กําหนดเดินทาง
26 – 29 กรกฎาคม 2562
09 – 12 สิงหาคม 2562
26 – 29 กันยายน 256

ผู้ใหญ่ /เด็ก (พักห้ องคู่) ท่ านละ
17,500.17,500.17,900.-

พักเดี)ยวจ่ ายเพิม) ท่ านละ
3,500.3,500.3,500.-

ิ ธิข
สักการะพระธาตุอน
ิ ทร์แขวน ณ เมืองไจ ้โท (1 ใน 5 สิง. ศักดิส
1 ท
1 องพม่า)
ิ ธิข
สักการะเจดียช
์ เวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิง. ศักดิส
1 ท
1 องพม่า)
ิ ธิข
นมัสการ เจดียช
์ เวดากอง ณ เมืองย่างกุ ้ง (1 ใน 5 สิง. ศักดิส
1 ท
1 องพม่า)
ขอพรธุระกิจค ้าขายให ้เจริญรุง่ เรือง พระสุ
พระ รย
ิ น
ั -จันทรา / ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ทีเ. จดียโ์ บตะทาวน์
สักการะ พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่กะเลาะ
สักการะพระเกศาธาตุ ขยับได ้ราวกับยังมีชวี ต
ิ อยู่ ณ วัดบารมี
หัวหน ้าทัวร์และไกด์ท ้องถิน
. คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
รวมทิปไกด์และคนข ับรถแล้ว
พ ักโรงแรมดี 4 ดาว อร่อยเด็ด!! ก ับเป็ดปักกิง" สล ัดกุง้ ม ังกร กุง้ แม่นา
ํ & ย่าง
แถมฟรี!! กระเป๋าเป้สแตนดาร์ดท ัวร์
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วันแรก
10.00 น.
12.00 น.
12.55 น.
บ่าย

คํา)

วันทีส) อง
เช้าตรู่

เช้ า
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เชียงใหม่ - ย่ างกุ้ง - พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู
อาคาร โ้ ดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที*บริ
บริ ษทั คอยให้การต้อนรับ
ออกเดินทางสู่กรุ งย่างกุง้ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที*ยวบินที* PG723
(มีมีบริการอาหารและเครื)องดืม) บนเครื)อง)
ง
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที*เรี ยบร้อย
แล้ว (เวลาท้
เวลาท้องถิ*นที*เมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึ* งชัว* โมง)
โม
นําท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ๊ ก์ทโี ย) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว* โมงจากตั
โมง วเมือง ระหว่างทางท่านจะ
เห็นแม่น1 าํ สะโตง
โตง ซึ*งเป็ นแม่น1 าํ ที*มีความสัมพันธ์กบั พระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปื นข้ามแม่น1 าํ ที*กว้าง
ใหญ่น1 ีไปต้องแม่ทพั พม่า จนได้รับชัยชนะถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี*ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อขึ1นบนภูเขาไจ้กโ์ ท เพื*อ
เดินทางสู่โรงแรมที*พั
พกั ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง (นันัง* รถบรรทุกขึ1นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขา
ไจ๊กท์ ีโยที*เป็ นที*ต1งั ของพระธาตุอินทร์แขวน)
ขวน (ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที)
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื*นตาตื*นใจกับ
“พระธาตุอนิ ทร์ แขวน” (ซึซึ*งอยูใ่ กล้ที*พกั มากใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที) พระธาตุอินทร์แขวน ตั1งอยูท่ ี*เมืองไจ้โท อําเภอ
สะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยูบ่ นยอดเขา เหนือระดับนํ1าทะเล 3,615 ฟุต มีลกั ษณะเด่นเป็ นก้อนหินสี ทองขนาด
