พม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน
เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 63
หงสาวดี | เจดียช์ เวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว l เจดียไ์ จ๊ปนุ่ l พระนอนตาหวาน l เจดียช์ เวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดียก์ ลางนา้ )
เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ ้งตลาดสก๊อต
แถมฟรี!! จีเ้ ทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึน้ พระธุอินทร์แขวน 1 เทีย่ ว
เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ ดปั กกิ่ง
บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน l เจดียช
์ เวดากอง l เจดียช
์ เวมอร์ดอร์ )

เริ่มต้นเพียง

10,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.

กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง (สนามบิ นมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี -เจดียช์ เวมอร์ดอร์พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน
ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ท่ีสดุ ในประเทศพม่า)-วัดไจ้คะวาย-ผ่าน
ชม(เจดียค์ ่)ู -หงสาวดี-เจดียไ์ จ๊ปนุ่ -ย่างกุง้ -เจดียช์ เวดากอง
เมืองสิเรียม (เจดียก์ ลางนา้ )–ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-วัดงาทัตยี-ช้อปปิ ้งตลาดส
ก๊อต-ย่างกุง้ (สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)
หงสาวดี-เจดียช์ เวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระ
ธาตุอินทร์แขวน

04.00 น.

พร้อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิน่ ทีเ่ มียนมาร์
ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นาท่านสักการะ พระเจดียช์ เวมอดอว์ (Shwe Maw Daw Pagoda) เจดียน์ เี ้ ป็ นสัญลักษณ์แห่งความรุง่ โรจน์แห่งหงสาวดี
และนับเป็ น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
ซึ่งครัง้ ก่อนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย ์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ นกษัตริยม์ อญ
หรือพม่า รวมทัง้ พระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครัง้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ใน
หงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์นี ้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่ มาแล้วถึง 4 ครัง้ ทาให้
ปลียอดของเจดียอ์ งค์นีห้ ักพังลงมา แต่ดว้ ยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์ งค์นี ้ จึงได้ทาการสร้างเจดียช์ เวมอดอว์
ขึน้ มาใหม่ในปี พ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็ นเจดียท์ ่ีสงู ที่สดุ ในพม่า ส่วนปลียอด
ที่พงั ลงมาก็ได้ตงั้ ไหว้ท่มี มุ หนึ่งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บชู าควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั ท่านจะ
ได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส์ ิทธิ์และสามารถนาธูปไปคา้ กับยอดของเจดียอ์ งค์ท่หี กั ลงมาเพื่อเป็ นสิรมิ งคล ซึ่งเปรียบ
เหมือนดั่งคา้ จุนชีวิตให้เจริญรุง่ เรืองยิ่งขึน้ ไป

06.30 น.
07.35 น.

จากนั้นนาท่านชม พระราชวั ง บุ เ รงนอง (Kamboza Thadi Palace) สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลาง
ทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนัน้ เคยเป็ นที่ประทับของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ ยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกาแพงเดิมที่ถกู ฝังอยู่ใน
ดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทาการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึน้ มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระตาหนักที่
ประทับบรรทมสีทองเหลืองอร่ามที่ดโู ดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปั ตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดด
เด่นด้วยสถาปั ตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน **วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง) พระราชวังปิ ดไม่ให้เข้าชม ปรับโปรแกรมไปยังสถานที่อื่นแทนตามความเหมาะสม***

นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60
เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึน้ โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอานาจ มีพทุ ธลักษณะงดงาม โดยจะวาง
พระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่
สวยงาม เมื่อครัง้ ก่อนพระพุธรูปองค์นถี ้ กู ปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424
เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี ้ จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รบั เอกราชก็มกี าร
บูรณปฏิสงั ขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบนั อีกทัง้ ยังสามารถเลือกซือ้
ของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์หอม ผ้าปั กพืน้ เมือง ผ้าพิมพ์เป็ นรูปต่างๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุ้งแม่น้าย่าง ท่านละ 1 ตัว)
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้กโ์ ท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็น
แม่นา้ สะโตง ซึ่งเป็ นแม่นา้ ที่มีความสัมพันธ์กบั พระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปื นข้ามนา้ ที่กว้างใหญ่นไี ้ ป

