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มหาเจดีย์ชเวดากอง
ขอพรเทพทันใจ
ช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก็อต
สิเรียมชมเจดีย์เยเลพญา เก่าแก่อายุกว่าพันปี กลางนํ้า
หงสาวดีพระธาตุมเุ ตา วัดพระนอนชเวตาเลียว ชมวังบุเรงนอง
เมนูพเิ ศษ !!! สลัดกุ้งมังกร เป็ ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้าํ ย่าง
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กําหนดการเดิ นทาง
พฤษภาคม – สิ งหาคม 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – สิ เรียม – เจดียเ์ ยเลพญา – พระมหาเจดียช์ เวดากอง
08.00 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ อินเตอร์เนชันแนล
่
(Myanmar Airways International) โดย
มีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่ งเอกสารให้ทส่ี นามบิน
10.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเทีย่ วบินที่ 8M 338 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
11.25 น.
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ( เวลาท้องถิน่ ทีเ่ มียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึง่
ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็คสัมภาระของท่านเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นําท่านไป
ยังภัตตาคาร
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ สิ เรียม อยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 40
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ ถึงเมืองสิเรียมนํ า
ท่านลงเรือไป ชมเจดียเ์ ยเลพญา เจดียน์ ้สี ร้างขึน้ บนเกาะกลาง
นํ้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เจดียก์ ลางนํ้ า นําท่านนมัสการ
พระพุทธรูปทรงเครือ่ ง จักรพรรดิเก่าแก่ทป่ี ระดิษฐานบน
บัลลังก์ไม้แกะสลักปิ ดทองคําเปลวทีง่ ดงาม มีอายุนบั พันปี ซึง่ เป็ นทีส่ กั การบูชาของชาวพม่าและ
ชาวต่างชาติ ได้เวลาอันสมควรลงเรือกลับและต่อรถกลับย่างกุง้

คํ่า

วันที่สอง
เช้า

นําท่านไปสักการะ พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง (Shawedagon
Pagoda) พระมหาเจดียค์ ่บู า้ นคู่ เมืองพม่าซึง่ มีทงั ้ ผูค้ นชาวพม่า
และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทัง้ กลางวันและ กลางคืน
อย่างไม่ขาดสาย งดงามยิง่ ใหญ่สมเป็ นมหาเจดียอ์ งค์สาํ คัญที่
งดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าทีพ่ กั GRAND UNITED HOTEL หรือเทียบเท่า
หงสาวดี – พระเจดียช์ เวมอดอว์ – วัดไจ๊คะไวย - พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ ช
เวตาเลียว – เจดียก์ าบาเอ – พระหิ นอ่อน – ปางช้างเผือก
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3) นําท่านเดินทางสู่ หง
สาวดี สักการะ พระเจดียช์ เวมอดอว์ (Shawemawdaw Pagoda)
หรือพระธาตุมเุ ตา ซึง่ เป็ นเจดียท์ ส่ี งู ทีส่ ุดในหงสาวดี สัญลักษณ์
ยืนยันความเจริญรุง่ เรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้า จากนัน้ ร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ทว่ี ดั ไจ๊
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กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สาม
เช้า

