โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์

วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -ตลาดสก๊อต-เจดียไ์ จ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดียเ์ ยเลพญา-เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ-ย่างกุง้  (-/กลางวัน/เย็น)

08.30 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6
Nok Air (DD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน DD 4234
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิน่ ที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของ
ชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ งั เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาหน่าย
ในตลาดแห่งนี้มหี ลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ทีม่ ศี ิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก
ผ้าทอ เสื้อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณี ท่มี ีราคาสูงควร
ขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครัง้ เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศลุ กากรตรวจ)
นาท่านแวะสักการะ เจดียไ์ จ๊เข้า (Kyaik Khauk Pagoda) ซึง่ เป็ นเจดียท์ เ่ี ก่าแก่อกี
แห่งหนึ่งของพม่าถือเป็ นเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองสิเรียม
พิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ่งเป็ นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุง้ ที่ไหนที่สร้าง
เทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุ ญาตที่น้ ี ก่อน ที่สาคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่
คนพม่าจะมาขอที่น้ ี ทัง้ เรื่องงาน เงินและความสาเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์น้ ี เป็ นเทพทันใจ
ที่ใหญ่ท่สี ุดในย่างกุง้
เดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin)ซึง่ อยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ45 กิโลเมตรเมือ่ เดิน
ทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่ เมืองนี้เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมัยโบราณ ตัง้ แต่ในสมัย นายพลฟิ ลปิ เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมือ่ ปี พ.ศ.
2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากกาแพงสไตล์ลูซติ า
เนียนบาโรก ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นา้ ย่างกุง้ ทีเ่ ชื่อมต่อกับแม่นา้ อิระวดี นาท่านนัง่ เรือแจว ชม
พระเจดียเ์ ยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชยั อันงดงามบน
เกาะกลางนา้ อายุนบั พันปี เป็ นที่สกั การะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่านา้ จะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มวี นั นา้ ท่วมได้ ที่บริเวณท่าเทียบเรื อ
บนเกาะ นาท่านไหว้สกั การะเพือ่ ขอพร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที่เป็ นที่นับถือของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลา
ดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนื อผิวน้ า
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับย่างกุง้

10.30 น.
11.15 น.
เที่ยง
จากนัน้

จากนัน้

จากนั้น

จากนัน้

ชม เจดียโ์ บตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพือ่ บรรจุพระบรมธาตุทพ่ี ระสงฆ์อนิ เดีย 8 รูป ได้นา
มาเมือ่ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ถกู ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จงึ พบ
โกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสาริด 700
องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อนิ เดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายใน
เจดียท์ ป่ี ระดับด้วยกระเบื้องสีสนั งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์

เย็น

จากนัน้ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะรู ปปัน้ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อน่ื ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้น ก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า
บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนาให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ
ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ี ท่านก็
จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นนาท่านข้ามฝัง่ ไปอีกฟากหนึ่ งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า
“อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่านางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุ ทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล
ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมือ่ สิ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัต ซึง่ ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ
ต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิ ยมขอพรจากเทพองค์น้ ี กันมากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชา
ด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** เมนู พเิ ศษ สลัดกุง้ มังกร เป็ ดปักกิง่ ** ได้เวลาสมควรนาท่านเข้าสูท่ ่พี กั
**นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่าระด ับ 4 ดาว

วันที่สอง

หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดียช์ เวมอดอร์-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไ์ จ๊ปนุ่ -พระราชวังบุเรงนอง-พระมหาเจดียช์ เวดากอง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
จากนัน้

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึง่ ในอดีตเป็ นเมืองหลวงทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุดของเมืองมอญโบราณที่ย่งิ ใหญ่
และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร)
นาท่านเข้าชมพระธาตุทต่ี งั้ อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ น
1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า เจดียช์ เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมเุ ตา
(Shwe Mordore) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นาท่านนมัสการ ยอด
เจดียห์ กั ซึง่ ชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์มาก ซึง่ เจดียน์ ้ ี สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่าง
กลมกลืน พระเจดียส์ ูง 377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจดุ อธิษฐานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร
ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยนา้ หนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยังคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจาย
ออกไป เป็ นทีร่ า่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ท่พี ระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู)
ตามพระราชประเพณีโบราณเพือ่ ทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สทิ ธิ์ และ
สามารถนาธูปไปค้ากับยอดของเจดียอ์ งค์ท่หี กั ลงมาเพือ่ เป็ นสิรมิ งคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ ค้าจุนชีวติ ให้เจริญรุ่งเรือง
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วดั ไจ้คะวาย สถานที่ท่มี พี ระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก
ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้

