RGN-MW01-B-SL

UPDATE 22 OCT 18

นมัสการ 2 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์
พระมหาเจดียช์ เวดากอง-พระธาตุมุเตา

พักหรู 5 ดาว SHANGRILA HOTEL
ใจกลางเมืองย่างกุง้
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ตารางการเดินทาง
วันที่ 1
วันที่ 2

ดอนเมือง-ย่างกุง้ -สิเรียม-เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา-ย่างกุง้ -ตลาดสก๊อต-พระ
ย่างกุง้ -สิเรียม-เจดียโ์ บตาทาวน์ -เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระนอนตาหวาน

L-D
B-L

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก ดอนเมือง-ย่างกุง้ -หงสาฯ-พระธาตุมุเตา-เจดียไ์ จ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียวย่างกุง้ -พระมหาเจดียช์ เวดากอง
04.00 น.
06.45 น.
07.35 น.

เที่ยง

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7
สายการบิน THAI LION AIR ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้า
กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่
ที่ สุด ของเมืองมอญโบราณที่ ยิ่ งใหญ่ แ ละอายุ มากกว่า 400 ปี อยู่ ห่ างจากย่างกุ ง้ (ระยะทางประมาณ 80
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! เมนู กุง้ เผา
จากนั้นนาท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระธาตุ มุเตา ที่ต้งั ตระหง่าน
โดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ ถือว่ามีความโดดเด่นใน
หลายๆด้า น เก่ า แก่ ก ว่ า 2,600 ปี ภายในบรรจุ พ ระเกศาธาตุ ข อง
พระพุทธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญสูงสุด
ของชาวพม่า นาท่านนมัสการยอดเจดียห์ ักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อ
กันว่าเป็ นจุดที่ศักดิ์ สิทธิ์ มาก (ณ จุดอธิ ษฐานอันศักดิ์ สิทธิ์ และสามารถ

นาธูปไปค้ากับยอดของเจดี ยอ์ งค์ที่ หักลงมาเพื่ อเป็ นสิ ริมงคลซึ่ งเปรีย บ
เห มื อ น ดั ่ ง ค้ า จุ น ชี วิ ต ใ ห้
เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดีย ์
นี้ สมเด็ จพระนเรศวรมหาราช
ของไทยเคยมาสัก การะ เจดี ย ์
องค์นี้ เป็ นศิ ล ปะที่ ผ สมผสาน
ระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย ์
สู ง 114 เมตร สู ง กว่ า พระเจดี ย ์ช เวดากอง 14 เมตร มี จุ ด
อธิ ษฐานที่ ศักดิ์ สิทธิ์ อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนั กที่ มหาศาล ตกลง
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มายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิ มและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ รา่ ลือถึ งความศักดิ์ -สิทธ์
โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราช
ประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่
พังลงมาก็ ได้ต้ังไว้ที่ มุ มหนึ่ งขององค์เจดี ย ์เพื่ อให้พุ ท ธศาสนิ ก ชนได้ก ราบไหว้บูช าควบคู่ไปกับ เจดี ย ์องค์
ปั จจุบนั จากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น หรือ พระพุทธรูปสี่ทิศ เป็ นพระเจดียท์ ี่มีพระพุทธรูป
ปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ ท้งั 4 ด้านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ไปยัง 4 ทิศ สร้างขึ้ นโดย 4 สาวพี่น้องที่
อุทิศตนแด่พุทธศาสนาจึงสร้างพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และได้สาบานไว้ว่าจะไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ
ต่อมาน้องสาวคนสุดท้อง กลับพบรักกับชายหนุ่ มและแต่งงานกัน จึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่าพระพุทธรูปที่แทนตัว
ของน้องสาวคนสุ ดท้องพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้ นมาใหม่จึงทาให้พระพุทธรูปองค์นี้จะมีลักษณะ
แตกต่างจากองค์อื่นๆ จากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือ พระนอนยิ้ มหวาน กราบ
นมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ
ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ งเป็ นที่ เคารพนั บถื อของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และ
เป็ นพระนอนที่ งดงามที่ สุดของพม่า อีกทั้งท่ านสามารถที่ จะเลือกหา
เครื่ อ งไม้แ กะสลัก ที่ มี ให้เลื อ กมากมาย ตลอดสองข้า งทางและยัง
สามารถเลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึกต่างๆ ในราคา
ถูก จากนั้นนาทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุง้
นาท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่ อเดิมของเมืองย่างกุง้ )
แห่งลุ่มน้ าอิระวดี เจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เว
ดากองมีทองคาโอบหุม้ อยูเ่ ป็ นน้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้า
ค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากองเป็ นลานกว้างรองรับแรง
ศรัทธาของ พุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมี
วิ ห ารโถงสร้า งด้ว ยเครื่ อ งไม้ห ลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่ อ งชาด
ประดับ กระจกทั้งหลัง ภายในประดิ ษ ฐานพระประธานส าหรับ ให้
ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบ
ไหว้บูชาเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่
การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิเจริญ สติภาวนา
นับลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์ จากนั้ นให้ท่าน
ชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้
เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น

(สถานที่ สาคัญ ของพระมหาเจดี ย ์ชเวดากอง คื อ ลานอธิ ฐาน จุ ดที่
บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่ านสามารถนาดอกไม้ธูปเที ยน ไป
ไหว้ เพื่ อ ขอพรจากองค์ เ จดี ย ์ ช เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อ
เสริ ม สร้า งบารมี แ ละสิ ริ ม งคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดี ย ์ย ัง มี พ ระ
ประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะ
เป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)
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อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พิเศษ!! ชาบูบุฟเฟ่ ต์

คา่

 นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHANGRILA HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เช้า

ย่างกุง้ -สิเรียม-ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อตพระนอนเจ๊าทัตจี-กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งสิ เ รี ย ม อยู่ ห่ า งจาก
กรุ งย่างกุ ง้ ประมาณ 45 กิ โลเมตร โดยรถปรับ
อากาศใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชม. น าชม
ความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของ
โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ าย่างกุง้ ที่
เชื่ อ มต่ อ กั บ แม่ น้ าอิ ร ะวดี จากนั้ นชมความ
สวยงามของ เจดียก์ ลางน้ า หรือ พระเจดี ยเ์ ยเล
พญา เจดียจ์ ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ าเป็ นที่สกั การะของชาวสิเรียม สร้างโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่
อาณาจัก รมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพันกว่าปี มาแล้ว เชื่ อกันว่าตอนที่ สร้างเจดี ยเ์ ศรษฐี ช าวมอญได้ท าการ
อธิษฐานขอให้น้ าอย่าท่วมถึงองค์เจดีย ์ ถ้ามีคนมากราบไหว้จานวนมากเท่าไรก็ขอให้ไม่มีวนั เต็มพื้ นที่ และผูใ้ ด
มาทาบุญ บูรณะต่อเติ มองค์เจดี ย ์ ขอให้ทาการค้าเจริญ ก้าวหน้าทุ กคน ซึ่ งทาให้ผูค้ นเกิดความเชื่อว่าการมา
ทาบุญ กราบไหว้ ณ เจดี ยแ์ ห่งนี้ จะทาให้การค้าการขายเจริญรุ่งเรือง ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูปเก่าแก่
ทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิ ดทองคาทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระ
อุปคุต ที่ชาวพม่ามีความเชื่อว่าจะบันดาลให้มีกินมีใช้ไม่ขาด และมีโชค
ลาภ สมควรแก่เวลากลับกรุงย่างกุง้

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมนู พิเศษ !! เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร
นาท่ านกราบนมัสการ เจดี ย ์โ บตาทาวน์ ซึ่ งบรรจุพ ระเกศาธาตุ ของ
พระพุทธเจ้าที่ พระสงฆ์อินเดี ย 8รูป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี
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2486 เจดี ยแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระ
บรมธาตุ อีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และจารึกดิ น
เผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายใน
เจดี ยท์ ี่ ประดับด้วยกระเบื้ องสีสันงดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิ ห ลายจุดใน
องค์พระเจดีย ์ นาท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นั ตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์ สิทธิ์ของ
ชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูค้ ุม้ ครองสถานที่
ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่ จะถูกจัดว่าเป็ น "นัต" นั้น มักจะเป็ นคนที่
เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่ าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุ รา้ ยแรงที่
เรียกว่า ตายโหง ทาให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่ บา้ นเมือง และ
ยังคงผูกพันกับผูค้ นเบื้ องหลัง ท าให้ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็ นนั ตที่ มา
คอยคุม้ ครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์ งค์สาคัญ

วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นั ตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบ
โบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้า ผากไปแตะกับนิ้ วชี้ ของนัตโบโบ
ยี แค่นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ต้งั ใจไว้
คาบูชาเทพทันใจ เอหิ สักกะ มหานัทโป๊ ะโป๊ ะจีโปตะถ่องสิทธิมตั ถุ อิทงั พะลัง เอตัสสะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง
สังฆัง เทวานัง ประสิทธิลาโภ ชยโยนิ จจัง วันทามิสพั พะทา สวาโหม
นาท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของ
พญานาค ที่ เกิ ดศรัท ธาในพุ ท ธศาสนาอย่างแรงกล้า รัก ษาศี ล ไม่
ยอมกิ นเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนั ต ซึ่ งชาวพม่าเคารพ
กราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิ บ ต้อ งเข้าไปกระซิ บ

เบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก
ดอกไม้ และผลไม้
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาว
พม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ
เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาหน่ ายในตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มี
ศิ ลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญ มณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทา
นาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรือ อัญ มณี ที่ มี ราคาสู งควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุ กครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากร
ตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์
น าท่ า นสัก การะ พระพุ ท ธไสยาสน์ เจ๊ า ทั ต จี หรื อ พระนอน
ตาหวาน ซึ่งเป็ นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง
6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคา
คลุม 6 ชั้น สร้างขึ้ นเมื่อปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็ นพระนอนที่มี
ขนาดใหญ่ แ ละงดงามที่ สุ ด ในพม่ า ด้วยพระพัก ตร์ที่ งดงามเปื้ อนยิ้ ม ดวงตาท าจากลูก แก้ว ที่ สัง่ ผลิ ต จาก
ต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาให้ดวงตาดูหวาน จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระ
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ตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่ าพระบาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ
ที่ แ สดงถึ งอากาศโลก สัต ว์โลก และสังขารโลก อี ก ทั้งจี วรยังมี ลัก ษณะพริ้ วไหวสมจริงและตรงชายประดับ
ด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็ นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า

19.00 น.
20.50 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
**************************************

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋ ดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

01-02 พ.ย. 61
05-06 พ.ย. 61
12-13 พ.ย. 61
13-14 พ.ย. 61
19-20 พ.ย. 61
20-21 พ.ย. 61
26-27 พ.ย. 61
27-28 พ.ย. 61
29-30 พ.ย. 61
04-05 ธ.ค. 61
10-11 ธ.ค. 61
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ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

6,999 บาท

1,900 บาท

8,500 บาท

1,900 บาท
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11-12 ธ.ค. 61
17-18 ธ.ค. 61
18-19 ธ.ค. 61
24-25 ธ.ค. 61
25-26 ธ.ค. 61
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6,999 บาท

1,900 บาท

03-04 ม.ค. 62
07-08 ม.ค. 62
08-09 ม.ค. 62
14-15 ม.ค. 62
15-16 ม.ค. 62
22-23 ม.ค. 62
29-30 ม.ค. 62
11-12 ก.พ. 62
12-13 ก.พ. 62

7,500 บาท

1,900 บาท

6,999 บาท

1,900 บาท

6,999 บาท

1,900 บาท

19-20 ก.พ. 62

8,500 บาท

1,900 บาท

6,999 บาท

1,900 บาท

6,999 บาท

1,900 บาท

25-26 ก.พ. 62
26-27 ก.พ. 62
04-05 มี.ค. 62
05-06 มี.ค. 62
11-12 มี.ค. 62
12-13 มี.ค. 62
18-19 มี.ค. 62
19-20 มี.ค. 62
25-26 มี.ค. 62
26-27 มี.ค. 62
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ราคาไม่รวมทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป(ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
อัตรานี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว 1 คืน
ค่าระวางน้ าหนัก 20 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
ประกั น ภั ย ในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสี ย ชี วิ ต เนื่ องจากอุ บั ติ เหตุ จะคุ ้ม ครองเป็ นจ านวนเงิ น 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ ม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผูเ้ อาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี
หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู ้
เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคุ ม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้อง
ระบุในใบรับรองแพทย์วา่ **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)

อัตรานี้ ไม่รวม
 ภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ

 ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริ ป(ชาระ
ที่สนามบินก่อนการเดินทาง)





ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา

เงื่อนไขการจองทัวร์

▪ รายการทัวร์นี้ขอสงวนสิทธิ์ในการ ชาระค่าทัวร์ยอดเต็ม ภายใน 3 วันหลังจากได้ทาการจอง มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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• ยกเลิ กหลังจากวางเงิ นมัดจา บริษัท ฯจะคิ ดค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริง ณ วันนั้ น ที่ ไม่สามารถ คื นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่อง ยืน่ เอกสารไปยัง
สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่
สามารถแจ้งได้วา่ จะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด หรือ บางส่วน เพราะ จะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน ,
โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
▪ เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับท างบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
▪ กาหนดการเดิ นทางอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้เพื่ อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถื อผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและพม่า
▪ สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ
การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัท ฯ ทัวร์ จะไม่รับผิ ดชอบในกรณี ที่ ด่ านตรวจคนเข้าเมื องของปร ะเทศไทย
ปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
▪
ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่ นอน ถ้าจานวนผูเ้ ดินทาง 10-15 ท่าน
ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุ๊ปด้วยแต่จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตา่ กว่า 10 ท่าน ทาง
บริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุ๊ปนั้ น
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**ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น**

