กําหนดวันเดินทาง
จุดเด่นของโปรแกรมทัวร์
เดินทางโดยสายการบิน

14-15,21-22,28-29 พ.ย. / 12-13,19-20,26-27 ธ.ค. 58
MYANMAR AIRLINES (8M) – AM : PM
ตารางการเดินทาง

2 วัน 1 คืน
วันแรก

วันที่สอง
อัตราค่าบริการ
14-15,21-22 พ.ย.58
28-29 พ.ย.58
12-13,19-20,26-27 ธ.ค. 58

รายการท่องเที่ยว

เช้า

อาหาร
กลางวัน

เย็น

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระนอนช
เวตาเลียว – เจดีย์ชเวมอดอร์(พระธาตุมุเตา) –


พระราชวังวังบุเรงนอง – ย่างกุ้ง พระมหา
เจดีย์ชเวดากอง
ย่างกุ้ง – เจดีย์โบดาทาวน์ – เทพทันใจ - เมือง


สิเรียม – เจดีย์เยเลพะยา – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
เด็กเสริมเตียงพักรวมกับ
เด็กไม่เสริมเตียงพักรวมกับ
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่

11,999

11,999

10,999

โรงแรม
Vantage Luxury
Hotel
หรือเทียบเท่า
พักเดี่ยว

2,500

วันแรก กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ช
เวตาเลียว – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
(-/L/D)
09.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N 01-04 สายการบิน MyanmarAirways เจ้าหน้าที่ของ
10.15 น.
11.00 น.

กลางวัน

บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง สายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M 336
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางเข้าตัว
เมืองย่างกุ้งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวย่างกุ้ง ตลอดสองข้างทางที่เดินทางเข้าตัวเมือง (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้า
กว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง หากพูดถึงกษัตริย์ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งของเมืองหงสาวดีก็
ไม่มีกษัตริย์พระองค์ใดโดดเด่นเท่า พระเจ้าบุเรงนอง หงสาวดีเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนอง
โดยพระองค์ได้สร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นในปี พ.ศ. 2109 ชื่อ กัมโพชธานี เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางทางการปกครอง
และใช้ออกว่าราชการ ซึ่งนับเป็นพระราชวังใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู สร้างโดยเกณฑ์ข้าทาสจาก

