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ย่างกุง้ หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม
3 วัน 2 คืน (ไปเช้า - กลับคา่ )
โดยสายการบิน แอร์เอเซีย FD
นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว












ทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 3 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า
นมัสการเจดียช์ เวดากอง ณ เมีองย่างกุง้ ( 1 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า)
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดียโ์ บตะทาวน์
สักการะเจดียช์ เวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า)
ร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วดั ไจ้คะวาย
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้ตโิ ย ( 1 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า)
ช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต
รวมรถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว (ขึ้ นถึงบนยอดเขาไจ้ตโิ ย)
อร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง สลัดกุง้ มังกร กุง้ แม่น้ าย่าง
นอนโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ยา่ งกุง้

**สะดวกสบาย ไม่ตอ้ งทาวีซ่า อยูไ่ ด้ไม่เกิน 14 วัน (เริ่ม 27 สิงหาคม)**
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วันแรก
05.00 น.
07.15 น.
08.00 น.

เที่ยง
13.00 น.

บ่าย

คา่

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดียช์ เวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน (นั ่งรถถึงยอดเขา)
(-/L/D)
คณะพร้อ มกัน ที่ สนามบิ น ดอนเมื อ ง บริ เวณผู ้โดยสารขาออกต่ า งประเทศ เคาน์ เตอร์
สายการบิน แอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
บินลัดฟ้ า สู่ กรุงย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 0251 
ถึง สนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ (เวลาที่ประเทศพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนาท่านเดินทางสู่ ตัวเมือง หงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยูห่ ่าง
จากย่างกุง้ ประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง
..นาท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทาบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร
จานวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว สาหรับอาหารทางชาวบ้านจะ
จัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนาไปได้ตามกาลังศรัทธา)
สถานที่แห่งนี้ เป็ นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั้นนาท่าน
เดินทางต่อ ด้วยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่งที่ทางวัดต้องการขณะนี้ คือ ถ้วย ชาม สาหรับใส่
อาหาร สมุด และ เครื่องเขียน สาหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร)
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี 2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิ ษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็ นพระราชวังของพระ
เจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปั จจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้ นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณของ
พระราชวังแห่งนี้ กว้างใหญ่เพียงใด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุง้ แม่น้ าเผาคนละ1ตัว)
นาท่านนมัสการ เจดียช์ เวมอดอว์ คนไทยนิ ยมเรียกว่า พระมหาเจดียม์ ุเตา เป็ นเจดียใ์ หญ่
คู่บา้ นคู่เมืองที่สูงที่ สุดของหงสาวดี นั บว่าเป็ น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของ
บูรพกษั ตริย์ ไม่ว่าจะเป็ นกษั ตริยม์ อญหรื อพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุ เรงนองด้วย และเมื่ อครั้ง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จ
มานมัสการพระเจดียอ์ งค์นี้
หลังจากนั้น นาท่านมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ้ทีโย (kyaikhtiyo) ( เดินทาง 3 ชัว่ โมง)
ถึง คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ้ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้ นบนภูเขา
ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ ประมาณ 35 นาที ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามสองข้างทาง
พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่ ง จะค่อย ๆ เย็นขึ้ นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึ งพระธาตุอินทร์แขวน
จากนี้ เดินขึ้ นไปอีกประมาณ 35 นาที นั ง่ จนถึงโรงแรมที่ พกั พระธาตุอินทร์แขวน เป็ นองค์
เจดียข์ นาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิ ดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยูบ่ นหน้าผาอย่าง
หมิ่นเหม่ ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้ นั บเป็ น 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า เป็ นที่ มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี
พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม” นิ ราศพระ
ธาตุอินทร์แขวน
 พักที่โรงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากที่พกั เดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหาร
คา่ เชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั ่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน
ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์ จ้ทีโย ควรเตรียม
เสื้ อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั ่งเพราะพื้ นที่นั ่งมีความเย็นมาก
พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับบุ รุษเปิ ดถึงเวลา 20.00 น.
เท่านั้น

หน้ า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat

วันที่สอง
05.00 น.

06.00 น.
07.30 น.
เที่ยง
บ่าย

ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไ์ จ๊ปุ่น-ย่างกุง้ –
พระนอนตาหวาน – เจดียช์ เวดากอง
(B/L/D)
เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ
มี ชุดจาหน่ ายบริเวณวัด เมื่ อถวายข้าวพระพุทธนิ ยมจุดเที ยนตามกาลังวันหรือจานวนอายุ
นมัส การ พระธาตุ อิ น ทร์แ ขวน ถ่ ายรู ป และชมทัศ นี ย ภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิ สู จ น์ ค วาม
มหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจาก
ด้านล่างขึ้ นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนื อหน้าผา ราวกับพระอินทร์นาไปแขวนไว้กลางอากาศ
นับเป็ นอัศจรรย์เจดีย์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
เดินทางกลับ ตามเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร
มอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สาคัญในหงสาวดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุง้ แม่น้ าเผาคนละ1ตัว)
นาท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็ นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาว
ดี อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถเลื อ กซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แ กะสลั ก ผ้ า ปั กพื้ น เมื อ ง ผ้ า พื้ นเมื อ ง
นาชม พระเจดียไ์ จ๊ปุ่น ซึ่ งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั ง่ โดยรอบทิ ศ
ประกอบด้วยสมเด็ จพระสมณโคดมสัม มาสัมพุ ทธเจ้า (ผิ นพระพักตร์ไปทางทิ ศเหนื อ ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ(ทิศ
ตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่นอ้ งที่อุทิศตนให้กบั
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ
นาท่านชม เจดียเ์ จ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตา
ที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของ
ไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70
เมตร
นาท่านชม มหาเจดียช์ เวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า ตั้งอยูบ่ ริเวณเนิ นเขาเชียงกุ
ตระ เมืองย่างกุง้ เชื่อกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ี่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น
บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่
72 กระรัต และทับทิ ม 2,317 เม็ด ซึ่ งมีท้ังผูค้ นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่ พากัน
เที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคาที่
ใช้ในการก่ อ สร้า งซ่ อ มแซมพระมหาเจดี ย ์แ ห่ ง นี้ มี จ านวนมหาศาลกว่า ทองค าที่ เก็ บ อยู่ที่
ธนาคารชาติองั กฤษเสียอีกและนับเป็ นมหาเจดียท์ ี่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
(สถานที่สาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออก
รบ ท่ า นสามารถน าดอกไม้ธู ป เที ย น ไปไหว้ เพื่ อ ขอพรจากองค์เจดี ย ์ช เวดากอง ณ ลาน
อธิ ษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดี ยย์ งั มีพระประจาวันเกิ ด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะ
เป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)

หน้ า 3 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offynapat

คาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุตยิ งั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
กลางคืน
สัตว์สญ
ั ลักษณ์ ครุฑ
เสือ
สิงห์ ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนู หาง หนู หางสั้น พญานาค
ยาว
19.00 น.

 บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าสู่ที่พกั
 โรงแรม VINTAGE LUXURY YACHT HOTEL (ระดับ5ดาว) หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม

เมืองสิเรียม (เจดียก์ ลางน้ า)-ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตะทาวน์(เทพทันใจ)-ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต วัดพระหินอ่อน-ช้างเผือก-กรุงเทพฯ
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแรม
นาท่าเดินทาง สู เมืองสิเรียม (Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อ
เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมัยโบราณ ตั้งอยูร่ ิมฝั ่งแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี นาท่านชม พระเจดียเ์ ยเล
พญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda) บนเกาะกลางน้ า อายุ นั บ พัน ปี เป็ นที่ สัก การะของชาว
สิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ ออาหารเลี้ ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ
ตัวที่วา่ ยวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนื อผิวน้ า เสร็จแล้วเดินทางกลับย่างกุง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาชม พระเจดียโ์ บตะทาวน์ ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สร้างขึ้ นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นาไป
บรรจุใน พระเจดียช์ เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้ นจากเรือ ได้นามาประดิษฐาน
ไว้ที่พระเจดียโ์ บตะตองแห่งนี้ ก่อน พระเจดียแ์ ห่งนี้ ได้ถูก ทาลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่
2 และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ วั ่ ไปคือ ออกแบบให้
ใต้ฐานพระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ใน
ผอบทองคาให้ผูค้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน ส่วนผนั งใต้ฐานเจดีย ์ ได้นาทองคา

07.00 น.

เที่ยง
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เย็น
คา่
20.05 น.
21.55 น

และของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิ กชนชาวพม่านามาถวายแก่องค์พระเจดีย์
มาจัดแสดงไว้ น าท่ านสักการะขอพรจาก “เทพทัน ใจ” (นั ตโบโบยี) ซึ่ งชาวพม่ าให้ความ
เคารพอย่างมากและนิ ยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
นาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดสก็อต ซึ่งเป็ นตลาดที่ ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย
อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
สักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่ งเป็ นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่ มีขนาดใหญ่
ที่ สุดในพม่ามีน้ าหนั กถึ ง 60 ตัน สูง 37 ฟุ ต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณ ฑะเลย์ ซึ่ งถื อว่า
เป็ นช่างฝี มือดีที่สุดของพม่า นาชม ช้างเผือก ที่ เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่ามี สีขาวเผื อก
ตลอดทั้งตัวจานวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร)
ออกเดินทางสู่ สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุง้
บินลัดฟ้ ากลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 0258 
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม
โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผูป้ ระสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

2-4 ตุลาคม 2558
9-11 ตุลาคม 2558
16-18 ตุลาคม 2558
23-25 ตุลาคม 2558
30 ตุ.ค.-1พ.ย. 2558
6-8 พฤศจิกายน 2558
13-15 พฤศจิกายน 2558
20-22 พฤศจิกายน 2558
27-29 พฤศจิกายน 2558
5-7 ธันวาคม 2558
18-20 ธันวาคม 2558
25-27 ธันวาคม 2558
28-30 ธันวาคม 2558
30ธ.ค.-1.ม.ค. 2559
1-3 มกราคม 2559

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
15,900
15,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
15,900
15,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
14,900
12,900
12,900
12,900
15,900
15,900
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4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
5,000
5,000
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เอกสารที่ใช้ในการทาวีซ่าพม่า

** สาหรับคนไทยสะดวกสบาย ไม่ตอ้ งทาวีซ่า อยูไ่ ด้ไม่เกิน 14 วัน (เริ่ม 27
สิงหาคม 2558) สาหรับบุคคลสัญชาติอื่นโปรดสอบถามเจ้าหน้าที่**
**กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทาการ**
*หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
* รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ ว จานวน 3 รูป พื้ นหลังสีขาวเท่านั้น (ห้ามแม็กซ์รูปใส่พาสปอร์ตค่ะ)
*กรุณาถอดปกพาสปอร์ตของท่าน ก่อนจัดส่งเล่มพาสปอร์ตให้กบั ทางบริษัท
อัตราค่าวีซ่าด่วนในกรณีที่ท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า *ยื่น วีซ่ า ด่ วน 4 วัน เสี ย ค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม ท่ านละ
500 บาท * ด่วน 2 วัน เพิ่ม 800 บาท
หมายเหตุ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงรายการ
ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทาง
ธรรมชาติ แต่ยงั คงรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

โรงแรมที่ พักที่ อ าจะมี ก ารสลับ ปรับ เปลี่ ย นขึ้ นอยู่กับ ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่าพม่าแบบยืน่ หมู่คณะ
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กบั คนไทย ผูท้ ี่
ประสงค์จะพานักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณี ที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท**
 ค่ าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
1. นักท่ องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่ อท่ าน เพื่อสารองที่นั่ง ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง
2. นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยว

หรื อเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี
ใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ์ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
3. กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ จองการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน จะต้องชาระครบเต็มจานวนเลย
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น อีเมล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –

17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ
ในเอกสารการจอง) จะต้ อง อีเมล์ เพื่อแจ้ งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษัทไม่รับยกเลิก
การจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนกั ท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้ อง อีเมล์ เพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้ าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้ นาเงินเข้ าให้ ครบถ้ วน
โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่ าบริการดังนี้
2.1 ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วันเท่านั้น คืนเงินค่ าบริการร้ อยละ 100 ของค่ าบริการทีช่ าระแล้ว
2.2 หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ ทุกกรณี
1. การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรื อซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรื อเที่ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าบริ การทั้งหมด
2. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น อีเมล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. –
17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทาง
บริ ษทั
3. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มีนกั ท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่วมเดิ น ทางหรื อใช้บ ริ การตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่า
บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด หรื อ ถู ก ปฏิ เสธการเข้า -ออกเมื อ งด้ว ยเหตุ ผ ลใดๆ ทางบริ ษั ท จะไม่ คื น เงิ น
ค่าบริการไม่วา่ บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
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3. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ ก การเดิ น ทางในกรณี ที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วร่ว ม
เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กบั นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่
มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่ องเที่ ยวทุ กท่ านยินดี ที่จะชาระค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่วม
เดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุ ล คา
นาหน้าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้อง
กับ สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ง นี้ บริ ษั ท จะ
คานึ งถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ ต่ อ ความเสี ย หายหรื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใดๆ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นของ
นั กท่องเที่ ยวที่มิได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน
การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง
หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษัทเสนอราคา
ดังนั้ น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา
แลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษี เชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การ
เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้น
แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
3.
กรุ ณ าแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภัณ ฑ์ไม่ เกิ น
100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น และรวมกันทุ กชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิป
ล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือ
ได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
4.

สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
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