ใหญ่ ตั1งอยูบ่ นหน้าผาสูงชันอย่างหมิ*นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึ
ทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็ น 1 ใน 5
สิ* งศักดิ7สิทธิ7 ที*ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็ นพระธาตุประจําปี จอ (สุนขั ) ที*คนเกิดปี นี1ตอ้ งไปนมัสการสักการะครั1ง
หนึ*งในชีวติ
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมทีพ) กั (มือJ ที) 1)
นําคณะเข้ าสู่ ทพี) กั KYAIK HTO HOTEL หรือเทียบเท่ า
หลังอาหารเย็นเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ*งเป็ น นักพรตที*มี
ความศักดิ7สิทธ์อีกแห่งหนึ*ง ท่านสามารถนัง* สมาธิหรื อสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริ เวณ
ระเบียงที*ยนื* สู่พระเจดียไ์ จ้โท ควรเตรี ยมเสื1 อกันหนาว หรื อกันลม หรื อผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง* เพราะพื1นที*นง*ั มีความ
เย็นมาก พระเจดียอ์ งค์น1 ีเปิ ดตลอดคืน (แต่
แต่ประตูเหล็กที*เปิ ดสําหรับบุรุษที*เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น.)
พระธาตุอินทร์แขวนนี1 เป็ นที*มาและแรงบั
าและแรง นดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที*แต่งวรรณกรรม
เรื* อง “เจ้
เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
ขวน
อินทร์ แขวน – วัดไจ้ คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอว์ ดอว์ -พระนอนชเวตาเลี
พระนอนชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ ปุ่น – วัดไจ่ กะเลาะ
- ย่ างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง –พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระสุ ริยนั จันทรา
เชิญท่านสักการะ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน หรื อถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที*สดชื*น
ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ* งศักดิ7สิทธิ7บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ
พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วา่ พระธาตุองค์น1 ีต1 งั อยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรื อหล่นลงมาการที
ลง
*กอ้ นหิ นสี ทองวางหมิ*น
เหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื*อมองจากด้านล่างขึ1นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยูเ่ หนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์
นําไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย ์
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ) กั (มือJ ที) 2)
เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม
นําท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รู ป ที* วัดไจ้ คะวาย สถานที*ที*มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ น
จํานวนมาก เมื*อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ์ สามเณรเดินแถวกันเข้าสู่หอ้ งฉันเพล ระหว่างนั1นท่านสามารถนําสมุด ปากกา
ดินสอไปบริ จาคที*วดั แห่งนี1ได้ ณ วัดนี1นอกจากจะได้ตกั บาตรแล้ว ทุกท่านสามารถถวายปั จจัย หรื อ ถวายเข้าสาร
สา

เทีย) ง

หน ้า 3 จาก 7

จากนั1นนําท่านชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึ*งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็ นพระพุธรู ปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นพระพุทธรู ป
ปางประทับนัง* โดยรอบทั1ง 4 ทิศ ที*มีความงดงามเป็ นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม
(ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิทิศใต้), พระกกุสนั โธ (ทิศตะวันออก)และพระมหากั
และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)สร้างโดยสี* สาวพี*
น้องที*อทุ ิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทนตนเอง
และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ
ซึ*งมี
พระพุทธรู ปองค์หนึ*งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ทาํ ให้พระพุทธรู ปองค์น1 ีมีลกั ษณะสวยงามแตกต่างไปจาก
งไ
องค์อื*นๆจากนั1นนําท่านชม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (กุ้งแม่ นําJ ย่ างคนละ 1 ตัว) (มือJ ที) 3)
3
นําท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดียน์ 1 ีเป็ นสัญลักษณ์แห่งความรุ่ งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็ น 1 ใน 5 สิ* ง
ศักดิ7สิทธิ7ของพม่า คนไทยนิยมเรี ยกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ*งครั1งก่อนเป็ น
สถานที*ประกอบพิธีศกั ดิ7สิทธิ7 ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริ ย ์ ในสมัยโบราณกาล ไม่วาจะเป็
า่ จะเป็ นกษัตริ ยม์ อญหรื อพม่า รวมทั1ง
พระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื*อครั1งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคย
เสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์น1 ี ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั1งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั1ง ทําให้ปลียอดของเจดีย ์
องค์น1 ีหกพั
กั พังลงมา แต่ดว้ ยความศรัทธาที*ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์ งค์น1 ี จึงได้ทาํ การสร้างเจดียช์ เวมอดอว์ข1 ึนมาใหม่ในปี พ.ศ.
พ
2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที*สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็ นเจดียท์ ี*สูงที*สุดในพม่า ส่วนปลียอดที*พงั ลงมาก็ได้ต1 งั
ไหว้ที*มุมหนึ*งขององค์เจดียเ์ พื*อให้
ให้พทุ ธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั ท่านจะได้นมัสการ ณ
จุดอธิษฐานอันศักดิ7สิทธิ7และสามารถนําธูปไปคํ1ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที*หกั ลงมาเพื*อเป็ นสิ ริมงคล ซึ*งเปรี ยบเหมือนดัง* คํ1า
จุนชีวติ ให้เจริ ญรุ่ งเรื องยิง* ขึ1นไป
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์
ไสยาสน์ ชเวตาเลียว เป็ นที*เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ1น
โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศศ. 1537 ในสมัยมอญเรื องอํานาจ มีพทุ ธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื*อมพระบาท
ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที*นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที
าพวา *สวยงาม เมื*อครั1งก่อนพระพุธ
รู ปองค์น1 ีถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ.
พ 2424 เมื*ออังกฤษสร้างทางรถไฟ
สายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น1 ี จากนั1นในปี พ.ศ.
พ 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสงั ขรณ์ใหม่ โดยทาสี
และปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็
นกลายเป็ นพระพุทธรู ปที*สวยงามในปั จจุบนั อีกทั1งยังสามารถเลือกซื1อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้
จันทร์หอม ผ้าปั กพื1นเมือง ผ้าพิมพ์เป็ นรู ปต่างๆ
พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ1นในปี พ.ศ.
พ 2109 เพื*อใช้เป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ.
พ 2142
ในสมัยพระเจ้
ระเจ้านันทบุเรง ซึ*งพระราชวังเดิมนั1นเคยเป็ นที*ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื*อครั1งยังทรงพระเยาว์
และถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกําแพงเดิมที*ถูกฝังอยูใ่ นดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทาํ การขุดค้นและสร้าง
พระราชวังบุเรงนองขึ1นมาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ*งพระตําหนักที*ประทับบรรทมสีทองเหลืองอร่ ามที*ดูโดดเด่น
ชวนมองในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที*ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมพม่าสี ทองเหลือง
อร่ ามทั1งภายนอกและภายใน
จากนั1นเดินทางกลับย่างกุง้ ระหว่างทาง นําทุกท่านนําท่านแวะสักการะ พระบรมรู ปพระสุพรรณกัลยา ณ วัดไจ่ กะเลาะ วัด
แห่งนี1เชื*อกันว่าเป็ นสถานที*ที*เก็บอัฐิของพระสุพรรณกัลยา โดยมีซุม้ รู ปปั1 นของพระนางเป็ นรู ปสักการะด้วยเรื* องราวของ
พระนางได้เลือนหายไปตามกาลเวลานับ 400 ปี เชื*อกันว่าหลวงปู่ โง่น ได้ด้มาทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณพระสุพรรณ
กัลยาและเหล่านายทหารไทยที*ถกู จองจําตั1งแต่ครั1งเสี ยเสี ยสละพระองค์เป็ นตัวประกันเพื*อความสงบสุขของบ้านเมือง ร่ วม
สวดมนต์อุทิศกุศลให้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษไทยในอดีต
จากนั1นนําท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ ูบ่ า้ นคู่เมื
เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคําที*งดงาม ตั1งเด่นเป็ นสง่า
อยูก่ ลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เว
ดากองมีทองคําโอบหุม้ อยูน่ 1 าํ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองคําแท้ท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบว่ากัน
ว่าทองคําที*ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี1มากมายมหาศาลกว่าทองคําที*เก็บอยูใ่ นธนาคารชาติ
อังกฤษเสี ยอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุม้ ประตูสี*ดา้ น ยอดฉัตรองค์

คํา)

