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พม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 63

หงสาวดี | เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว l เจดีย์ไจ๏ปุ่น l พระนอนตาหวาน l เจดีย์ชเวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ํา)
เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช๎อปปิ้งตลาดสก๏อต
แถมฟรี!! จี้เทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึ้นพระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว
เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ดปักกิ่ง

บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน l เจดียช
์ เวดากอง l เจดียช
์ เวมอร์ดอร์ )

เริ่มต้นเพียง

10,999.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ยํางกุ๎ง (สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)หงสาวดี -เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่ 2.

ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญํที่สุดในประเทศพมํา )-วัดไจ๎คะวายผํานชม(เจดีย์ค)ูํ -หงสาวดี-เจดีย์ไจ๏ปุ่น-ยํางกุ๎ง-เจดีย์ชเวดากอง
เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ํา)–ยํางกุ๎ง-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี -วัดงาทัตยี-ช๎อปปิ้งตลาดส
ก๏อต-ยํางกุ๎ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)

วันที่ 3.
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุง้ (สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)
หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอร์ดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระธาตุ
อินทร์แขวน

04.00 น.

พร๎อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให๎กับทุกทําน
ออกเดินทางสูํ ยํางกุ๎ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์
ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นําทํานสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwe Maw Daw Pagoda) เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แหํงความรุํงโรจน์แหํงหงสาว
ดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา คนไทยนิยมเรียกวํา “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ๎า ซึ่งครั้งกํอนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กํอนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไมํวําจะเป็น
กษัตริย์มอญหรือพมํา รวมทั้งพระเจ๎าบุเรงนองด๎วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา
ทรงประทับอยูํในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ยังเคยผํานการพังทลายจากแผํนดินไหวครั้งใหญํ
มาแล๎วถึง 4 ครั้ง ทําให๎ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แตํด๎วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตํอเจดีย์องค์นี้ จึงได๎ทําการ
สร๎างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึ้นมาใหมํในปีพ.ศ.2497 ด๎วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร๎างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูง
ที่สุดในพมํา สํวนปลียอดที่พังลงมาก็ได๎ตั้งไหว๎ที่ มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให๎พุทธศาสนิกชนได๎กราบไหว๎บูชาควบคูํไป
กับเจดีย์องค์ปัจจุบัน ทํานจะได๎นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอดของเจดีย์องค์ที่หัก
ลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตให๎เจริญรุํงเรืองยิ่งขึ้นไป

06.30 น.
07.35 น.

จากนั้นนําทํานชม พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) สร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช๎เป็นศูนย์กลาง
ทางการปกครองและใช๎ออกวําราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ๎านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับ
ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็นตัวประกัน มีการค๎นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝัง
อยูํในดิน รัฐบาลพมําจึงได๎ทําการขุดค๎นและสร๎างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหมํ โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระ
ตําหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอรํามที่ดูโดดเดํนชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมํ า และท๎องพระโรงที่ใช๎ออก
วําการก็ดูโดดเดํนด๎วยสถาปัตยกรรมพมําสีทองเหลืองอรํามทั้งภายนอกและภายใน **วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี
(เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) พระราชวังปิดไมํให๎เข๎าชม ปรับโปรแกรมไปยังสถานที่อื่นแทนตามความเหมาะสม***
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นําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็นที่เคารพนับถือของชาวพมํา มีความยาว 60
เมตร สูง 17 เมตร สร๎างขึ้นโดยพระเจ๎ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลื่อมพระบาท ตํางจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด๎านหลังพระองค์มีภาพวาด
ที่สวยงาม เมื่อครั้งกํอนพระพุธรูปองค์นี้ถูกปลํอยให๎ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทํามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ.
2424 เมื่ออังกฤษสร๎างทางรถไฟสายพมํา จึงได๎พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพมําได๎รับเอกราชก็มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ใหมํ โดยทาสีและปิดทองใหมํ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อ
ของฝาก อาทิ ไม๎แกะสลัก ไม๎จันทร์หอม ผ๎าปักพื้นเมือง ผ๎าพิมพ์เป็นรูปตํางๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(กุ้งแม่น้ําย่าง ท่านละ 1 ตัว)
จากนั้นนําทํานออกเดินทางสูํ คิมปูนแค๎มป์ (เชิงเขาไจ๎ก์โท) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหวํางทางทํานจะเห็น
แมํน้ําสะโตง ซึ่งเป็นแมํน้ําที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข๎ามน้ําที่กว๎างใหญํนี้
ไปต๎องแมํทัพพมํา จนได๎รับชัยชนะ จากนั้นนําทํานเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกขึ้นบนภูเขาไจ๎ก์โท เพื่อเดินทางสูํโรงแรมที่
พัก ระหวํางทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข๎างทาง (นั่งรถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ๎ก์โท ที่เป็นที่ตั้ง
ของพระธาตุอินทร์แขวน) ***ในกรณีคณะทัวร์เดินทางไมํถึง 15 ทําน สําหรับรถขึ้นบนพระธาตุอินทร์แขวน ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิใช๎รถรํวมกับคณะอื่น ซื่งอาจใช๎เวลาพอสมควร****

พิเศษ!!!! เพิ่ มฟรี นั่ง กระเช๎าไฟฟ้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน(1 เที่ ยว) เพื่ อบริก ารนั กทํองเที่ย วขึ้น ไปไหว๎พระธาตุ
สะดวกสบายขึ้น ใช๎เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขึ้นไปถึงสถานีองค์พระธาตุ (ในกรณีที่กระเช๎าปิดจะทําการนั่งรถ
ขึ้นถึงจุดสูงสุดตามปกติและขอสงวนสิทธิ์ไมํมีการคืนคําใช๎จํายใดๆทั้งสิ้น)
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ค่ํา

นําทํานสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo) คําวํา ไจ๎ก์ทิโย ในภาษามอญ หมายความวํา หินรูป
หัวฤๅษี โดยมีตํานานเลําขานกันในสมัยพุทธกาล พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยูํที่เมืองไจ๎ก์โถํ อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญ
ของประเทศพมํา เหนือระดับ น้ําทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเดํนของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก๎อนหินสีทอง
ขนาดใหญํ ตั้งอยูํบนหน๎าผาสูงชัน พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพมําต๎องไป
สักการะ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หรือ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารค่ําเชิญทํานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มี
ความศักดิ์สิทธ์อีกแหํงหนึ่ง ทํานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได๎ตลอดคืน ถ๎าจะสักการะกลางแจ๎งเป็นเวลานานบริเวณ
ระเบียงที่ยื่นสูํพระเจดีย์ไจ๎เที่ยว ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ๎าหํม ผ๎าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมี
ความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน (แตํประตูเหล็กที่เปิดสําหรับบุรุษที่เข๎าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา
22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี้ เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แตํง
วรรณกรรม เรื่อง “เจ๎าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”

ที่พัก

โรงแรม KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL

วันที่ 2

ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ้คะวาย-พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร
(องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า-ผ่านชม(เจดีย์คู่)-หงสาวดี-เจดีย์ไจ๊ปุ่น-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดา
กอง

เช้าตรู่

เชิญทํานตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมํา) การตักบาตร ณ องค์พระธาตุ
อินทร์แขวนเปรียบเสมือนได๎ตัดบาตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า นับเป็นสิ่งอัศจรรย์ของโลก และเชิญสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถํายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ องค์พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วําพระธาตุองค์นี้ตั้งอยูํได๎
อยํางไร โดยไมํล๎มหรือหลํนลงมาการที่ก๎อนหินสีทองวางหมิ่นเหมํบนหน๎าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจาก
4
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ด๎านลํางขึ้นไปก็ดูคล๎ายกับลอยอยูํเหนือหน๎าผา ราวกับพระอินทร์นําไปแขวนไว๎กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์ และ
ทําบุญใสํบาตรพระสงฆ์ได๎ที่บริเวณหน๎าโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้นให๎ทํานได๎เก็บสัมภาระแล๎วออกเดินทางกลับสูํ หงสาวดี ตามเส๎นทางเดิม
นําทํานตักบาตรพระสงฆ์นับร๎อยรูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวน
มาก เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ์ สามเณรเดินแถวกันเข๎าสูํห๎องฉันเพล ระหวํางนั้นทํานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอ
ไปบริจาคที่วัดแหํงนี้ได๎ ณ วัดนี้นอกจากจะได๎ตักบาตรแล๎ว ทุกทํานสามารถถวายปัจจัย หรือ ถวายเข๎าสาร

เช้า

นําทํานสักการะ พระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า ) เจ๎าของเหมืองหยกและผู๎มีจิต
ศรัทธาชาวเมียร์มาร์ได๎ชํวยกันสร๎างขึ้นในพุทธลักษณะพระองค์ทรงมีอายุ 80 พรรษา พระพุทธรูปองค์นี้เริ่มสร๎างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.2016 แล๎วเสร็จเมื่อปี2019 มีความสูง 255 ฟุต 6 นิ้ว ภายในองค์พระนั้นแบํงออกเป็น 18 ชั้น ปัจจุบันนี้เปิดให๎ชม
เพียงแคํ 1 ชัน้ ใช๎งบประมาณในการสร๎างประมาณ 20 ล๎านบาท ภายในองค์พระพุทธรูปประดิษฐ์สถานเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติ และอัญมณี แก๎วแหวน เงิน ทอง ทีผ่ ู๎มีจิตศรัทธาได๎นํามาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นจํานวนมากมาย

กลางวัน

5

ระหวํางทางผํานชม เจดีย์สองพี่น้อง องค์เจดีย์คูํ 2 องค์ ตามตํานานเชื่อวําสถานที่แหํงนี้ เป็นสถานที่ ที่สมเด็จพระ
นเรศวรทรงหลังน้ําทักษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ๎งแมํน้ํายําง ทํานละ 1 ตัว)
จากนั้นนําทํานชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายุมากกวํา 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญํ
มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด๎วย
พระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต๎), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)
สร๎างโดยสี่สาวพี่น๎องที่อุทิศตนให๎กับพระพุทธศาสนาสร๎างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมํข๎องแวะกับบุรุษ
เพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได๎เกิดพังทลายและได๎มีการบูรณะใหมํทําให๎พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงามแตกตําง
ไปจากองค์อื่นๆ

พมํา ไหว๎พระ บุญดํวน ยํางกุ๎ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืนBY (DD)

[GQ1RGN-DD014]

บริษัท รุ่งทรัพย์ แกรนด์ ทัวร์ จำกัด
ROONGSARP GRAND TOUR CO.,LTD.
33 ซอย- ถนนนเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02-631-8188, Email : info@rsgtour.com
TAT No. 11/01030

นําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คูํบ๎านคูํเมืองพมํา เป็นเจดีย์ทองคําที่
งดงาม ตั้งเดํนเป็นสงําอยูํกลางเมืองยํางกุ๎ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด๎วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก
2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ๎มอยูํน้ําหนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยชํางชาวพมํา จะใช๎ทองคําแท๎ตีเป็น
แผํนปิดองค์เจดีย์ไว๎รอบ วํากันวําทองคําที่ใ ช๎ในการกํอสร๎างและซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มากมายมหาศาลกวํา
ทองคําที่เก็บอยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล๎อมด๎วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร๎อยองค์ มีซุ๎ม
ประตูสี่ด๎าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด๎วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได๎บรรจุเส๎นพระ
เกศาธาตุของพระพุธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจําปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พมํา ซึ่งมีทั้ งผู๎คนชาวพมํา และชาวตํางชาติพ ากันสั กการะทั้ง กลางวันและกลางคืนอยํางไมํขาดสาย ณ ที่แ หํงนี้ มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนําอัศจรรย์ ไมํวําจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทําเป็นศาลาโถงครอบด๎วยหลังคาทรง
ปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกวํา พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให๎ประชาชน
มากราบไหว๎บูชา

วันเกิด
สัตว์สัญลักษณ์
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อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้าง
มีงา

พุธกลางคืน
ช้าง
ไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้น
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คําสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เป็นพระธาตุประจําคนเกิดปีมะเมีย (ม๎า) มีคําสวดบูชาดังนี้
ชมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนัง ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะ
ติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยัง กัสสะปัง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุต
ถัง โคตะมะ อัฎฐะเกศะ ธาตุโ ย ฐัสสะติ ปัญจะมัง อะริย ะเมตตเตยโย อะนาคะโต อุตตะมัง ธาตุโ ย อะหัง
วันทามิทูระโต ฯ

เชิญทําน ขอแม่ยักษ์ ชาวพมําเชื่อวําแมํยักษ์จะชํวยในการตัดกรรมจากเจ๎ากรรมนายเวร ให๎ชีวิตของคุณมีแตํดีขึ้นเรื่อยๆ
หากกําลังมีทุกข์และหาหนทางไมํออก สามารถไหว๎ขอพรจะแมํยักษ์ให๎ชํวยบันดาลให๎สิ่งร๎ายๆออกไปจากชีวิต ขอให๎ชีวิต
มีแตํสิ่งดีๆเข๎ามา นอกจากนี้ยังเชื่อกันวําแมํยักษ์ยังชํวยเรื่องความมีชื่อเสียงโดํงดัง เป็นที่รู๎จักในหน๎าที่การงาน โดยการ
มาขอพรจากแมํยักษ์ ของถวายจะเป็นบุหรี่มา คนพมําเชื่อวําแมํยักษ์ทํานจะชอบบุหรี่ สามารถเตรียมบุหรี่มาไหว๎แล๎วก็จุด
ขอพรปักไว๎ตามที่จัดไว๎
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Summit Parkview หรือ Wyne Hotel หรือเทียบเทํา ระดับ 4 ดาว

ค่ํา
พักที่

วันที่ 3

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

เช้า

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ สิเรียม อยูํหํางจากยํางกุ๎งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียม
Syriam นําทํานลงเรือไป ชมเจดีย์เยเลพญา (Yele Paya) เจดีย์นี้สร๎างขึ้นบนเกาะกลางน้ํา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวํา
7
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กลางวัน

“เจดีย์ กลางน้ํา”นํา ทํานนมัสการพระพุทธรู ปทรงเครื่อ งจัก รพรรดิเกํา แกํที่ป ระดิษ ฐานบนบัลลั งก์ไม๎ แกะสลักปิ ด
ทองคําเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวพมําและชาวตํางชาติ ได๎เวลาอันสมควรลงเรือกลับและ
ตํอรถปรับอากาศเดินทางกลับยํางกุ๎ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ๎งมังกร)

นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ (Botataung) ซึ่งโบตะทาวน์ แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได๎สร๎างเจดีย์โบตะทาวน์
นี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและเจดีย์สําคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข๎าไปในเจดีย์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได๎อยํางใกล๎ชิด นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นําชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา
ประดิษฐานในวิหารด๎านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวําเคยประดิษฐานอยูํใน
พระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพมําตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย๎ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตา
ในอินเดีย ทําให๎รอดพ๎นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถลํมพระราชวังมัณฑะเลย์ ตํอมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูก
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิร์ต และด๎านซ๎ายมือจะเป็นรูปปั้นนัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพมํา
รวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เชื่อวําเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจ

วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม๎ ผลไม๎ โดยเฉพาะมะพร๎าวอํอน กล๎วย หรือผลไม๎อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งทําน
จะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให๎ทํานนําเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใสํมือของเทพทันใจ 2 ใบ
ไหว๎ขอพรแล๎วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว๎

8

พมํา ไหว๎พระ บุญดํวน ยํางกุ๎ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืนBY (DD)

[GQ1RGN-DD014]

บริษัท รุ่งทรัพย์ แกรนด์ ทัวร์ จำกัด
ROONGSARP GRAND TOUR CO.,LTD.
33 ซอย- ถนนนเรศ สี่พระยา บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel : 02-631-8188, Email : info@rsgtour.com
TAT No. 11/01030

นําทํานขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตํานานเลําวํา เป็นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จน
สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัตที่ชาวพมําเคารพกราบไหว๎กัน โดยทํานสามารถกระซิบที่ข๎างหูเบาๆ ห๎ามให๎คนอื่นได๎ยิน และนํา
น้ํานมไปจํอไว๎ที่ปาก บูชาด๎วยข๎าวตอก ดอกไม๎ และผลไม๎

หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงาม
ที่สุ ด และดวงตาสวยที่ สุ ด ของประเทศพมํ า ที่บ ริ เ วณพระบาทมี ภาพวาดรู ป สรรพสิ่ ง อั น ล๎ ว นเป็ น มิ่ง มงคลสู ง สุ ด
ประกอบด๎ว ยลายลักษณธรรมจักรข๎างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล๎อมด๎ว ยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108
ประการ พระบาทมีลักษณะซ๎อนกันซึ่งแตกตํางกับศิลปะของไทย

จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญํ คือหลวงพํองาทัตจี แปลวํา
หลวงพํอที่สูงเทําตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอํอน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็น
โลหะ สํ ว นเครื่ อ งประกอบด๎า นหลั ง จะเป็น ไม๎ สัก แกะสลัก ทั้ งหมด และสลั กป็ น ลวดลายตํา งๆ จํ า ลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)
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21.00 น.
22.55 น.

จากนั้นนําทํานเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร๎างเมื่อครั้งพมํายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษ ให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซื้อสินค๎าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เชํน ไม๎แกะสลัก พระพุทธรูปไม๎หอม
แกะสลัก แป้งทานาคา ผ๎าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไขํมุก และหยกพมํา (ตลาดสก๏อตปิดทุกวันจันทร์และเทศกาลวัน
สงกรานต์)
สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : พม่า ไหว้พระ บุญด่วน ย่างกุ้ง หงสา

พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่ : 19-21 มีนาคม 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 04-06 เมษายน 63
12,999
12,999
12,999
3,500
วันที่ : 11-13 เมษายน 63
12,999
12,999
12,999
3,500
วันที่ : 12-14 เมษายน 63
12,999
12,999
12,999
3,500
วันที่ : 24-26 เมษายน 63
10,999
10,999
10,999
3,500
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 มิถุนายน 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 12-14 มิถุนายน 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 19-21 มิถุนายน 63
10,999
10,999
10,999
3,500
วันที่ : 26-28 มิถุนายน 63
10,999
10,999
10,999
3,500
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
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เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรุณาชําระมัดจํา ทํานละ 10,000 บาท หรือ ชําระคําทัวร์เต็มจํานวน ในกรณีที่คําทัวร์ราคาต่ํากวํา 10,000 บาท
โดยโอนเข๎าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น
สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซําภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที
หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํ รับผิดชอบ คําใช๎จํายที่
เกิดขึ้น
การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทางเจ๎าหน๎าที่
หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวก
ในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัว หน๎าทัว ร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัว ร์
ทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

คําตั๋วเครื่องบินชั้นนักทํองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์
อยูํตํอจะต๎องไมํเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคําใช๎จํายที่ทางสายการบินกําหนด)
2.
คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง 20 กก.
3.
คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ
4.
คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร๎อมคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง
5.
คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา
6.
คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
7.
คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ
8.
คํารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
9.
คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10.
คํ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ๎ ม ครองในระหวํ า งการเดิ น ทาง คุ๎ ม ครองในวงเงิ น ทํ า นละ 1,000,000 บาท คํ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*ลูกค๎าทํานใดสนใจ..ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได๎*
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
11
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิเชํนคําอาหาร,คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ (มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล๎า, เบียร์ ฯลฯ), คําโทรศัพท์
, คําซักรีด , คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํากําหนด,คํา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่ สูญหายในระหวํางการ
เดินทางเป็นต๎น
คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศพมําสําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติและผู๎ถือเอกสารตํางด๎าวต๎องยื่นวีซําเข๎า
ประเทศพมํามีคําธรรมเนียม 1,600 บาทตํอทําน และคําบริการยื่นวีซํา 500 บาทตํอทําน ใช๎ระยะเวลาในการยื่น
วีซํา 5-7 วันทําการ ยกเว๎น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไมํต๎องยื่นวีซํา
คําห๎องพักเดี่ยวตามอัตรา
คํานํากล๎องถํายรูป และกล๎องวีดีโอเข๎าวัด
คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง
คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล๎วแตํความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์)
คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***
หมายเหตุ : สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทางไป
ตํางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด๎วย
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่า
อากาศยานนานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น
วีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท**

ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.
3.
4.

5.
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การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวยให๎การ
พิจารณา ของสถานทูตงํายขึ้น
กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎งให๎ทาง
บริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพื่อวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลาในการพิจารณาวีซําที่คํอนข๎าง
นานและอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎
สําหรับผู๎เดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูํเทํานั้น
หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 6 เดือน
ผู๎เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา ให๎กับทาง
บริษัทด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวน
หน๎าหนังสือเดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า
ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ ใน
เลํม
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ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล๎วแตํ
สายการบินและชํวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิท ธิ์เรียกเก็บคําใช๎จําย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชํน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และ
อํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แจ๎งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกํอนการเดินทาง
คืนคําใช๎จํายทั้งหมด
แจ๎งยกเลิกภายใน 30-44 วันกํอนเดินทาง
เก็บคําใช๎จําย เต็มจํานัวนคําทัวร์
แจ๎งยกเลิกภายใน 16-29 วันกํอนเดินทาง
เก็บคําใช๎จําย เต็มจํานัวนคําทัวร์
แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทาง
ไมํครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริ ษัทและผู๎
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน
กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.
2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) ,ห๎องคูํ
(Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน แตํอาจจะได๎เป็น 1 เตียงใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัตและไมํ
มีอํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น)
โปรดสํงเอกสารกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 10 วันทําการ
-หนังสือเดินทาง (Passport)
-ต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
-หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 4 หน๎า
-รูปถําย
-รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช๎รูปสีพื้นหลังขาวเทํานั้น ถํายไว๎ไมํเกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช๎
ไมํได๎)และกรุณาเขียนเบอร์ติดตํอ-อาชีพไว๎ด๎านหลังรูป
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-ใบตรวจคนเข๎าเมืองขาออกจากประเทศไทย
-พาสสปอร์ตตํางชาติที่เดินทางเข๎าประเทศไทยจะต๎องมีใบตรวจคนเข๎าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให๎แนบ
มาในเลํมพาสปอร์ตด๎วย
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําและซอง(ปก)ไมํต๎องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล๎วเกิดการสูญหายทาง
บริษัทจะไมํรับผิดชอบในทุกกรณี **

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
หมายเหตุ :
1.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู๎รํวมคณะไมํถึง 10 ทําน
2.
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคําน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหํงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกํอนวันเดินทาง
3.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎าอันเนื่องจากสาเหตุตํางๆ
4.
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน, การประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การ
กํอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูํนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5.
บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของทําน, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทํองเที่ยวเอง
6.
เมื่อทํานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคําทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล๎ว ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับเงื่อนไข
ข๎อตกลงตํางๆ ทั้งหมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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