MYANMAR GROUP & GO

พม่ า ย่ างกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุอนิ แขวนทร์ 2 วัน 1 คืน

ราคาเริ่ มต้น

6,900.บาท/ท่าน
ออกเดินทางได้ ทุกวัน ตั้งแต่ เดือน กันยายน 60 – มีนาคม 61
ออกเดินทางตั้งแต่ 5 ท่านขึน้ ไป ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทยชานาญเส้ นทางคอยดูแลและบริการ
☺ออกเดินทางตั้งแต่ 5 ท่ านขึน้ ไป โดยรถ TOYOTA ALPHARD

☺ออกเดินทางตั้งแต่ 6-10ท่ านขึน้ ไป โดยรถ TOYOTA COMUTER

วัน

1

2

มือ้ อาหาร

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กรุ งเทพฯ – ย่างกุง้ – เจดียช์ เวดากอง –เจดียโ์ ปตาทาวน์ - เทพทันใจ
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง – วัดไจ๊ปนุ่ - พระ
ธาตุมุเตา - กรุ งเทพฯ

กลางวัน

โรงแรม
คา่

หรือเทียบเท่ า 3 ดาว***

 ✓ ✓

YOE YOE LAY HOTEL
KYAIKHTO HOTEL
MOUNTAIN TOP HOTEL

✓ ✓ 

-

สายการบินแนะนา
ตารางบิน สายการบินที่แนะนาขึ้นที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
BKK-RGN

PG710

08.45-09.40

RGN-BKK

PG704

18.20-20.15

BKK-RGN

TG303

08.00-08.45

RGN-BKK

TG306

19.45-21.40

DMK-RGN

DD4230

06.30-07.05

RGN-DMK

DD4239

21.00-22.45

DMK-RGN

SL200

09.05-10.00

RGN-DMK

SL207

19.45-21.30

DMK-RGN

FD251

07.15-08.00

RGN-DMK

FD254

17.50-19.35

ตารางบิน สายการบินที่แนะนาขึ้นที่สนามบินดอนเมือง

DAY1
- ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรื อ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน ทีล่ ูกค้ าเลือกเอง
- เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุง้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุง้
- จากนั้นนาท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่าที่มีอายุกว่า 2,500 ปี
- นาท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ นมัสการพระพุทธรู ปทองคา ขอพร พระเทพทันใจ
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- นาท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้ มป์ (เชิงเขาไจ้ ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง
- จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ เปลี่ยนรถเป็ นรถแบบท้องถิ่น ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เพื่อเดินทางสู่ ที่พกั (นั่งรถ
ท้ องถิ่น ขึน้ ไปจนถึงบนสุ ดยอดเขาไจ่ ทโิ ย ทีเ่ ป็ นทีต่ ้ งั ของพระธาตุอนิ ทร์ แขวน )

- พร้ อมนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ...อยู่ใกล้ กบั พระธาตุอนิ ทร์ แขวน เดินทางประมาณ 10 นาที เชิ ญท่านไป
- นมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบริเวณ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน นมัสการพระธาตุอินทร์ แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
- หลังอาหารค่าท่าน เชิญท่านสั กการะพระธาตุอนิ ทร์ แขวน หรื อท่านจะไปนัง่ สมาธิ หรื อ สวดมนต์ได้ตลอดคืน
สาหรับท่านที่ตอ้ งการนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานาน ที่บริ เวณระเบียงที่ยนื่ สู่ พระเจดียไ์ จ้ ท่านควรเตรี ยมเสื้ อกัน
หนาว หรื อกันลมหรื อผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เนื่องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมาก พระธาตุอินแขวนนี้ เปิ ด
ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับ สุ ภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 22.00 น.
สมควรแก่ เวลากลับสู่ ทพี่ กั YO YOLAY HOTEL// KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP HOTEL หรือเทียบเท่า
DAY2
- 04.30 น.เชิ ญท่ านสั กการะ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน หรื อท่านจะเลือกทาบุญด้วยการถวายระฆังเพื่อเป็ นสิ ริมงคล
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
- ออกเดินทางกลับพร้อมนาท่านเดินทางสู่ กรุ งหงสาวดี เมืองบะโค หรือหงสาวดี
- ชมสถานที่ซ่ ึ งมีความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ ของไทยคือ บริ เวณที่เคยเป็ น พระราชวังของพระเจ้ าบุเรงนอง
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
- สมควรแก่เวลานาท่านชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบ ทั้ง 4 ทิศ
- จากนั้นนาชมเจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อเราเรี ยกกันว่าพระธาตุมุเตาที่ต้ งั ตระหง่านโดดเด่นอยูใ่ จกลางเมืองหงสาวดี
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง เดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่ าบริการนี้รวม :
ค่าที่พกั 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
ค่ารถนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
บริ การทัวร์ แบบส่ วนตัว 2 วัน
ค่าเข้าชมสถานที่
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม :
ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ข้อควรทราบ :
☺บริ การ Private Tour ไม่มีหวั หน้าทัวร์ , มีไกด์ทอ้ งถิ่น
☺กรุ ณาจดจาสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ทอ้ งถิ่นและทีมฯ
☺ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่ อไกด์ทอ้ งถิ่น พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
☺วันแรกทีเ่ ดินทางไปถึงสนามบินย่ างกุ้ง ไกด์ ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพือ่ รอรับท่านและเพือ่ นๆ
****************************************

