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วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

 (-/-/เย็น)

พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4ประตู 4 เคาน์ เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์ เวย์
Bangkok Airway (PG)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
13.40 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงย่ างกุ้งโดยเที่ยวบิน PG 707** บริการอาหารร้ อนและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
** สายการบินบางกอกแอร์ เวย์ ให้ บริการห้ องรับรองผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศแห่ งใหม่ ต้งั อยู่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร
ผู้โดยสารConcourse D ตรงข้ ามกับประตูขนึ้ เครื่ องหมายเลข D7 **
10.30 น.
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14.35 น.

ถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วถึงย่างกุง้ นาท่านสักการะ พระ
พุ ท ธไสยาสน์ เจาทั ต ยี ห รื อพระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สู ง16
ฟุตซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขน
ตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และ
พระบาทซ้อนกันซึ่ งแตกต่างกับศิลปะของไทย ชม
เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่ อบรรจุ
พระบรมธาตุ ที่ พ ระสงฆ์อิ น เดี ย 8รู ป ได้น ามาเมื่ อ
2,000ปี ก่อน ในปี 2486เจดียแ์ ห่ งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ าย
สัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรู ปทอง
เงิน สาริ ด700องค์ และจารึ กดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสื อพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย ์
ที่ประดับด้วยกระเบื้องสี สันงดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดียจ์ ากนั้นนาท่านขอพร นัตโบ
โบยี หรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิ ธี ก ารสั ก การะรู ป ปั้ น เทพทั น ใจ (นั ต โบโบยี ) เพื่ อ ขอสิ่ ง ใดแล้ ว สมตามความปราถนาก็ ให้ เ อาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรื อผลไม้ อื่นๆมาสั กการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่ า
บาทหรื อจ๊ าด ก็ได้ แล้ วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึกกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็
เอาหน้ าผากไปแตะกับนิว้ ชี้ของนัตโบโบยีแค่นที้ ่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้

จากนั้น

นาท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่ งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามว่า“อะมาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า
นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชีวิตไป
กลายเป็ นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่งการขอพรเทพกระซิบต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้
ยิน ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นกี้ ารบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยน้านม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
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จากนั้น

นาท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อย
กว่าปี เจดียท์ องแห่ งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในพม่า สถานที่แห่ งนี้มี
ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบท่ านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ช
เวดากอง ณ ลานอธิ ษ ฐานเพื่ อ เสริ ม สร้ า งบารมีแ ละสิ รมงคลนอกจากนี้รอบองค์ เจดี ย์ยั งมีพ ระประจ าวั น เกิด
ประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงน้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวิต
พระเจดียน์ ้ ีได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยี่สิบ
สามตัน ภายในประดิ ษ ฐานเส้ น พระเกศาธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้า จ านวนแปดเส้ น และเครื่ อ งอัฐ ะบริ ข ารของ
พระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจานวนมากและยังมีเพชร
ขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ นยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรง
ปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานาน
และภูมิหลังความเป็ นมาทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิ ดพลัดตกแม่น้ าย่างกุ้งเสี ยก่ อน
อังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ข้ นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ นึ มาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่ ึ ง
ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่ ต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสง
ของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสี ต่างกันออกไปนาท่านร่ วมบูชาแม่ ยักษ์ ที่
เชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัดกรรมหรื อศัตรู หรื อ พระพยุงโชคชะตาอยู่ในช่องแคบเข้าได้ทีละคน และ
พระสุ ริยันจันทรา ขอพรเรื่ องธุรกิจ
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19.00น.

 บริการอาหารค่าณภัตตาคารชาบูชิบุฟเฟ่ ต์ อร่ อยเต็มอิม่ กับชาชู ชิ สุ กหี้ ม้ อไฟและซูชิ นเครื อโออิชิ

**นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั โรงแรมหรูหราระดับ 5 ดาวที่PARK ROYAL YANGON HOTEL 5 STAR

BT-MMR021_PG_MAR-OCT20

วันที่สอง

ย่างกุ้ง-วัดไจ๊ คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน(รวมรถขึน้ พระธาตุ)
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)

เช้ า
จากนั้น

 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมื องหงสาวดีหรื อ เมื องพะโคซึ่ งในอดีต
เป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่
ยิ่ ง ใหญ่ และอายุ ม ากกว่ า 400ปี ห่ า งจากเมื อ งย่ า ง
ประมาณ 80 กิ โลเมตร) ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2
ชม.นาท่าน ตักบาตรพระสงฆ์ กว่ า 1,000 รู ป ที่วัดไจ้
คะวาย สถานที่ ที่ มี พ ระภิ ก ษุ และสามเณรไปศึ ก ษา
พระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ท่ านสามารถนาสมุ ด
ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่ งนีไ้ ด้
**วัดนีท้ ่ านสามารถร่ วมทาบุญถวายข้ าวสารกระสอบละ 1,000 บาทได้ ตามศรัทธา **
นาท่านเข้าชมพระธาตุที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเ์ ก่าแก่คู่บา้ นคู่เมืองและเป็ น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตาภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นาท่านนมัสการ
ยอดเจดียห์ ักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่า เป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มาก ซึ่ งเจดียน์ ้ ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ
ไทย เคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์น้ ีเป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระ
เจดียส์ ูง377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริ เวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี
พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป
เป็ นที่ร่ าลือถึงความศักดิ์ -สิ ทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่ งนี้ ยงั เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระ
กรรณ (หู ) ตามพระราชประเพณี โ บราณเพื่ อ ทดสอบความกล้า หาญก่ อ นขึ้ น ครองราชย์ ท่ า นจะได้ น มั ส การ

จากนั้น
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ณจุดอธิษฐานอันศั กดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธู ปไปค้ากับยอดของเจดีย์องค์ ที่หักลงมาเพื่ อเป็ นสิ ริมงคลซึ่ งเปรี ยบ
เหมือนดั่งคา้ จุนชีวิตให้ เจริญรุ่งเรื องยิ่งขึน้ ไป

จากนั้น

นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ ผึ้งซึ่ งเพิ่งเริ่ มขุดค้นและบูรณปฏิ สังขรณ์ เมื่ อปี พ.ศ.2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่
ได้รับคาสรรเสริ ญว่าเป็ น ผูช้ นะสิ บทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุ พรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ครั้งต้องตกเป็ นเชลยศึก เมื่อต้องเสี ยกรุ งศรี อยุธยาให้แก่พม่า แต่ปัจจุบนั พระราชวังแห่งนี้ ได้เหลือเพียงแต่
ร่ องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจาลองพระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่
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เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพเิ ศษ กุ้งแม่ น้าเผาตัวใหญ่ ท่านละ 1ตัว**
ชมเจดีย์ไจ๊ ปุ่นสร้างในปี 1476 มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง4ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จ
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธ
เจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรี สี่พี่นอ้ งที่มีพุทธศรัทธาสู งส่ งและต่างให้สัตย์สาบานว่าจะ
รักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั่ ชีวิตต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงานลือกันว่าทาให้พระพุทธรู ปองค์น้ นั เกิดรอยร้าวขึ้นทันที
นาท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชเวตา
เลี ย วกราบนมัส การพระพุ ท ธรู ป นอนที่ ที่ มี
พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี
พ.ศ.2524 ซึ่ งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
ทั่ว ประเทศและเป็ นพระนอนที่ ง ดงามที่ สุ ด
ของพม่ า องค์พ ระยาว 55 เมตรสู ง 16 เมตร
ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี
ที่ ย่ า งกุ้ง แต่ ก็ ง ามกว่ า โดยพระบาทจะวาง
เหลื่อมพระบาท เป็ นลักษณะที่ไม่เหมือนกับ
พระนอนของไทย
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องไจ้ โท แห่ งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ขา้ มผ่านชมแม่ น้าสะโตง
สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได้ถูก
ทหารพม่าไล่ตามซึ่งนาทัพโดยสุรกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากอง
หน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่ งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้คอยป้ องกันมิให้
ข้าศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบ
ยิงถูกสุ รกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพกลับกรุ งหงสาวดี พระ
แสงปื นที่ใช้ยงิ สุ รกรรมาตายบนคอช้างนี้ ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็ นพระแสง
อัษฎาวุธอันเป็ นเครื่ องราชูปโภคยังปรากฏอยูจ่ นถึงทุกวันนี้
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จากนั้น

ค่า

เดินทางสู่ พระธาตุอินทร์ แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชัว่ โมง ก็จะถึง
คิม้ ปูนแค้ มป์ ซึ่งเป็ นจุดสาหรับทาการเปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกล้ อ(เป็ นรถ
ประจาเส้ นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึน้ พระธาตุอนิ ทร์ แขวนได้ )ใช้เวลา
เดินทางจากคิมปูนแค้มป์ ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่ โมง พิเศษสุ ด นาท่ าน
นั่งกระเช้ าไฟฟ้ า ขึน้ สู่ สถานีพระธาตุ ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที ให้ ท่านได้
สั มผัสกับบรรยากาศอันสวยงามอีกแบบของการขึน้ ชมพระธาตุอนิ แขวน
**หมายเหตุ ในกรณี ก ระเช้ า ปิ ดหรื อ มี เ หตุ สุ ด วิ สั ย จากธรรมชาติ ที่ ไ ม่
สามารถขึน้ ได้ ทางบริษัทฯจะเปลีย่ นเป็ นขึน้ รถบรรทุกแทนโดยสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทุกกรณี**
พักทีK่ yaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
หมายเหตุ : ในกรณีพกั โรงแรมGolden Rock Hotelจะขึน้ อินแขวนได้แค่ครั้งเดียวค่ะพักผ่อนตามอัธยาศัย
นาท่านชม เจดีย์ไจ้ ทีโยหรื อพระธาตุอนิ ทร์ แขวนKyaikhtiyo Pagoda (Golden Rock)แปลว่า ก้อนหิ นทอง อยูส่ ูง
จากระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สู งเพียง 5.5 เมตรตั้งอยูบ่ นก้อนหิ นกลมๆ ที่ต้ งั อยูบ่ นยอด
เขาอย่างหมิ่นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภ่ ายในพระเจดียอ์ งค์
ย่อมทาให้หินก้อนนี้ทรงตัวอยูไ่ ด้อย่างสมดุลเรื่ อยไป ท่านสามารถเตรียมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์ พระธาตุ
อินทร์ แขวน (เข้ าไปปิ ดทองได้ เฉพาะสุ ภาพบุรุษ ส่ วนสุ ภาพสตรี สามรถอธิฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้ าไปปิ ดแทน
ได้**สาหรับจุดไหว้ พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่ นทองคาเปลวราคาเริ่มต้ น 2,000จ๊ าต/ชุด**
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรมท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน
แต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุ ภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00 น. ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาวหรื อกันลมหรื อผ้าห่ม
ผ้าพันคอเบาะรองนัง่ เนื่ องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมา

หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอนิ แขวน สร้ างเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนักท่ องเที่ยวที่ขนึ้ ไปกราบนมัสการ
พระธาตุอนิ แขวน โรงแรมไม่ ได้ หรูหราเหมือนเมืองย่างกุ้งและมีโรงแรมจากัด แต่ ได้ เรื่ องความสะดวกจากการ
เดินทาง บางโรงแรมมีเป็ นห้ องพัดลม เนื่องจากบนเขามีอากาศเย็นสบายและไม่ สามารถเลือกหรื อรีเควสโรงแรมได้
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วันที่สาม

พระธาตุอนิ ทร์ แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ

05.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใส่ บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ ไม่ได้บงั คับนะคะ
สาหรับ อาหารที่จะใส่ บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีร้านค้าจาหน่ายราคาอาหารเริ่ มต้นชุดละ 3,000-10,000จ๊าต
ดอกไม้ธูปเทียนเริ่ มต้นชุดละ2,000จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย06.30น.
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อาลาที่พกั เปลีย่ นนั่งรถบรรทุกถึงคิมปุนแคมป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ PG 708
** บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ........พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
...................................................................................................................

06.30น.
07.30 น.
เที่ยง
15.20 น.
17.20 น.

 (เช้ า/กลางวัน/-)

หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตง้ั แต่ 12-21 เมษายน 2563

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ ดปักกิ่ง+กุง้ มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิ ดให้บริการค่ะ
พระราชวังมัณฑะเลย์/พระราชวังไม้สกั ชเวนานจอง จะปิ ดให้บริการ
โดยทางผูจ้ ดั ทัวร์จะเปลี่ยนเป็ นร้านอาหารอืน่ และสถานที่เที่ยวอืน่ ที่เปิ ดให้แทนค่ะ
หมายเหตุ :
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1. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่
ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด เหตุภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ ท่องเที่ยวต่ าง ๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่ งอยู่นอกเหนื อ
ความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน
4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเที่ยวต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเที่ยวเอง หรื อ ในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่างถี่ถ้วน หากลูกค้าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จานวน
06 พ.ย.63
05 ธ.ค.63

08 พ.ย.63
07 ธ.ค.63

34+1
34+1

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว

จอยแลนด์

12,900

12,500

11,900

3,000

7,900

13,900

13,500

12,900

3,000

8,900

**ราคา INFANT (อายุไม่ ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,000 บาท อัตรานีร้ วมรายการทัวร์ และตั๋วเครื่ องบินแล้ว**

อัตราค่าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
✓ ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
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✓
✓
✓
✓
✓

ค่ าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการ
เดินทาง ไม่ ค้ มุ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ มุ ครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง
✓ ภาษีน้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
✓ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ ออกและเข้าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน **เริ่ม ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 62 เป็ นต้นไป**
(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นน้าใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอกี ทางทัวร์ จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่า
เพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
• กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง ชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท (ชาระภายใน 3 วัน มิฉะนั้นที่นั่งตัดอัตโนมัติ)
• ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน (ช่ วงเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดต่ อเนื่อง กรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 30 วัน)
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(กรณีไม่ชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือภายในวันที่กาหนด ทางบริษัทฯจะถือว่าเป็ นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ และยึดค่ามัดจาทันที
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น)
• กรุณาชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ มีราคา ต่ากว่า 10,000 บาท

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป)
• แจ้ งยกเลิก 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
: คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
• แจ้ งยกเลิก 16-29 วัน ก่อนวันเดินทาง
: ยึดมัดจาทั้งหมด และเก็บ 50% จากราคาทัวร์ ท้งั หมด
• แจ้ งยกเลิก 15 วัน ก่อนวันเดินทาง
: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
(ในกรณีที่มีการชาระค่าตั๋วเครื่ องบินเต็มจานวนแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าตั๋วที่เกิดขึน้ ตามจริง)

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป)
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 60 วัน ก่อนการเดินทาง : คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
• แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 60 วัน
: ยึดเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น
• ในกรณีชาระค่าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่า
ทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์ ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้ อมูลเพิม่ เติมการสารองตั๋วเครื่ องบิน
• ทางบริษัทฯได้สารองที่นั่งพร้ อมชาระมัดจาค่าตั๋วเครื่ องบินแล้ว หากท่ านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าด้ ว ยกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิ ทธิ์การเรียกเก็บค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้ จ่ายตามจริงประมาณ 1,000 – 5,000 บาท ขึน้ อยู่กับสายการบินและ
ช่ วงเวลาเดินทาง
• หากได้ทาการออกตั๋วเครื่ องบินแล้ ว แต่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้นตาม
จริง และรอ Refund จากสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3 – 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
• กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการออก
ตั๋ว เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
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• ที่นั่ง Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่สามารถนั่งต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด
เช่ น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและช่ วยเหลือผู้อื่นได้ อย่ างรวดเร็ วในกรณีที่เครื่ องบินมีปัญหา และสามารถเปิ ดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้าหนักประตูฉุกเฉินประมาณ 20 กิโลกรัม) และจะต้ องไม่ ใช่ ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุ ขภาพและร่ างกาย

กรณีเจ็บป่ วย :
• กรณีเจ็บ ป่ วย จนไม่ ส ามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลรั บ รอง บริ ษั ทฯ จะทาการเลื่ อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความ
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) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• คณะผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ ูเดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง
หรื อ ยกเลิกการเดินทาง โดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 10 วันก่อนการเดินทาง
• กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
➢ หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้ าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
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➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่ น
ชื่ อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้งั หมด
➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุกต็ าม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลีย่ นไป ดังนั้น ท่านต้องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ ที่ชัดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
➢ ในกรณีของ PASSPORT นั้น จะต้ องไม่ มีการชารุ ด เปี ยกน้า การขีดเขียนรู ปต่ างๆหรื อแม้ กระทั่งตราปั๊มลายการ์ ตูน ที่ไม่ ใช่
การประทับตราอย่ างเป็ นทางการของตม. กรุ ณาตรวจสอบ PASSPORT ของท่ านก่ อนการเดินทางทุกครั้ ง หาก ตม.ปฎิเส
ธการเข้า-ออกเมืองของท่าน ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
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** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

