํ าท่ านไป Nga-Phe-Kyanng Monastary เป็ นสํานั ก
สงฆ์ที รวบรวมพระพุ ท ธรู ป สํา คัญ ๆ ไว้เ ป็ นจํา นวนมากเป็ นวัด ที ได้รับ การประกาศให้เ ป็ น
โบราณสถาน ประกอบด้วยเสาไม้สกั ถึง 654 ต้น สร้างในปี ค.ศ. 1205 สมัยพระเจ้ามินดง และชม
แมวกระโดดลอดบ่วง ซึงได้รบั การฝึ กมาอย่างดี จากพระวัดนี เพือโชว์ให้นักท่องเทียวโดยฉพาะ
บริการอาหารคํา ณ ห้องอาหารโรงแรม
 พักที MYANMAR TREASURE RESORT INLAY ณ ทะเลสาบอินเล (หรือเทียบเท่า)
ทะเลสาบอินเล–ย่างกุง้ –พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-ตลาดสก็อต-ย่างกุง้ -กรุ งเทพฯ (B/L/D)
อรุณสวัสดิยามเช้า สัมผัสอากาศบริสุทธิของทะเลสาบอินเล
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเฮโฮ เพื อเดินทางกลับกรุงย่างกุ ง้
บินลัดฟ้ าสู่กรุงย่างกุ ง้ โดยสายการบิน Air Bagan เทียวบินที W9-011
เดินทางถึง สนามบินเมงกาลาดง กรุงย่างกุง้ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเรีย บร้อยแล้ว
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เ จาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรื อ พระนอนตาหวาน นมัสการ
พระพุทธรูปนอนที มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึงเป็ นพระทีมีความพระที มีความสวยทีสุดมีขนตา
ทีงดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึงแตกต่ างกับศิลปะของไทย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เมนู พเิ ศษ สลัดกุง้ มังกร เป็ ดปั กกิง **
จากนัน นําท่านเทียวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot

17.35 น.
19.25 น.

Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึนโดยชาวสก๊อตในสมัยทียังเป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ
เป็ นลัก ษณะอาคารเรี ยงต่ อกันหลายหลัง สิ น ค้าที จําหน่ า ยในตลาดแห่ งนี มีห ลากหลายชนิ ด เช่ น
เครื องเงิ น ที มี ศิลปะผสมระหว่ างมอญกับพม่ าภาพวาด งานแกะสลัก จากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ
เสื อ ผ้า สํ า เร็ จ รู ป แป้ งทานาคา เป็ นต้ น (หากซื อ สิ น ค้า หรื อ อั ญ มณี ที มี ร าคาสู ง ควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครัง เนืองจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ)
กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เทียวบินที FD2754 (บริการอาหารบนเครืองฟรี)
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ ภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรลู ้ ืม
 ขอบพระคุณทุกท่านทีใช้บริการ 

(กรุป๊ ออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวั หน้าทัวร์ )

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ พักห้อง
ละ 2 ท่าน

เด็กเสริมเตียง พักกับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

เด็กไม่เสริมเตียง พัก
กับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักเดียว

20-25 มิ.ย
4-9, *18-23 ก.ค.
*8-13, 23-28 ส.ค.
20-25 ก.ย.

38,900.-

38,900.-

37,900.-

7,500.-

18-23, 25-30 ต.ค.