ต้องแม่ทัพพม่า จนได้รบั ชัยชนะ จากนั้นนาท่านเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกขึน้ บนภูเขาไจ้ก์โท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่ พัก
ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง (นั่งรถบรรทุกขึน้ ไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ้กโ์ ท ที่เป็ นที่ตงั้ ของพระ
ธาตุอินทร์แขวน) ***ในกรณีคณะทัวร์เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน สาหรับรถขึน้ บนพระธาตุอินทร์แขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ
ใช้รถร่วมกับคณะอื่น ซื่งอาจใช้เวลาพอสมควร****

พิเศษ!!!! เพิ่มฟรี นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้ พระธาตุอินทร์แขวน(1 เที่ยว) เพื่อบริการนักท่องเที่ยวขึน้ ไปไหว้พระธาตุสะดวกสบาย
ขึน้ ใช้เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขนึ ้ ไปถึงสถานีองค์พระธาตุ (ในกรณีท่กี ระเช้าปิ ดจะทาการนั่งรถขึน้ ถึงจุดสูงสุด
ตามปกติและขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ )

ค่า

นาท่านสักการะ พระธาตุอนิ ทร์แขวน หรือ ไจ้กท์ โิ ย (Kyaikhtiyo) คาว่า ไจ้กท์ ิโย ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูป
หัวฤๅษี โดยมีตานานเล่าขานกันในสมัยพุทธกาล พระธาตุอินทร์แขวน ตัง้ อยู่ท่เี มืองไจ้กโ์ ถ่ อาเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของ
ประเทศพม่า เหนือระดับ นา้ ทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลกั ษณะเป็ นก้อนหินสีทองขนาด
ใหญ่ ตัง้ อยู่บนหน้าผาสูงชัน พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ชี าวพม่าต้องไปสักการะ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารค่าเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็ น นักพรตที่มีความ
ศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริเวณระเบียง
ที่ย่ืนสู่พระเจดียไ์ จ้เที่ยว ควรเตรียมเสือ้ กันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ ที่น่ งั มีความเย็น
มาก พระเจดียอ์ งค์นีเ้ ปิ ดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับบุรุษที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น.) พระ
ธาตุอินทร์แขวนนี ้ เป็ นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “เจ้า
จันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”

่ กั
ทีพ

โรงแรม KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL

วันที่ 2

ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ้คะวาย-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร
(องค์ใหญ่ทสี่ ุดในประเทศพม่า-ผ่านชม(เจดียค์ ู่)-หงสาวดี-เจดียไ์ จ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจดียช์ เว
ดากอง

เช้าตรู่

เชิญท่านตักบาตรกับองค์พระธาตุอนิ ทร์แขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) การตักบาตร ณ องค์พระธาตุ
อินทร์แขวนเปรียบเสมือนได้ตดั บาตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็ นสิ่งอัศจรรย์ของโลก และเชิญ สักการะสิง่
ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ องค์พระธาตุ พิสจู น์ความมหัศจรรย์วา่ พระธาตุองค์นตี ้ งั้ อยู่ได้อย่างไร
โดยไม่ลม้ หรือหล่นลงมาการที่กอ้ นหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึน้ ไป
ก็ดคู ล้ายกับลอยอยูเ่ หนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นาไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย ์ และทาบุญใส่บาตร
พระสงฆ์ได้ท่บี ริเวณหน้าโรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ ให้ท่านได้เก็บสัมภาระแล้วออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์นบั ร้อยรูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ท่ีมีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวน
มาก เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ์ สามเณรเดินแถวกันเข้าสู่หอ้ งฉันเพล ระหว่างนัน้ ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไป
บริจาคที่วดั แห่งนีไ้ ด้ ณ วัดนีน้ อกจากจะได้ตกั บาตรแล้ว ทุกท่านสามารถถวายปั จจัย หรือ ถวายเข้าสาร

