[MM-12] : ทัวร์ พม่ า 3 วัน 2 คืน ย่ างกุ้ง หงสาวดี พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา
พระธาตุอนิ ทร์ แขวน เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
(พักโรงแรมที่อินทร์ แขวน 1 คืน และ โรงแรมย่างกุ้ง 1 คืน พัก 5 ดาว)
โอเชี่ยนสไมล์ ทัวร์ ขอเสนอโปรแกรมนาเที่ยวชมเมืองพระพุทธศาสนา นมัสการมหาบูชาสถานสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ของ
ประเทศพม่า พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมเุ ตา พระธาตุอินทร์ แขวน ประทับใจกับทีมงานมัคคุเทศก์ที่ชานาญงาน
ที่พกั ระดับมาตรฐานและบริ การอาหารเลิศรส

• สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม...
• สานักงานโทร.0-2969 3664, 0-2949 5134-39 - ID LINE : @oceansmiletour
• คุณเล็ก โทร.089-457-9494, 088-832-1924
• ID Line : lekocean - E-Mail : oceansmile1@gmail.com
• คุณไผ่ โทร.084-758-7776, 086-702-1611
• ID Line : 0847587776 - E-mail : dennapa_pai@hotmail.com
• คุณแท็ก โทร.084-758-7773, 083-768-3318
• ID Line : 0847587773 - E-mail : tax81oceansmile@gmail.com

• โปรแกรมการเดินทาง (รวมค่ ารถวิง่ ขึน้ ไปถึงบนพระธาตุอนิ ทร์ แขวน ไม่ ต้องนั่งเสลีย่ ครับ)
• วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561 (ท่านละ 14,995.-บาท)

วันแรก : สนามบินดอนเมือง – ย่ างกุ้ง หงสาวดี วังบุเรงนอง พระธาตุมุเตา พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
05.00 น.
07.15 น.
08.00 น.

12.00 น.

19.00 น.

พร้ อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 แถวที่ 1 สายการบินแอร์ เอเชีย เจ้ าหน้ าที่คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุงย่ างกุ้ง โดย สายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251 (ที่นงั่ บนเครื่ อง เราล็อกที่นงั่ ไว้
ล่วงหน้ าและบริ การอาหารเช้ าบนเครื่ อง มื ้อที่ 1)
ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่ างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทาง
สู่ เมืองหงสาวดี (พะโค) ระยะทางประมาณ 80 ก.ม. นาท่านชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึง่ มีพระพุทธรูปปาง
ประทับนัง่ โดยรอบทัง้ 4 ทิศ ประกอบด้ วย พระสมณโคดม(ทิศเหนือ), พระโกนาคม(ทิศใต้ ), พระกกุสนั โธ
(ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สร้ างโดยสี่สาวพี่น้องที่อทุ ิศตนให้ กบั
พระพุทธศาสนา โดยสร้ างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ และนาท่านชม
พระราชวังบุเรงนอง ซึง่ เพิ่งเริ่มขุดค้ นและบูรณะเมื่อปี 2533
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคารเมืองหงสาวดี (มื ้อที่ 2) หลังอาหารนาท่านนมัสการ พระเจดีย์ชเวม
อดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา (1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) ซึง่ เป็ นเจดีย์ที่สงู ที่สดุ ในหงสาวดี
สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรื องของกรุงหงสาวดีในอดีต จากนันน
้ าท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้ มป์
(เชิงเขาไจ้ เที่ยว) ชมทัศนียภาพของทุง่ นาอันยิ่งใหญ่แห่งเมืองหงสาวดี ผ่าน สะพานข้ ามแม่น ้าสะโตง
แม่น ้าที่พระนเรศวรทรงพระแสงปื น ถึง คิมปูนแค้ มป์ เปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้ อเพื่อขึ ้นบนภูเขาไจ้
เที่ยว จากนันเดิ
้ นทางเข้ าที่พกั โรงแรมไจ้ ท์ทีโย หรื อ เม้ าเท็นท๊ อป เป็ นโรงแรมที่อยูใ่ กล้ พระธาตุอินทร์
แขวนมากที่สดุ ชมทัศนียภาพงดงาม และนาท่านไปนมัสการ พระธาตุอินทร์ แขวน (พระธาตุประจาปี
เกิดปี จอ 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)
บริการอาหารเย็นที่โรงแรม (มื ้อที่ 3) หลังอาหารให้ ทา่ นพักผ่อนหรื อใครจะไปนัง่ สมาธิหรื อสวดมนต์ก็ได้
ครับ (สาหรับการไปนมัสการพระเจดีย์ไจ้ เที่ยว ควรเตรี ยมเสื ้อกันหนาวหรื อกันลม หรื อผ้ าห่ม ผ้ าพันคอ
ไปด้ วย พระธาตุอินทร์ แขวน เปิ ดให้ ประชาชนไปนมัสการ 24 ชัว่ โมงครับ)

วันทีส่ อง : พระธาตุอนิ ทร์ แขวน วัดพระไฝเลือ่ น พระนอนชเวตาเลียว พระตาหวาน มหาเจดีย์ชเวดากอง
05.00 น.