จากนัน้

จากนัน้

เที่ยง
บ่าย

จากนัน้

จากนัน้

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนู พเิ ศษ กุง้ แม่น้ าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1 ตัว **
นาชม เจดียไ์ จ๊ป่ นุ (Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบทัง้ 4 ทิศ สูง 30 เมตร
ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้า
ในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสพ่ี ่นี อ้ งทีม่ พี ทุ ธ
ศรัทธาสูงส่งและต่างให้สตั ย์ สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั ่ ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รา่ ลือ
กันว่าทาให้พระพุทธรูปองค์นนั้ เกิดรอยร้าวขึ้นทันที นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shew
Thalyang Buddha) กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ทม
่ี พี ทุ ธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี
พ.ศ.2524 ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ นพระนอนทีง่ ดงามทีส่ ุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง
16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีทย่ี ่างกุง้ แต่กง็ ามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่ มพระบาท เป็ นลักษณะที่ไม่
เหมือนกับพระนอนของไทย
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผ้ งึ (Kanbawza Thardi Palace)
ซึง่ เพิง่ เริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์เมือ่ ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ งั หลง
เหลืออยู่ ทาให้สนั นิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็ นทีป่ ระทับของ พระเจ้าบุเรงนอง
ท่านผูท้ ไ่ี ด้รบั คาสรรเสริญว่าเป็ นผูช้ นะสิบทิศและเป็ นทีป่ ระทับของพระนางสุพรรณ
กัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ ต้องตกเป็ นเชลยศึก เมือ่ ต้องเสียกรุง
ศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่ปจั จุบนั พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประ
วัตศิ าสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองย่างกุง้
นาท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagod)) พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุ
กว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ่ใี หญ่ท่สี ุดในพม่า สถานที่
แห่งนี้ มี ลานอธิษฐาน จุดที่บเุ รงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพือ่ ขอพรจากองค์เจดียช์ เว
ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปด
ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน์ ้ ีได้รบั การบูรณะ
และต่อเติมโดยกษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่นทองคาทัง้ หมดนา้ หนักยีส่ บิ สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทัง้ สามพระองค์ บนยอดประดับด้วย
เพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่
บนยอดบริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสีท่ ศิ ซึง่ ทาเป็ นศาลาโถงครอบ
ด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชัน้ ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นทีร่ วม
กันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมหิ ลังความเป็ นมาทัง้ สิ้น
ชมระฆังใบใหญ่ทอ่ี งั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นา้ ย่างกุง้ เสียก่อน
อังกฤษกูเ้ ท่าไหร่กไ็ ม่ข้นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้นึ มาแขวนไว้ทเ่ี ดิมได้ จึงถือ
เป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่งึ ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สทิ ธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครัง้ แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั ่ ต้องการ
จากนัน้ ให้ท่านชมแสงของอัญมณีท่ปี ระดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป นาท่านร่วมบูชา
แม่ยกั ษ์ทเ่ี ชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรู หรือ พระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเข้าได้ทลี ะคน และพระ
สุรยิ นั จันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ

วันเกิด
สัตว์สญั ลักษณ์

อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สิงห์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา หนู หางยาว หนู หางสัน้
พญานาค
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 กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่แี ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
19.00 น.
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุก้ หี ม้อไฟและซูชิขา้ วปัน้ สารพัดหน้าในเครือโออิชิ
**นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่าระด ับ 4 ดาว

วันที่สาม
เช้า
จากนัน้

12.00 น.
13.45 น.

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

ย่างกุง้ -พระนอนตาหวาน-กรุงเทพฯ

 (เช้า/-/-)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ
พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนทีม่ คี วามยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต
ซึง่ เป็ นพระทีม่ คี วามพระทีม่ คี วามสวยทีส่ ุดมีขนตาทีง่ ดงาม พระบาทมีภาพมงคล
108 ประการ
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4235
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
........................................................................................

หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตง้ั แต่ 12-21 เมษายน 2561

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ ดปักกิ่ง+กุง้ มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิ ดให้บริการค่ะ
โดยทางผูจ้ ดั ทัวร์จะเปลี่ยนเป็ นร้านอาหารอืน่ และสถานที่เที่ยวอืน่ ที่เปิ ดให้แทนค่ะ

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ หงสา สิเรียม บิน DD พักโรงแรม 4 ดาว
เริม่ เดินทาง

30 มี.ค.61
7 เม.ย.61
13 เม.ย.61
14 เม.ย.61
20 เม.ย.61
21 เม.ย.61
27 เม.ย.61
28 เม.ย.61
4 พ.ค.61
11 พ.ค.61
12 พ.ค.61
18 พ.ค.61
19 พ.ค.61
26 พ.ค.61
2 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61
29 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61

กลับจากเดินทาง จานวน

1 เม.ย.61
9 เม.ย.61
15 เม.ย.61
16 เม.ย.61
22 เม.ย.61
23 เม.ย.61
29 เม.ย.61
30 เม.ย.61
6 พ.ค.61
13 พ.ค.61
14 พ.ค.61
20 พ.ค.61
21 พ.ค.61
28 พ.ค.61
4 มิ.ย.61
10 มิ.ย.61
11 มิ.ย.61
17 มิ.ย.61
18 มิ.ย.61
24 มิ.ย.61
25 มิ.ย.61
1 ก.ค.61
2 ก.ค.61

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

10,999

10,500

9,999

3,000

35

10,999

10,500

9,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

35

8,999

8,999

7,999

3,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
- ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
- ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ450บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
- ** ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสทิ ธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม
2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **
เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯ
กาหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระ

ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้
ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเส
ธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเที่ยว
(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จา่ ย
ทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
หรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
- ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น
Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

