โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์
วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดียช์ เวดากอง  (-/-/เย็น)

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4ประตู 4 เคาน์เตอร์ Fสายการบินบางกอกแอร์เวย์
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทกุ ท่าน
13.40น.
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบินPG 707** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
** สายการบินบางกอกแอร์เวย์ให้บริการห้องรับรองผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ตง้ั อยู่บริเวณชัน้ 3 ของอาคาร
ผูโ้ ดยสาร Concourse Dตรงข้ามกับประตูข้ นึ เครื่องหมายเลข D7 **
หมายเหตุ
เนื่ องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
11.30น.

14.35 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วถึงย่างกุง้ นาท่านสักการะ
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มคี วาม
ยาว 55ฟุต สูง 16ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มคี วามพระที่มคี วามสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยชม เจดียโ์ บตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุท่ี
พระสงฆ์อนิ เดีย 8รูป ได้นามาเมือ่ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดียแ์ ห่งนี้ถกู ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึง
พบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และจารึก
ดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อนิ เดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ป่ี ระดับด้วยกระเบื้องสีสนั
งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดียจ์ ากนัน้ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ เทพ
เจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปัน้ เทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพือ่ ขอสิง่ ใดแล้วสมตามความ
ปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วยหรือผลไม้อน่ื ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก
จากนั้นก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาทหรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนาให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้วเอา
ไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะ
กับนิ้ วชี้ของนัตโบโบยีแค่น้ ี ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้จากนัน้ นาท่านข้ามฝัง่ ไปอีกฟากหนึ่งของถนน
เพือ่ สักการะ เทพกระซิบซึง่ มีนามว่า“อะมาดอว์เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ทีเ่ กิดศรัทธา

ในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมือ่ สิ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตซึง่ ชาวพม่าเคารพกราบไหว้
กันมานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอืน่ ได้ยนิ ชาวพม่านิ ยมขอพรจากเทพองค์น้ ี กันมาก
เช่นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากนัน้
นาท่านชมและนมัสการพระมหาเจดียช์ เวดากอง(ShwedagonPagod))พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่า
สองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ่ใี หญ่ท่สี ุดในพม่าสถานที่แห่งนี้ มี
ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง
ณ ลานอธิษฐานเพือ่ เสริมสร้างบารมีและสิรมงคลนอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8
องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวติ พระเจดียน์ ้ ีได้รบั การบูรณะและต่อเติมโดย
กษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่ นทองคาทัง้ หมดนา้ หนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทัง้ สาม
พระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆจานวนมากและยังมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ทศิ ซึง่ ทาเป็ น
ศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชัน้ ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุก
ชิ้นทีร่ วมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมหิ ลังความเป็ นมาทัง้
สิ้นชมระฆังใบใหญ่ทอ่ี งั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นา้ ย่างกุง้ เสียก่อน
อังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ก็ไม่ข้นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้นึ มาแขวนไว้ท่เี ดิมได้จึงถื อเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่งึ ชาวพม่าถือ
ว่าเป็ นระฆังศักดิ์สทิ ธิ์ให้ตรี ะฆัง 3ครัง้ แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั ่ ต้องการจากนัน้ ให้ท่านชมแสงของอัญมณี ท่ปี ระดับบนยอด
ฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไปนาท่านร่วมบูชาแม่ยกั ษ์ทเ่ี ชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรม
หรือศัตรู หรือพระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเข้าได้ทลี ะคน และพระสุรยิ นั จันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ
วันเกิด
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สัตว์สญั ลักษณ์
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา หนู หางยาว หนู หางสัน้
พญานาค
คาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิอตุ ตมะชมพูวระฐาเนสิงกุตตะเรมะโนลัมเมสัตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสนั ธังสุวรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทตุ ิยงั โกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยงั กัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกงั โคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสพั พะทาอหังวันทามิสริ ะสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่แี ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
19.00น.
 บริการอาหารคา่ ณภัตตาคารชาบูชิบฟุ เฟ่ ต์ อร่อยเต็มอิม่ กับชาชูชิ สุก้ หี ม้อไฟและซูชิ ข้าวปัน้ สารพัดหน้าในเครือโออิชิ
**นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ย่างกุง้ -วัดไจ๊คะวาย-เจดียช์ เวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดียไ์ จ้ปนุ่ -พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์ -พระธาตุ
อินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)

เช้า
จากนัน้

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago)ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ท่สี ุดของเมืองมอญโบราณที่ย่งิ ใหญ่
และ อายุมากกว่า 400ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.นาท่าน
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วดั ไจ้คะวาย สถานทีท่ ม่ี พี ระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก
ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้
**วัดนี้ ท่านสามารถร่วมทาบุญถวายข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาทได้ ตามศรัทธา **
นาท่านเข้าชมพระธาตุทต่ี งั้ อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ น
1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า เจดียช์ เวมอดอร์ หรือ พระธาตุมเุ ตา
(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นาท่านนมัสการ ยอด
เจดียห์ กั ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกัน ว่าเป็ นจุดที่ศ กั ดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียน์ ้ ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมา
สักการะ เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง377 ฟุต สูง
กว่า พระเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยนา้ หนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้
และสถานที่แห่งนี้ยงั เป็ นสถานที่ท่ีพระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณี โบราณเพื่อทดสอบ
ความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธู ปไปค้ากับยอดของเจดีย ์
องค์ท่หี กั ลงมาเพือ่ เป็ นสิรมิ งคลซึ่งเปรียบเหมือนดัง่ ค้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผ้ งึ (KanbawzaThardi Palace)ซึง่ เพิง่
เริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสงั ขรณ์เมือ่ ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังทีย่ งั หลงเหลืออยู่ ทา
ให้สนั นิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็ นทีป่ ระทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ไ่ี ด้รบั คา
สรรเสริญว่าเป็ น ผูช้ นะสิบทิศ และเป็ นทีป่ ระทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ครัง้ ต้องตกเป็ นเชลยศึก เมือ่ ต้องเสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่า แต่
ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนู พเิ ศษ กุง้ แม่น้ าเผาตัวใหญ่ท่านละ 1ตัว**
ชมเจดียไ์ จ๊ป่ นุ (Kyaik Pun Buddha)สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนัง่
โดยรอบทัง้ 4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า
(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหา
กัสสปะ(ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสพ่ี น่ี อ้ งทีม่ พี ทุ ธศรัทธาสูงส่งและต่างให้สตั ย์
สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั ่ ชีวติ ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลือกันว่าทาให้พระ

จากนัน้

เที่ยง
จากนัน้

พุทธรูปองค์นนั้ เกิดรอยร้าวขึ้นทันที
จากนัน้
นาท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ทม่ี พี ทุ ธ
ลักษณะทีส่ วยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึง่ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ นพระนอนที่
งดงามทีส่ ุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีท่ยี ่างกุง้ แต่กง็ าม
กว่าโดยพระบาทจะวางเหลือ่ มพระบาท เป็ นลักษณะทีไ่ ม่เหมือนกับพระนอนของไทย
จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ขา้ มผ่านชมแม่น้ าสะโตงสถานที่สาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนาทัพโดยสุ
รกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝัง่ แม่นา้ สะโตง
ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่นา้ ไปแล้วพระองค์ได้คอยป้ องกันมิให้ขา้ ศึกข้ามตามมาได้ ได้มกี ารปะทะกันที่รมิ ฝัง่ แม่นา้ สะโตงสม
เด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสียชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็น
ขวัญเสีย จึงถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี พระแสงปื นที่ใช้ยงิ สุรกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปื นต้นข้าม
แม่นา้ สะโตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็ นเครื่องราชูปโภคยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พระธาตุ
อินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์ ซ่งึ เป็ นจุดสาหรับทาการเปลีย่ นเป็ นรถบรรทุกหกล้อ (เป็ น
รถประจาเส้นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้)ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ ถึงยอดเขาประมาณ 1
ชัว่ โมง พักที่ Kyaikhto ,Mountain Top, Yoyolae , Golden Rock Hotel
หมายเหตุ : ในกรณี พกั โรงแรมGolden Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนได้แค่ครัง้ เดียวค่ะ
เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจากนัน้ ชม เจดียไ์ จ้ทโี ยหรือพระธาตุอนิ ทร์แขวนKyaikhtiyo
Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยู่สูงจากระดับนา้ ทะเล 1,200 เมตร ลักษณะ
เป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สูงเพียง5.5 เมตรตัง้ อยู่บนก้อนหินกลมๆ ทีต่ งั้ อยู่บนยอดเขาอย่างหมิน่ เหม่
แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มที างตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สทิ ธิ์ท่บี รรจุอยู่ภายในพระเจดีย ์
องค์ย่อมทาให้หนิ ก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของ
ชาวล้านนาพระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้ให้ถอื เป็ น พระธาตุปีเกิดของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบน
สรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอนิ ทร์แขวนนี้ครบ3 ครัง้ ผูน้ นั้ จะมีแต่ความสุข
ความเจริญพร้อมทัง้ ขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการท่านสามารถเตรียมแผ่ นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุ
อินทร์แขวน (เข้าไปปิ ดทองได้เฉพาะสุภาพบุรุษ ส่วนสุภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้)
**สาหรับจุดไหว้พระธาตุดา้ นบนจะมีบริการแผ่นทองคาเปลวราคาเริ่มต้น 2,000จ๊าต/ชุด**
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารในโรงแรมจากนัน้ ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิทพ่ี ระเจดียไ์ ด้ตลอดทัง้ คืนแต่
ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรอง
นัง่ เนื่องจากบริเวณพื้นทีน่ นั้ มีความเย็นมาก
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิ แขวน สร้างเพือ่ ความสะดวกสบายเพือ่ รองรับนักท่องเที่ยวที่ข้ นึ ไปกราบนมัสการพระธาตุอนิ แขวน
โรงแรมไม่ได้หรูหราเหมือนเมืองย่างกุง้ และมีโรงแรมจากัด แต่ได้เรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็ นห้องพัดลม
เนื่ องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย

 (เช้า/กลางวัน/-)

วันที่สาม

พระธาตุอนิ ทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ

05.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สาหรับผูท้ ่ตี อ้ งการใส่บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ไม่ได้บงั คับนะคะ สาหรับอาหาร
ทีจ่ ะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีรา้ นค้าจาหน่ายราคาอาหารเริ่มต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าต
ดอกไม้ธูปเทียนเริ่มต้นชุดละ2,000จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย 06.30น.
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อาลาทีพ่ กั เปลี่ยนนัง่ รถบรรทุกถึงคิมปุนแค้มป์ เปลีย่ นเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ
เดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 708
** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
...................................................................................................................

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริม่ เดินทาง
31 ส.ค.61
21 ก.ย.61
28 ก.ย.61

กลับจากเดินทาง จานวน
02 ก.ย.61
23 ก.ย.61
30 ก.ย.61

35
35
35

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

9,999

9,999

9,999

3,000

9,999

9,999

9,999

3,000

9,999

9,999

9,999

3,000

อัตราค่าบริการรวม








ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวตามรายการ

 ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
 ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม





ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออก
และเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความควบคุมของ
บริษทั ฯ

 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 600บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
** ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสทิ ธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม
2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่ และการยกเลิกทัวร์
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชาระทันทีกอ่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจาทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยัง
คณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลือ่ นการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้า
เพียง 7 วันทาการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้
(15 ท่านขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ท่มี ีผูเ้ ดินทางไม่ถงึ 10 ท่านขอสงวนสิทธิ์เลื่อนวันเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

โดยทางบริษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัวภายใน
๋
โดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรือกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิด
เหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จา่ ยทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมา
ขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
 กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
 ตัวเครื
๋ ่องบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
 กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

