โปรแกรม 2 วัน 1 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
วันแรก
04.30 น.
06.30 น.
หมายเหตุ

07.15 น.

จากนัน้

จากนัน้

เที่ยง
บ่าย

กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊ เข้ า-เทพทันใจไจ๊ เข้ า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันใจ
เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่ างกุ้ง
 (-/กลางวัน/เย็น)
พร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์ เตอร์ สายการบินนกแอร์ ประตู 6
Nok Air (DD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสูก่ รุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน DD 4230
สายการบินนกแอร์ มีบริการล็อกที่น่ ั งและ Nok Premium Seat บริการสาหรั บลูกค้ าที่มีความประสงค์ ต้องการนั่ งแถว
หน้ าและนั่งติดกันหรือเลือกที่น่ ังได้ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ประบบ Randomไม่ สามารถล็อกที่น่ ังได้ ที่
นั่งอาจจะไม่ ได้ น่ ังติดกันและไม่ สามารถเลือกช่ วงที่น่ ังบนเครื่องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ต้ องการล็อคที่น่ ังแถวหน้ า Nok Premium Seat
แถวที่ 30-35 และ 44-45 ค่ าบริการล็อกที่น่ ัง ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ท่ าน ไปกลับ 700 บาท/ท่ าน
** กรุณาแจ้ งพนักงานขายทุกครัง้ ก่ อนทาการจองค่ ะ**
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค (Bago)
ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.
นาท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊ เข้ า (Kyaik Khauk Pagoda) ซึ่งเป็ นเจดีย์ที่เก่าแก่อีก
แห่งหนึ่งของพม่าถือเป็ นเจดีย์คบู่ ้ านคูเ่ มืองสิเรี ยม
พิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊ เข้ า ซึ่งเป็ นหัวหน้ าของเทพทั นใจในย่ างกุ้งที่ไหนที่สร้ างเทพทันใจต้ องมาบรวงสรางขอ
อนุญาตที่นีก้ ่ อน ที่สาคัญ ใครอยากได้ งานใหญ่ เงินใหญ่ คนพม่ าจะมาขอที่นี ้ ทัง้ เรื่องงาน เงินและความสาเร็จ ถ้ าจะนั บ
แล้ วองค์ นีเ้ ป็ นเทพทันใจที่ใหญ่ ท่ ีสุดในย่ างกุ้ง
เดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin)ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ45 กิโลเมตรเมื่อเดิน
ทางถึงสิเรี ยม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี ้เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมัยโบราณ ตังแต่
้ ในสมัย นายพลฟิ ลปิ เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ ้นสุดเมื่อปี พ.ศ.
2156 ร่วมสมัยพระเจ้ าทรงธรรมกรุงศรี อยุธยาท่านจะเห็นเศษซากกาแพงสไตล์ลซู ิตา
เนียนบาโรก ตังอยู
้ ่ริมฝั่งแม่น ้าย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น ้าอิระวดี นาท่านนัง่ เรื อแจว ชม
๒.พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชยั อันงดงามบน
เกาะกลางน ้าอายุนบั พันปี เป็ นที่สกั การะของชาวสิเรี ยม เกาะนีไ้ ม่ว่านา้ จะขึ น้ สักเท่าไหร่ ก็ไม่มีวนั นา้ ท่วมได้ ที่บริ เวณท่าเทียบเรื อ
บนเกาะ นาท่ านไหว้ สักการะเพื่อขอพร พระจกบาตร หรื อพระอุปคุป ที่เป็ นที่นับถือของชาวพม่ า สามารถซือ้ อาหาร
เลีย้ งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่ นับร้ อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้ เห็นครีบหลังที่โผล่ เหนือผิวนา้
นาท่านเดินทางกลับย่างกุ้ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์ สร้ างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้ นามาเมื่อ 2,000 ปี ก่อน ในปี
2486 เจดีย์แห่งนี ้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2 องค์ และ