เมืองขึ้นต่าง ๆ โดยหนึ่งในนั้นมีเมืองเชียงใหม่และอยุธยารวมอยู่ด้วย จนถึงสมัยพระเจ้านันทบุเรงที่ เสด็จหนีพระ
นเรศวรไปเมื องตองอู และพวกยะไข่เ ผาทําลายหงสาวดีทรงทิ้งให้พ ระราชวังแห่งนี้รกร้างลงเป็นเวลาร่วม 3
ศตวรรษ ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับ
เป็นตัวประกันในคราวนั้น หลังจากนั้นไม่นาน เมืองอังวะก็กลายมาเป็น เมืองหลวงของประเทศพม่าโดยสมบูรณ์
ก่อนที่พม่าทั้งประเทศจะเสียเอกราชให้ประเทศอังกฤษต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้มีการค้นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูก
ฝังอยู่ใต้ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทําการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดย
ถอดแบบจากของเดิม ซึ่งบางส่วนได้สร้างแล้วเสร็จไป แต่ยังคงมีอีกบางส่วนก็กําลังรอทุนในการก่อสร้าง จากนั้น
นําท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในใจกลางเมืองหงสาวดี ซึ่งได้บูรณะ
ขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง (พระเจ้าบะยิ่นเนาน์) เพื่อบรรจุพระฑันตธาตุของพระพุทธเจ้า เพื่อเสริมบารมี อันถือว่า
เป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศพม่า มีตํานานอยู่ว่า เมื่อนายวานิชพี่น้องนามว่ามหาศาลกับจุลศาล เดินทาง
กลับมาจากอินเดีย ทั้งสองได้อันเชิญพระเกศธาตุของพระพุทธองค์มาด้วยสองเส้น เมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดจึงได้
สร้างสถูปเล็ก ๆ ครอบพระเกศธาตุเอาไว้ ในศตวรรษที่ 16 พระเจ้าปะหยิ่นหน่าวโปรด ฯ ให้แกะเอามณีบนยอด
พระมหามงกุฎไปทําฉัตรยอดถวายเป็นพุทธบูชา ต่อมา พระเจ้าโบ่ต่อพญาทรงสร้างฉัตรองค์ใหม่ถวายและเสริม
ยอดขึ้นไปสูงถึง 90 เมตร ในศตวรรษที่ 20 ได้เกิดภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวถึงสามครั้ง ครั้งสุดท้ายในปี ค.ศ. 1930
เกิดความเสียหายอย่างมาก จนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทําการบูรณะขึ้นใหม่จากแรงกายและกําลังทรัพย์ของ
ผู้มี จิ ตศรั ท ธาจนถึง ปั จจุ บั น พระเจดี ย์ สู งถึ ง 114 เมตร ท่ า นจะได้เ ห็ นเจดี ย์ อ งค์ เดิ ม ที่ พั ง ทลายลงมาเมื่อ เกิ ด
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ซึ่งตราบทุกวันเจดีย์องค์ที่หัก ยังคงได้รับการเคารพบูชาจากพุทธศาสนิกชนชาวพม่าอย่างมั่ง
คงสืบต่อกันมา นําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ เป็น
พระนอนที่งามที่สุดในประเทศ องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร พระพุทธไสยาสน์แห่งพะโค (เมืองหงสาวดี)
องค์นี้สร้างขึ้นใน ค.ศ. 994 ตามบัญชาของพระเจ้ามินกะดีป่า ก่อนหน้าที่พวกบะหม่า(พม่า) จะเข้ามามีอํานาจเหนือ
พวกมอญ แต่พระองค์ก็ถูกทิ้งให้ผุพังอยู่เกือบ 500 ปี จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสั่งให้ข้าทาสทหารได้
บูรณะขึ้นใหม่ เมื่อเข้าสู่ ศตวรรษที่ 18 พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวจึงถูกทิ้งร้าง และได้ปล่อยให้ป่ารกชัฏขึ้นปก
คลุมอีกครั้งจนกระทั่งปี 1881 ผู้รับเหมาสร้างทางรถไฟให้กับอังกฤษกลุ่มหนึ่งได้พบเข้าโดยบังเอิญแต่ก็คิดว่ามัน
เป็นแค่ กองอิฐกองหิน ต่อมาทางการจึงได้ถางป่าออกในปี 1906 แล้วใช้เหล็กปลูกโรงเรือนช่วยคุ้มแดดคุ้มฝนให้แต่
ดูไม่ดีเท่าไหร่ ครั้นถึงปี 1948 จึงทําการบูรณะพระองค์ขึ้นใหม่อีกครั้ง มีการทาสีและปิดทองล่องชาดอย่างงดงาม
ได้ทําการบูรณะเลยมาจนถึงปัจจุบัน ตรงทางขึ้นตลอดสองข้างให้ท่านช้อปปิ้งของฝากจากเมืองหงสาวดี อาทิ ผ้า
พื้นบ้าน ไม้แกะสลัก เรือสําเภา ฯลฯ จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่กรุงย่างกุ้ง
จากนั้นนําท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พม่า) เป็นเจดีย์ทองคําที่งดงาม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด
ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ้มอยู่น้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่าง
ชาวพม่า จะใช้ทองคําแท้ตีเป็นแผ่นปิดองค์เจดีย์ไว้รอบ ว่ากันว่า ทองคําที่ใช้ในการก่อสร้าง และซ่อมแซมพระมหา
เจดีย์แห่งนี้ มากมายมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆ ฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วย
เจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุ้มประตูสี่ด้าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจํานวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย

เย็น

และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสัก การะทั้งกลางวัน
และกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย (การเที่ยวชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะน่าให้ไปชมในช่วงตอนเย็นถึงค่่า เพราะ
อากาศไม่ร้อนและได้ดูพระมหาเจดีย์ในยามที่ไฟส่องตอนกลางคืนค่ะ)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เข้าที่พัก โรงแรม Vantage Luxury Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สอง ย่างกุ้ง - เจดีย์โบดาทาวน์ – เทพทันใจ – เมืองสิเรียม – เจดีย์เยเลพะยา – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ (B/L/-)
เช้า