เช้า

นาท่านสักการะ พระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ทีส่ ุดในประเทศพม่า) เจ้าของเหมืองหยกและผูม้ ีจิต
ศรัทธาชาวเมียร์มาร์ได้ช่วยกันสร้างขึน้ ในพุทธลักษณะพระองค์ทรงมีอายุ 80 พรรษา พระพุทธรูปองค์นีเ้ ริ่มสร้างขึน้ เมื่อปี
ค.ศ.2016 แล้วเสร็จเมื่อปี 2019 มีความสูง 255 ฟุต 6 นิว้ ภายในองค์พระนัน้ แบ่งออกเป็ น18 ชัน้ ปั จจุบนั นีเ้ ปิ ดให้ชมเพียง
แค่ 1 ชัน้ ใช้งบประมาณในการสร้างประมาณ 20 ล้านบาท ภายในองค์พระพุทธรูปประดิษฐ์สถานเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติ และอัญมณี แก้วแหวน เงิน ทอง ที่ผมู้ ีจิตศรัทธาได้นามาถวายเพื่อเป็ นพุทธบูชาเป็ นจานวนมากมาย

กลางวัน

ระหว่างทางผ่านชม เจดียส์ องพี่น้อง องค์เจดียค์ ู่ 2 องค์ ตามตานานเชื่อว่าสถานที่แห่งนี ้ เป็ นสถานที่ ที่สมเด็จพระ
นเรศวรทรงหลังนา้ ทักษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุง้ แม่นา้ ย่าง ท่านละ 1 ตัว)
จากนัน้ นาท่านชม เจดียไ์ จ๊ปุ่น (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็ นพระพุธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ มี
ลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็ นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระ
สมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสนั โธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย
สี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมี
พระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ทาให้พระพุทธรูปองค์นมี ้ ีลกั ษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์
อื่นๆ

นาท่านสักการะ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ ่บู า้ นคู่เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคาที่
งดงาม ตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก
2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่นา้ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคาแท้ตีเป็ นแผ่น
ปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนีม้ ากมายมหาศาลกว่าทองคาที่
เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุม้ ประตูสี่ดา้ น
ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทงั้ ผูค้ น
ชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ ีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆ ที่
เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชู า

วันเกิด
สัตว์สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้าง
มีงา

พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ช้าง
หนูหางยาว
ไม่มีงา

ศุกร์
หนูหางสั้น

เสาร์
พญานาค

คาสวดบูชาพระมหาเจดียช์ เวดากอง
เป็ นพระธาตุประจาคนเกิดปี มะเมีย (ม้า) มีคาสวดบูชาดังนี ้
ชมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนัง ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย
ฐัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยัง กัสสะปั ง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะ
ติ จะตุตถัง โคตะมะ อัฎฐะเกศะ ธาตุโย ฐัสสะติ ปั ญจะมัง อะริยะเมตตเตยโย อะนาคะโต อุตตะมัง ธาตุ
โย อะหัง วันทามิทูระโต ฯ

ค่า
พักที่

เชิญท่าน ขอแม่ยักษ์ ชาวพม่าเชื่อว่าแม่ยกั ษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึน้ เรื่อยๆ
หากกาลังมีทกุ ข์และหาหนทางไม่ออก สามารถไหว้ขอพรจะแม่ยกั ษ์ให้ช่วยบันดาลให้สิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิต ขอให้ชีวิตมี
แต่สิ่งดีๆเข้ามา นอกจากนีย้ งั เชื่อกันว่าแม่ยกั ษ์ยงั ช่วยเรื่องความมีช่อื เสียงโด่งดัง เป็ นที่รูจ้ กั ในหน้าที่การงาน โดยการมาขอ
พรจากแม่ยกั ษ์ ของถวายจะเป็ นบุหรี่มา คนพม่าเชื่อว่าแม่ยกั ษ์ท่านจะชอบบุหรี่ สามารถเตรียมบุหรี่มาไหว้แล้วก็จดุ ขอพร
ปั กไว้ตามที่จดั ไว้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Summit Parkview หรือ Wyne Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