เย็น

พบพระพุทธรูปทองเงินสาริ ด 700 องค์ และจารึ กดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ พราหมณ์ อินเดียทางใต้ ต้ นแบบภาษาพม่า
ภายในเจดีย์ที่ประดับด้ วยกระเบื ้องสีสนั งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์
จากนัน้ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้ าศักดิส์ ทิ ธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะรูปปั ้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้ า วอ่ อน กล้ วย หรื อ ผลไม้ อ่ ืนๆมาสั กการะ นั ตโบโบยี จะชอบมาก จากนั ้น ก็ให้ เอาเงิน จะเป็ นดอลล่ า บาท
หรือจ๊ าด ก็ได้ (แต่ แนะนาให้ เอาเงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย) แล้ วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ ขอพร
แล้ วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิว้ ชีข้ องนัตโบโบยี แค่ นีท้ ่ านก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไว้ จากนัน้ นาท่ านข้ ามฝั่ งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์ เมี๊ยะ” ตาม
ตานานกล่าวว่านางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้ สัตว์จนเมื่อสิ ้นชีวิตไป
กลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กนั มานานแล้ ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาว
พม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นีก้ ันมากเช่ นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยนา้ นม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากนันน
้ าท่านเข้ าชม ๔.เจดีย์สุเล (Sule Pagoda) ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองย่างกุ้ง เป็ นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม สีเหลืองทองอร่ ามภายใน
องค์เจดีย์บรรจุเส้ นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ าเอาไว้ ณ เจดีย์แห่งนี ้ ยังมีเทพทันใจ องค์ที่โตที่สดุ ที่ชาวพม่านับถือมากที่สดุ
และเชื่อกันว่า ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานให้ อย่างรวดเร็ว
นาท่านชมและนมัสการ ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod) พระเจดีย์ทองคาคูบ่ ้ านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่า
สองพันห้ าร้ อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในพม่า สถานที่แห่ งนี ม้ ี
ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบ ท่ านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์ เจดีย์ชเว
ดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้ างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี ร้ อบองค์ เจดีย์ยังมีพระประจาวันเกิดประดิษฐาน
ทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนา้ พระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ ชีวิต พระเจดีย์นีไ้ ด้ รับ
การบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์ห่อหุ้มด้ วยแผ่นทองคาทัง้ หมดนา้ หนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้ น
พระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้ าจานวนแปดเส้ นและเครื่ องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้ าองค์ก่อน
ทังสามพระองค์
้
บนยอดประดับด้ วยเพชรพลอยและอัญมณีตา่ งๆ จานวน
มาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริ เวณเจดีย์จะได้ ชมความ
งามของวิหารสี่ทิศซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้ วยหลังคาทรงปราสาทซ้ อนเป็ น
ชันๆงานศิ
้
ลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ ้นที่รวมกันขึ ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตานานและภูมิหลังความเป็ นมาทัง้ สิ ้นชม
ระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นา้ ย่ างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ ก็ไม่ขึ ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้
ขึ ้นมาแขวนไว้ ที่เดิมได้ จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซึ่งชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิส์ ทิ ธิ์ ให้ ตีระฆัง 3 ครัง้ แล้ วอธิษฐานขอ
อะไรก็จะได้ ดั่งต้ อ งการจากนัน้ ให้ ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้ เห็นแสงสีต่างกัน
ออกไป นาท่านร่วมบูชาแม่ ยักษ์ ที่เชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรมหรื อศัตรู หรื อ พระพยุงโชคชะตา อยู่ในช่องแคบ
เข้ าได้ ทีละคน และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่ องธุรกิจ

วันเกิด
สัตว์ สัญลักษณ์

อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สิงห์
ช้ างมีงา
ช้ างไม่ มีงา
หนูหางยาว หนูหางสัน้
พญานาค
คาไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุตยิ ัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ท่ ีแปลว่ าชัยชนะและความสาเร็จ ***
19.00 น.
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ อร่ อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกีห้ ม้ อไฟและซูชิ ข้ าวปั ้นสารพัดหน้ าในเครือ
โออิชิ
**นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง
เช้ า
จากนัน้

จากนัน้

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

ย่ างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ ทาพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้ กะส่ าน – เจดีย์เอ่ งต่ อหย่ า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
 (เช้ า/กลางวัน/ - )
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ๖.เจดีย์กาบาเอ (World Peace Pagoda) สร้ างครัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2493-2495
โดยนายอูนุนายกรั ฐมนตรี คนแรกของพม่า เพื่อ ใช้ เป็ นสถานที่ช าระพระไตรปิ ฎกครั ง้ ที่ 6
ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2499 และเพื่อให้ บงั เกิดสันติสขุ แก่โลก ล่าสุดใช้ เป็ น
สถานที่ใช้ ในการประชุมสงฆ์ โลกเมื่อ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ ผ่านมา ที่สาคัญเป็ นที่
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ พร้ อมทังพระธาตุ
้
ของ พระสารี บุตรและพระโมคลานะ โดย
นาพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย จากนัน้ นาคณะร่ วมทาพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร
ครอบเกล้ า ด้ วยพระบรมสารี ริกธาตุ เพื่อความเป็ นสิริมงคล ซึ่งมีความเชื่อว่า “หากท่านใดได้ ทาพิธีมงคลบูชารับ พระธาตุ
ท่านนันจะหมดเคราะห์
้
ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนัน้ ยังมีพระมหามุนีจาลอง (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่ าองค์
จริงอยู่ท่ มี ัณฑะเลย์ )
เดินทางสู่ ๗.เจดีย์ไจ๊ กะส่ าน (kyaikkasan pagoda) ตังอยู
้ ่เมืองย่างกุ้ง สร้ างขึ ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริ ย์ ตีรี่ตามาดอก้ า
แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เส้ นและพระธาตุสว่ นอื่นๆ 32 องค์ เป็ นชื่อภาษามอญว่า “ไจ๊ อะแส่น” ไจ๊ แปลว่า
พระธาตุ อะแส่น แปลว่า พระอรหันต์ แปลรวม “พระธาตุสร้ างในการนาของพระอรหันต์” ส่วนเส้ นเกศาธาตุและพระธาตุ ที่เหลือ
เลยแบ่ง ไปสร้ าง พระธาตุอีก 10 สถานที่. ประจุบนั พม่าเลยมาเรี ยกออกเสียงสาเนียงพม่าว่า “ไจ๊ กะสาน” จากชื่อมอญ
“ไจ๊ อะแส่น” พระธาตุอายุตงแต่
ั ้ สร้ างมาถึงประจุบนั มี สองฟันกว่าปี แล้ ว ตอน ย่างกุ้ง

กลายเป็ นเมืองร้ าง ไม่มีใครอยู่ ยักษ์สองพี่น้อง ชื่อ “นองดอ องค์พี่ และ “นยีดอ” องค์น้อง รับหน้ าที่ เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ ที่
บรรจุในพระธาตุไว้ . เผื่อไม่ให้ มีการขโมยแล้ วเอาไปที่ อื่น แล้ วจะมีเจ้ าที่ ที่เฝ้าดูแลสถานที่ไว้ เพื่อไม่ให้ มีการโกง ตามประวัติแล้ ว
คนพม่ า เลยมีความเชื่อ ว่ า ถ้ ามีคดีต่างๆ ที่ต้อ งประสพ ส่ วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊ กะส่ าน เพื่อความยุติธรรมและ
ชนะคดีแล้ ว กับยักษ์ สองพี่น้องให้ มาดูแล และอย่ าให้ ส่ งิ ไม่ ดีต่างๆ เข้ ามาขวางในการยุตธิ รรมของคดี.ชาว
พม่ านิยมมาไหว้ สักการะขอพรในเรื่องคดีความต่ างๆ
จากนัน้
นาท่านไปยัง ๘.เจดีย์เอ่ งต่ อหย่ า (Eain taw Yar pagoda) สร้ างโดยกษัตริย์ กงบาว ผู้มีช่ ือเสียงและอานาจในยุคกงบาว
ท่ านมีความศรั ทธามาก โดยสร้ างมากว่ า 170 ปี Eain Taw แปลว่ า บ้ าน ที่พัก Yar แปลว่ า ร่ องรอย แปลรวมกัน
(ร่ องรอยของบ้ านที่พัก)ตามประวัติแล้ ว คนพม่ ามีความเชื่อว่ า สถานที่ พืน้ ที่ ถ้ าคู่ควรกับคนไหน คนนั น้ ซึง้ จะได้ เป็ น
เจ้ าของ เลยมาขอเรื่ องบ้ าน ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ที่ดูแลปกป้ องรั กษาสถานที่
ด้ วย สามารถไปกลับท่ าน ให้ ท่านประทานที่อยู่อาศัยที่ค่ ูควรกับตน ขอในเรื่องที่อยู่ ที่ดนิ อสังหาริมทรัพย์
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านไปยัง ๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง ( Myat Saw Nyi Naung ) ตามประวัตเิ ล่าว่าพ่อค้ า ตุมะนะ สองพี่น้อง มาทาการค้ าขาย
ที่ ท่าเรื อ จี ้หมิน่ ด่าย แล้ วศรัทธาที่จะสร้ างวัดให้ แก่พระสงฆ์ในสมัยยุคอังกฤษครองพม่า สองพี่น้องเอาเงินกาไล มาสร้ างวัด สร้ าง
เจดีย์สององค์ สร้ างศาลาให้ พระพุทธรูปมานอ่ องหมื่นสะจ่ าชิ่น ซึ่งมีการกราบไหว้ มาตังแต่
้ กษัตริ ย์พม่า พระพุทธรู ปดังกล่ าว
มีความเชื่อว่ า พ่ อค้ าที่มาจากหลากหลายสถานที่จะมากราบไหว้ เพื่อที่จะชนะทุกๆอย่ างในการดาเนินธุรกิจ . ปั จจุบัน
พ่ อค้ าและ คนพม่ า รวมทัง้ ผู้มีอานาจในพม่ า จะมาทาบุญ ขอพรจาก พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ที่เฝ้ าดูแล ย่ านธุรกิจ
ท่ าเรื อ ใกล้ กับบริ เวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยีหน่ อง. วัดแห่ งนี ้ อายุ ประมาณ 160 ปี แล้ ว แต่ ก็ยังมีการทาบุญ สร้ างวัด
เพิ่ม ดูแลไว้ ถึงปั จจุบันกันจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่ า. ขอพรในเรื่องชนะในเรื่องภยันตรายต่ างๆ
จากนัน้
นาท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊ อต (Scot Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า
สร้ างขึ ้นโดยชาวสก๊ อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลัง สินค้ าที่จาหน่ายในตลาด
แห่งนี ้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อั ญมณี หยก ผ้ าทอ
เสื ้อผ้ าสาเร็จรูป แป้งทานาคา (หากซือ้ สิน้ ค้ าหรื ออัญมณี ท่ ีมีราคาสูงควรขอใบเสร็จรั บเงินด้ วย ทุกครั ง้ เนื่ องจากจะต้ อง
แสดงให้ ศุลกากรตรวจ) สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง
21.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
22.45 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลืม
........................................................................................