วันทีส) าม
เช้ า

เทีย) ง
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พระมหาเจดียป์ ระกอบด้
บด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
จํานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ*งมีท1 งั ผูค้ นชาวพม่า
และชาวต่างชาติพากันสักการะทั1งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที*แห่
แห่งนี1มีสถาปั ตยกรรมที*สวยงามอย่างน่า
อัศจรรย์ ไม่วา่ จะเป็ นความงามของวิหารทิศที*ทาํ เป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั1นๆ ที*เรี ยกว่า
พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
คําไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิ งกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมังกกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง
วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง
วันทามิ สิ ระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที*แปลว่าชัยชนะและความสาเร็ จ ***
ก่อนถึงจุดอธิษฐาน ขอพรพระมหาเจดียช์ เวดากอง นําทุกท่านเข้าสักการะ พระสุ ริยนั จันทรา เป็ นศาลเล็กๆ ลักษณะโดด
เด่นที*จว*ั หลังคามีรูปนกยูงและกระต่
ะกระต่าย ชาวพม่ามากราบไหว้ขอพรเกี*ยวกับธุระกิจค้าขายให้เจริ ญรุ่ งเรื อง แม้กระทัง*
รายการดังรายการหนึงในเมืองไทยเคยมากราบไหว้ขอพร ยังยืนยันต้วยตนเองเลยว่า พระสุริยนั -จันทรา มีความศักดิ7สิทธิ7
จริ ง เป็ นอีกหนึงสถานที* ที*ตอ้ งไม่พลาด
รับประทานอาหารคํา) ณ ภัตตาคาร (มือJ ที) 4)
นําคณะเข้ าสู่ ทพี) กั BEST WESTERN
WESTER HILL HOTEL หรือเทียบเท่ า
เจดีย์โบตะทาวน์ - วัดงาทัตจี - พระพุทธไสยาสน์ เจ๊ าทัตยี - สก๊ อตมาร์ เก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ) กั (มือJ ที) 5)
นําท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ*งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บตะทาวน์น1 ีและทรง
นําพระธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที*จะนําไปบรรจุที*เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าํ คัญอื*นๆ เมื*อเดินเข้าไปในเจดียส์ ามารถมองเห็น
พระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด
สักการะขอพร พระพุธรูปทองคํ
องคํา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ที*มีลกั ษณะงดงามยิง* นัก
ตามประวัติวา่ เคยประดิษฐานอยูใ่ นพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั1งเมื*อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ.
พ 2428 ถูก
เคลื*อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอินเดีย ทําให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพั
ายพันธมิตรที*ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์
ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรู ปองค์น1 ีถูกจัดแสดงที*พิพิธภัณฑ์วกิ ตอเรี ยและแอลเบิร์ต
จากนั1นนําทุกท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ*งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที*เชื*อว่าเมื*อ
อธิษฐานสิ* งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์ เมียS ะ ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที*เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื1อสัตว์จนเมื*อสิ1นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตซึ*งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว การบูชานั1น
จะต้องกระซิบขอพรที*ขา้ งหูเบาๆ และ
นําทุกท่านสักการะ วัดงาทัตจี มีพระพุธรู ปองค์ใหญ่ หลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที*สูงเท่าตึก 5 ชั1น เป็ นพระพุทธรู ป
ปางมารวิชยั ที*แกะสลักจากหิ นอ่อน ทรงเครื* องแบบกษัตริ ย ์ เครื* องทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครื* องประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้
สักแกะสลักทั1งหมด
และสลักป็ นลวดลายต่างๆ
างๆ
จําลองแบบมาจากพระพุทธรู ปทรงเครื* องสมัยยะตะนะโบง
(สมัยมัณฑเลย์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือJ ที) 6)

หลังจากนั1นนําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจ๊ าทัตยี ซึ*งเป็ นพระนอนที*มีความสวยงามที*สุดและดวงตาสวยที*สุดของ
ประเทศพม่าที*บริ เวณพระบาทมีภาพวาดรู ปสรรพสิ* ง อันล้วนเป็ นมิ*งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้าง
ละองค์ในบริ เวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อมด้วยรู ปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกันซึ*ง
แตกต่างกับศิลปะของไทย
จากนั1นนําท่านเลือกซื1อสิ นค้าพื1นเมืองที* ตลาดสก๊อต ซึ*งสร้างเมื*อครั1งพม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่าน
ได้เลือกชมและเลือกซื1อสิ นค้าที*ระลึกพื1นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรู ปไม้หอมแกะสลัก แป้ งทา
นาคา ผ้าปั กพื1นเมืมือง เครื* องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า
รับประทานอาหารคํา) ณ ภัตตาคาร (เป็ ดปักกิง) + สลัดกุ้งมังกร) (มือJ ที) 7)
นําคณะเข้ าสู่ ทพี) กั BEST WESTERN HILL HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วัดบารมี – ย่ างกุ้ง – เชียงใหม่
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมทีพ) กั (มือJ ที) 8)
นําทุกท่านเข้าสู่ วัดบารมี ให้สกั การะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที*เชื*อว่ายังมีชีวติ อยูจ่ ริ ง ด้วยองค์พระเกศาธาตุน1 ีเมื*อนํามา
วางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื*อนไหวได้อีกทั1งวัดนี1ยงั ได้ชื*อว่าเป็ นที*เก็บองค์พระบรมสารี ริกธาตุ
ธ ไว้มากที*สุดด้วยไม่วา่ จะ
เป็ นของพระโมคาลา พระสารี บุตร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานย่างกุง้ เพื*อเดินทางกลับเชียงใหม่
ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที*ยวบินที* PG724 (มีบริ การอาหารและเครื
การอาหารและเครื* องดื*มบนเครื* อง
คณะเดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ...
“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

