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พม่ า พาเพลิน
ย่ างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน
สุ ดคุ้ม!!! จัดเต็ม!!!
โดยสายการบินนกแอร์ DD
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ไฮไลท์ .....ทัวร์ สบายกระเป๋า
1.สั กการะ 2 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่ า มหาเจดีย์ชเวดากอง และเจดีย์ชเวย์ มอดอร์
2.ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคา ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
3.ช้ อปปิ้ งสิ นค้าพิน้ มือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
5.อิม่ อร่ อยกับอาหารเริดรส เป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร
6.พักดี 4 ดาว

*** ราคานีย้ งั ไม่ รวมทิปไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ 400 บาท/ท่ าน ***
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

เทีย่ ง

คา่

X

กุ้งแม่ นา้ ย่ าง

อาหารไทย

เป็ ดปักกิง่ +
สลัดกุ้งมังกร

X

1

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุง้ -หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–
เจดียช์ เวมอร์ดอร์ –พระราชวังบุเรงนอง –พระนอนช
เวตาเลียว–เจดียไ์ จ๊ปน-ย่
ุ่ างกุง้ -เจดียช์ เวดากอง

2

พระนอนตาหวาน–เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ) –
ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต – วัดบารมี - วัดพระหิ นอ่อน – อาหารเช้ า
ช้างเผือก – กรุ งเทพฯ

โรงแรมที่พกั
GRAND
UNITED
HOTEL หรื อ
เทียบเท่ า 4 ดาว

่ งว ันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชว ังบุเรงนอง, ตลาดสก็อต, ร้านเป็ดปักกิง่ และสล ัดกุง้ ม ังกร
หมายเหตุ : เดินทางชว

ปิ ดทาการ (ว ันปิ ดทาการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้)

วันแรก
04.00 น.
06.30 น.
07.15 น.

กรุ งเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่ างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้ คะวาย - เจดีย์ชเวมอร์ ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว - ย่ างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง
พร้อมกัน ท่ าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน
นกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางให้กบั ท่าน
ออกเดินทางสู่ ย่ างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD4230
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่
เมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี (เมืองแห่ งตานานหงส์ คู่) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หงสาวดีหรื อ
ที่คนพม่าเรี ยกว่าเมือง "พะโค" ตั้งตระหง่านอยูก่ ลางเมือง ในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของพม่ามาก่อน ตั้งอยู่
ใกล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ตานานเมืองหงสาวดี ครั้งเมื่อ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ต้งั แต่ครั้งบริ เวณนี้ยงั เป็ น
ทะเล ทอดพระเนตรเห็นหงส์ทองป้องปี กกระทาสักการะ จึงมีพทุ ธทานายว่าอนาคตจะมีกษัตริ ยผ์ ทู ้ รงธรรม
มาตั้งเมืองที่เรื องโรจน์ดว้ ยพุทธศาสนาที่นี่ จึงได้ชื่อว่า “หงสาวดี” หรื อ “หานตาวดี” อันเป็ นคาตอบว่าเหตุ
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กลางวัน
บ่ าย

