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วันแรก

กรุ งเทพฯ-ย่ างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊ เข้ า-เทพทันใจไจ๊ เข้ า-สิ เรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันใจ
เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล - พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่ างกุ้ง (-/กลางวัน/เย็น)

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบินนกแอร์ ประตู 6
Nok Air (DD)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.30 น.
ออกเดินทางสู่กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน DD 4230
หมายเหตุ
สายการบินนกแอร์ มบี ริการล็อกทีน่ ั่งและNok Premium Seatบริการสาหรับลูกค้ าทีม่ คี วามประสงค์ต้องการนั่งแถวหน้ าและนัง่
ติดกันหรื อเลือกทีน่ งั่ ได้ เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุ๊ประบบRandomไม่ สามารถล็อกทีน่ ั่งได้ ทีน่ ั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกัน
และไม่ สามารถเลือกช่ วงทีน่ ั่งบนเครื่ องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน * ต้องการล็อคทีน่ ั่งแถวหน้ าNok Premium
Seat แถวที่ 30-35 และ 44-45 ค่ าบริการล็อกทีน่ ั่ง ขาละ 350 บาท/เทีย่ ว/ท่ าน ไปกลับ 700 บาท/ท่ าน
** กรุณาแจ้ งพนักงานขายทุกครั้งก่ อนทาการจองค่ ะ**
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นทีเ่ มียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
จากนั้น
นาท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊ เข้ า(Kyaik Khauk Pagoda)ซึ่ งเป็ นเจดี ยท์ ี่เก่าแก่อีก
แห่งหนึ่งของพม่าถือเป็ นเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองสิ เรี ยมพิเศษสุ ด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊ เข้ า
ซึ่งเป็ นหัวหน้ าของเทพทันใจในย่ างกุ้งทีไ่ หนทีส่ ร้ างเทพทันใจต้ องมาบรวงสรางขอ
อนุญาตที่นีก้ ่ อนที่สาคัญ ใครอยากได้ งานใหญ่ เงินใหญ่ คนพม่ าจะมาขอที่นี้ ทั้งเรื่ อง
งาน เงินและความสาเร็จ ถ้ าจะนับแล้ วองค์ นเี้ ป็ นเทพทันใจทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในย่ างกุ้ง
จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองสิเรียม(Thanlyin)ซึ่งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ
45 กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิ เรี ยม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้ เคย
เป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมัย นายพลฟิ ลิป เดอ บริ โต ยี นิ
โคเต จนมาสิ้ นสุ ดเมื่อปี พ.ศ.2156 ร่ วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุ งศรี อยุธยาท่านจะ
เห็นเศษซากกาแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี นาท่านนัง่ เรื อแจว ชม ๒.พระเจดีย์
เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)พระปางมารวิชยั อันงดงามบนเกาะกลางน้ าอายุนบั พันปี เป็ นที่สกั การะของชาวสิ เรี ยม เกาะนี้
ไม่วา่ น้ าจะขึ้นสักเท่าไหร่ ก็ไม่มีวนั น้ าท่วมได้ ที่บริ เวณท่าเทียบเรื อบนเกาะ
นาท่ านไหว้ สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรื อพระอุปคุปที่เป็ นที่นับถือของชาวพม่ าสามารถซื้ออาหารเลีย้ งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่
นับร้ อยๆ ตัวทีว่ ่ ายวนเวียนให้ เห็นครีบหลังทีโ่ ผล่ เหนือผิวนา้
04.30 น.
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เทีย่ ง
บ่าย

ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางกลับย่างกุง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดี ย 8รู ป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486
เจดี ยแ์ ห่ งนี้ ถูกระเบิ ดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบ
พระพุทธรู ปทองเงินสาริ ด 700องค์ และจารึ กดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสื อพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย ์
ที่ประดับด้วยกระเบื้องสี สนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิ
หลายจุดในองค์พระเจดียน์ าท่านขอพร นัตโบโบยี หรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสั กการะรู ปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่ งใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน
กล้ วยหรื อผลไม้ อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอาเงินจะเป็ น
ดอลล่ า บาทหรื อจ๊ าด ก็ได้ (แต่ แนะนาให้ เอาเงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือ ของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ ขอพร
แล้ วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิว้ ชี้ของนัตโบโบยีแค่ นีท้ ่ านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอ
ไว้ จากนั้นนาท่ านข้ ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่านางเป็ น
ธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็ นนัตซึ่ งชาวพม่า
เคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยนิ ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นีก้ ัน
มากเช่ นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยนา้ นม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
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จากนั้น

นาท่านเข้าชม ๔.เจดีย์สุเล(Sule Pagoda)ตั้งอยูใ่ จ
กลางเมืองย่างกุง้ เป็ นเจดี ยท์ รงแปดเหลี่ยม สี เหลืองทอง
อร่ าม ภายในองค์ เ จดี ย ์ บ รรจุ เ ส้ น พระเกศาธาตุ ข อง
พระพุทธเจ้าเอาไว้ณ เจดี ยแ์ ห่ งนี้ ยังมีเทพทันใจองค์ที่โต
ที่ สุด ที่ ชาวพม่านับถื อมากที่ สุด และเชื่ อกันว่า ขออะไร
จากท่าน ท่านจะประทานให้อย่างรวดเร็ ว

เย็น

น าท่ า นชมและนมัส การ๕.พระมหาเจดี ย์ ช เวดากอง
(Shwedagon Pagod)พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง
หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่ งนีม้ ี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบ
ท่ านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่ อขอพรจากองค์ เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่ อเสริ มสร้ างบารมีและสิ รมงคล
นอกจากนีร้ อบองค์ เจดีย์ยงั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนา้ พระประจาวันเกิด
ตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวิตพระเจดียน์ ้ ี ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่ อหุ ้มด้วยแผ่นทองคาทั้งหมด
น้ าหนักยีส่ ิ บสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่ อง
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อัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาด
ใหญ่ประดับอยูบ่ นยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆ
งานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมิหลังความเป็ นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบ
ใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุง้ เสี ยก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ข้ ึนภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวน
ไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่ งความสามัคคีซ่ ึ งชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้
ดัง่ ต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไป

วันเกิด
สั ตว์สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุ ฑ

จันทร์
เสื อ

อังคาร
สิ งห์

พุธ
ช้ างมีงา

พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ช้ างไม่ มีงา หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้ น

เสาร์
พญานาค

คาไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุ วรรณะ 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
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ทแี่ ปลว่ าชัยชนะและความสาเร็จ ***
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19.00น.
จากนั้น

วันทีส่ อง
เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ เต็มอิม่ กับชาชู ชิ สุ กหี้ ม้ อไฟและซู ชิ สารพัดหน้ าในเครื อโออิชิ
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั **โโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาวPARK ROYALYANGON HOTEL 5*

ย่ างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทาพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้ กะส่ าน – เจดีย์เอ่งต่ อหย่ า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง –
ตลาดสก็อต
 (เช้ า/กลางวัน/ - )
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้าง
ครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรี
คนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็ นสถานที่ชาระพระไตรปิ ฎกครั้งที่
6ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497 – พ.ศ.2499และเพื่อให้บงั เกิ ด
สันติสุขแก่โลก ล่าสุ ดใช้เป็ นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์
โลกเมื่อเดื อนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ ผ่านมาที่ สาคัญเป็ นที่
ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของพระ
สารี บุตรและพระโมคลานะ โดยนาพระธาตุมาจากประเทศ
อินเดีย ร่ วมทาพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้ า ด้ วย
พระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ซึ่ งมีความเชื่อว่า “หากท่านใดได้ทาพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์
ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนีจาลอง (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่ าองค์ จริงอยู่ทมี่ ณ
ั ฑะเลย์ )
** หมายเหตุ การทาพิธีครอบเศียร คณะจานวน 20 ท่ านขึน้ ไปถึงจะทาพิธีได้ **
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จากนั้น

เทีย่ ง
บ่าย

เดินทางสู่๗.เจดีย์ไจ๊ กะส่ าน (kyaikkasan pagoda)ตั้งอยู่
เมืองย่างกุง้ สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริ ย ์ ตีรี่ตา
มาดอก้า แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เส้นและพระ
ธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์เป็ นชื่อภาษามอญว่า “ไจ๊ อะแส่น” ไจ๊
แปลว่า พระธาตุอะแส่น แปลว่า พระอรหันต์แปลรวม“พระ
ธาตุสร้างในการนาของพระอรหันต์”ส่วนเส้นเกศาธาตุและ
พระธาตุ ที่เหลือ เลยแบ่ง ไปสร้าง พระธาตุอีก 10 สถานที่.
ประจุบนั พม่าเลยมาเรี ยกออกเสี ยงสาเนียงพม่าว่า “ไจ๊กะสาน”จากชื่อ
มอญ“ไจ๊อะแส่ น” พระธาตุอายุต้ งั แต่สร้างมาถึงประจุบนั มี สองฟั น
กว่าปี แล้ว ตอน ย่างกุ้ง กลายเป็ นเมื องร้าง ไม่มีใครอยู่ ยักษ์สองพี่น้อง ชื่ อ
“นองดอ องค์พี่ และ “นยีดอ”องค์นอ้ ง รับหน้าที่ เฝ้าเกศาธาตุและพระธาตุ ที่
บรรจุในพระธาตุไว้. เผื่อไม่ให้มีการขโมยแล้วเอาไปที่อื่น แล้วจะมีเจ้าที่ ที่เฝ้า
ดูแลสถานที่ไว้ เพื่อไม่ให้มีการโกง ตามประวัติแล้ ว คนพม่ า เลยมีความเชื่ อ
ว่ า ถ้ ามีคดีต่างๆ ทีต่ ้ องประสพ ส่ วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊ กะส่ าน เพื่อความ
ยุติธรรมและชนะคดีแล้ ว กับ ยักษ์ สองพี่น้องให้ มาดู แล และอย่ าให้ สิ่งไม่ ดี
ต่ างๆ เข้ ามาขวางในการยุตธิ รรมของคดี.ชาวพม่ านิยมมาไหว้ สักการะขอพร
ในเรื่ องคดีความต่ างๆ
นาท่านไปยัง ๘.เจดีย์เอ่ งต่ อหย่ า(Eain taw Yar pagoda)สร้ างโดย
กษัตริย์ กงบาว ผู้มชี ื่ อเสียงและอานาจในยุคกงบาว ท่ านมีความศรัทธามาก
โดยสร้ างมากว่ า 170 ปี Eain Tawแปลว่ า บ้ าน ทีพ่ กั Yarแปลว่ า ร่ องรอยแปล
รวมกัน (ร่ องรอยของบ้ านทีพ่ กั )ตามประวัตแิ ล้ ว คนพม่ ามีความเชื่ อว่ า
สถานที่ พื้นที่ ถ้ าคู่ควรกับคนไหน คนนั้นซึ้งจะได้ เป็ นเจ้ าของ เลยมาขอเรื่ อง
บ้ าน ทีด่ นิ ทีจ่ ะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ทีด่ ูแลปกป้องรักษาสถานทีด่ ้ วย สามารถไปกลับท่ าน ให้ ท่าน
ประทานทีอ่ ยู่อาศัยทีค่ ู่ควรกับตนขอในเรื่ องทีอ่ ยู่ ทีด่ นิ อสังหาริมทรัพย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
๙.เจดีย์เมียตซอนินเนื อง( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวัติเล่าว่าพ่อค้า ตุมะนะ สองพี่น้อง มาทาการค้าขายที่ท่าเรื อ จี้หมิ่นด่าย
แล้วศรัทธาที่ จะสร้างวัดให้แก่พระสงฆ์ในสมัยยุคอังกฤษครองพม่า สองพี่น้องเอาเงิ นกาไล มาสร้างวัด สร้างเจดียส์ ององค์ สร้าง
ศาลาให้ พระพุทธรู ปมานอ่ องหมื่นสะจ่ าชิ่นซึ่ งมีการกราบไหว้มาตั้งแต่กษัตริ ยพ์ ม่า พระพุทธรู ปดังกล่ าว มีความเชื่ อว่ า พ่ อค้ าที่มา
จากหลากหลายสถานที่จะมากราบไหว้ เพื่อที่จะชนะทุกๆอย่ างในการดาเนินธุรกิจ ปัจจุบัน พ่ อค้ าและคนพม่ ารวมทั้งผู้มีอานาจใน
พม่ า จะมาทาบุญขอพรจาก พระพุทธรู ป และ ขอพรเทพ ที่เฝ้าดูแล ย่ านธุรกิจ ท่ าเรื อ ใกล้ กับบริเวณ พระเจดีย์แม็ดซอนยีหน่ องวัด
แห่ งนี้ อายุประมาณ 160ปี แล้ ว แต่ กย็ งั มีการงทาบุญ สร้ างวัดเพิม่ ดูแลไว้ ถึงปัจจุบันกันจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่ า.ขอพร
ในเรื่ องชนะในเรื่ องภยันตรายต่ างๆ
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ชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรื อ
ตลาดสก๊ อต(Scot Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะ
อาคารเรี ยงต่อกันหลายหลังสิ นค้าที่ จาหน่ ายในตลาดแห่ งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่ องเงิ น ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า
ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แป้ งทานาคา (หากซื้อสิ้นค้ าหรื ออัญมณีทมี่ รี าคาสู งควรขอใบเสร็จรับเงิน
ด้ วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้ องแสดงให้ ศุลกากรตรวจ)
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมงิ กาลาดง
21.00 น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD 4239
22.45 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเทีย่ ว

ตารางเดินทาง มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สั กการะ 9 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ บิน DD พัก 5 ดาว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จานวน

19 ก.พ.62

20 ก.พ.62

20 ก.พ.62

21 ก.พ.62

26 ก.พ.62

27 ก.พ.62

05 มี.ค.62

06 มี.ค.62

12 มี.ค.62

13 มี.ค.62

19 มี.ค.62

20 มี.ค.62

30+1
30+1
30+1
30+1
30+1
30+1

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดี่ยว

7,900

7,900

6,900

2,000

6,900

6,900

5,900

2,000

6,900

6,900

5,900

2,000

6,900

6,900

5,900

2,000

6,900

6,900

5,900

2,000

6,900

6,900

5,900

2,000
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26 มี.ค.62

27 มี.ค.62

30+1

6,900

6,900

5,900

2,000

04 พ.ค.62
11 พ.ค.62
25 พ.ค.62

05 พ.ค.62
12 พ.ค.62
26 พ.ค.62

34+1
34+1
34+1

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

อัตราค่ าบริการรวม










ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งทีเ่ มืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
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** ขณะนีร้ ั ฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีก
ท่านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็ บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ อ งมีใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ท ฯ จะทาการเลื่ อ น
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
 คณะผู้เดินทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการออกตั๋ว
เนื่ อ งจากสายการบิ นอาจมี ก ารปรั บ เปลี่ยนไฟล์ ทบิ น หรื อเวลาบิ น โดยไม่ ไ ด้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริ ษั ทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรั บเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
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 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เทีย่ วบิน , ราคาและรายการท่ องเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเทีย่ ว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีทกี่ ารตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต่ ้ องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**
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