หมายเหตุ
- โปรแกรมอาจเปลี*ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็ นสําคัญ
สิ* งที*ควรเตรี ยมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื1 อแขนยาว,
แขนยาว รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค
อัตรานีรJ วม
1. ค่ าตัว[ เครื)องบินสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ (PG) ไป – กลับ ตามรายการ และรวมค่ าภาษีนําJ มัน (อาจมี
อาจมีการเปลีย) นแปลง)
นแปลง
2. ค่ารถนําเที*ยวและค่าที*พกั , ค่าอาหารตามรายการ
3. ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที*
4. มีประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง (Personal
Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
5. ฟรี ! กระเป๋ าเป้ Standard Tour 1ใบ /ท่ท่ าน
6. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ
อัตรานีไJ ม่รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ*ม 7% และภาษีหกั ณ ที*จ่าย 3% (ในกรณี ที*ท่านต้องการใบเสร็ จกํากับภาษี)
2. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื*น ๆ นอกเหนือรายการที*ระบุ
3. ค่านํ1าหนักกระเป๋ า เกิน 20 กิโลกรัม/ท่ท่าน
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การสํารองทีน) ั)งและการชําระเงิน
-

ชําระเงินทั1งหมด หรื อชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท ส่วนที*เหลือชําระทั1งหมด 14 วัน ก่อนการเดินทาง

คณะออกเดินทางได้
1. คณะจองจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึ1นไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
3. คณะจองไม่ถึงจํานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที*ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื* วีซ่าให้ เมื*อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ7ในการคืนค่ามัดจําทั1งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ1นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั1งหมด 100% ของราคาทัวร์
6. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมื
ออกเมืองทั1งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงินทั1งหมด
ไม่วา่ กรณี ใดๆทั1งสิ1น ในกรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะทําการเลื*อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท1 งั นี1ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที*ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตัวd ท่านละ
10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื*นๆ
7. ยกเว้นกรุ๊ ปที*เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที*ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที*พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทน
ในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ
นเงินได้ รวมถึงเที*ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ
ค่าทัวร์ท1 งั หมดเนื*องจากค่าตัวd เป็ นการเหมาจ่ายในเที*ยวบินนั1นๆ
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ มีสิทธิ7ที*จะเปลี*ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น1 ี เมื*อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
จน อาจแก้ไขได้
2. บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที*เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื*นๆที*อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิ*มเติมที*เกิดขึ1นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,
วย การถูกทําร้าย, การสู ญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุ
จาก บตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที*ยวจะสิ1นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ7และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที*ท่านได้ชาํ ระไว้แล้ว
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั1งสิ1น
4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื*องมาจากมีสิ*งผิดกฎหมาย
ดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื*นๆ
5. รายการนี1เป็ นเพียงข้อเสนอที*ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั1งหนึ*ง หลังจากได้สาํ รองที*นงั* บนเครื* อง และโรงแรมที*พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที*เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี1อาจเปลี*ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี1คิดตามราคาตัวd เครื* องบินในปัจจุบนั หากราคาตัวd เครื* องบินปรับสูงขึ1น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ7ที*จะปรับราคาตัวd เครื* องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที*เกี*ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี*ยนแปลง การบริ
การบริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯขนส่ง
หรื อ หน่วยงานที*ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที*จะจัดบริ การทัวร์อื*นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั1นๆ
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ7ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั1งสิ1นแทนบริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจ
ของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั1น
9. หากไม่สามารถไปเที*ยวในสถานที*ที*ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื*องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่
มีการคืนเงินใดๆทั1งสิ1น แต่ท1 งั นี1ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที*ยวสถานที*อื*นๆมาให้
ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ7การจัดหานี1โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
10. เมื*อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ*ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ7 ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั1งสิ1น และทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็
กเก็บค่าใช้จ่ายที*เกิดขึ1นจากท่าน
11.ในกรณี
ในกรณี ที*ลูกค้าต้องออกตัวd โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที*ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั1ง มิเช่นนั1นทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ
ช
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั1งสิ1น
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