รหัสทัวร 1900065
ทัวรพมา ยางกุง อินทรแขวน หงสาวดี 3 วัน 2 คืน (8M)
พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทรแขวน
ทาวน

พระมหาเจดียชเวดากอง

พระธาตุอินทรแขวน

เจดียโบตา

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ยางกุง – หงสาวดี – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง –
คิ้มปูนแคมป – พระธาตุอินทรแขวน

การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนือ
่ งจากสาย
การบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน เหตุผลตางๆทีอ
่ ยูเหนือความควบคุมของบริษัท ผูจัดจะไมรับผิดชอบ
และไมสามารถคืนคาใชจายตางๆไดในทุกกรณี
07.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เคานเตอร N ของสายการบิ น MYANMAR AIRWAYS (8M) พบเจาหนาที่ค อยให
การตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง
10.40 น. ออกเดินทางสู สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ 8M336
** บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
12.10 น. ถึง สนามบินมิงกลาดง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระเรียบรอย
(เวลาทองถิ่นที่พมาจะชากวาประเทศไทย 30 นาที)
จากนั้นนําทานเดิ นทางสูเมือ งหงสาวดี หรือ เมืองพะโค(Bago) ซึ่งในอดี ตเปนเมือ ง
หลวงที่เกาแกที่ สุดของเมื องมอญโบราณที่ยิ่งใหญ และมีอายุมากกวา 400 ป อยู
หางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิ โลเมตร) ใชเวลาเดิ นทางประมาณ
1.45 ชม.
กลางวัน

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพิเศษ!! สลัดกุงมังกร เปดปกกิ่ ง
กุงแมนํ้าเผา
จากนั้นนําทานเขาชมเจดียที่ ตั้งอยูใจกลางเมืองหงสา,วดี เปนเจดียเกาแกคูบ านคูเมือ ง
และเป น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องประเทศเมี ย นมาร พระธาตุ มุ เตา
(ShweMawdaw) ภายในบรรจุพ ระเกศาธาตุ ข องพระพุ ท ธเจา นํา ท า นนมั สการยอด
เจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะทีผ
่ สมผสานระหวางศิลปะ
ของพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง377 ฟุต สูงกวาเจดียชเวดา

กอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานทีศ
่ ักดิส
์ ิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473
ดวยนํ้าหนักที่ มหาศาล ตกลงมายังพื้นดานลา งแตยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดิ มและไม
แตกกระจายออกไป เปนที่รํ่าลือถึงความศักดิส
์ ิทธิโ์ ดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่
ที่ พ ระเจา หงสาลิ้น ดํ า ใช เป น ที่ เจาะพระกรรณ (หู ) ตามพระราชประเพณี โบราณเพื่ อ
ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย ทานจะไดนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์
และสามารถนํ าธู ป ไปคํ้ า กั บ ยอดของเจดี ยอ งค ที่ หั ก ลงมาเพื่ อ เป น สิริ ม งคล ซึ่ งเปรี ย บ
เหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิตใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป
แลวนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง(Kanbawzathardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและ
บูรณปฏิสังขรณเมื่อป พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานได
วาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน
ผู ช นะสิบ ทิ ศ นอกจากนี้ ยังเป นที่ ป ระทั บ ของ พระพี่ นางสุพ รรณกั ลยา และสมเด็ จพระ
นเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึกที่เมืองหงสา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือ
เพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมา
ใหมโดยอางอิงจากพงศาวดารและซากที่ขุดคนพบ
จากนั้นพาทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ก็จะถึง คิ้
มปูนแคม ป เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถเปนรถทองถิ่นซึ่งเปนรถบรรทุกขนาดหกลอ (เปนรถ
ประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได ) ใชเวลาเดิ นทางต อ
ประมาณ 45 นาทีก็จะถึงจุดจอดรถที่ทางขึ้นเขา หลังจากนั้นจะใชวิธีการเดินเทาตอไปเพื่อ
เขาโรงแรม(รถทุกคันจะตองมาจอดที่จุดนี้ และใชวิธีการเดินเทาขึ้นไป หากทานไหนเดินไม
ไหว สามารถจางลูกแบกได โดยราคาอยูที่การตอรองและระยะทาง)
หลังจากนั้นนําทานสัก การะพระธาตุ อินทร แขวน (Kyaikhtiyo Pagoda) ซึ่งอยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเปนเจดียองคเล็กๆสูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอน
หินกลมๆ ที่ตั้งอยูบนยอดเขาอยางหมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตกเพราะ
พระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียยอมทําใหหินกอนนี้ทรงตัวอยูไดอยาง
สมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิ ดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนนี้
ใหถือเปน พระธาตุปเกิ ดของปจอ แทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเชื่อวาถา

ผูใดได ม านมั สการพระธาตุ อิ นทร แ ขวนนี้ค รบ 3 ครั้ง ผู นั้นจะมี แ ต ค วามสุข ความเจริ ญ
พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ
ท านสามารถเตรี ยมแผนทองคํ า ไปเพื่ อ ป ด ทององค พ ระธาตุ อิ นทรแ ขวนได แต ต อ งเป น
ทองคําเปลว 100 % เทานั้น (เขาไปปดทองไดเฉพาะทานสุภาพบุรุษ สวนทานสุภาพสตรี
สามรถอธิฐาน และฝากทานสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนได)
คํ่า

บริการอาหารคํา่ ณ หองอาหารโรงแรม(2)
จากนั้นใหทานไดพักผอนตามอิสระ ทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดียได
ตลอดทั้ง คืนแต ประตูเหล็ก ที่ เปด สําหรับ ท านสุภาพบุ รุษ จะเปด ถึงเวลา 21.00 น. ควร
เตรียมเสื้อกันหนาวหรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองนั่งขึ้นไปดวย เนื่องจากบนพระธาตุอินทร
แขวน จะมีอากาศเย็นกวาดานลาง
นําทานเขาสูที่พัก YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา
พระธาตุอินทรแขวน – คิ้มปูนแคมป – หงสาวดี – วัดไจคะวาย – เจดียไจปุน - ชเว

วันที่ 2

ตาเลียว – เจดียโ บตาทาวน (เทพทันใจ เทพกระซิบ) – พระมหาเจดียช
 เวดากอง
(เชา / กลางวัน/ เย็น)

04.00 น. อรุ ณ สวั สดิ์ ยามเช า ให ท านได อิ สระตามอั ธยาสัย สําหรั บ ผู ที่ ต อ งการใสบ าตรยามเช า
สามารถซื้อได โดยบริเวณรอบๆพระธาตุอินทรแขวนจะมีชาวบานมาขายเปนชุด ราคาอยู
ที่ประมาณ 3,000 จาดดอกไมธูป-เทียน ประมาณ 300-500 จาด สามารถซื้อทําบุญ
ไดตามอัธยาสัย
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (3)

06.00 น. อําลาที่พัก นําทานเดินทางกลับ โดยนั่งรถทองถิ่นเชนเดิมเพื่อลงจากพระธาตุอินทรแขวน
เมื่อถึงจุดจอดที่คิ้มปูนแคมป เพื่อเปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศ พรอมนําทานเดินทางกลับ
หงสาวดีนําทาน ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย (Kyaike Kat Wine)
สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรศึกษาพระไตรปฎกเปนจํานวนมาก ทานสามารถนําสมุด
ปากกา ดินสอหรืออาหารแหง ไปบริจาคที่วัดแหงนี้ไดหรือจะบริจาคปจจัย (ควรเตรียมแลก
เงินจาดไวสําหรับทําบุญ) หรือทําบุญขาวสารก็ไดเชนเดียวกันจากนั้นนําทานชม เจดียไจปุน
(Kyaikpun Pagoda) สร างขึ้ นในป 1476 มี พ ระพุ ท ธรูป ปางประทับ นั่งโดยรอบทั้ง 4

ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(หันพระพักตร
ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระองคคือ พระพุทธเจามหากัสสปะ ตาม
ตํานานเลากันวา ที่แหงนี้ สรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่นองที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหคําสัตย
สาบานวาจะไมแตงงานจนชั่วชีวิต แตตอมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําให
พระพุทธรูปองคที่นองสรางนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที
แลวนําท านนมั สการ พระนอนยิ้มหวาน(Shwetharlyaung) พระพุ ท ธรูป นอนที่ มี พุ ท ธ
ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ สรางในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาว
พม าทั่ วประเทศและเปนพระนอนที่งดงามที่ สุด ของพม า องคพ ระยาว 55 เมตร สูง 16
เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสนเจาทัตจีทย
ี่ างกุง แตก็งดงามกวาโดยพระบาทจะ
วางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเปนลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย
กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ!! กุงแมนํ้าเผา ทานละ 1 ตัว
นําทานชม เจดียโบตาทาวน (Botataung Pagoda)สรางขึ้นโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุ
พระบรมธาตุ ที่ พ ระสงฆ อิ น เดี ย 8 รู ป ได นํ า มาเมื่ อ 2,000 ป ก อ น โดยเจดี ย แ ห ง นี้ ถู ก
ระเบิดของฝายสัมพั นธมิต รเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุ พระบรม
ธาตุ 2 องค พระพุ ท ธรู ป ทอง เงิ น สํ า ริ ด กว า 700 องค จารึ ก ดิ น เผาภาษาบาลี และ
ตั ว หนั ง สื อ พราหมณ อิ น เดี ย ทางใต ที่ เป น ต น แบบภาษาพม า ภายในเจดี ย ป ระดั บ ด ว ย
กระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย
แลวนําทานเขาสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจเทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมา
และชาวไทย วิธีการสักการะรูปปﻥนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ใหเอาดอกไม ผลไมโดยเฉพาะ
มะพราวออน กลวย หรือผลไมอื่นๆมาสักการะ จากนั้นก็ใหเอาเงินบาท หรือจาด ก็ได (แต
แนะนําใหเอาเงินบาทดีกวาเพราะเราเปนคนไทย) ไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ จากนั้นก็
เอาหนาผากไปแตะกับนิว้ ชี้ของนัตโบโบยีไหวขอพรแลวดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
เปนขวัญถุง อีกหนึ่งใบใหหยอดตูทําบุญเสร็จแลวนําทานข ามฝﻤงไปอีกฟากหนึ่งของถนน
เพื่ อสัก การะ เทพกระซิบ หรือ อะมาดอวเมี๊ ยะโดยตามตํ านานเลา วา นางเป นธิด าของ
พญานาค ที่เกิ ดศรัทธาในพุ ทธศาสนาอยางแรงกลา จึงรักษาศี ล และไมทานเนื้ อสัตวจน
เมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัตซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว วิธีการสักการะเทพ
กระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ) ใหบูชาดวยนํ้านม ขาวตอก ดอกไม และผลไม เมื่อบูชาเสร็จแลว

