โดยสายการบิน Myanmar National Airlines (UB)
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รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
09.00 น.

11.00 น
11.30 น.
เที่ยง

กรุ งเทพฯ – ย่ างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์ เจ๊ าทัตยี – เจดีย์โปตาทาวน์ – เทพทันใจ
เทพกระซิบ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
(- / L / D)
พร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารขาออก ชัน้ 4 ประตู 5 เคาน์ เตอร์ K
สายการบิน Myanmar national Airlines โดยมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ การต้ อนรับและอานวย
ความสะดวกก่อนการเดินทางแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ UB020
บริการอาหารว่ างบนเครื่ อง
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว (เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าไทยครึ่งชั่วโมง)
 บริการอาหารกลางวัน
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรื อ พระนอน
ตาหวาน นมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความ
สวยที่ สุดมี ขนตาที่ งดงาม พระบาทมี ภ าพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้ อนกันซึ่ง
แตกต่างกับศิลปะของไทย จากนันน
้ าท่าน สักการะ เจดีย์โปตาทาวน์ สร้ างโดยทหารพัน
นายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์ อินเดีย 8 รู ป ได้ นามาเมื่อ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486
เจดีย์แห่งนี ้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ ากลางองค์ จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700 องค์ และจารึกดิน
เผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์ อินเดียทางใต้ ต้ นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่
ประดับด้ วยกระเบื ้องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์ พระเจดีย์นา
ท่านขอพร นัตโบโบยี หรื อ พระเทพทันใจ เทพเจ้ าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธี
สัก การะรู ป ปั น้ เทพทันใจ(นัต โบโบยี ) เพื่ อ ขอสิ่ งใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอา
ดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่อน กล้ วย หรื อผลไม้ อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบ
มาก จากนันก็
้ ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรื อจ๊ าด ก็ได้ (แต่แนะนาให้ เอาเงินบาทดีกว่า
เพราะเราเป็ นคนไทย) แล้ วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึกกลับมา 1
ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนันก็
้ เอาหน้ าผากไปแตะกับนิ ้วชี ้ของนัตโบโบยี แค่นี ้ท่านก็จะสม
ตามความปราถนาที่ขอไว้ จากนัน้ นาท่านข้ ามฝั่ งไปอี กฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ
เทพกระซิ บ ซึ่ง มี น ามว่ า “อะมาดอว์ เมี๊ ย ะ” ตามต านานกล่ า วว่ า นางเป็ น ธิ ด าของ
พญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื ้อสัตว์ จนเมื่อ
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สิ ้นชีวิตไปกลายเป็ นนัต ซึง่ ชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กนั มานานแล้ ว ซึง่ การขอพรเทพกระซิบ
ต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์นี ้กันมากเช่นกัน การ
บูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยน ้านม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากนัน้ นาท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดี ย์
ทองคาคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้ าร้ อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง
หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี ้มี ลานอธิ
ฐาน จุดที่บเุ รงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพร
จากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้ างบารมีและสิริ มงคล นอกจากนี ้รอบ
องค์เจดีย์ยงั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทังแปดทิ
้
ศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้
ไปสรงน ้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นี ้ได้ รับการบูรณะและต่อ
เติมโดยกษัตริ ย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้ วยแผ่นทองคาทังหมดน
้
้าหนักยี่สิบสามตัน
ภายในประดิษฐานเส้ นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ าจานวนแปดเส้ นและเครื่ องอัฐะบริขาร
ของพระพุทธเจ้ าองค์ก่อนทังสามพระองค์
้
บนยอดประดับด้ วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ
จานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ ชมความงามของ
วิหารสี่ทิศ ซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้ วยหลังคาทรงปราสาท ซ้ อนเป็ นชันๆงานศิ
้
ลปะและ
สถาปั ตยกรรมทุกชิน้ ที่ รวมกัน ขึน้ เป็ น ส่วนหนึ่งของพุท ธเจดี ย์ล้วนมี ตานานและภูมิหลัง
ความเป็ นมาทังสิ
้ ้น ชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น ้าย่างกุ้ง
เสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ ก็ไม่ขึ ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ ้นมาแขวนไว้ ที่เดิมได้ จึงถื อ
เป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซงึ่ ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆัง ศักดิ์สิทธิ์ ให้ ตีระฆัง 3 ครัง้ แล้ ว
อธิ ษฐานขออะไรก็จะได้ ดั่งต้ องการ จากนันให้
้ ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอด
ฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้ เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน ้าเงิน, สีส้ม, สี
แดง เป็ นต้ น
19.00 น.  บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ** เมนูพเิ ศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ ดปั กกิ่ง **
 โรงแรม ที่พัก IBIS YANGON HOTEL / RENO หรื อเทียบเท่ า***
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วันที่สอง

เช้ า
08.00 น.

เที่ยง

หงสาวดี –– พระราชวังบุเรงนอง – ตักบาตรพระ1,000 รู ป ณ วัดไจ๊ คะวาย –
พระธาตุมุเตา เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์ แขวน –
(รวมรถขึน้ พระธาตุอินแขวน) ( B / L / D )
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถโค้ ชสู่ เมืองหงสาวดี หรื อคนมอญเรี ยกว่า เมืองพะโค (Bago) ซึ่ง
ในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400
ปี อยู่ห่างจากเมื องย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิ โลเมตร) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ
1.45 ชม. จากนัน้ น าชม พระราชวั ง บุ เรงนอง และ บั ล ลั ง ก์ ผึ ง้ (Kanbawza Thardi
Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่ มขุดค้ นและบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่ อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ ยัง
หลงเหลืออยู่ ทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่าโบราณสถานแห่งนี ้เป็ นที่ประทับของ พระเจ้ าบุเรงนอง
ท่านผู้ที่ได้ รับคาสรรเสริญว่าเป็ น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา
และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ ต้ องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้ องเสียกรุ งศรี อยุธยาให้ แก่
พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี ้ได้ เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้ าง
จาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ ้นมาใหม่โดยอ้ างอิงจากพงศาวดาร หลังจากนันน
้ า
ท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รู ป ที่ วัดไจ้ คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริ จาคที่วดั แห่ง
นี ้ได้
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ ย่ าง **
นาท่านเข้ าชมพระธาตุที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดีย์เก่าแก่ค่บู ้ านคู่เมืองและเป็ น
1 ใน 5 มหาบูช าสถานสิ่ งศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพม่ า เจดี ย์ช เวมอดอร์ หรื อ พระธาตุ มุ เตา
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ า นาท่านนมัสการ ยอดเจดีย์หกั ซึง่ ชาวมอญและ
ชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี ้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย
เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี ้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญ
ได้ อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สงู 377 ฟุต สูงกว่า พระเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจดุ อธิษฐาน
ที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยู่ ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้ วยน ้าหนักที่มหาศาล ตก
ลงมายังพื ้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ร่ าลือถึง
ความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี ้ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้ าหงสาลิ ้นดา ใช้ เป็ นที่เจาะ
พระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้ าหาญก่อนขึ ้นครองราชย์
ท่านจะได้ นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปค ้ากับยอดของเจดีย์
องค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคล ซึง่ เปรี ยบเหมือนดัง่ ค ้าจุนชีวิตให้ เจริญรุ่งเรื องยิ่งขึ ้นไป
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ค่า

จากนันน
้ าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้ พบกับสะพาน
เหล็กที่ ข้ามผ่านชมแม่ นา้ สะโตง สถานที่ สาคัญ ทางประวัติ ศาสตร์ ซึ่งในอดี ตขณะที่ 2
สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ ถกู ทหารพม่าไล่ตามซึง่ นาทัพโดย
สุรกรรมาเป็ นกองหน้ าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน้ า
ของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่ งแม่น ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ ข้ามแม่น ้าไปแล้ ว พระองค์ได้
คอยป้องกันมิให้ ข้าศึกข้ ามตามมาได้ ได้ มีการปะทะกันที่ริมฝั่ งแม่น ้าสะโตง สมเด็จพระ
นเรศวรทรงใช้ พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้ าคืบยิงถูกสุรกรรมา แม่ทพั หน้ าพม่าเสียชีวิตบนคอ
ช้ าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดีพระแสงปื นที่ใช้ ยิงสุรกรรมา
ตายบนคอช้ างนี ไ้ ด้ นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปื นต้ นข้ ามแม่น ้าสะโตง"นับเป็ นพระแสง
อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่ องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี ้ จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่
พระธาตุอินทร์ แขวน ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิม้ ปุ่ นแค้ มป์ เพื่อทา
การเปลี่ยนเป็ นรถท้ องถิ่น เป็ นรถบรรทุกหกล้ อ (เป็ นรถประจาเส้ นทางชนิดเดียวที่เราจะ
สามารถขึ น้ พระธาตุ อิ น ทร์ แขวนได้ ) เพื่ อ เดิ น ทางสู่ ย อดเขา  พั ก ที่ KYAITHIYO
HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL น าท่ านชม เจดี ย์ ไจ้ ที โย หรื อ พระธาตุ อิ น ทร์
แขวน Kyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock) แปลว่า ก้ อนหินทอง อยู่สงู จากระดับน ้าทะเล
1,200 เมตร ลักษณะเป็ นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตังอยู
้ ่บนก้ อนหินกลมๆ ที่ตงอยู
ั้ ่
บนยอดเขาอย่ างหมิ่ นเหม่ แต่ ชาวพม่ ามัก ยื น กรานว่าไม่ มีท างตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ บ รรจุอ ยู่ภ ายในพระเจดี ย์ อ งค์ ย่ อ มท าให้ หิ น ก้ อ นนี ท้ รงตัวอยู่ได้ อ ย่ างสมดุล
เรื่ อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้ านนา พระธาตุอินทร์ แขวนนี ้ให้ ถือ
เป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้ วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้ าผู้ใด
ได้ มานมัสการพระธาตุอินทร์ แขวนนี ้ครบ 3 ครัง้ ผู้นนจะมี
ั้
แต่ความสุขความเจริญ พร้ อมทัง้
ขอสิ่งใดก็จะได้ สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ ท่ านสามารถเตรี ยมแผ่ นทองคาไปเพื่อปิ ด
ทององค์ พระธาตุอินทร์ แขวน (เข้ าไปปิ ดทองได้ เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่ วนสุภาพสตรี
สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้ าไปปิ ดแทนได้ )
 บริการอาหารค่ า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม จากนันท่
้ านสามารถขึ ้นไปนมัสการหรื อ
นัง่ สมาธิที่พระเจดีย์ได้ ตลอดทังคื
้ น แต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา
22.00 น. ควรเตรี ยมเสื ้อกันหนาว หรื อกันลมหรื อผ้ าห่ม ผ้ าพันคอ เบาะรองนั่งเนื่องจาก
บริเวณพื ้นที่นนมี
ั ้ ความเย็น
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วันที่สาม
05.00 น.
06.30 น.
07.30 น.

เที่ยง

17.50 น.

พระธาตุอินแขวน – พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ ปนุ่ – วัดบารมี –
ช้ อปปิ ้ งตลาดสก๊ อต
(B/L/-)
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า ท่านสามารถขึ ้นไปใส่บาตรพระธาตุอินแขวนได้
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านอาลาที่พัก ออกเดินทางกลับถึงคิมปุนแค้ มป์ เปลี่ ยนเป็ นรถโค้ ชปรับอากาศ
พร้ อมนาท่านเดินทางสู่ กรุ งหงสาวดี นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว
(Shew Thalyang Buddha) พระพุท ธรู ป นอนที่ ที่ มี พุท ธลัก ษณะที่ ส วยงามในแบบของ
มอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถื อของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ นพระนอนที่
งดงามที่สุดของพม่า องค์ พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร โดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระ
บาท ซึง่ จะเป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย
จากนันน
้ าชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น สร้ างในปี 1476 มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทัง้ 4 ทิศ
สูง 30 เมตร ประกอบด้ วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า (ผินพระพักตร์ ไป
ทางทิศ เหนื อ ) กับ พระพุทธเจ้ าในอดี ต สามพระองค์ คื อ พระพุท ธเจ้ ามหากัส สปะ (ทิ ศ
ตะวันตก) เล่ากันว่าสร้ างขึ ้นโดยสตรี สี่พี่น้องที่มีพทุ ธศรัทธาสูงส่งและต่างให้ สตั ย์สาบานว่า
จะรั ก ษาพรหมจรรย์ ไ ว้ ชั่ ว ชี วิ ต ต่ อ มา 1 ใน 4 สาวหนี ไ ปแต่ ง งาน ร่ า ลื อ กั น ว่ า ท าให้
พระพุทธรูปองค์นนเกิ
ั ้ ดรอยร้ าวขึ ้นทันที
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ นา้ ย่ าง **
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรื อ ตลาดสก๊ อต
(Scot Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้ างขึ ้นโดยชาวสก๊ อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณา
นิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลัง สินค้ าที่จาหน่ายในตลาดแห่งนี ้
มี ห ลากหลายชนิ ด เช่น เครื่ อ งเงิน ที่ มี ศิ ล ปะผสมระหว่ างมอญกับ พม่ า ภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้ าทอ เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป แป้งทานาคา เป็ นต้ น
นาท่านเดินทางสู่ วัดบารมี สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้ า ที่เชื่อว่ายังมี ชีวิตอยู่จริ ง
ด้ วยองค์พระเกศาธาตุนี ้เมื่อนามาวาง จะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทังวั
้ ดนี ้ยังได้ ชื่อว่าเป็ นที่
เก็บองค์ พระบรมสารี ริกธาตุไว้ มากที่สุดด้ วยไม่ว่าจะเป็ นของพระโมคาลา พระสารี บุตร
และองค์พระอรหันต์ต่างๆ
( รั บพระธาตุเพิ่มความเป็ นสิริมงคลแก่ ชีวิตก่ อนเดินทางกลับ)
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Myanmar national Airlines
เที่ยวบินที่ UB017 บริการอาหารบนเครื่ อง
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19.20 น.

