รหัสโปรแกรม : 23997 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)
PRO HAI JAI…MYANMAR
ย่างกุง้ -หงสาวดี-สิเรียม 3 วัน 2 คืน โดย นกแอร์ (DD)
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 คืน
เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ ต์ชาบูสไตล์พม่า + กุง้ เผา
บริการน้ าดื่มบนรถ และผ้าเย็นทุกวัน
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***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

เงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเมียนมา
1. ผูเ้ ดินทางจะต้องทาวีซ่าท่องเที่ยว สาหรับการเดินทางเข้าประเทศเมียนมาเพื่อการท่องเที่ยว โดย
ท าผ่ า นระบบออนไลน์ (E-VISA) ค่ า ธรรมเนี ย มในการยื่ น ขอวี ซ่ า 50 USD/ท่ า น ไม่ ร วม
ค่าธรรมเนียมการชาระผ่านบัตรเครดิต 8 USD
2. ผูเ้ ดิน ทางจะต้องมี ห ลักฐานการได้รับวั ค ซี นครบ 2 เข็ มขึ้ นไป (พาสปอร์ตวัคซี น หรือ เอกสาร
รับรองการรับวัคซีน)
3. ผูเ้ ดินทางจะต้องทาประกันอุบตั ิเหตุและประกันโควิดกับตัวแทนบริษัทประกันของประเทศเมียน
มาที่ได้รบั การรับรองจากรัฐบาลเมียนมา ค่าธรรมเนียมในการทาประกัน
• อายุระหว่าง 1-60 ปี ราคาท่านละ 50 USD
• อายุระหว่าง 61-75 ปี ราคาท่านละ 75 USD
• อายุ 76 ปี ขึ้ นไป ราคาท่านละ 100 USD
ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชาระผ่านบัตรเครดิต 8 USD
4. ผูเ้ ดินทางจะต้องทาการตรวจ ATK ที่สนามบินเมี ยนมา โดยจะต้องชาระค่าตรวจ 15,000 จ๊าด
(ประมาณ 300 บาท)
5. ผูเ้ ดินทางจะต้องกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะได้รบั แจกเอกสารดังกล่าวบน
เครื่องบิน เพื่อทาการยื่นที่สนามบิน
********************************************************
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 8 ก.ค. 2565
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***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

ตารางการเดินทาง
วันที่

รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พกั ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเท่า
เช้า กลางวัน เย็น

สถานที่ท่องเที่ยว

วันที่หนึ่ ง

วันที่สอง
วันที่สาม

ดอนเมือง – ย่างกุง้ – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย –
พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา –
เจดียไ์ จ๊ปนุ่ – ย่างกุง้ - พระนอนเจ๊าทัตจี –
วัดพระหินอ่อน
ย่างกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา – ย่างกุง้
– เจดียโ์ บตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ –
ตลาดสก๊อต –พระมหาเจดียช์ เวดากอง
ย่างกุง้ -ดอนเมืองฯ

เส้นทางการบิน
ดอนเมือง (DMK)-ย่างกุง้ (RGN)
ย่างกุง้ (RGN)-ดอนเมือง (DMK)

-

✓

✓

PAN PACIFIC HOTEL
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

✓

✓

✓

PAN PACIFIC HOTEL
ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

✓

-

-

ตารางเส้นทางการบิน
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง
ปลายทาง
6.30-07.15
08.05-09.50

เที่ยวบิน
DD900
DD901

ระยะเวลาในการเดินทาง
โดยประมาณ
50 นาที
50 นาที

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง

ดอนเมือง – ย่างกุง้ – หงสาฯ – วัดไจ้คะวาย – พระนอนชเวตาเลียว – พระธาตุมุเตา –
เจดียไ์ จ๊ปุ่น – ย่างกุง้ - พระนอนเจ๊าทัตจี – วัดพระหินอ่อน

04.00 น.

คณะพร้อ มกั น ณ สนามบิ น ดอนเมื อ ง อาคารผู ้โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั้ น 2 ประตู 6
เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ (DD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษั ทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ
เอกสาร
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***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

06.30 น.
07.15 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า เที่ยวบินที่ DD900 สายการบิน นกแอร์ (DD)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็ นที่เรียบร้อย
(เวลาท้องถิ่น ที่ ประเทศพม่ า ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั ่วโมง) นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องหงสาวดี หรือ
เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี
อยูห่ ่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
นาท่านร่วมทาบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็ นสถานที่ศึกษาพระไตรปิ ฎก มีพระภิกษุ และสามเณรจา
พรรษา ณ วัด แห่ งนี้ กว่า 500 รู ป ท่ านสามารถร่วมกัน ท าบุ ญ ถวายปั จ จัย เพื่ อ ซื้ อข้าวสารส าหรับ ภิ ก ษุ
สามเณร ที่มาศึกษาพระไตรปิ ฏก ณ วัดแห่งนี้ ได้

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! กุง้ แม่น้ าเผาท่านละ 1 ตัว)
จากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่
งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มี ให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้าง
ทางและยังสามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคาถูก จากนั้นนาท่านนมัสการ
เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้ังตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ถือ
ว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และยัง
เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญสูงสุดของชาวพม่า นาท่านนมัสการ ยอดเจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญ
และชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มาก (ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปคา้ กับยอด
ของเจดียอ์ งค์ที่หักลงมาเพื่ อเป็ นสิริมงคลซึ่ งเปรียบเหมื อนดัง่ คา้ จุนชีวิตให้เจริญรุง่ เรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและ
ศิ ลปะของมอญได้อย่างกลมกลื น พระเจดี ย์สูง 114 เมตร สู งกว่า พระเจดี ย์ช เวดากอง 14 เมตร มี จุ ด
อธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยูต่ รงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายัง
พื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ รา่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้
และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี
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***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

โบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็
ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั

นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพระพุทธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ท้งั 4 ด้านอายุกว่า
500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้อ งที่อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูป
เพื่อแทนตนเอง และได้สาบานไว้ว่าจะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชาย
หนุ่ มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัวของน้องสาวคนสุดท้องพังทลายลงมา และมี
การบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงทาให้พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลกั ษณะแตกต่างจากองค์อื่นๆ
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***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุง้ นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ
พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครง
เหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็ นพระนอนที่มีขนาดใหญ่
และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้ อนยิ้ ม ดวงตาทาจากลูกแก้วที่สงั ่ ผลิตจากต่างประเทศ ทา
ขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคื อ “ พระตาหวาน ”
บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่ าพระบาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดง
ถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมีลกั ษณะพริ้ วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญ มณี
แวววาว ถือเป็ นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า

คา่

นาท่านนมัสการ พระหินอ่อน พระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนทั้งก้อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า พระ
หินอ่อนสร้างในสมัยนายพลตานฉ่วยโดยมีการขุดพบหินอ่อนก้อนใหญ่ที่สุดที่ยะไข่ จึงได้มีการแกะสลักโดย
ช่างฝี มือชาวเมืองมัณฑะเลย์ เป็ นพระพุทธรูปประทับนั ่งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริก ธาตุ พระหัตถ์
ยกขึ้ นหันฝ่ าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง ประดิษฐานในห้อง
กระจกติดแอร์รกั ษาอุณหภูมิเนื่ องจากหินอ่อนเมื่อโดนความร้อนอาจทาให้เกิดรอยร้าวได้
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั PAN PACIFIC HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

6

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

วันที่สอง

ย่างกุง้ – สิเรียม – เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา – ย่างกุง้ – เจดียโ์ บตาทาวน์ – เทพทันใจ –
เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระมหาเจดียช์ เวดากอง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 1 ชม. นาชมความแปลกตาของเมืองที่ ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัย โบราณ
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียก์ ลางน้ า หรือ พระเจดีย ์
เยเลพญา เจดียจ์ ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ าเป็ นที่สกั การะของชาวสิเรียม สร้างโดยเศรษฐีชาวมอญ
ในยุคที่อาณาจักรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพันกว่าปี มาแล้ว เชื่อกันว่าตอนที่สร้างเจดียเ์ ศรษฐีชาวมอญได้ทา
การอธิษฐานขอให้น้ าอย่าท่วมถึงองค์เจดีย์ ถ้ามี คนมากราบไหว้จานวนมากเท่าไรก็ขอให้ไม่มีวนั เต็มพื้ นที่
และผูใ้ ดมาทาบุญบูรณะต่อเติมองค์เจดีย์ ขอให้ทาการค้าเจริญก้าวหน้าทุกคน ซึ่งทาให้ผูค้ นเกิดความเชื่อว่า
การมาทาบุญกราบไหว้ ณ เจดียแ์ ห่งนี้ จะทาให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูป
เก่ าแก่ ท รงเครื่องจัก รพรรดิ ประดิ ษ ฐานบนบัลลังก์ไม้แ กะสลัก ปิ ดทองคาทองเปลวที่ มีค วามงดงาม และ
นมัสการพระอุปคุต ที่ชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะบันดาลให้มีกินมีใช้ไม่ขาด และมีโชคลาภ สมควรแก่เวลากลับ
กรุงย่างกุง้

7

***ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านัน
้ ***

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพเิ ศษ!! บุฟเฟ่ ต์ชาบูสไตล์พม่า
นาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้
นามาเมื่อ 2,000ปี ก่ อน ในปี 2486 เจดีย์แ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศ
ทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนั งสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วย
กระเบื้ องสีสันงดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ จากนั้นนาท่านขอพร เทพทันใจ
หรื อ นั ตโบโบยี เทพเจ้าศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทย นั ตโบโบยี ก็ คือ "นั ต " หรือวิญ ญาณเทพผู ้
คุม้ ครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็ น "นั ต" นั้ น มักจะเป็ นคนที่เคยสร้าง
ความดี หรือมีวีรกรรมน่ าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุรา้ ยแรงที่เรียกว่า ตายโหง ทาให้วิญญาณยังมี
ความห่ วงใยในภาระหน้ า ที่ บ ้านเมื อง และยังคงผู ก พัน กับ ผู ้คนเบื้ องหลัง ท าให้ไม่ อ าจไปเกิ ด ใหม่ ได้ จึ ง
กลายเป็ นนัตที่มาคอยคุม้ ครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์ งค์สาคัญ
วิ ธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่ งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนัน้ ก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไป
ใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึ กกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไป
แตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตงั้ ใจไว้
คาบูชาเทพทัน ใจ เอหิ สักกะ มหานั ทโป๊ ะโป๊ ะจีโปตะถ่องสิทธิมัตถุ อิทังพะลัง เอตัสสะมิ งรัตตะนั ง
พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสพั พะทา สวาโหม

นาท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดา
ของพญานาค ที่ เกิ ดศรัท ธาในพุท ธศาสนาอย่างแรงกล้า รัก ษาศี ล ไม่ย อมกิน เนื้ อสัตว์จ นเมื่อสิ้ นชี วิตไป
กลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ
ห้ามคนอื่ น ได้ยิน การบู ช าเทพกระซิ บ บู ช าด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ จากนั้ นให้ท่าน
อิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณา
นิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด
เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่ าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้า
สาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญ มณี ที่ มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุก ครั้ง
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เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุ กวันจันทร์ และบาง
ร้านค้ายังไม่เปิ ดให้บริการ) นาท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ
ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ ) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้า
ร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต มีทองคาโอบหุม้ อยู่เป็ นน้ าหนักถึง
1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอั ญมณีล้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาด
เท่าไข่ไก่ นาท่านสู่ ลานอธิฐาน ซึ่งเป็ นสถานที่พระเจ้าบุเรงนองมาขอพรก่อนทาการออกรบ ท่านสามารถนา
ดอกไม้ธูปเที ยน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ช เวดากอง ณ ลานอธิษ ฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริ
มงคล ซึ่ งถื อเป็ นสถานที่ ส าคั ญ จุ ด หนึ่ งของพระมหาเจดี ย์ช เวดากอง นอกจากนี้ รอบองค์เจดี ย์ยังมี พ ระ
ประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะ
เป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์
สัตว์สญ
ั ลักษณ์ ครุฑ
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค

บทสวดมนต์บูชาพระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั 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
สัพ9พะทา อหัง วันทามิ***สิภาพประกอบใช้
ระสา
เพื่อการโฆษณาเท่านัน้ ***
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

คา่

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั PAN PACIFIC HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ย่างกุง้ -ดอนเมือง

เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานดอนเมิอง โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD901
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

08.05 น.
09.50 น.

*****************************************************************

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยวจ่าย
เพิ่ม

05-07 ส.ค. 65
06-08 ส.ค. 65

11,999 บาท

11,999 บาท

11,500 บาท

3,500 บาท

12-14 ส.ค. 65
13-15 ส.ค. 65

12,500 บาท

12,500 บาท

11,900 บาท

3,500 บาท

11,999 บาท

11,999 บาท

11,500 บาท

3,500 บาท

11,999 บาท

11,999 บาท

11,500 บาท

3,500 บาท

07-09 ต.ค. 65
14-16 ต.ค. 65

11,999 บาท

11,999 บาท

11,500 บาท

3,500 บาท

21-23 ต.ค. 65

12,500 บาท

12,500 บาท

11,900 บาท

3,500 บาท

28-30 ต.ค. 65

11,999 บาท

11,999 บาท

11,500 บาท

3,500 บาท

19-21 ส.ค. 65
20-22 ส.ค. 65
26-28 ส.ค. 65
27-29 ส.ค. 65
02-04 ก.ย. 65
09-11 ก.ย. 65
16-18 ก.ย. 65
23-25 ก.ย. 65
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทางโปรดสอบถาม **

*** ราคายังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ /หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,500 บาท/ท่าน ***

อัตรานี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบินนกแอร์ (DD)
ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ ามัน ภาษีตวั ๋ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนการเดินทาง)
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ย่างกุง้ 2 คืน โรงแรมเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนู หรือสลับมื้ ออาหารตามสถานการณ์)
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
บริการน้ าดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน
ประกั น ภั ย ในการเดิ น ทาง คุ ้ม ครองเป็ นจ านวนเงิ น 1,000,000 บาท ในกรณี ที่ เสี ย ชี วิ ต เนื่ องจากอุ บั ติ เหตุ ค่ า
รัก ษาพยาบาลเนื่ องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภั ย อายุ ระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ ผูเ้ อา
ประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เงื่อนไข
ของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครอง
อาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ ไม่รวม









ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่า / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
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 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 ในกรณีที่รฐั บาลไทย และหรือ รัฐบาลพม่า มีการเปลี่ ยนแปลงข้อกาหนด และหรือ เงื่อนไขในการกักตัวเพิ่มเติม การขอ
เรียกตรวจโรคเพิ่มเตืม ทางผูเ้ ดินทางจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินข้างต้น
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า E-VISA (วีซ่าท่องเที่ยว) ท่านละ 50 USD ใช้เวลายื่นวีซ่า 7-10 วันก่อนการเดินทาง ระยะเวลา
ในการยื่นวีซ่าไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สถานฑูตพม่า
 ค่าประกัน การเดิ น ทาง MYANMAR INSURANCE ใช้ในการเดิ น ทางเข้าประเทศพม่ า ซึ่ งท ากับ บริ ษั ท ประกัน ของทาง
ประเทศพม่า
-อายุ 1-60 ปี ค่าประกันท่านละ 50 USD
-อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ 75 USD
-อายุ 75 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันท่านละ 100 USD
***หมายเหตุ*** ราคาค่าวี ซ่า และ ค่าประกัน การเดิน ทาง MYANMAR INSURANCE อาจมี การเปลี่ยนแปลงได้
ขึ้ นอยูก่ บั ค่าเงิน USD ในแต่ละวัน

เงื่อนไขการจองทัวร์
▪ กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลั งจากที่ได้ทาการจองภายใน 1 วัน ที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัดจาแล้ว
เท่านั้น
▪ ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
▪ ในกรณีทาการจองก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
▪ สาเนาหน้าหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการยื่นของวีซ่าต้องส่งให้ทางบริษัทหลังจากทาการจองและ
ชาระเงินเรียบร้อยภายใน 7 วัน ยกเว้นกรณีที่ทาการจองน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทางลูกค้าจะต้องชาระ
เงินพร้อมทั้งส่งเอกสารทันที
▪ เนื่องจากตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วหมู่คณะ ไม่สามารถสะสมไมล์ และที่นั ่งจะเป็ นการ RAMDOM จึงไม่สามารถล๊อค
ที่นั ่งได้ ผูเ้ ดินทางอาจจะไม่ได้ที่นั ่งติดกัน ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของทางสายการบิน

กรณียกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่า
ตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
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• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสาร
ไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ดาเนิ น การ ซึ่ งไม่ สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคื น เงิน ได้ท้ังหมดหรื อ บางส่วน หรือ ไม่ ได้เลย เพราะขึ้ นอยู่กับ การ
พิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัว ร์ และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
▪ เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
▪ กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
▪ สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA)
หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยอันสืบเนื่ องมาจากการปิ ดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน
การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท
▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณี ที่ เกิดเหตุจาเป็ น
สุดวิสยั อันสืบเนื่ องมาจากการปิ ดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่
ไม่ได้เกิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท
▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง
10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี ไกด์ท ้องถิ่น ที่
พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่า
เป็ นอย่างดี แต่ถา้ ต ่ากว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊ นั้น
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▪ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฎิเสธในการ
เข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ท่านได้ทาการจองและชาระเงินแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในทุกกรณี

เอกสารสาหรับใช้ยื่นขอ E-VISAและประกันการเดินทาง
สาเนาหนังสือเดินทางสแกนสี (ตามตัวอย่าง) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
รูปถ่ายสี พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น ขนาด (4.6 cm x 3.8 cm) ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน หน้าตรงไม่ยิ้ม 1 รูป
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส 2 เข็ม ขึ้ นไป
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ผลการพิจารณาวีซา่ ขึน้ อยูก่ บั ทางสถานทูตพม่า ในกรณีทวี่ ซี า่ ของท่านไม่ผา่ นการพิจารณา
ทางบริษทั ของสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าใช้จา่ ยในการดำเนินการยืน่ วีซา่ ทุกกรณี
กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดในการยืน่ ประกันเมียนมาออนไลน์
***โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยภาษาอังกฤษ***
รายละเอียดผูเ้ อาประกัน
1. ชือ่ -นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง)..................................................................................................................
2. วันเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง)
………………………………………………………………………………………………………………...............
3. สถานภาพ
○แต่งงาน (MARRIED)
○โสด (SINGLE)
○หย่าร้าง (DIVORCE)
4. ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที.่ ............................หมูท่ .ี่ ..................หมูบ่ า้ น..................................................................ซอย..................................................
ถนน....................................................ตำบล/แขวง............................................... อำเภอ/เขต......................................จังหวัด
....................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
5. เบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้........................................................เบอร์มอื ถือ.....................................................
6. อีเมล์..........................................................................................................................................................................
7. ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที.่ ............................หมูท่ .ี่ ..................หมูบ่ า้ น..................................................................ซอย
..................................................ถนน....................................................ตำบล/แขวง............................................... อำเภอ/เขต
......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
รายละเอียดผูร้ บั ผลประโยชน์
1. ชือ่ -นามสกุล (ตรงตามหนังสือเดินทาง).................................................................................................................
2. วันเดือนปีเกิด (ตรงตามหนังสือเดินทาง)
………………………………………………………………………………………………………………...............
3. สถานภาพ
○แต่งงาน (MARRIED)
○โสด (SINGLE)
○หย่าร้าง (DIVORCE)
4. ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที.่ ............................หมูท่ .ี่ ..................หมูบ่ า้ น..................................................................ซอย..................................................
ถนน....................................................ตำบล/แขวง............................................... อำเภอ/เขต......................................จังหวัด
....................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
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5. เบอร์โทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้........................................................เบอร์มอื ถือ.....................................................
6. อีเมล์..........................................................................................................................................................................
7. ทีอ่ ยูต่ ามทะเบียนบ้าน เลขที.่ ............................หมูท่ .ี่ ..................หมูบ่ า้ น..................................................................ซอย
..................................................ถนน....................................................ตำบล/แขวง............................................... อำเภอ/เขต
......................................จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
8. ความสัมพันธ์กบั ผูท้ ำประกัน.............................................................................

➢
➢
➢

หากสนจองกรุณาติดต่อ
สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936
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