ใหไปปองปากกระซิบเบาๆ ที่ขางหูทานถึงเรื่องที่เราจะขอพรโดยหามใหคนอื่นไดยินเรื่องที่
เราขอโดยเด็ ด ขาดจากนั้น นํา ท า นเยี่ยมชมและนมั สการ มหาเจดี ย ช เวดากอง (Shwe
Dagon Pagoda)พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศเมียนมารอายุกวาสองพันหารอย
กวาป มหาเจดียที่ใหญทส
ี่ ุดในเมืองยางกุงสถานที่แหงนี้มีลานอธิฐาน เปนจุดที่บุเรงนองมา
ขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียนไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดา
กอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและเปนสิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้าพระ
ประจํา วั นเกิ ด ตน เพื่ อ เป นสิริ ม งคลแก ชี วิ ต พระเจดี ยนี้ได รับ การบู ร ณะและต อ เติ ม โดย
กษัตริยหลายรัชกาล องคเจดียหอหุมดวยแผนทองคําทั้งหมดนํ้าหนักยี่สิบสามตันภายใน
ประดิ ษฐานเสนพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวนแปดเสนและเครื่องอัฐะบริขารของ
พระพุท ธเจาองค กอนทั้งสามพระองค บนยอดประดั บดวยเพชรพลอยและอัญมณีต างๆ
จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญประดับอยูบนยอดบริเวณเจดีย ทานสามารถชมความ
งามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทําเปนศาลาโถงครอบดวยหลังคาทรงปราสาท ซอนเปนชั้นๆ งาน
ศิลปะและสถาปตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเปนสวนหนึ่งของพุ ทธเจดียลวนมีตํานานและ
ภูมิหลังความเปนมาทั้งสิ้น พรอมชมระฆังใบใหญที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตเกิ ดพลัด
ตกแมนํ้ายางกุงเสียกอนอังกฤษกูเทาไหรก็ไมสามารถนําขึ้นมาได ภายหลังชาวเมียนมาร
ชวยกันกูขึ้นมาแขวนไวที่เดิมได จึงถือเปนสัญลักษณแหงความสามัคคีชาวเมียนมารถือวา
เปนระฆังศักดิ์สิทธิ์ ใหตีระฆัง 3 ครั้งแลวอธิษฐานขออะไรก็จะไดดั่งตองการจากนั้นใหทาน
ชมแสงของอั ญมณี ที่ ป ระดั บ บนยอดฉั ต รโดยจุด ชมแต ละจุด ท า นจะได เห็ นแสงสีตา งกั น
ออกไป
คําไหวพระมหาเจดียช เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพรอมดวยใบไมทแี่ ปลวาชัยชนะและความสําเร็จ ***

สรงนํ้าสิง่ ศักดิ์สิทธิ์ประจําวันเกิดรอบองคเจดียช เวดากอง
วันเกิด
สัตว
สัญลักษณ
คํ่า

อาทิตย

จันทร

อังคาร

พุธ

ครุฑ

เสือ

สิงห

ชางมีงา

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

ชาง

หนูหาง

หนูหาง

ไมมงี า

ยาว

สั้น

กลางคืน

เสาร
พญานาค

บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ!! ชาบูชาบูชิ
นําทานเขาสูที่พัก LOTTE HOTEL ระดับ 5 ดาว (โรงแรมใหมสุดหรูในเครือเกาหลี)

วันที่ 3
เชา

ยางกุง – พระนอนตาหวาน – ตลาดสก็อต – ปางชางเผือก – พระหินออน –
สนามบิน – กรุงเทพ
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม (5)
นําทานเดินทางสักการะ พระนอนตาหวาน(ChuThatGyi) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี
ความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีดวงตาสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมี
ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตางกับศิลปะของไทย
จากนั้นนําทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน (Scott Market) เปนตลาดเกาแกของชาว
เมียนมาร สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยทีเ่ มียนมารยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ ลักษณะ
อาคารเรี ย งต อ กั น หลายหลั ง สิ น ค า ที่ จํ า หน า ยในตลาดแห ง นี้ มี ห ลากหลายชนิ ด เช น
เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก
ผ า ทอ เสื้ อ ผ า สํ า เร็ จ รู ป แป ง ทานาคา เป น ต น **หากซื้ อ สิ้ น ค า ที่ มี ร าคาสู ง ควรขอ
ใบเสร็จรับเงินดวยทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ**
(หากวันที่เดินทางเกิดเหตุใหไมสามารถเที่ยวชมตลาดได ขออนุญาตปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ไปชมหางตรงขามแทน)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
นําทานชม ปางชางเผือก (Elephant Camp) ซึ่งในประเทศไทยไมมใี หเห็นแลวในปจจุบน
ั
แตที่ประเทศพมาปาเขายังมีค วามอุดมสมบูรณคอนขางสูง ทําใหสามารถพบชางเผือกได
ชมไดเห็นกันอยูและชางเผือกนั้นตรงตาม คชลักษณะ 5 ประการ คือ 1. งาอุมบาตร 2. ผิว
เปลือกมะนาว 3. หลังโค งเหมือ นคันธนู 4. หางเปนผู5. เล็บ ขาว แลวนําทานเขาชม วั ด