39,900.-

39,900.-

38,900.-

7,500.-

ท่านละ

…………………………………………………...……………………................อัตรานี รวม…………………………………………………..………………………………………
ค่าตัวเครืองบินไป-กลับกรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ (ตัวกรุ๊ป) ค่าภาษีสนามบินไทยและพม่า
ค่าอาหารและเครืองดืมทีระบุไว้ในรายการ
ค่าทีพักตามทีระบุในรายการ 2 คืน
ค่านําหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าวีซ่าพม่าแบบยืนธรรมดา
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ องเทียวต่างๆตามรายการ
 มัคคุ เทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง ท่ านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)
ทังนี ย่อมอยู่ ในข้อจํากัดทีมีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชี วติ
……………………............................................................อัตรานี ไม่รวม……………………………………………………………………….…………….
ค่าเสลียงขึน-ลงพระธาตุอินทร์แขวน ท่านละ 1,000 บาท
 ค่าทําหนังสือเดิ นทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสําหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่ างชาติ
 ค่าอาหารและเครืองดืมทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนี ยมกระเป๋าเดิน ทางทีนําหนัก เกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอืน ๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มลู ค่าเพิม 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าทิปสินนําใจ คนหาบเสลียง คนละ 1,000 จ๊าด ต่อเทียว (ประมาณ 40 บาท)
 ค่าทิปสินนําใจ คนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน ประมาณ 400.- ต่อลูกค้า 1 ท่าน
……………………………………………………………………………….………เงือนไขการให้บริการ………………………………………………………………………………………
1. กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้อย1เดือน พร้อมชําระมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท ส่วนทีเหลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป คืนเงินทังหมด
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย สงวนสิทธิการคืนเงินมัดจําทุกกรณี
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 3 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
**********วันทําการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นับเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุด นั กขัตฤกษ์************

ว

3.เนื องจากตัวเครืองบินต้องเดิน ทางตามวันทีทีระบุบนหน้าตัวเท่านันจึงไม่สามารถยกเลิกหรือเปลียนแปลงการเดินทางใดๆทังสิน
กรณียกเลิกหรือเปลียนแปลงการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมดหรือบางส่วนให้กบั ท่าน
4.เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ งหรือไม่เ ดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืนได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ
5.กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เ ดินทางออกหรือเข้าประเทศทีบริษัทฯ ระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิท ธิไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ

……………………………………………………..………………………………..………หมายเหตุ………………………………………………………….…………………………………
1.บริษัทฯ มีสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บ ป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัตเิ หตุต่างๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทียวจะสินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิและจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการทีท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
4.บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื องมาจากมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
5.รายการนี เป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครังหนึ ง หลังจากได้สาํ รองทีนังบนเครือง และโรงแรมทีพัก
ในต่างประเทศเป็ นทีเรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.ราคานี คิดตามราคาตัวเครืองบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครืองบินปรับสูงขึน บริษัทฯ สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัวเครืองบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานทีเกียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานทีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถทีจะจัดบริการทัวร์อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คนื
เงินให้สําหรับค่าบริการนั นๆ
8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ิทธิในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทังสินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอ ํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
9.หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และ ความผิดพลาดจากทางสาย
การบิน จะไม่ม ีการคืนเงินใดๆทังสิน แต่ทงนี
ั ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานี
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

………………………………………………………………………..………เอกสารที ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า…………………………………………………………….
**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทําการ**
หนังสือเดินทางทีมีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดิ นทาง
รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ ว จํานวน 2 รูป สําหรับชาวต่างชาติ 3 รูป พืนหลังสี ขาวหน้าตรงเท่านัน
(รับเฉพาะรูปถ่ายจากร้านถ่ายรู ปเท่านัน ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)
กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กบั ทางบริษัท
รูปถ่ายห้ามเป็ นชุดข้าราชการเด็ดขาด

หมายเหตุ รูปถ่ายพืนหลังเป็ นสีอืนๆหรือถ่ายเองแล้วปรินส่งมาทางบริษทั จะไม่รบั ผิ ดชอบหากยืน
วีซ่าไม่ผ่านและเกิดค่าใช้จ่ายจริง ในกรณีใดๆทังสิน
...............................อัตราค่าวีซ่าด่ วน ทีต้องจ่ายสถานทูต เมือท่านส่ งหนั งสื อเดินทางล่าช้า ....................................
 ยืนวีซ่า ด่ วน 4 วัน เสียค่าใช้จา่ ยเพิมท่านละ 500 บาท
 ยืนวีซ่า ด่ วน 1 วัน และ 2 วัน ลูกค้าต้องไปยืนด้วยตัวเอง เพือโชว์ตวั ทีสถานฑูตพม่า

เนืองจากสภาวะนํามันโลกทีมีการปรับราคาสูงขึน ทําให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีนามั
ํ น
ขึนในอนาคต ซึงทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ เก็บค่าภาษีนามั
ํ นเพิมตามความเป็ นจริง****