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
 ขอบพระคุณทุกท่ านที่ใช้ บริการ 

กาหนดการเดินทาง
กันยายน - ธันวาคม 2560
( กรุ๊ ปเดินทาง 30 ท่ าน )
1-3, 8-9, 15-17, 22-24 ก.ย.
6-8, 13-15, 21-23, 27-29 ต.ค.
3-5, 10-12, 17-19, 24-26 พ.ย.
1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31 ธ.ค.
30 ธ.ค. – 1 ม.ค.61 (วันปี ใหม่ )** บัส2

พักห้ องละ
2 ท่ าน

พักเดี่ยว
ท่ านละ

9,997.-

3,500.-

10,997.-

3,500.-

-โปรแกรมท่ องเที่ยวอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงประโยชน์ ของนักท่ องเที่ยวเป็ นสาคัญ
-ในกรณีท่ ลี กู ค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ ก่ อนทุกครัง้
มิฉะนัน้ ทาง บริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้

………………………………………................อัตรานีร้ วม………………………………….…………………
ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง -กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ป)
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ 2 คืน
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ
ค่ารถบัสนาเที่ยว พร้ อมมัคคุเทศก์คอยบริ การตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท)
ทังนี
้ ้ย่อมอยู่ ในข้ อจากัดที่มีการตกลงไว้ กบั บริษัทประกันชีวิต
…………………….....................................อัตรานีไ้ ม่ รวม…………………………………….…………….
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น ้าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
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 ค่ าวีซ่าพม่ า กรณีชาวต่างชาติ (พาสปอร์ ตไทยได้ รับการยกเว้ นวีซา่ )
 ค่ าทิปสินนา้ ใจ คนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 500 บาท
…………………………………..………...……เงื่อนไขการให้ บริการ…………………………………………………
1. กรุณาจองล่วงหน้ า พร้ อมชาระค่ามัดจา ท่านละ 5,000 บาท
- ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
2. การยกเลิก 2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 45 วันขึ ้นไป เก็บค่าใช้ จา่ ยตามจริง
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 30 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
2.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
**********วันทาการ จันทร์ - ศุกร์ ไม่นบั เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุด นักขัตฤกษ์ ************
3.เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านันจึ
้ งไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ใดๆทังสิ
้ ้น กรณียกเลิกหรื อเปลี่ยนแปลงการเดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดการใช้ บริการรายการใดรายการหนึง่ หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจาคืนได้ ไม่วา่ กรณีใด ๆ
5.กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่บริษัทฯ ระบุ
ในรายการเดินทาง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆ
……………………………………………..………หมายเหตุ……………………………………………………………
1.บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2.บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญ
หาย, ความล่าช้ า หรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่
ท่านได้ ชาระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
4.บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสาร เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรม
ที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
6.ราคานี ค้ ิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึน้ บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริ การจาก
สายการบินบริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ ให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่ จะจัดบริ การทัวร์ อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนันๆ
้
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8.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนาม โดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และ ความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธิ์การจัดหานี ้โดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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