พระหินออน (White Marble) เปนพระที่สรางขึ้นจากหินออนเพียงกอนเดียว โดยใชชางผี
มือที่ดีที่สุดของประเทศพมา ปจจุบันชาวเมืองยางกุง นิยมมากราบขอพรกันมากมาย
14.30 น. สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
16.30 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพมหานครโดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS เที่ยวบิน
ที่ 8M331
** บริการอาหารวางและเครื่องดื่มบนเครื่อง **
18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
่ ยคนข ับรถ ท่านละ 700 บาท/ท่านตลอดทริป **
**ราคาท ัวร์ไม่รวมทิปไกด์ทอ
้ งถิน คนข ับรถ ผูช
้ ว
**ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์จากเมืองไทย แล ้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน ้าทัวร์**
*** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ***
การเดินทางในแต่ละครงจะต้
ั
องมีผเู ้ ดินทางจํานวน 15 ท่านขึนไป มีห ัวหน้าท ัวร์เดินทาง
ถ้าผูเ้ ดินทางไม่ครบจํานวนด ังกล่าว บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ เลือนการเดินทางหรือ เปลียนแปลงราคา

สําค ัญมาก!!! กรุณาอ่านและทําความเข้าใจ PASSPORT
ต้องมีอายุการใชไ้ ม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุ น ับจากว ันเดินทาง ไป-กล ับ

MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL (8M)
ขาไป
8M336
BKK - RGN
10.40 – 11.25
MYANMAR AIRWAYS INTERNATIONAL (8M)
ขากลับ
8M331
RGN - BKK
16.30 – 18.15
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แตละกรุปนั้นจะคอนเฟร
มกอนประมาณ 10 วันกอนเดินทางหากทานตองการจองตัว๋ เครือ
่ งบินภายในประเทศ กรุณา
สอบถามเที่ยวบินคอนเฟรม
 กับเจาหนาทีก
่ อน กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางไดและหากกรณีเกิดความผิดพลาดจากสาย
การบิน เชนความลาชาของเที่ยวบิน

อัตราคาบริการ
กําหนดวันเดินทาง
07 – 09 เมษายน 2562

ผูใหญ 1 ทาน
พักหองละ 2 ทาน

พักเดี่ยว

12,900.-

4,500.-

19 – 21 เมษายน 2562

12,900.-

4,500.-

28 – 30 เมษายน 2562

12,900.-

4,500.-

05 – 07 พฤษภาคม 2562

12,900.-

4,500.-

11 – 13 พฤษภาคม 2562

11,900.-

4,500.-

12,900.-

4,500.-

12,900.-

4,500.-

(ชดเชยวันจักรี)

19 – 21 พฤษภาคม 2562
(ชดเชยวันวิสาขบูชา)
24 – 26 พฤษภาคม 2562

เที่ยวบิน
8M336 BKKRGN 10.40-11.25
8M331 RGNBKK 16.30-18.15
8M336 BKKRGN 10.40-11.25
8M331 RGNBKK 16.30-18.15
8M336 BKKRGN 10.40-11.25
8M331 RGNBKK 16.30-18.15
8M336 BKKRGN 10.40-11.25
8M331 RGNBKK 16.30-18.15
8M336 BKKRGN 10.40-11.25
8M331 RGNBKK 16.30-18.15
8M336 BKKRGN 10.40-11.25
8M331 RGNBKK 16.30-18.15
8M336 BKKRGN 10.40-11.25
8M331 RGNBKK 16.30-18.15

:: ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก ::
ราคาอื่นๆ
1. ทารก INFANT (อายุตํ่ากวา 2 ป) ราคา 5,900 บาท
2. จอยแลนดไมใชตั๋วเครื่องบินราคา 9,900 บาท/ทาน
3. ราคาขางตนสําหรับพาสปอรตไทยเทา นั้น สําหรับพาสปอรตตางชาติ กรุณาเช็คกับเจาหนาที่

*** กอนตัดสินใจจองทัวร ควรอานเงือ
่ นไขการเดินทางอยางถองแท จนเปนที่พอใจ
แลวจึงวางมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง ***
อัตราคาบริการนี้รวม
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาภาษีสนามบิน ภาษีนํ้ามัน
ค าห อ งพั ก โรงแรม (ห อ งละ 2 หรือ 3 ท า น) ตามที่ ร ะบุ ในรายการท อ งเที่ ยวหรื อ ระดั บ
เดียวกัน
คาอาหาร คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการทองเที่ยว
คาใชจายมัคคุเทศก / หัวหนาทัวร ที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัตเิ หตุประเภท Medical Insurance คุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงิน
1,000,000 บาท
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง หรือเอกสารตางดาวตางๆ
คาระวางกระเปานํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด **เกิน 20 กก.
คาธรรมเนียมวีซา
คา ใช จายสวนตั ว เช น อาหาร-เครื่ องดื่ ม นอกเหนือ จากรายการท อ งเที่ ยว ค าซัก รี ด ค า
โทรศัพท มินิบารและทีวีชองพิเศษของโรงแรม เปนตน
คาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จายของแตละประเทศ
ทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 700 บาท/ทาน/ทริป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมประเทศ
คะ)
ทิปหัวหนาทัวรตามแตสินนํ้าใจของทุกทาน (ไมรวมในคาทิปไกด คนขับรถ ผูชวยคนขับรถ
แตไมไดบังคับคะ)
เงื่อนไขการชําระเงิน
ชําระคามัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน
(ชวงเทศกาลมัดจําทานละ 10,000 บาท)
ชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือภายใน 21 วัน กอนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
ยกเลิกกอนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย 100% ของราคา
ทัวรทั้งหมด
กรณีกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด เทศกาลตางๆ เชน ปใหม สงกรานต เปนตน ทางบริษัทฯ
ต อ งมี ก ารการั น ตี มั ด จํา ที่ นั่ ง กั บ ทางสายการบิ น รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เศษ เช น Charter
Flight และโรงแรมที่ พั ก ต า งๆ ทางบริษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ไม คื นค า มั ด จํา หรื อ ค าทั ว ร
ทั้งหมด ไมวายกเลิกกรณีใดก็ตาม
เมื่อออกตั๋วแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมไดไมสามารถขอคืนคาตั๋วได
เนื่องจากเปนนโยบายของสายการบิน
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผูเดินทางไม
ถึง 20 คนขึ้นไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีนํ้ามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาภาษีนํ้ามันเพิ่มตามความเปนจริง
ตั๋วเครื่องบินที่ออกเปนกรุปไมสามารถเลือ
่ นวันเดินทางหรือขอคืนเงินได
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการทองเที่ยวตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิ ดเหตุสุดวิสัย หรือ เหตุการณที่อ ยูเหนือการควบคุ มของบริษัทฯ โดยบริษัท ฯ จะ
คํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชนของคณะผูเดินทางเปนหลัก
บริษัทฯ จะไมรับผิด ชอบใดๆ ทั้ งสิ น หากเกิ ดเหตุการณสุดวิสัย เชน ความลาชาจากสาย
การบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประทวง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล ปญหา
จราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพยสินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัว
ทานเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวทานเอง
กรณี ที่ สถานที่ ท อ งเที่ ยวใดๆ ที่ ไม สามารถเข าชมได เนื่อ งจากเหตุ สุด วิ สัย สภาพอากาศ
เหตุการณที่อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ เปนตน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่ทานสละสิทธิ์ในการใชบริการใดๆ หรือไมเขาชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการ
ทองเที่ยว หรือไมเดินทางพรอมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาใชจายไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้น
กรณี ที่ ก องตรวจคนเข า เมื อ งทั้ ง ในประเทศไทย และในต า งประเทศมี ป ฏิ เสธมิ ให เดิ น
ทางเขา-ออกตามประเทศที่ระบุไว เนื่องจากการครอครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของตองหาม

เอกสารเดินทางไมถก
ู ตอง หรือไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืน
คาทัวรไมวากรณีใดก็ตาม
กรณีที่ทานใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีนํ้าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร
หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคา
ทัวรและรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด