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตารางวันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน DD พัก 4 ดาว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

24 ก.ค.61

25 ก.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

2,000

31 ก.ค.61

1 ส.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

2,000

7 ส.ค.61

8 ส.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

2,000

14 ส.ค.61

15 ส.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

2,000

21 ส.ค.61

22 ส.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

2,000

28 ส.ค.61

29 ส.ค.61

25

6,900

6,900

5,900

2,000

4 ก.ย.61

5 ก.ย.61

25

6,900

6,900

5,900

2,000

11 ก.ย.61

12 ก.ย.61

25

6,900

6,900

5,900

2,000

18 ก.ย.61

19 ก.ย.61

25

6,900

6,900

5,900

2,000

25 ก.ย.61

26 ก.ย.61

25

6,900

6,900

5,900

2,000

อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสียค่ าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมือ้ หรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
 ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
 ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
 ประกันอุบัตเิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
 ภาษีนา้ มันและภาษีต๋ วั ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7%
 ค่ าทาหนังสือเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ า ใช้ จ่า ยส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ อ งดื่มที่ส่ ั งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ ต,มินิ บาร์ , ซั กรี ดที่ ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ

 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัตภิ ัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ ใ ห้ อ อกและเข้ า เมื อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ ตรวจคนเข้ า เมื อ งและเจ้ า หน้ าที่ ก รมแรงงานทัง้ ที่เ มื อ งไทยและต่ า งประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนั งสือเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ าอากาศ
ยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ตัง้ แต่ วันที่ 11
สิงหาคม 2558 ทัง้ นี ้ หากมีการเปลี่ ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์ จะต้ อ งเรี ยกเก็บค่ าวีซ่าเพิ่มอีกท่ านละ
1,000 บาท **
เงื่อนไขการสารองที่น่ ังและการยกเลิกทัวร์
1.กรุ ณ าจองทั วร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อ มชาระมัดจา 5,000 บาทส่ วนที่เหลือ ชาระทั นที ก่ อนการเดินทางไม่ น้อ ยกว่ า 15 วัน
มิฉะนัน้ ถือ
ว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่ วงเทศกาลกรุณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ทัง้ หมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิน้
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ทงั ้ หมดไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่ านไป
ยังคณะต่ อไปแต่ ทัง้ นีท้ ่ านจะต้ องเสียค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่ อน
ล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษัทฯขอสงวนสิท ธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดิน ทางไม่ ครบตามจานวนที่บริษัท ฯ
กาหนดไว้ (15 ท่ า นขึน้ ไป)เนื่ อ งจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริ ษั ทฯและผู้ เดิน ทางอื่ นที่เดิน ทางในคณะเดียวกัน บริ ษั ทต้ อ งนาไปชาระ
ค่ าเสียหายต่ างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
5.คณะผู้เดิน ทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่ ีมีผ้ ู เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ านขอสงวนสิท ธิ์เลื่อ นวัน เดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
6.กรณีท่ ีท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั ง้ ก่ อนทาการออกตั๋ว เนื่ องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆในกรณี ถ้าท่ าน
ออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ าท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว
7.กรณีใช้ หนังสือเดินทางราชการ(เล่ มนา้ เงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ อ งเที่ยว สามารถเปลี่ ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ เดิน ทางเป็ น
สาคัญ

 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยวเท่ านั น้
(หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนั ดหยุดงาน,
การก่ อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จาก
ไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อ ความรั บผิดชอบของบริ ษัท ฯหรื อ เหตุภั ยพิบัติท างธรรมชาติ(ซึ่งลู ก ค้ าจะต้ องยอมรั บใน
เงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีท่ เี กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบางมือ้ ,
เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรี ยบร้ อยแล้ วเป็ น
การชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุท่ ีเกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรือในกรณีท่ กี ระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณีท่ ีการตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
 ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ ีท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่ า
ท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทัง้ หมด
 กรุ๊ ปที่ เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้อ งการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อ ผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อ ต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์ ทัง้ หมด
** ก่ อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