เมืองสิเรียม (เจดียก์ ลางน้า)–ย่างกุ้ง-เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสน์
เจาทั ต ยี - วั ด งาทั ต ยี -ช้ อ ปปิ้ งตลาดสก๊ อ ต-ย่ า งกุ้ ง (สนามบิ น มิ ง กาลาดง)-กรุ ง เทพฯ
(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียม
Syriam นาท่านลงเรือไป ชมเจดียเ์ ยเลพญา (Yele Paya) เจดียน์ สี ้ ร้างขึน้ บนเกาะกลางนา้ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย ์

กลางวัน

กลางน้า”นาท่านนมัสการพระพุทธรู ปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่ท่ีประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิ ดทองคาเปลวที่
งดงาม มีอายุนับพันปี ซึ่งเป็ นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลาอันสมควรลงเรือกลับและต่อรถปรับ
อากาศเดินทางกลับย่างกุง้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เป็ ดปั กกิ่ง สลัดกุง้ มังกร)

นมัสการ เจดียโ์ บตะทาวน์ (Botataung) ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บตะทาวน์นี ้
และทรงนาพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนาไปบรรจุท่ีเจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย ์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนีย้ งั มีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรูปทองคา
ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธรูปปางมารวิชยั ที่มีลกั ษณะงดงามยิ่ งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ใน
พระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้ เมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์ กัตตาใน
อินเดีย ทาให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นีถ้ ูกจัด
แสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิรต์ และด้านซ้ายมือจะเป็ นรูปปั้ นนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึง
ชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชู า ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

วิธีการสักการะเทพทันใจ นาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะ
ชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนัน้ ก็ให้ท่านนาเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้
ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้

นาท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตานานเล่าว่า เป็ นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จน
สิน้ ชีวิตไปกลายเป็ นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ขา้ งหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และนา
นา้ นมไปจ่อไว้ท่ปี าก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

หลังจากนัน้ นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึ่งเป็ นพระนอนที่มีความสวยงาม
ที่ สุด และดวงตาสวยที่ สุด ของประเทศพม่ า ที่ บ ริ เ วณพระบาทมี ภ าพวาดรู ป สรรพสิ่ ง อัน ล้ว นเป็ น มิ่ ง มงคลสูง สุด
ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อมด้วยรู ปอัฎจุตรสตกมงคล 108
ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวง
พ่อที่สงู เท่าตึก 5 ชัน้ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์ เครื่องทรงเป็ นโลหะ ส่วน
เครื่องประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลักทัง้ หมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่อง
สมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)

21.00 น.
22.55 น.

จากนั้นนาท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครัง้ พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกพืน้ เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรู ปไม้หอม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปั กพืน้ เมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊ อตปิ ดทุกวันจันทร์แ ละเทศกาลวัน
สงกรานต์)
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : พม่า

ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ : 01-03 พฤษภาคม 63
12,999
12,999
12,999
3,500
วันที่ : 08-10 พฤษภาคม 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 15-17 พฤษภาคม 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 22-24 พฤษภาคม 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 29-31 พฤษภาคม 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 05-07 มิถนุ ายน 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 12-14 มิถนุ ายน 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 19-21 มิถนุ ายน 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 26-28 มิถนุ ายน 63
10,999
10,999
10,999
3,500
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงือ่ นไขการให้บริการ
1.อัตราค่าบริการนีร้ วม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทัง้ คณะ
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.
ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าอาหารตามมือ้ ที่ระบุในรายการ
ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
1.1 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ชัน้ ประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนา้ มัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตั๋วเครือ่ งบิน
- กรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ ที่น่งั จาก ชัน้ ประหยัด (Economy Class)
- ในการเดินทาง ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็ นหมูค่ ณะ
หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบิน
และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพิ่มเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร
- การจัดที่น่งั บนเครื่องบิน จะเป็ นไปตามที่สายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้แต่อย่างใด
- ในกรณีท่ลี กู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทุกครัง้ เพื่อ
ตรวจสอบว่ากรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่ มิฉะนัน้ ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทางได้ และ
ท่านได้ออกตั๋วไปแล้ว
่ ัก ประเภทห้อง ละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
1.2 ค่าทีพ
่ ัก
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โรงแรมทีพ
- เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องพักคู่
( Twin / Double ) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple) อาจจะไม่ได้อยู่ในชัน้ เดียวกัน หรือ อยู่ตดิ กัน
- กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR) ซึ่งเป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มาก และห้องพักในตัวเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือ ย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์
1.3 ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น
1.4 เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
1.5 ค่านา้ หนักสัมภาระ (รวมในตั๋วเครื่องบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม
1.6 ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ
- สาหรับนา้ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้ ประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER) , การเรียกเก็บค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
- สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ
มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้ ) x 46 เซนติเมตร (18
นิว้ )
- กรณีท่ตี อ้ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระนา้ หนักเกิน
(ท่านต้องชาระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิม่ )
- ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร ในทุกกรณี
1.6 ค่าประกันอุบตั ิเหตุ คุม้ ครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวติ โดยอุบตั เิ หตุ