12.00 น.

นาท่านไปนมัสการ พระธาตุอินทร์ แขวน หรื อใส่ บาตรพระธาตุยามเช้ า สัมผัสกับบรรยากาศอัน
หนาวเย็นยามเช้ า ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ องค์พระธาตุ พิสจู น์ความมหัศจรรย์วา่ แห่งองค์พระ
ธาตุที่ตงอยู
ั ้ ่โดยไม่ล้มหรื อหล่นลงมา จากนันบริ
้ การอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 4) หลังอาหารเก็บ
สัมภาระพร้ อมออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี ตามเส้ นทางเดิม แวะนมัสการ พระไฝเลื่อนไจ้ ท์
ปอลอ ที่ วัดพระไฝเลื่อน นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว ซึง่ เป็ นที่เคารพนับถือของ
ชาวพม่าทัว่ ประเทศ ให้ ทา่ นช้ อปปิ ง้ งานไม้ ราคาถูกและของฝากจากเมืองหงสาวดี
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 5) หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงย่างกุ้ง นาท่าน
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี (พระตาหวาน) ซึ่งเป็ นพระนอนที่มีความสวยงามที่สดุ ของ
ประเทศพม่า นาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (พระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหา
บูชาสถานสูงสุดของพม่า) พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เป็ นพระมหาเจดีย์คบู่ ้ านคูเ่ มืองพม่า ซึง่ มีทงผู
ั ้ ้ คน
ชาวพม่าและชาวต่างชาติมานมัสการอย่างไม่ขาดสายและเป็ นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของ
โลก (การเที่ยวชมพระมหาเจดีย์ชเวดากอง แนะนาให้ ไปชมในช่วงตอนเย็นถึงค่า เพราะอากาศไม่ร้อน
และได้ ดพู ระมหาเจดีย์ในยามที่ไฟส่องตอนกลางคืน สวยงามมากครับ)

19.30 น.

บริการอาหารเย็นที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 6) หลังอาหารนาท่านเข้ าพัก พักผ่อนกันตามสบาย (พักโรงแรม
Vintage luxury Hotel ระดับ 5 ดาว)

วันทีส่ าม : ย่ างกุ้ง เทพทันใจ ตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน ปางช้ างเผือก - สนามบินดอนเมือง
07.00 น.

12.00 น.
17.30 น.
19.05 น.

บริการอาหารเช้ าที่โรงแรม (มื ้อที่ 7) หลังอาหารนาท่านนมัสการ เจดีย์โบดาทาวน์ ซึ่งเป็ นสถานที่
ศักดิส์ ิทธิ์ภายในบรรจุพระเกศธาตุไว้ 1 เส้ น สร้ างเมื่อสองพันกว่าปี มาแล้ ว โดยพระเจ้ าโอกาละปะ ซึง่
เป็ นกษัตริย์มอญและที่เจดีย์โบดาทาวน์ ท่านสามารถมองเห็นพระเกศธาตุได้ ครับ นาท่านนมัสการ
พระพุทธรู ปทองคา จากนันน
้ าท่านสักการะ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) ซึง่ เป็ นเทพที่ชาวไทยและชาว
พม่าให้ ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพรด้ วย เชื่อว่าอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา จากนัน้
นาท่านสักการะ เทพกระซิบ ซึง่ การขอพรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่า
นิยมขอพรจากเทพองค์นี ้กันมาก จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ตลาดสก๊ อตมาร์ เก็ต (SCOTT MARKET)
ซึง่ สร้ างโดยชาวสก๊ อตสมัยเมื่อครัง้ พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื ้อหา
ของที่ระลึกในราคาถูก อาทิ งานไม้ และงาช้ างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้ หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้ า
ปั กพื ้นเมืองและเครื่ องเงิน
บริการอาหารกลางวันที่ภตั ตาคาร (มื ้อที่ 8) หลังอาหารนาท่านนมัสการ พระหินอ่ อน ที่ใหญ่ที่สดุ ใน
พม่าที่ วัดพระหินอ่ อน และนาท่านชม ช้ างเผือก ที่ ปางช้ างเผือก เดินทางสู่ สนามบินมิงกลาดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD254
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

• อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
เด็ก (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็ก เสริมเตียง
เด็กไม่มีเตียง
ท่านละ 14,995.-บาท
ท่านละ 14,995.-บาท
ท่านละ 14,995.-บาท
ท่านละ 13,995.-บาท
• พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 บาท / ลูกค้ าเก่า ลดท่านละ 300.-บาท
• ทริปนี ้ ไม่ต้องนัง่ เสลี่ยงแล้ วครับ รวมค่ารถขึ ้นพระธาตุอินทร์ แขวน วิ่งไปส่งถึงโรงแรมบนเขาแล้ วครับ
• สาหรับท่านที่ตอ่ เครื่ องไปต่างจังหวัด ต้ องเผื่อเวลาอย่างน้ อย 3-4 ชัว่ โมง เพราะต้ องผ่านตม. รับกระเป๋ า
• ค่ าบริการนีร้ วม
1.ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบินไทยแอร์ เอเชีย กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ
2.ค่าโรงแรมที่พกั 2 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน ห้ องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
3.ค่าอาหารทุกมื ้อพร้ อมอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
4.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว
5.ค่าประกันอุบตั เิ หตุ วงเงินค่ารักษา 500,000.- / เสียชีวิต 1,000,000.-บาท (ผู้เดินทางสารองจ่ายไปก่อนตามเงื่อนไข
กรมธรรม์ประกันอุบตั เิ หตุแบบกลุม่ )
6.ค่าภาษีสนามบินไทย + ค่าภาษีสนามพม่า
7.ค่าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ
8.ค่าน ้าหนักกระเป๋ า 20 กิโลกรัม
9.มัคคุเทศก์นาเที่ยวตลอดการเดินทาง

• ค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
: ค่าทิปไกด์พม่าและคนขับรถพม่า (ค่าทิปวันละ 100 บาท 3 วันก็ 300 บาท แบบว่าเป็ นน ้าใจครับ)
: ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ไทยวันละ 50 บาท (3 วัน 150 บาท)
• หมายเหตุ
: ราคานี ้สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยที่ถือพาสปอร์ ตไทยเท่านัน้
: สาหรับเมนูเป็ ดปั กกิ่ง กุ้งมังกร กุ้งแม่น ้า มีแถมในโปรแกรมครับ
: อัตราค่าบริการนี ้ไม่ค้ มุ ครองกรณีกระเป๋ าโหลดใต้ ท้องเครื่ องชารุดเสียหายทุกกรณี
• การสารองที่น่ ัง
1.วางมัดจาท่านละ 5,000.-บาทโดยผ่านบัญชี พร้ อมส่งชื่อ-นามสกุล+ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์
2.ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (พร้ อมแฟกซ์ใบโอนเงินและระบุโปรแกรมทัวร์ ครับ)
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ คืนเงินให้ ทงหมด
ั้
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจาทัวร์ หรื อเก็บค่าใช้ จา่ ยตามความเป็ นจริงครับ
• เอกสารเดินทาง
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้ าว่างๆ สาหรับประทับตราเข้ า-ออก อย่างน้ อย 2 หน้ า
• พาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีดา่ นตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการ
เดินทางของท่านครับ
• หมายเลขบัญชี
1.ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อย ถนนนวมินทร์ 161 บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 575 – 0 – 00818 – 5
2.ธนาคารยูโอบี สาขาอโศมนตรี บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 903 - 363 - 047 - 2
3.ธนาคารทหารไทย สาขารามอินทรา กม.8 บัญชีกระแสรายวัน
ชื่อ บริ ษัทโอเชี่ยนสไมล์ทวั ร์ จากัด เลขที่ 062 - 1 - 07414 - 5
4.ธนาคารกสิกรไทย สาขาแฟชัน่ ไอส์แลนด์ บัญชีออมทรัพย์
ชื่อ นายพรชนก ศักดิธ์ านี เลขที่ 720 - 2 - 18666 - 8
• เงื่อนไขอื่นๆ
• ราคาทัวร์ นี ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และ ค่าบริการหัก ณ ที่จา่ ย 3 %
• บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน้
• หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศปลายทาง ปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตาม ทาให้ ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ถือเป็ นเหตุซงึ่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ บางส่วนหรื อทังหมด
้
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้ าของ
สายการบิน ภัยธรรมชาติ การจลาจลและทรัพย์สินที่สญ
ู หายระหว่างเดินทาง
• บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการนาเที่ยวตามความเหมาะสมและสถานการณ์ตา่ งๆ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ
จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ าเป็ นสาคัญ

