HEHOO1 : ย่ างกุ้ง – เฮโฮ – อินเล 3วัน 2คืน
บูชา 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สงู สุดแห่งพม่า : เจดีย์ชเวดากอง
 เจดีย์โบตาทอง เทพทันใจ : เทพกระชิบ : ตลาดสก๊ อต : พระนอนตาหวาน : มหาเจดีย์ชเวดากอง : ทะเลสาบอินเล
:วัดพระบัวเข็ม : แปลงผักลอยน ้า : โรงงานตีเหล็ก : หมู่บ้านน ้าปั่ น : หมู่บ้านทอผ้ าอินปอขอม : วัดแมวกระโดด 

รายการทัวร
์
วันที่
รายการ
1
กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระชิบ
สก๊ อตมาร์ เก็ต – พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง
2
ย่างกุ้ง(สนามบินย่างกุ้ง) – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล – วัดพระบัวเข็ม – แปลงผักลอยน ้า
โรงงานตีเหล็ก – หมูบ่ ้ านน ้าปั่ น – หมูบ่ ้ านทอผ้ าอินปอขอม – วัดแมวกระโดด

เช้ า เที่ยง เย็น












โรงแรมที่พัก
ระดับ 4ดาว
หรื อเทียบเท่า
ระดับ 4ดาว
หรื อเทียบเท่า

วันเดินทาง

11-13 สิงหาคม 2561
8M336 10.40 -11.25
8M331 16.30 -18.15
07-09 กันยายน 2561
8M336 10.40 -11.25
8M331 16.30 -18.15

3

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พกั 2ท่าน
ท่านละ

ราคาเด็กเสริ มเตียง
พักผู้ใหญ่ 2ท่าน+1เด็ก
ท่านละ

19,900 บาท

19,900 บาท

19,900 บาท

3,000 บาท

19,900 บาท

19,900 บาท

19,900 บาท

3,000 บาท

เฮโฮ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

เด็กต้ องอายุต่ากว่ า 12 ปี จึงใช้ ราคาเด็ก

ราคาเด็กไม่เสริ มเตียง พัก
ผู้ใหญ่2ท่าน+1เด็ก
ท่านละ







พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ

----------------

28-30 กันยายน 2561
8M336 10.40 -11.25
8M331 16.30 -18.15
13-15 ตุลาคม 2561
8M336 10.40 -11.25
8M331 16.30 -18.15
20-22 ตุลาคม 2561
8M336 10.40 -11.25
8M331 16.30 -18.15

วันแรก

19,900 บาท

19,900 บาท

19,900 บาท

3,000 บาท

19,900 บาท

19,900 บาท

19,900 บาท

3,000 บาท

19,900 บาท

19,900 บาท

19,900 บาท

3,000 บาท

กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ย่างกุ้ง – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ เทพกระซิบ – ตลาดสก๊ อต –
พระนอนตาหวาน – เจดีย์ชเวดากอง

08.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ประตูทางเข้ า
หมายเลข 7 สายการบินเมียนมาร์ แอร์ เวย์ (8M) เคาน์ เตอร์ เช็คอิน (N) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ
คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ น ในการตรวจเช็คเอกสารสัมภาระและที่นงั่ ก่อนออกเดินทาง
10.40น.
นาท่านเดินทางสู่ เมืองย่ างกุ้ง โดยเที่ยวบิน 8M336 **มีอาหารว่างบริ การพร้ อมเครื่ องดื่ม**
11.25 น.
เดินทางถึงสนามบินมิงกาลาดง
 สนามบินย่างกุ้งตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือของตัวเมืองย่างกุ้ง 15 กิโลเมตร
(เวลาท้ องถิ่นที่พม่าช้ ากว่าไทยครึ่งชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมือง และ
ศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสูต่ วั เมืองย่างกุ้งโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เที่ยง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 1)
 จากนันน
้ าท่านสักการะ เจดีย์โบตาทาวน์ แปลว่า ทหาร 1,000 นาย โดยมีความเชื่อเล่าต่อๆกันมาว่าเมื่อประมาณ 2,000
ปี ที่แล้ วพระเจ้ าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ ให้ ทหาร 1,000 นาย ตังแถวถวายความเคารพพระเกศาธาตุ
้
(สารี ริกธาตุ) ที่อนั เชิญ
มาจากอินเดียโดยนายวาณิชสองพี่น้องอัญเชิญมาทางเรื อและมาขึ ้นฝั่ งเมืองตะเกิง
หรื อเมืองดากอง ณ บริเวณนี ้ เพื่อนาไปบรรจุไว้ ที่มหาเจดีย์ชเวดากอง และทรงบรรจุ
เส้ นพระเกศาธาตุไว้ 1 เส้ น ในเจดีย์นี ้ วันเวลาผ่านไป ได้ มีการบูรณะซ่อมแซมเจดีย์
ผลจากความเสียหายในสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ซึง่ ปรากฏว่า ไปพบของมีคา่ หลาย
อย่างภายในเจดีย์ จึงสร้ างโครงสร้ างใหม่ขึ ้นมาในปี พ.ศ.2496 และได้ นาพระเกศา
ธาตุ มาครอบแก้ วใสไว้ ใจกลางเจดีย์ เพื่อให้ พทุ ธศาสนิกชนได้ สามารถมองเห็นเส้ น