ใดสัญลักษณ์ของชนชาติมอญจึงเป็ นหงส์ บางตาราว่า หงส์น้ นั เป็ นตัวผูแ้ ละตัวเมียระหว่างบินผ่านทะเล แล
เห็นดินดอนเล็กๆพอให้ร่อนลงไปเกาะพักเหนื่อยได้ โดยตัวผูใ้ ห้ตวั เมียเกาะหลัง ซึ่งได้กลายเป็ นสัญลักษณ์
ของเมืองหงสาวดีตราบจนปัจจุบนั
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รู ป ที่ วัดไจ้ คะวาย สถานที่ที่มีพระภิ กษุและสามเณรไป ศึกษา
พระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริ จาคที่วดั แห่งนี้ได้
จากนั้นนาท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดียน์ ้ ี เป็ นสัญลักษณ์แห่ งความรุ่ งโรจน์แห่ งหงสาวดี และ
นับเป็ น 1 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่ า คนไทยนิยมเรี ยกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้า ซึ่ งครั้งก่อนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์สิ ทธิ์ ก่อนออกศึก
ของบูรพกษัตริ ย ์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ นกษัตริ ยม์ อญหรื อพม่า
รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ
พระนางสุ พรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดียอ์ งค์น้ ี ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง
4 ครั้ง ทาให้ปลียอดของเจดียอ์ งค์น้ ี หักพังลงมา แต่ดว้ ยความศรัทธาที่
ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์ งค์น้ ี จึงได้ทาการสร้างเจดียช์ เวมอดอว์ข้ ึนมาใหม่ในปี
พ.ศ.2497 ด้วยความสู งถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสู ง 70 ฟุต) นับเป็ น
เจดี ยท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่ วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้ งั ไหว้ที่มุมหนึ่ งของ
องค์เจดี ยเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดี ยอ์ งค์
ปั จจุบนั ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิ ษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนา
ธู ปไปค้ ากับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ซึ่ งเปรี ยบเหมือนดัง่ ค้ าจุนชี วิตให้เจริ ญรุ่ งเรื อง
ยิง่ ขึ้นไป
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นา้ ย่ าง ท่ านละ 1 ตัว)
จากนั้นนาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและ
ใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกาแพงเดิมที่ถูก
ฝั งอยู่ในดิ น รั ฐบาลพม่าจึ งได้ทาการขุดค้นและสร้ างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ โดยถอดแบบจาก
ของเดิม ซึ่ งพระตาหนักที่ประทับบรรทมสี ทองเหลืองอร่ ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
พม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมพม่าสี ทองเหลืองอร่ ามทั้งภายนอกและ
ภายใน
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สู ง 17
เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรื องอานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลัง
พระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรู ปองค์น้ ีถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐ
ท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น้ ี จากนั้นใน
ปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสี และปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ น
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พระพุทธรู ปที่สวยงามในปั จจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้ แกะสลัก ไม้ จันทร์ หอม ผ้ า
ปักพืน้ เมือง ผ้ าพิมพ์เป็ นรูปต่ างๆ
จากนั้นนาท่านชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึ่ งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็ นพระ
พุธรู ปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นพระพุทธรู ปปาง
ประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็ นเอกของศิลปะ
แบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนื อ), พระโก
นาคม (ทิ ศใต้) , พระกกุสัน โธ (ทิ ศตะวันออก) และพระ
มหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่ สาวพี่นอ้ งที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทน
ตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรู ปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะ
ใหม่ทาให้พระพุทธรู ปองค์น้ ีมีลกั ษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงย่ างกุ้ง
นาท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม ตั้งเด่น
เป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสู ง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิ ล และบุษราคัมอีก
2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยูน่ ้ าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคา
แท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดี ยไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่ อมแซมพระมหาเจดี ยแ์ ห่ งนี้
มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วย
เจดี ยอ์ งค์เล็กๆ นับร้ อยองค์ มี ซุ้มประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดี ยป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองค์พระมหาเจดี ยไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุ
ประจ าปี เกิ ด ปี มะเมี ย และยัง เป็ น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสู ง สุ ด ของพม่ า ซึ่ งมี ท้ ัง ผูค้ นชาวพม่ า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่ งนี้ มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
อย่างน่ าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อน
เป็ นชั้นๆ ที่เรี ยกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชน
มากราบไหว้บูชา

คา่
ที่พกั

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
GRAND UNITED HOTEL (AHLONE) หรื อเทียบเท่ า ระดับ 4 ดาว
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วันที่สอง พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) – ตลาดสก๊ อตมาร์ เก็ต – วัดบารมี –
วัดพระหินอ่ อน - ช้ างเผือก – ดอนเมือง
เช้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี ซึ่งเป็ นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตา
สวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริ เวณพระบาทมีภาพวาด
รู ปสรรพสิ่ ง อันล้วนเป็ นมิ่งมงคลสู งสุ ด ประกอบด้วยลาย
ลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริ เวณใจกลางฝ่ าพระบาท
และล้อมด้วยรู ปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาท
มีลกั ษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นาท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บตะ
ทาวน์น้ ีและทรงนาพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนาไปบรรจุที่เจดียช์ เว
ดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดียส์ ามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยงั มีสิ่งที่น่าชมภายในบริ เวณรอบๆ
เจดีย ์ คือ พระพุธรูปทองคา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธ
รู ปปางมารวิชยั ที่มีลกั ษณะงดงามยิง่ นัก ตามประวัติวา่ เคยประดิษฐานอยูใ่ น
พระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ.
2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพธิ ภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอินเดีย ทาให้รอดพ้นจาก
ระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488
พระพุทธรู ปองค์น้ ีถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต และ
ด้านซ้ายมือจะเป็ นรู ปปั้น นัตโบโบยี หรื อ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาว
ไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่ งใดแล้วจะสม
ปรารถนาทันใจ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เป็ ดปักกิง่ + สลัดกุ้งมังกร)
จากนั้นนาท่านเลือกซื้อสิ นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์ เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสิ นค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก
พระพุทธรู ปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่ องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิ ด
ทุกวันจันทร์ )
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดพระบารมี หรื อ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่
จริ ง ด้วยองค์พระเกศาธาตุน้ ีเมื่อนามาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็ นที่เก็บองค์พระ
บรมสารี ริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่วา่ จะเป็ นของพระโมคาลา พระสารี บุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ เชิญ
สักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะ ซึ่งเป็ นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์ นี้ พร้อม
ชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุน้ ีดว้ ยพุทธานุภาพทรงขยับพระองค์ไป-มาได้ท้ งั ในน้ าและบนบก และ
เป็ นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า
นาท่านชม วัดพระหินอ่ อน ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปที่แกะสลักจากหิ นอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า นาท่าน
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ชม ช้ างเผือก ที่เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตาม คชลักษณะของช้างเผือก
ทุกประการ
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินย่ างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
21.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239