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใด สนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 650 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] **ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ เสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลพม่าประกาศยกเลิกวีซ่าให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานัก
ระยะสัน้ ในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน **ถ้ากรณีทางรัฐบาลพม่าประกาศให้กลับมาใช้วซี ่า ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ใน
การขอวีซ่าตามที่สถานทูตกาหนด)
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีน่ อกเหนือทีร่ ะบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ รวมทัง้ ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋ าสัมภาระที่มีนา้ หนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆ
กาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
3. ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซึ่งลูกค้าต้องชาระส่วนต่าง
เพิ่ม
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน ซึ่งต้องชาระ ณ วันเดินทางทีส่ นามบินต้นทาง สาหรับ
ส่วนที่เพิ่มเติมแก่หวั หน้าทัวร์ท่ดี แู ลคณะจากเมืองไทย ตามแต่ทา่ นจะเห็นสมควรขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจในบริการ
เงือ่ นไขการจอง การชาระเงิน และการยกเลิก
1. การทาการจอง และ การชาระค่าบริการ
1.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชม. หลังจากทาการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจองมายัง
บริษัทฯ กรณีลกู ค้าทาการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
โดยทุกการจองจะได้รบั การยืนยันสิทธิ์สารองที่น่งั เมื่อมีการชาระมัดจา เท่านัน้
***สาหรับช่วงการเดินทางทีต่ ดิ วันหยุดยาว หรือเทศกาล มัดจาท่านละ 20,000 บาท ตามทีร่ ะบุในรายการทัวร์นั้น
***
1.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชาระตามที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลกู ค้าท่านอื่นที่อยู่ลาดับถัดไป
1.3 เมื่อชาระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสาเนาการโอนเงิน พร้อมระบุช่อื พนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อมทัง้
ส่งรายชื่อสารองทีน่ ่ังผูเ้ ดินทางต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช่ือพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวท
ริปใด วันที่ใดไปกับใครบ้าง , เบอร์โทร // หากไม่ส่งสาเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ
ค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครือ่ งบิน
** กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผูเ้ ดินทาง : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลักมากกว่า 6
เดือนขึน้ ไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่า 2 หน้าหากไม่ม่ ันใจโปรดสอบถาม
** การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ขอความกรุณาต้องทาในวันเวลาทาการของ
ทาง บริษัท ดังนี ้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านัน้ นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่รี ฐั บาล
ประกาศ ในปี นนั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท

** กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์สงู สุดในการใช้บริการของท่าน
เนื่องจากเมื่อท่านชาระเงินครบจานวนหรือมัดจาบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและข้อตกลง
ต่างๆที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดในโปรแกรมการเดินทางนัน้ ๆ
เงือ่ นไขการยกเลิก
กรณีท่นี กั ท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือตัวแทน
จาหน่าย(ผูม้ ชี ่ือในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อเป็ นการ
แจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ)กรณี
นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจาหน่าย (ผูม้ ีช่อื ในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษทั อย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่
ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม “ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนาเทีย่ วและ
มัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกีย่ วกับการกาหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเทีย่ ว พ.ศ. 2563” ดังนี ้
4.1 ยกเลิก ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบั วันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
4.2 ยกเลิก ไม่นอ้ ยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง (ไม่นบั วันเดินทาง) คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทงั้ หมด
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
** การจ่ายเงินคืนแก่นกั ท่องเทีย่ วตามข้อกาหนดด้านบน ซึ่งมีการหักเงินในบางส่วนนัน้ เนือ่ งจากทางบริษัทมีคา่ ใช้จ่ายทีไ่ ด้จา่ ย
จริงเพือ่ การเตรียมการจัดนาเทีย่ วไปแล้ว เช่น การมัดจาทีน่ ่งั บัตรโดยสารเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั และ ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอืน่ ๆ
เป็ นต้น **
4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการกา
รันตีมดั จาที่น่งั กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์
ทัง้ หมดที่ชาระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
4.5 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี ้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่รี ฐั บาลประกาศในปี นนั้ ๆถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของทางบริษัท
***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางทีบ่ ริษทั ได้โฆษณาไว้ ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง ทางบริษทั
ยินดีคนื เงินค่าบริการตามทีล่ กู ค้าได้ชาระมาแล้ว เต็มจานวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง
โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทกุ ครั้ง เพือ่ ประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง ***
4.6 กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุ ไว้ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
** สาคัญ !! บริษัททาธุรกิจเพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้ ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศพม่าโดยผิดกฎหมายและ
ใน
ขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและพม่า ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าทีเ่ ท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้อง
ผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
4.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4.

หมายเหตุ :
1. จานวนผู้ เดินทางต้องมีขน
ั้ ต่า 10 ท่านขึน้ ไปต่อกรุ๊ป มิฉะนัน้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อน
การเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระ
ค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีท่จี ะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด , การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจากการ
โจรกรรมและ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆทัง้ หมด
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาวะอากาศ การเมือง สาย
การบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
8. อัตราค่าบริการนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิม่ ขึน้ ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่า
ภาษีเชือ้ เพลิงค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
9. การบริการของรถบัสนาเที่ยวพม่า ตามกฏหมายประเทศพม่า สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง โดยมัคคุเทศก์และ
คนขับจะเป็ นผูบ้ ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั สภาพการจราจรในวันเดินทางนัน้ ๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง อีกทัง้ โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของ
สภาพอากาศและฤดูกาลทัง้ นีเ้ พื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็ นสาคัญ
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มเี อกสารลงนาม
โดยผูม้ ี อานาจของบริษัทกากับเท่านัน้
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กบั คนไทย ผูท้ ่ปี ระสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน ด้วย
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็ นการยืนยันว่ามี
คุณสมบัติในการเข้า ประเทศพม่า
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **
1.
ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศพม่า
2.
เอกสารชื่อโรงแรมที่พกั ตลอดการเดินทาง
( ทัง้ 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็ นผูจ้ ดั เตรียมให้กบั ลูกค้า แต่ทงั้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั การพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมืองของพม่า
อีกครัง้ )
3.สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างที่พานักในประเทศพม่า (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็ นต้น)

4.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่อได้ระหว่างที่พานักในประเทศพม่า (เช่น คน รูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ) และกาหนดการ
เดินทางระหว่างที่พานักในประเทศพม่า
คุณสมบัตกิ ารเข้าประพม่า (สาหรับกรณีการเข้าประเทศพม่าตามมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1.หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ยี งั มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางกลับ
2.กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทาในประเทศพม่าจะต้องไม่เป็ นสิง่ ที่ขด
ั ต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อการพานักระยะสัน้
3.ในขัน
้ ตอนการขอเข้าประเทศพม่า จะต้องระบุระยะเวลาการพานักไม่เกิน 14 วัน
4.เป็ นผูท้ ่ไี ม่มีประวัตกิ ารถูกส่งตัวกลับจากประเทศพม่า หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติท่อี าจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึน้ เครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ และรวมกันทุก
ชิน้ ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถงุ พลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก
ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋ าใบ
ใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่
โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านัน้
3. ประเทศพม่า มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และเนือ้ สัตว์ทกุ ชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนือ้ สัตว์ ไส้
กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิง่ เหล่านี ้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก

