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• ย่างกุ้ง มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะตอง ขอพรเทพทันใจ
• หงสาวดี พระธาตุมเุ ตา วัดพระนอนชเวตาเลียว ชมวังบุเรงนอง
• ไจ๊ทีโย พระธาตุอินทร์แขวน
• เมนูพเิ ศษ !!! สลัดกุ้งมังกร, เป็ ดปักกิ่ง และกุ้งแม่น้าํ ย่ าง
กําหนดการเดิ นทาง
กันยายน – ธันวาคม 2560
วันแรก
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระเจดียช์ เวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง – คิ นปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน
08.00 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8 แถว K
เคาน์เตอร์สายการบิ นเมียนม่าร์เนชันแนลแอร์
่
ไลน์ (Myanmar National Airlines) สายการบิน
แห่งชาติพม่า (เครือ่ งบิน BOING 737-800) โดยมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกเรือ่ ง
เอกสารให้ทส่ี นามบิน

MYN RGI3D(UB)SEP-DEC

11.00 น.
11.30 น.

กลางวัน
บ่าย

คํ่า

วันที่สอง
05.00 น.
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ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเทีย่ วบินที่ UB 020 บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึง สนามบิ นมิ งกาลาดง กรุงย่างกุ้ง (เวลาท้องถิน่ ทีเ่ มียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึง่
ชัวโมง)
่
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง นําท่านออกเดินทางไปยังหงสาวดี สักการะ พระเจดียช์ เวม
อดอว์ (Shawemawdaw Pagoda) หรือพระธาตุมเุ ตา ซึง่ เป็ นเจดียท์ ส่ี งู ทีส่ ุดในหงสาวดี สัญลักษณ์
ยืนยันความเจริญรุง่ เรืองของกรุงหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึง่ เพิง่ เริม่ ขุดค้นและบูรณะปฏิสงั ขรณ์เมือ่ ปี พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหักพังทีย่ งั หลงเหลืออยู่ ทําให้สนั นิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็ นพระราชวังของพระเจ้าหง
สาวดีบุเรงนอง ปั จจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็จสิน้ สมบูรณ์ ....นําท่านออกเดินทางสู่ คินปูนแค้มป์ ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมงครึ
่
ง่ ถึง คินปูนแค้มป์
(กรุณาแยกกระเป๋ าใบเล็กจัดสัมภาระสําหรับวันพรุง่ นี้ เพื่อไปพักค้างคืน 1 คืนทีโ่ รงแรมบนเขา
ส่วนกระเป๋ าใบใหญ่ฝากไว้กบั รถ) เปลีย่ นรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึน้ บนภูเขา ไจ้ทโี ย ใช้เวลา
เดินทางจากบริเวณนี้ประมาณหนึ่งชัวโมง
่ ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง ผ่านป่ าเขา เขียว
ขจี และธารนํ้ าตกน้อยใหญ่ พร้อมสัมผัสความเย็นซึง่ จะค่อย ๆเย็นขึน้ เรือ่ ย ๆ เดินทางถึงบนเขา...
นําท่านเข้าทีพ่ กั KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL เป็ นโรงแรมทีอ่ ยู่ใกล้พระธาตุ
อินทร์แขวน มีทศั นียภาพงดงามมากท่านจะเห็นทิวเขาซึง่ อยูร่ อบ ๆ (กรณีหอ้ งพักของสองโรงแรม
เต็ม จะจัดให้พกั ที่ Golden Rock Hotel หรือ Sein Le Tin Resort)
รับประทานอาหารคํ่า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2)
หลังอาหารเชิญท่านไปสักการะพระธาตุอนิ ทร์ แขวน ตามอัธยาศัย
สามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้ง
เป็ นเวลานานบริเวณระเบียงทีย่ น่ ื สู่พระเจดียไ์ จ้เทีย่ ว ควรเตรียมเสือ้
กันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนังเพราะพื
่
น้ ที่
นังมี
่ ความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์น้เี ปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กทีเ่ ปิ ด
สําหรับบุรษุ เปิ ดถึงเวลา 22.00 น. พระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้นบั เป็ น 1
ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว – วัดไจ๊ปนุ่ - ย่างกุ้ง – พระ
หิ นอ่อน - ปางช้างเผือก - พระมหาเจดียช์ เวดากอง
เชิญท่านสักการะ พระธาตุอนิ ทร์แขวนหรือใส่บาตรพระสงฆ์ตามอัธยาศัย ท่านจะสัมผัสบรรยากาศ
อันสดชื่นยามเช้าถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุพสิ จู น์ความมหัศจรรย์ว่า พระธาตุองค์
นี้ตงั ้ อยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรือหล่นลงมา การทีก่ อ้ นหินสีทองวางหมิน่ เหม่บนหน้าผามานานนับ
พันปี โดยเฉพาะเมือ่ มองจากด้านล่างขึน้ ไปก็ดคู ล้ายกับลอยอยูเ่ หนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นําไป
แขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย์
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รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (3) หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางสูเ่ มืองหงสาว
ดี นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (Shwetha Lyaung) หรือ พระนอนยิ้ มหวาน
องค์พระมีความยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของชาวหงสาวดีรองจากพระธาตุมุ
เตาและเป็ นพระนอนทีง่ ดงามทีส่ ุดแห่งหงสาวดี นําท่านชม วัดไจ๊ปนุ่ ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่ 4 องค์หนั พระพักตร์ไปครบทัง้ 4 ทิศ ความหมายคือพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ซึง่ ได้แก่
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ
พระพุทธเจ้าโกนาคมโนหันพระพักตร์ไปทางทิศใต้
พระพุทธเจ้ากุสนั โธ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก
พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันตก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนัน้ เดินทางกลับสู่ย่างกุ้ง....หลังจากนัน้ นําท่านสักการะ พระหิ นอ่อน ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปที่
แกะสลักจากหินอ่อนทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในพม่ามีน้ําหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลัก โดยช่าง
ชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึง่ ถือว่าเป็ นช่างทีฝ่ ีมอื ดีทส่ี ุดของพม่า นําท่านชมช้างเผือก ณ ปางช้างเผือก
เป็ นช้างคู่บารมี สีขาวเผือกตลอดตัวซึง่ ตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการคือ 1. งาอุ้มบาตร 2. ผิว
เปลือกมะนาว 3. หลังโค้งเหมือนคันธนู 4. หางผู่ 5. เล็บขาว
นําท่านไปสักการะ พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง
(Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ ่บู า้ นคู่ เมืองพม่าซึง่
มี
ทัง้ ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันสักการะทัง้
กลางวันและ กลางคืนอย่างไม่ขาดสาย งดงามยิง่ ใหญ่สมเป็ น
มหาเจดียอ์ งค์สาํ คัญทีง่ ดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าทีพ่ กั : GRAND UNITED HOTEL (YANGON) หรือเทียบเท่า
พระนอนตาหวาน - เจดียโ์ บตะตอง + ขอพรเทพทันใจ - ตลาดสก็อต - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6) นําท่านชม พระพุทธไสยาสน์ เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi)
หรือ พระนอนตาหวาน ซึง่ เป็ นพระทีม่ คี วามสวยงามทีส่ ุด มีขน
ตาทีง่ ดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาท
ซ้อนกันซึง่ แตกต่างกับศิลปะของไทยทีป่ ระดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าทีง่ ดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์
70 เมตร......นําท่านสักการะ พระเกศาธาตุของ พระพุทธเจ้า
ที่เจดีย์ โบตะตอง (Botathuang Pagoda) ซึง่ เป็ นเจดียท์ ส่ี ร้าง
ขึน้ เพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนทีน่ ําไปบรรจุในพระเจดียช์ เวดากอง เมือ่ พระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญ
ขึน้ จากเรือ ได้นํามาประดิษฐานไว้ทพ่ี ระเจดียโ์ บตะตองแห่งนี้ก่อน พระเจดียแ์ ห่งนี้ได้ถูกทําลายใน
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กลางวัน
บ่าย

17.50 น.
19.20 น.

ระหว่างสงครามโลกครัง้ ที่ 2 และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ขน้ึ มาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์
ทัวไปคื
่ อ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ โี ครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระ
บรมธาตุไว้ในผอบทองคําให้ผคู้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย์ ได้นํา
ทองคําและของมีค่าต่างๆ ทีม่ พี ุทธศาสนิกชนชาวพม่านํ ามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
.....นํ าท่านสักการะขอพร จาก เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี ซึง่ ชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมาก
และนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่าอธิฐานสิง่ ใดจะสมความปรารถนา ......
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
นําท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดสก๊อต (Scott Market) ซึง่ สร้างโดยชาวสก็อต สมัยเมือ่ ครัง้
พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมาย
เช่ น ไม้ และงาช้าง แกะสลัก , พระพุ ท ธรูป ไม้ห อมแกะสลัก , แป้ งทานาคา, ผ้าปั ก พื้น เมือ งและ
เครือ่ งเงิน ได้เวลาสมควรนําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ UB 017 มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่ม
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************************************************

หมายเหตุ
1. รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ ถือเป็ นเอกสิ ทธิ์ ของผู้
จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ ของท่ านเป็ นสําคัญ
อัตราค่าบริการ(บาทต่อท่ าน)
วันเดิ นทาง

8-10, 22-24 กันยายน 2560
6-8, 13-15, 28-30 ตุลาคม
21-23 ตุลาคม
10-12, 17-19, 24-26 พ.ย.
1-3 ธันวาคม
9-11 ธันวาคม
30 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561

กันยายน – ธันวาคม 2560
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2 -12 ปี
พักกับผู้ใหญ่
เสริมเตียง
12,999
12,999
13,999
12,999
12,999
13,999
15,999

12,999
12,999
13,999
12,999
12,999
13,999
15,999

เด็กอายุ 2-12 ปี
พักกับผู้ใหญ่
ไม่เสริ มเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ ม

12,999
12,999
13,999
12,999
12,999
13,999
15,999

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,500
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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 ***
ค่าบริ การไม่รวม
1. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระส่วนทีเ่ กินจาก 20 กิโลกรัม ** สายการบินเป็ นผูแ้ จ้งราคานํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน*
2. ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มภายในทีพ่ กั (MINI BAR)
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักผ้า ฯลฯ
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (กรณีทเ่ี ป็ นนิตบิ ุคคล)
5. ทิ ปสําหรับมัคคุเทศก์ , พนักงานขับรถท้องถิ่ น และหัวหน้ าทัวร์ไทย คนละ 50 บาทต่อวัน
(50 บาท 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 สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร 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