22.55 น.

คณะเดินทางถึง ท่ าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมด้ วยความประทับใจ

** หากท่ านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
หมายเหตุ : สาหร ับผูเ้ ดินทางทีอ
่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่ อท่ าน***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจ
** มีบริการนา้ ดื่มวันละ 2 ขวด พร้ อมผ้ าเย็นวันละ 2 ผืน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

พม่ า พาเพลิน
ย่ างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน DD
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ เด็กมีเตียงพัก
2 ท่ าน
กับผู้ใหญ่
2 ท่ าน

เด็กไม่ มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน

พักเดีย่ ว
เพิม่

กันยายน 2560
18-19 / 19-20 20-21 / 21-22 / 25-26
/ 26-27 / 27-28 /
28-29 กันยายน 2560
29-30 กันยายน 2560

6,999.-

6,999.-

6,999.-

1,500.-

7,499.-

7,499.-

7,499.-

1,500.-
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เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่วา่ กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ น
สาคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน 10 ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริ ษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
8. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลาพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย
อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความ
ประสงค์อยูต่ ่อจะต้องไม่เกินจานวนวันจานวนคนและมีคา่ ใช้จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่ เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไม่ เกิน 30 กก. (Nok Air)
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริ ษทั ได้ **
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุมากกว่ า 16 หรื อน้ อยกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุน้อยกว่ า 16 หรื อมากกว่ า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
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อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนังสื อเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ(มินิบาร์ , น้ าดื่ม, บุหรี่ , เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์
, ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด, ค่า
รักษาพยาบาลกรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการ
เดินทางเป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสาหรับหนังสื อเดินทางต่างชาติตอ
้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริ การยืน่ วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่า 5-7 วันทาการ ยกเว้ น
หนังสื อเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ ต้องยื่นวีซ่า
4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณี เร่ งด่วน
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับผูเ้ ดินทางชาวต่างชาติและผูถ
้ ือเอกสารต่างด้าว
7. ค่าบริ การยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่ งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
9. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่ อท่ าน) ทิปหัวหน้ าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
10. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7 %
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินค่าทัวร์ 6,999 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อ
ได้ รับเงินยอดเต็มเท่ านั้น) หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าให้เรี ยบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการ
จองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ต่ากว่า 7 วันทาการ)
การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้
เรี ยบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 6,999 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษท
ั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
5. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบ
ตามจานวนทีบ่ ริษัทฯกาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษท
ั ฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋
เครื่ องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่
สามารถเดินทางได้
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กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่าน
เป็ นกรณี ไป
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
9. กรณีวซ
ี ่ าผ่ านแล้ว แต่ กรุ๊ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
10. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติม
เรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่นั่งบนเครื่ องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดาเนินการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์
7.

ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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เอกสารการขอวีซ่าพม่ า(สาหรับหนังสื อเดินทางต่ างชาติที่ไม่ ได้ รับการยกเว้ น)
โปรดส่ งเอกสารก่อนการเดินทางอย่ างน้ อย 10 วันทาการ
 หนังสื อเดินทาง (Passport)
-ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
-หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 4 หน้ า
 รูปถ่ าย
-รูปถ่ ายสี หน้ าตรงขนาด2 นิว้ จานวน 3 ใบ (ใช้ รูปสี พืน้ หลังขาวเท่ านั้น ถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ ใช้ ไม่ ได้ ) และ
กรุ ณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ดา้ นหลังรู ป
 ใบตรวจคนเข้ าเมืองขาออกจากประเทศไทย
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบมาใน
เล่มพาสปอร์ตด้วย

**ในกรณีทมี่ ีพาสปอร์ ตเล่ มเก่ าและซอง(ปก)ไม่ ต้องแนบมาเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
หากแนบมาแล้ วเกิดการสู ญหายทางบริษทั จะไม่ รับผิดชอบในทุกกรณี **
ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทาการ
แทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ

