โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์
วันแรก
11.30 น.
13.40 น.

กรุ งเทพฯ-ย่ างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง  (-/-/
เย็น)
พร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ Fสายการบินบางกอกแอร์ เวย์
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
ออกเดินทางสูก่ รุ งย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน PG 707** บริการอาหารร้ อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

** สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ ให้ บริ การห้ องรั บรองผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศแห่ งใหม่ ตงั ้ อยู่
บริ เวณชัน้ 3 ของอาคารผู้โดยสาร Concourse D ตรงข้ ามกับประตูขนึ ้ เครื่ องหมายเลข D7

14.35 น.

จากนั ้น

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ถึงย่างกุ้ง นําท่าน
สัก การะ พระพุ ท ธไสยาสน์ เ จาทัต ยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรื อ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความ
สวยที่ สุดมี ข นตาที่ ง ดงามพระบาทมี ภ าพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้ อ นกัน ซึ่ ง
แตกต่างกับ ศิลปะของไทยชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร้ างโดยทหารพัน นายเพื่อบรรจุพระบรม
ธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รู ป ได้ นํามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดีย์แห่งนี ้ถูกระเบิดของ
ฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ ากลางองค์ จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2
องค์ และพบพระพุ ท ธรู ป ทอง เงิ น สํ า ริ ด 700องค์ และจารึ ก ดิ น เผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้ นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้ วยกระเบื ้อง
สีสนั งดงาม และมีมมุ สําหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์จากนั ้นนําท่านขอพร นัตโบ
โบยี หรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้ า ศักดิ์สิทธิ์ ข องชาวพม่า และชาวไทยวิธีการสักการะรู ปปั น้
เทพทั น ใจ (นัต โบโบยี ) เพื่ อ ขอสิ่ง ใดแล้ ว สมตามความปราถนาก็ ให้ เ อาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่อน กล้ วยหรื อผลไม้ อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั ้นก็
ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาทหรื อจ๊ าด ก็ได้ (แต่แนะนําให้ เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ น
คนไทย)แล้ วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว้ จ ากนัน้ ก็เ อาหน้ า ผากไปแตะกับนิ ว้ ชี ้ของนัตโบโบยี แ ค่นี ท้ ่ า นก็ จ ะสมตามความ
ปราถนาที่ขอไว้ จากนั ้นนําท่านข้ ามฝั่ งไปอีกฟากหนึง่ ของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมี
นามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตํานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้ ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื ้อสัตว์จนเมื่อสิ ้นชีวิตไปกลายเป็ นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้ กันมานานแล้ วซึ่ง
การขอพรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่านิยมขอพรจากเทพองค์ นี ้กัน มากเช่นกัน
การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยนํ ้านม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
นําท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(ShwedagonPagod))พระเจดีย์ทองคําคู่บ้านคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้ าร้ อยกว่าปี เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง มหาเจดีย์ที่
ใหญ่ที่สดุ ในพม่าสถานที่แห่งนี ้มี ลานอธิ ษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพร
ก่อนออกรบท่านสามารถนําดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์
เจดี ย์ ช เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อ เสริ ม สร้ างบารมี แ ละสิรมงคล
นอกจากนี ้รอบองค์ เจดีย์ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั ้งแปดทิศ
รวม 8องค์ ห ากใครเกิดวันไหนก็ ให้ ไปสรงนํ า้ พระประจํ าวันเกิ ดตน จะ

เป็ นสิริมงคลแก่ชีวิตพระเจดีย์นี ้ได้ รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษั ตริ ย์หลายรัชกาลองค์ เจดีย์ห่อหุ้มด้ วยแผ่น
ทองคําทั ้งหมดนํ ้าหนักยี่สบิ สามตันภายในประดิษฐานเส้ นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ าจํานวนแปดเส้ นและ
เครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้ าองค์ ก่อนทั ้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้ วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ
จํานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์จะได้ ชมความงามของวิหารสีท่ ิศซึ่งทําเป็ น
ศาลาโถงครอบด้ วยหลังคาทรงปราสาทซ้ อนเป็ นชั ้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุก ชิ ้นที่รวมกันขึ ้นเป็ นส่วน
หนึง่ ของพุทธเจดีย์ล้วนมีตํานานและภูมิหลังความเป็ นมาทั ้งสิ ้นชมระฆังใบใหญ่ ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่
เกิดพลัดตกแม่นํ ้าย่างกุ้งเสียก่อนอังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่ขึ ้นภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกู้ขึ ้นมาแขวนไว้ ที่เดิมได้ จึง
ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซงึ่ ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สทิ ธิ์ให้ ตีระฆัง 3ครัง้ แล้ วอธิ ษฐานขออะไรก็
จะได้ ดงั่ ต้ องการจากนั ้นให้ ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้ เห็นแสงสี
ต่างกันออกไปนําท่านร่ วมบูชาแม่ยักษ์ ที่เชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรมหรื อศัตรู หรื อ พระพยุง
โชคชะตาอยู่ในช่องแคบเข้ าได้ ทีละคน และพระสุริยนั จันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ
วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้ างมีงา ช้ างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสั ้น พญานาค
คาไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิอตุ ตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสนั ธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทตุ ิยงั โกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปั งพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสพั พะทาอหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
19.00น.
 บริการอาหารคํ่าณภัตตาคารชาบูชิบฟุ เฟ่ ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุกี ้หม้ อไฟและซูชิ ข้ าวปั น้ สารพัดหน้ าใน
เครือโออิชิ
**นาท่ านเข้ าสู่ท่ ีพัก โรงแรมหรู หราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรื อเทียบเท่ า

วันที่สอง
เช้ า
จากนั ้น

ย่ างกุ้ง-วัดไจ๊ คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์ -พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ ปน-พระนอนชเวตาเลี
ุ่
ยว-คิมปูน
แค้ มป์-พระธาตุอินทร์ แขวน(รวมรถขึน้ พระธาตุ)
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สดุ ของเมืองมอญ
โบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชม.นําท่าน

จากนั ้น

เที่ยง
จากนั ้น

จากนั ้น

จากนั ้น

ตักบาตรพระสงฆ์ กว่ า 1,000 รู ป ที่ วัดไจ้ คะวาย สถานที่ ที่ มี พ ระภิ กษุ แ ละ
สามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจํานวนมาก ท่านสามารถนําสมุด ปากกา
ดิน สอไปบริ จาคที่ วัดแห่ งนี ไ้ ด้ **วัดนี ท้ ่า นสามารถร่ ว มทํ า บุญถวายข้ า วสาร
กระสอบละ 1,000 บาทได้ ตามศรั ทธา **นํา ท่า นเข้ า ชมพระธาตุที่ตัง้ อยู่ใ จ
กลางเมื องหงสาวดี เป็ นเจดี ย์เ ก่า แก่ คู่ บ้า นคู่เมื องและเป็ น1 ใน 5 มหาบูช า
สถา นสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง พม่ า เจดี ย์ ชเ วมอดอร์ ห รื อ พ ระ ธาตุ มุ เ ตา
(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ า นําท่านนมัสการ
ยอดเจดี ย์ หักซึ่ง ชาวมอญและชาวพม่ าเชื่ อ กัน ว่ า เป็ นจุดที่ ศัก ดิ์สิท ธิ์ มาก ซึ่ง
เจดีย์นี ้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์ นี ้เป็ น
ศิลปะที่ ผสมผสานระหว่ างศิลปะพม่า และศิ ลปะของมอญได้ อ ย่า งกลมกลืน
พระเจดี ย์ สูง 377 ฟุต สูงกว่ า พระเจดี ย์ช เวดากอง 51 ฟุต มี จุดอธิ ษ ฐานที่
ศักดิ์สิท ธิ์ อยู่ต รงบริ เวณยอดฉัต ร ที่ต กลงมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2473 ด้ วยนํ า้ หนักที่
มหาศาล ตกลงมายัง พื น้ ล่า งแต่ ยอดฉัตร กลับ ยงคงสภาพเดิ ม และไม่ แ ตก
กระจายออกไป เป็ นที่รํ่าลือถึงความศักดิ์-สิทธ์ โดยแท้ และสถานที่แห่งนี ้ยังเป็ น
สถานที่ ที่ พ ระเจ้ าหงสาลิ น้ ดํ า ใช้ เ ป็ นที่ เ จาะพระกรรณ (หู ) ตามพระราช
ประเพณี โ บราณเพื่ อ ทดสอบความกล้ า หาญก่ อ นขึน้ ครองราชย์ ท่ า นจะได้
นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สทิ ธิ์ และสามารถนําธูปไปคํ ้ากับยอดของเจดีย์
องค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึง่ เปรี ยบเหมือนดั่งคํ ้าจุนชีวิตให้ เจริ ญรุ่ งเรืองยิ่งขึ ้นไป
นํ า ท่ า นชม พระราชวั ง บุ เ รงนอง และ บั ล ลั ง ก์ ผึ ง้ (KanbawzaThardi Palace)ซึ่ ง เพิ่ ง เริ่ ม ขุ ด ค้ นและ
บูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทํา ให้ สนั นิษฐานได้ ว่าโบราณสถานแห่ง
นี ้เป็ นที่ประทับของ พระเจ้ าบุเรงนอง ท่านผู้ที่ได้ รับคําสรรเสริญว่าเป็ น ผู้ชนะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระ
นางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครัง้ ต้ องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้ องเสียกรุ งศรี อยุธยาให้ แก่
พม่า แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี ้ได้ เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้ างจําลองพระราชวัง
และตําหนักต่างๆ ขึ ้นมาใหม่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่นํ ้าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว**
ชม เจดีย์ไจ๊ ปน(Kyaik
ุ่
Pun Buddha)สร้ างในปี 1476 มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั ้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร
ประกอบด้ วย องค์ สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้ า (ผินพระพักตร์ ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้ าใน
อดีต สามพระองค์ คือ พระพุทธเจ้ ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้ างขึ ้นโดยสตรี สพี่ ี่น้องที่มีพทุ ธศรัทธา
สูงส่งและต่างให้ สตั ย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ ชั่วชีวิตต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลือกันว่าทําให้
พระพุทธรูปองค์นั ้นเกิดรอยร้ าวขึ ้นทันที
นําท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่ที่มี
พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและ
เป็ นพระนอนที่งดงามที่สดุ ของพม่าองค์ พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้ จะไม่ใหญ่ เท่าพระพุทธไสยาสน์
เจ้ าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่ มพระบาท เป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้ โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้ พบกับสะพานเหล็กที่ข้ามผ่านชมแม่นํ ้าสะโตง
สถานที่สาํ คัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้

คํ่า

วันที่สาม
05.00 น.

06.30น.
07.30 น.
เที่ยง
15.20 น.
17.15 น.

ถูกทหารพม่าไล่ตามซึง่ นําทัพโดยสุรกรรมาเป็ นกองหน้ าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทย
มากองหน้ าของพม่าตามมาทัน ที่ริมฝั่ งแม่นํ ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ ข้า มแม่นํ ้าไปแล้ ว พระองค์ ได้ คอย
ป้องกันมิให้ ข้าศึกข้ ามตามมาได้ ได้ มีการปะทะกันที่ริมฝั่ งแม่นํ ้าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้ พระแสงปื น
คาบชุดยาวเก้ าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพั หน้ าพม่าเสียชีวิตบนคอช้ าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ
กลับกรุ งหงสาวดี พระแสงปื นที่ใ ช้ ยิงสุรกรรมาตายบนคอช้ างนี ้ได้ นามปรากฏต่อ มาว่ า“พระแสงปื นต้ นข้ า ม
แม่นํ า้ สะโตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็ นเครื่ อ งราชูปโภคยัง ปรากฏอยู่จ นถึงทุกวันนี ้ จากนั ้นนํา ท่า น
เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์ แขวนใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ ้มปูนแค้ มป์ซึ่งเป็ นจุดสําหรับทําการ
เปลีย่ นเป็ นรถบรรทุกหกล้ อ (เป็ นรถประจําเส้ นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ ้นพระธาตุอินทร์ แขวนได้ )ใช้ เวลา
เดินทางจากคิมปูนแค้ มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง พักที่ Kyaikhto ,Mountain Top, Yoyolae , Golden
Rock Hotel หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotel จะขึ ้นอินแขวนได้ แค่ครัง้ เดียวค่ะ เชิญทุก
ท่า นพักผ่อ นตามอัธ ยาศัย จากนัน้ ชม เจดีย์ไจ้ ที โยหรื อ พระธาตุอิน ทร์ แ ขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden
Rock)แปลว่า ก้ อนหินทอง อยู่สงู จากระดับนํ ้าทะเล 1,200 เมตร ลักษณะเป็ นเจดีย์องค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตร
ตั ้งอยู่บนก้ อนหินกลมๆ ที่ตั ้งอยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระ
เกศาธาตุศกั ดิ์สทิ ธิ์ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์องค์ย่อมทําให้ หินก้ อนนี ้ทรงตัวอยู่ได้ อย่างสมดุลเรื่ อยไป ตามคติ
การบูชาพระธาตุประจําปี เกิดของชาวล้ านนาพระธาตุอินทร์ แขวนนี ้ให้ ถือเป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระ
เกตุแก้ วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้ าผู้ใดได้ มานมัสการพระธาตุอินทร์ แขวนนี ้ครบ3 ครัง้ ผู้นั ้นจะมีแต่
ความสุขความเจริญพร้ อมทั ้งขอสิง่ ใดก็จะได้ สมดัง่ ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรี ยมแผ่นทองคําไปเพื่อ
ปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์ แขวน (เข้ าไปปิ ดทองได้ เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิ ฐาน และฝาก
สุภาพบุรุษเข้ าไปปิ ดแทนได้ )**สําหรับจุดไหว้ พระธาตุด้านบนจะมีบริ การแผ่นทองคําเปลวราคาเริ่ มต้ น 2,000
จ๊ าต/ชุด**
บริการอาหารคํ่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรมจากนั ้นท่านสามารถขึ ้นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดีย์ได้
ตลอดทั ้งคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื ้อกันหนาวหรือกัน
ลมหรือผ้ าห่มผ้ าพันคอเบาะรองนัง่ เนื่องจากบริเวณพื ้นที่นั ้นมีความเย็นมาก
พระธาตุอินทร์ แขวน-หงสาวดี-ย่ างกุ้ง-กรุ งเทพฯ
 (เช้ า/กลางวัน/-)
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ า อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผู้ที่ต้องการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน
กิจกรรมนี ้ไม่ได้ บงั คับนะคะ สําหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื ้อได้ โดยจะมีร้านค้ า
จําหน่ายราคาอาหารเริ่ มต้ นชุดละ 3,000-10,000จ๊ าต ดอกไม้ ธูปเทียนเริ่ มต้ นชุดละ
2,000จ๊ าต ทําบุญตามอัธยาศัย 06.30น.
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านอําลาที่พกั เปลีย่ นนัง่ รถบรรทุกถึงคิมปุนแค้ มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ ชปรับอากาศ
เดินทางเข้ าสูเ่ มืองย่างกุ้ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG 708
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พร้ อมความประทับใจมิร้ ูลมื

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่ มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

2 ก.พ.61
9 ก.พ.61

4 ก.พ.61
11 ก.พ.61

35
35

12,900
12,900

12,500
12,500

11,900
11,900

3,000
3,000

16 ก.พ.61

18 ก.พ.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

23 ก.พ.61
1 มี.ค.61
2 มี.ค.61

25 ก.พ.61
3 มี.ค.61
4 มี.ค.61

35
35
35

12,900
12,900
12,900

12,500
12,500
12,500

11,900
11,900
11,900

3,000
3,000
3,000

9 มี.ค.61

11 มี.ค.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

16 มี.ค.61
23 มี.ค.61

18 มี.ค.61
25 มี.ค.61

35
35

12,900
12,900

12,500
12,500

11,900
11,900

3,000
3,000

30 มี.ค.61

1 เม.ย.61

35

12,900

12,500

11,900

3,000

6 เม.ย.61

8 เม.ย.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

7 เม.ย.61

9 เม.ย.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

20 เม.ย.61
27 เม.ย.61
28 เม.ย.61
4 พ.ค.61

22 เม.ย.61
29 เม.ย.61
30 เม.ย.61
6 พ.ค.61

35
35
35
35

11,900
11,900
11,900
11,900

11,500
11,500
11,500
11,500

10,900
10,900
10,900
10,900

3,000
3,000
3,000
3,000

5 พ.ค.61
11 พ.ค.61
18 พ.ค.61

7 พ.ค.61
13 พ.ค.61
20 พ.ค.61

35
35
35

11,900
11,900
11,900

11,500
11,500
11,500

10,900
10,900
10,900

3,000
3,000
3,000

25 พ.ค.61

27 พ.ค.61

35

11,900

11,500

10,900

3,000

1 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61

3 มิ.ย.61
10 มิ.ย.61
17 มิ.ย.61
24 มิ.ย.61

35
35
35
35

11,900
11,900
11,900
11,900

11,500
11,500
11,500
11,500

10,900
10,900
10,900
10,900

3,000
3,000
3,000
3,000

29 มิ.ย.61
1 ก.ค.61
35
11,900
11,500
10,900
อัตราค่ าบริ การรวม
- ตัว๋ เครื่องบินชั ้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื ้อหรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

3,000

- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ภาษี นํ ้ามันและภาษี ตวั๋ ทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางนํ ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่ าบริ การไม่ รวม
- ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั่ เพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
- ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบตั ิภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั ้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 450บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสินนํ ้าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
1.
กรุณาจองทัวร์ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั ้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุ ณาชําระก่อนเดินทาง 21
วัน)
2.
กรณียกเลิก
2.1
ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ ทั ้งหมด ยกเว้ นในกรณี
วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั ้งสิ ้น
2.2
ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทั ้งหมด
2.3
ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั ้งสิ ้น
3.
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลือ่ น
การ เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั ้งนี ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้
ตามความเป็ นจริงในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนเงิน
ทุกกรณี
4.
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15 ท่านขึ ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.
คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่านขึ ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้ าทัวร์ ไทยร่วมเดินทางไปด้ วย
6.
กรณีท่ ที ่ านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั ง้
ก่ อนทาการออกตั๋ว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้
ทราบล่ วงหน้ า

-

-

-

-

-

รายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัทฯมีสทิ ธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสําคัญ
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั ้น (หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้ )
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั ้งสิ ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล
หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั ้งจากไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภั ยพิบตั ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี ้
ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั ้งสิ ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง่ ไม่ได้ เกิดจากอุบัติเหตุ
ในรายการท่องเที่ยว(ซึง่ ลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี ้ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัททัวร์ )
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั ้งสิ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั ้งสิ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชํารุดจากสายการบิน
กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆทั ้งสิ ้น
ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปลีย่ นชื่อได้
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี ้แล้ วทั ้งหมด
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ ทั ้งหมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ แล้ วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