พระเกศาธาตุได้ ภายในเจดีย์เป็ นสีทองอร่ามสวยงาม และมีทางเดินภายในเจดีย์ให้ สามารถเดินชมความสวยงามของเจดีย์อีก
ด้ วย
จากนันน
้ าท่านสักการะ นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในนัตที่
ชาวพม่านับถือมากที่สดุ ซึง่ ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้ บชู า ด้ วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้ วจะสมปรารถนา
ทันใจการสักการะรูปปั น้ เทพทันใจ (นัตโบโบจี) เพื่อขอสิ่งที่ตนปรารถนา
วิธีสักการะ และขอพร เทพทันใจ
จะมีเจ้ าหน้ าที่คอยให้ บริการเรื่ องของสักการะอยูด่ ้ านหน้ าของวัด ซึง่ จะประกอบไปด้ วย มะพร้ าว กล้ วย ใบแห่งชนะ ผ้ าคล้ องคอ
ร่มฉัตรกระดาษ ดอกไม้ ซึง่ สิ่งของเหล่านี ้เป็ นสิ่งที่นิยม นามาถวายเทพทันใจ ส่วนวิธีการขอพร นิยมนา ธนบัตร 2ใบ ม้ วนเป็ น
กรวย ซ้ อนกัน 2 ใบ นาไปเสียบไว้ ในมือของเทพทันใจข้ างที่ชี ้ตรงมา โดยเอาหน้ าผากแตะไปที่นิ ้วชี ้มือที่เทพทันใจชี ้มาพร้ อม
อธิษฐาน ตามสิ่งที่ตนเองปรารถนา เมื่อเสร็จแล้ วจึงดึงนาธนบัตรออกมา 1 ใบ
เพื่อความเป็ นสิริมงคล
(วิธีการอธิษฐานให้ ได้ ผลดี ให้ ท่านขอเพียงข้ อเดียวที่ท่านอยากจะ
ได้ มากที่สุด)
จากนันน
้ าท่านขอพร เทพกระซิบ หรื อที่ชาวพม่าเรี ยกว่า เมี๊ยะนานหน่วย มี
เรื่ องราวที่เขาเล่ากันมาอย่างยาวนานว่านางเป็ นธิดาของพญานาค ซึง่ มีความ
ศรัทธราในพระพุทธศาสนาเป็ นอย่างมาก และมีการถือศีลอย่างเครงในการ
ปฏิบตั ธิ รรสมัยก่อนจะมีคนเห็นนางมาทาบุญและนัง่ สมาธิ ณ สถานที่แห่งนี ้
ทุกๆวัน การเคารพและบูชาเทพกระซิบ จะบูชาด้ วยน ้านม ข้ าวตอก และผลไม้
และกระซิบเพื่อขอพร ซึง่ เมี๊ยยะนานหน่วยนันถื
้ อได้ วา่ เป็ นเทพที่ให้ แต่พรและ
ความโชคดีแก่ทกุ ๆคนที่มาขอพร
 จากนันน
้ าท่านเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง ตลาดสก๊ อต หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า
ตลาดโบยกอองซาน เป็ นสถานช้ อปปิ ง้ ที่มีชื่อเสียงที่สดุ ในพม่าเป็ นศูนย์รวมของ
ฝากทุกชนิด อาทิเช่น เสื ้อผ้ า ของที่ระลึกต่างๆ เครื่ องเงิน, อัญมณี , ไม้
แกะสลักพระพุทธรูป เทวรูปที่ทาด้ วยไม้ จนั ทน์, เครื่ องแกะสลัก, เครื่ องลงรักปิ ด
ทองต่างๆ, ถ้ วยชามกังไสจีนโบราณ, โคมไฟแก้ ว และแจกันเจียระไนโบราณ,
นาฬิกาข้ อมือเก่า, ผ้ าไหมลายต่างๆ
จากนันน
้ าท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
(พระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า)
เป็ นเจดีย์ทองคาสีทองเหลืองอร่าม อยูบ่ นเนินเขาเสนคุตตระ (Singuttara Hill)
นานเกือบ 2,500 ปี มีตานานเล่าว่า เจดีย์ชเวดากองเกิดขึ ้นตังแต่
้ พทุ ธกาล เมื่อสองพี่น้องตะปุสสะและภัลลิกะ เดินทางไป

ค้ าขายที่อินเดียและเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจนปวารณาตนเป็ นอุบาสกคูแ่ รกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ าจึง
ประทานเส้ นพระเกศาให้ 8 เส้ น ทังสองจึ
้
งนากลับมาประดิษฐานที่เมืองย่างกุ้งหรื อ เมืองอสิตนั ชนะ โอกาละในอดีต และบรรจุ
ในเจดีย์สงู เพียง 9 เมตรที่ทาจาก ทอง เงิน ดีบกุ ทองแดงตะกัว่ หินอ่อน และเหล็ก ต่อมาพระเจ้ าแผ่นดินเมืองมอญและพม่า
หลายองค์ได้ เสด็จมาบูรณะและก่อเจดีย์ใหม่ครอบเจดีย์ถึง 7 ครัง้ เช่น พระนางชินซอว์บู (Queen Shin Sawbu) แห่งหงสาวดี
ได้ ถวายทองคาแท้ เท่าน ้าหนักพระองค์ตีเป็ นแผ่นทองหุ้มองค์พระธาตุไว้ ส่วนพระเจ้ าธรรมเจดีย์ (Dhammazedi) ราชบุตรเขย
ของพระองค์ ส่วนในพระเจ้ ามินดงแห่งมัณฑะเลย์ก็ทรงบูรณะยอดฉัตรใหม่แทนยอดฉัตรเก่าที่หกั ลงมาเพราะเหตุการณ์
แผ่นดินไหว ทาให้ ปัจจุบนั เจดีย์ชเวดากองมีความสูงถึง 122 เมตร ว่ากันว่า บนยอดฉัตรนันประกอบไปด้
้
วยเพชรนิลจินดา
และอัญมณีที่มีคา่ มหาศาลสามารถมองเห็นแวววาวได้ อย่างชัดเจนในยามค่าคืน
************************************************************************************************************************************
การเที่ยวชมเจดีย์ชเวดากองนันสามารถมาได้
้
ทงตอนกลางวั
ั้
นและตอน
กลางคืน โดยรอบฐานเจดีย์มีบนั ไดและประตูให้ เลือกเดินขึ ้นลงได้ 4ทิศ
คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก แต่ละทิศมีหลังคากันแดดกันฝนอย่างดี
เจดีย์ชเวดากองยามกลางวันว่าสวยแล้ ว ยามแสงกลางคืนนันอร่
้ ามงามยิ่ง
กว่า สมกับน ้าหนักทองคาที่หอ่ หุ้มองค์เจดีย์อยู่ 1,100 กิโลกรัม และเป็ นที่มา
ของความหมายชเวดากองที่แปลว่า ทองแห่งเมืองดากอง
สถานที่สาคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
คือ ลานอธิฐาน ตังอยู
้ ด่ ้ านหน้ าอาคารนิทรรศการ ทางทิศเหนือขององค์เจดีย์
เป็ นลานกว้ าง และเป็ นจุดที่กษัตริ ย์ทกุ พระองค์ของพม่ามาขอพร ปั จจุบนั เป็ น
จุดที่ผ้ คู นนิยมมากราบไหว้ บชู าเจดีย์ชเวดากองโดยคุกเข่าหันหน้ าเข้ าหาองค์
เจดีย์ สวดมนต์ตงใจอธิ
ั้
ฐานเพื่อขอให้ ได้ ในสิ่งที่ปรารถนา
นอกจากนี ้รอบองค์เจดีย์ยงั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทังแปดทิ
้
ศ รวม
8 องค์ ท่านสามารถสรงน ้าพระประจาวันเกิดของตัวเองได้ ตามจุด โดยแต่ละ
จุดจะมีป้ายแสดงวันเกิดเป็ นภาษอังกฤษและแสดงสัญลักษณ์ประจาวันเกิด
เป็ นรูปปั น้ สัตว์ประจาวันเกิดให้ อย่างชัดเจน

วันเกิด

คาไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุตยิ งั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ท่ แี ปลว่ าชัยชนะและความสาเร็จ ***
อาทิตย์ จันทร์
อังคาร
พุธ พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์

เสาร์

สัตว์สญ
ั ลักษณ์ ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้ างมีงา ช้ างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้
พญานาค
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เย็น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่2)
จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั  WYNE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่สอง

ย่างกุ้ง – เฮโฮ – ทะเลสาบอินเล – วัดพระบัวเข็ม – แปลงผักลอยน ้า – โรงงานตีเหล็ก – หมู่บ้านน ้าปั่ น
หมู่บ้านทอผ้ าอินปอขอม – วัดแมวกระโดด

เช้ า

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื ้อที่3)
หลังอาหารนาท่านเดินทางสูส่ นามบินย่างกุ้ง
08.00 น. ออกเดินทางจาก ย่ างกุ้ง สู่เฮโฮ โดยสายการบิน AIR KBZ เที่ยวบินที่ K7 200
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮโฮ ประตูสรู่ ัฐฉาน นาท่านเดินทางโดยรถโค๊ ชปรับอากาศ
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอินเล ระยะทางประมาณ 20
กิโลเมตร (1 ชัว่ โมง) หลังจากนันน
้ าท่านลงเรื อสูท่ ะเลสาบอินเล ทะเลสาบ
น ้าจืดที่ใหญ่ที่สดุ ของพม่า ซึ่งมีพื ้นที่ทงหมดประมาณ
ั้
158 ตารางกิโลเมตร
และประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยูใ่ นทะเลสาปแห่งนี ้คือชาวอินตา หรื อ
แปลว่า ลูกทะเลสาบ ซึง่ มีมากกว่า 70,000 คน มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ตาแวและ
ตะนิ่นตายี แต่สงครามที่ยืดเยื ้อระหว่างพม่ากับไทยในช่วงศตวรรษที่ 18 ทา
ให้ พวกเขาต้ องย้ ายถิ่นฐานหนีมาตังรกรากอยู
้
ท่ ี่ทะเลสาปอินเลแทนจนถึง
ปั จจุบนั และระหว่างนัง่ เรื อเพื่อเข้ าโรงแรมที่พกั ท่านจะเห็นทิวทัศน์ที่
สวยงามและสภาพความเป็ นอยูข่ องชาวบ้ าน
จากนันน
้ าท่านสักการะ พระบัวเข็ม สร้ างในศตวรรษที่ 12 อดีต
พระพุทธรูป 5 องค์นี ้ (พระบัวเข็ม) ชาวบ้ านจะอัญเชิญขึ ้นเรื อแล้ วแห่ไปตาม
หมูบ่ ้ านต่างๆรอบทะเลสาบ ( ซึง่ จะแห่หลังจากเทศกาลออกพรรษา 15 วัน )
มีขนาด 5 ซ.ม. แต่ปัจจุบนั ชาวบ้ านเอาทองมาปิ ดพระจนถึงปั จจุบนั

พระพุทธรูปมีขนาดสูงกว่าเดิมถึง 6 เท่า ถือเป็ นพระพุทธรู ปที่ศกั ดิส์ ิทธิ์คทู่ ะเลสาบอินเล มีตานานเล่ากันว่า แต่เดิมนัน้ ชาวบ้ าน
ได้ อนั เชิญพระพุทธรูปออกมาแห่ทงั ้ 5 องค์ แต่ในปี 1965 เกิดพายุใหญ่ ทาให้ เรื อพลิกคว่า จนจมลงก้ นทะเลสาบไป ชาวบ้ านจึง
ช่วยกันงมหาพระพุทธรูปขึ ้นมา แต่ก้อพบเพียง 4 องค์เท่านัน้ แต่เมื่อนาพระพุทธรูปทัง้ 4 องค์กลับมายังวัด และพบว่า
พระพุทธรูปองค์ที่ห้าซึง่ งมหาไม่เจอนัน้ ตังรออยู
้
ใ่ นสภาพที่ยงั มีเศษวัชพืชติดอยูเ่ ต็มองค์เป็ นที่นา่ อัศจรรย์นบั ตังแต่
้ วนั นันเป็
้ นต้ น
มา จึงไม่มีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี ้ออกไปแห่ที่ไหนอีกเลย ส่วนตาแหน่งที่เรื อพลิกคว่า ปั จจุบนั ได้ สร้ างเสาปั กเอาไว้ เป็ น
เครื่ องหมาย หัวเสาทาเป็ นรูปหงษ์ไว้ อยู่
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื ้อที่ 4)
จากนันน
้ าท่านชม แปลงผักลอยนา้ ซึง่ ชาวอินตาส่วนใหญ่จะทาสวน
ลอยน ้าด้ วยการเก็บเอาต้ นอ้ อแห้ งๆ มาถักรวมกันกับหญ้ าให้ เป็ นแนวยาว
จากนันใช้
้ ลาไม้ ไผ่ตรึงไว้ กบั ก้ นทะเลสาบ จากนันเอาโคลนจากก้
้
นทะเลสาบ
ขึ ้นมากลบทับ ผักที่ชาวอินตานิยมปลูกคือ มะเขือเทศ แตงกวา กะหล่า ถัว่ และมะเขือยาว ฯลฯ เพราะจะเติบโตดีในที่ชมุ่ ชื ้น
ท่านจะได้ เห็นวิธีชีวิต ของชาวประมง ที่พายเรื อด้ วยเท้ าข้ างเดียวทังชายและ
้
หญิงอันเป็ นเอกลักษณ์ของชาวอินยา หากวันที่เดินทาง เราโชคดี เจอ
ตลาดนัด 5 วัน (ตลาดเหยาม่า) ซึง่ เป็ นตลาดนัดที่หมุนเวียนกันไปโดยไม่ซ ้า
กัน เราจะนาท่านชม วิธีชีวิต อีกรูปแบบนึงของชาวอินเล ท่านสามารถเลือก
ซื ้อของที่ระลึกได้ ที่นี่
จากนันชม
้ หมู่บ้านนา้ ปั่ น ซึง่ เป็ นหมู่บ้านที่ผลิตบุหรี่ ท่านจะเห็นวิธีการ
ผลิตอย่างปราณีตและบุหรี่ ที่นี ้มีกลิ่มหอม และนาท่านชม หมู่บ้านทอผ้ า
อินปอขอม ซึง่ เป็ นหมูบ่ ้ านที่นาเส้ นใยบัวมาทอเป็ นเสื ้อผ้ า, ผ้ าพันคอ ฯลฯ
ท่านจะได้ เห็นถึงขันตอนที
้
่สาคัญ ๆ ตังแต่
้ การเก็บใยบัว วิธีการทอผ้ า จนถึง
วิธีการเก็บใยบัว จากนันชมโรงงานตี
้
เหล็ก ชมเครื่ องเงินคุณภาพ ซึง่ งเป็ น
ธุระกิจครอบครัว งาน ฝี มือทุกชิ ้นที่นี่ ล้ วนแล้ วแต่มาจากคนในครอบครัว
จากนันน
้ าท่านชม วัดแมวกระโดด หรือ วัดงาเพจอง (NGA PHE
KYAUNG MONASTARY) มีอายุ 200 กว่าปี ที่นี ้จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่
อยู่ เป็ นสานักสงฆ์ที่เก่าแก่แห่งหนึง่ ในทะเลสาบอินเล ได้ รับการประกาศให้
เป็ นโบราณสถาน จุดเด่นคือวิหารหลังเก่าสร้ างขึ ้นด้ วยไม้ สกั ถึง 654 ต้ น เพื่อ
ประดิษฐานพระพุทธรูปสาคัญ สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ ามินดง และยังมี

บัลลังก์พระแกะสลักปิ ดทองอายุกว่า 1,000 ปี อันเป็ นสมบัตเิ ก่าแก่ของรัฐฉาน ซึง่ ชาวบ้ านนามาหลบซ่านจากเจ้ าจักรวรรดิ์
ทังหลาย
้
-------------------------------------------------------------------------------------------เย็น บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื ้อที่5)
จากนันน
้ าท่านสูท่ ี่พกั  HUPIN KAUNG DAING HOTEL (SUPERIOR ROOM) หรื อเทียบเท่า
วันที่สาม

เฮโฮ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ

เช้ า
10.30
11.40 น.
16.30 น.

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื ้อที่6)
ออกเดินทางจาก เฮโฮ สู่ ย่ างกุ้ง โดยสายการบิน AIR KBZ เที่ยวบินที่ K7 249
คณะเดินทางถึงสนามบิน ย่ างกุ้ง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบินเมียนมาร์ แอร์ เวย์ (8M)
เที่ยวบินที่ 8M 331
18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพ
 SPiRiT OF MYANMAR 
อัตราค่ าบริการรวม
ค่าตัว๋ เครื่ องบินและภาษีสนามบิน ไป-กลับ พร้ อมคณะชันทั
้ ศนาจรตามรายการ
ค่าน ้าหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรื อเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าจ้ างหัวหน้ าทัวร์ ไทย และไกด์ท้องถิ่นพม่า
ค่ารถรับ-ส่งตามสถานท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ที่ระบุอยูใ่ นรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินท่านละ กรณีเสียชีวิต 1,000,000// กรณีรักษาพยาบาล 500,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 กรณีอยู่ตอ่ ต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงหรื อต้ องซื ้อตัว๋ เดี่ยวทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขสายการบิน
ค่าน ้าหนักสัมภาระน ้าหนักเกินจาก 20 กิโลกรัม / 1 ท่าน ตามที่ระบุไว้
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว นอกจากรายการที่ระบุ เช่น มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์ เน็ท ค่าทิปยกกระเป๋ า ค่าทิปพนักงานเสิร์ฟ
ต่างๆ ฯลฯ

ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าวีซา่ ต่างชาติและค่าแจ้ งเข้ า -ออกประเทศ ของคนต่างด้ าว หรื อเอกสารอื่นๆที่พงึ ใช้ ประกอบส่วนตัว
ค่ารถรับ-ส่ง นอกสถานที่ นอกเหนือที่ระบุไว้ ตามรายการ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าทิปที่ระบุไว้ ชัดเจน สาหรับ หัวหน้ าทัวร์ +ไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ
ท่านละ 200 บาท/วัน/ท่าน ( 200*3วัน = 600 บาท/ท่าน)
**เด็กจ่ายทิปเท่ากับผู้ใหญ่**
กรุณาแจ้ งรายละเอียด
กรุณาระบุลกั ษณะห้ องที่คณ
ุ ต้ องการเพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง TWIN (ห้ อง 2 เตียง) // DOUBLE (ห้ อง 1 เตียง
ใหญ่) // SINGLE (ห้ องเตียงเดี่ยว) // TRIPLE (ห้ อง 2 เตียง +1 เตียงเสริม)
หากไม่มีการระบุ ทางบริษัท ขออนุญาตจัดเป็ นเตียง Twin ให้ กบั ผู้เข้ าพัก
หากท่านไม่ทานอาหารมื ้อใดมื ้อหนึง่ ไม่สามารถคืนเงินได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางไม่ถึง 10 ท่าน
 กรุณาแจ้ งการไม่ทานอาหารบางประเภท ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 1อาทิตย์ หากท่านแจ้ งช้ า อาจทาให้ ทางบริษัทฯไม่
สามารถเตรี ยมการให้ ทา่ นได้ ทนั ต้ องขออภัยในความไม่สะดวก
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เดินทาง เลื่อนหรื อโยกย้ ายวันเดินทาง ได้ หลังจากทาการออกตัว๋ โดยสารแล้ ว
เงื่อนไขการจองทัวร์
1.ชาระมัดจาท่านละ 5,000 บาทหรื อตามที่บริ ษัทฯระบุ โดยโอนเข้ าบัญชี ตามเอกสารเรี ยกเก็บเงิน
(ขอสงวนสิทธิ์งดรับเช็ค ทุกกรณี) (หากไม่ชาระตามกาหนดขอสวงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การจองโดยไม่มีเงื่อนไข)
2.ส่งหลักฐานการชาระเงิน ทางไลน์ อีเมลล์ หรื อ แอฟพลิเคชัน่ อื่นๆ ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
3.ส่งเอกสารหน้ าพาสปอร์ ต ที่มองเห็นข้ อมูลชัดเจน ในช่องทางที่สะดวก ให้ กบั ทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
4.ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน หรื อตามวันที่บริษัทกาหนดในเอกสารเรี ยกเก็บเงิน
เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์
1. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนเงินเต็มจานวนที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว
2. แจ้ งขอยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15-29 วัน คืนเงิน 50% ของจานวนที่ทา่ นได้ ชาระมาแล้ ว
3. แจ้ งยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ท่านชาระมาแล้ วทุกกรณี

4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อกรุ๊ปที่ทีการ การันตีคา่ มัดจาที่
พักโดยตรงหรื อโดยผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น EXTRA
FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมดเนื
ั้
่องจากตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนันๆ
้
กรุ๊ปออกเดินทางได้
1. ยอดจองจานวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ออกเดินทาง (มีหวั หน้ าทัวร์ )
2. คณะจองจานวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้ าทัวร์ )
เงื่อนไขการให้ บริการ
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ รับผู้ร่วมเดินทาง เฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
 หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ( บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากอายุการใช้ งานเหลือน้ อยกว่า 6
เดือนและไม่สามารถเดินทางได้ )
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัย
ธรรมชาติอนั ไม่สามรถควบคุมได้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ กรณีทา่ นถูกปฏิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรม
แรงงานทังจากไทยและต่
้
างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ และจะไม่คืนค่าใช้ จา่ ยค่าทัวร์ ที่ท่านได้ ชาระ
มาเรี ยบร้ อยแล้ ว
 เนื่องจากการซื ้อขายทัวร์ ในรูปแบบเหมาจ่าย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและไม่ทาการคืนค่าใช้ จา่ ยไดๆ หากท่านใช้ บริการจาก
ทางบริษัทฯไม่ครบรายการ เช่น ไม่ทานอาหารบางมื ้อ ไม่พกั ที่เดียวกับที่จดั ไว้ ไม่เที่ยวบางรายการ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อเกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเอง หรื อในกรณีที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
 กรณีทา่ นไม่สามารถเดินทางพร้ อมคณะได้ ตัว๋ โดยสารทุกประเภท ไม่สามารถโยกย้ ายเลื่อนกาหนดเดินทางไปใช้ ในครัง้ อื่น
ได้
 รายละเอียดทุกรายการในโปรแกรม ที่ระบุ อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน รายการ อาหาร ที่พกั สถานที่ทอ่ งเที่ยว เพื่อปรับให้
เหมาะสมกับ เวลา สภาพอากาศ และสถานการณ์เฉพาะตรงนัน้ โดยมิได้ แจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ ทกุ อย่างเป็ นไปด้ วย
ความเหมาะสมและรักษาไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย

 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่าน ได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี ้แล้ วทังหมดแล้
้
ว
กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ด้ วยตัวท่ านเอง
พาสปอร์ ตต้ องมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หากเกิดข้ อผิดพลาดไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบไดๆ
ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางให้ เข้ าใจก่อนนะคะ เพื่อผลประโยชน์ของท่าน