กลางวัน
16.30 น.
18.15 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ (เจดีย์โปตาทอง) ซึ่งเป็นสถานที่สักสิทธิ์ ตามตํานานกล่าวไว้ เมื่อราว
2000 ปีก่อนกษัตริย์มอญมีนามว่า พระเจ้าโอกาละปะ ทรงบัญชาให้นายทหารระดับแม่ทัพ1000นาย ตั้งแถวถวาย
สักการะแด่พระเกศธาตุที่นายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือเมืองดากอง ณ บริเวณ
นี้ จึงสร้างเจดีย์โบดาทาวน์นี้และทรงแบ่งเส้นพระเกศธาตุไว้1เส้น บรรจุในเจดีย์เพื่อบูชา ก่อนนําไปบรรจุไว้ใน
เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอื่นๆ ข้างในองค์เจดีย์ ท่านจะได้ชม สิงของสมัยโบราณ อาทิ พระพุทธรูปทองคํา เงิน
ดินเผา ซึ่งจัดแสดงไว้ให้ชมภายในองค์เจดีย์ (สถานที่แห่ งเดียวที่ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุด้วยสายตาของ
ท่านเอง) นําท่านสักการะ รูปปั้นเทพทันใจ ( นัตโบโบยี ) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อ
ว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนาทันที มีนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ขอพรแล้ว สมดั่งคําอธิฐาน จึงทําให้หลาย
ท่านต้องกลับมาสักการะท่าน หลายๆ ครั้ง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง
ซึ่งเมืองนี้เคย เป็นเมืองท่าสําคัญของเขตย่างกุ้ง ประเทศพม่า ตั้งอยู่ปากแม่น้ําอิระวดี ในอดีตเคยเป็นที่มั่นของทหาร
โปรตุเกส ช่วยเหลือมอญทําสงครามกับพม่า ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 ปัจจุบัน สิเรียมมีโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ํา
ลึก และทางรถไฟสําหรับขนส่งสินค้า อยู่ห่างจากย่างกุ้ง 20 กิโลเมตร จากนั้นนําท่านนมัสการ พระเจดีย์เยเลพะยา
(เจดีย์กลางน้ํา) ต้องนั่งเรือพาข้ามน้ํามาจากอีกฟากหนึ่ง วัดแห่งนี้มีภาพเขียนรูปเจดีย์สําคัญๆ อยู่มากมาย มีนัต 4 ตน
และพระอุปคุต ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้
เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ํา สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางกลับสู่ ย่างกุ้ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร ท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ Myanmar Airways เที่ยวบินที่ 8M 331
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
------------------ ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ -------------------

อัตรานี้รวม
- ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามรายการที่ระบุ
- ค่าอาหาร, ค่าพาหนะตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นนําเที่ยว
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป)
- ค่าภาษีสนามบิน

อัตรานี้ไม่รวม
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ คนขับรถ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ
- กล้องถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม

- ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เนื่องจากวันที่ 28 ก.ค. 58 รมต.กระทรวงต่างประเทศของไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ลงนามร่วมกัน ยกเว้นการ
ตรวจลงตราให้อาศัยอยู่ในพม่าได้ 14 วัน โดยไม่ต้องมีวีซ่า เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
หากมีการเปลี่ยนจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางบริษัททัวร์จะเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีก 1,000 บาท

การจองทัวร์และการช่าระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท สําหรับการจองทัวร์ พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางเพื่อสํารองที่นั่ง ค่าทัวร์ส่วนที่
เหลือชําระทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน พร้อมหนังสือเดินทางเล่มจริงที่มีอายุเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 6 เดือน
โดยมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า

เงื่อนไขการยกเลิก
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทัวร์ ในกรณีทําการจองเข้ามา แต่ไม่ได้ชําระค่ามัดจําตามวันเวลาที่บริษัทฯ
กําหนดให้ต้องชําระ เนื่องจากจะทําให้เสียโอกาสในการจองทัวร์ของท่านอื่น
 กรณีที่บริษัทฯได้ทําการ ออกตั๋วกับสายการบินเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯจะไม่ดําเนินการคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ท่าน ไม่ว่าจะ
ในกรณีไดก็ตาม เนื่องจากเป็นระบบการออกแบบหมู่คณะ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การคืนเงินในกรณี เกิดการยกเลิกการจองทัวร์ ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

หมายเหตุ





บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
 ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น การล่าช้าของเที่ยวบิน การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล และความเสียหายที่ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