คะไวย ซึง่ เป็ นวิทยาลัยสงฆ์ใหญ่เป็ นทีส่ องของประเทศ มีพระสงฆ์และเณร ทีม่ าเรียนและศึกษา
ธรรมอยู่ทน่ี ่ีมากกว่า 500 รูป หลังจากนัน้ นําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึง่ เพิง่ เริม่ ขุดค้นและ
บูรณะปฏิสงั ขรณ์เมือ่ ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ งั หลงเหลืออยู่ ทําให้สนั นิษฐานได้ว่า
โบราณสถานแห่งนี้เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปั จจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็จสิน้
สมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (Shwetha Lyaung) ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของ
ชาวหงสาวดีและเป็ นพระนอนทีง่ ดงามทีส่ ุดแห่งหงสาวดี จากนัน้ เดินทางกลับสู่ยา่ งกุ้ง
......นํ าชมเจดียก์ าบาเอ (Kaba Aye Pagoda) เจดียท์ รงกลม
มีความสูงและมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากัน คือ 34
เมตร สร้างโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า
ประดิษฐาน พระบรมสารีรกิ ธาตุพร้อมทัง้ พระธาตุของพระสารี
บุตรและพระโมคลานะ หลังจากนัน้ นําท่านสักการะ พระหิ น
อ่อน ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนทีม่ ขี นาด
ใหญ่ทส่ี ุดในพม่ามีน้ําหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลัก โดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ ถือว่าเป็ น
ช่างทีฝ่ ี มอื ดีทส่ี ุดของพม่า นําชม ปางช้างเผือก ทีเ่ ป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่า มีสขี าวเผือก
ตลอดทัง้ ตัวจํานวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าทีพ่ กั GRAND UNITED HOTEL หรือเทียบเท่า
ย่างกุ้ง – เจดียโ์ บตะตอง+เทพทันใจ – ตลาดสก๊อต – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (6)
นําท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึง่ เป็ นพระทีม่ ี
ความสวยงามทีส่ ุด มีขนตาทีง่ ดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึง่
แตกต่างกับศิลปะของไทยทีป่ ระดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าทีง่ ดงามโดยมีขนาดความ
ยาวขององค์ 70 เมตร......นํ าท่านสักการะ พระเกศาธาตุของ พระพุทธเจ้าที่เจดีย์ โบตะตอง
(Botathuang Pagoda) ซึง่ เป็ นเจดียท์ ส่ี ร้างขึน้ เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนทีน่ ํ าไปบรรจุในพระเจดียช์
เวดากอง เมือ่ พระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึน้ จากเรือ ได้
นํามาประดิษฐานไว้ทพ่ี ระเจดียโ์ บตะตองแห่งนี้ก่อน พระ
เจดียแ์ ห่งนี้ได้ถูกทําลายในระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และ
ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ขน้ึ มาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระ
เจดียท์ วไปคื
ั ่ อ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ โี ครงสร้างโปร่ง
ให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ใน
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กลางวัน
บ่าย

16.30 น.
18.15 น

ผอบทองคําให้ผคู้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นําทองคําและของ
มีค่าต่างๆ ทีม่ พี ุทธศาสนิกชนชาวพม่านํามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้ .....นําท่าน
สักการะขอพร จาก เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ซึง่ ชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิยมมา
ขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิง่ ใดจะสมความปรารถนา ......
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนัน้ นําท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีต่ ลาดสก๊อต (Scott
Market) ซึง่ สร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมือ่ ครัง้ พม่ายังคงเป็ น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านสามารถซือ้ หาของที่
ระลึกพืน้ เมืองได้มากมาย เช่น ไม้ และงาช้าง แกะสลัก,
พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก, แป้ งทานาคา, ผ้าปั กพืน้ เมือง
และ เครือ่ งเงิน ช้อปปิ้ งอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัด
หมายนํ าท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนม่าร์แอร์เวย์ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
เทีย่ วบินที่ 8M 331
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ.....
***********************************************

หมายเหตุ
1. รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้
จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่านเป็ นสําคัญ
อัตราค่าบริ การ(บาทต่อท่ าน) พฤษภาคม – สิ งหาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2 เด็กอายุ 2-12 ปี พัก 12 ปี พักกับ
กับผู้ใหญ่
ผูใ้ หญ่
เสริมเตียง
ไม่เสริ ม
เตียง
27-29 พฤษภาคม 2560
11,999
11,999
11,999
3-5, 10-12, 17-19, 24-26 มิ ถนุ ายน
11,999
11,999
11,999
1-3, 15-17, 22-24, 29-31 กรกฏาคม
11,999
11,999
11,999
5-7, 19-21, 26-28 สิ งหาคม
11,999
11,999
11,999

พักเดี่ยว
เพิ่ ม

3,000
3,000
3,000
3,000
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อัตรานี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารไป-กลับ กรุงเทพฯ - ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าธรรมเนียมเชือ้ เพลิง, ภาษีสนามบินไทย-พม่า
3. ค่าทีพ่ กั 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่
4. ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในรายการ
5. ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานทีร่ ะบุไว้ในรายการ
6. ค่าระวางนํ้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 20 กก.ท่านละ 1 ใบ
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงิน 1 ล้านบาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
*** ทัง้ นี้ยอ่ มขึน้ อยูใ่ นข้อจํากัดทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันภัย ***
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครือ่ งบิน กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ –กรุงเทพฯ
2. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
3. ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มภายในทีพ่ กั (MINI BAR)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ
5. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (กรณีทเ่ี ป็ นนิตบิ ุคคล)
6. ทิ ปสําหรับมัคคุเทศก์ , พนักงานขับรถท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ไทย คนละ 50 บาทต่อวัน
( 50บาท x 3 วัน x 3 คน = 450 บาท)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจําท่ านละ 5,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด (บัญชีกระแสรายวัน)
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 -1 – 01222 - 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02 -514 9207
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
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เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 34 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดย
ไกด์ทอ้ งถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่นภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์และปั ญหาอัน
เนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน

