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รหัสทัวร์ : THB11-DD-MM-9OCT-18DEC18
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
วันแรก

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ - เจดียไ์ จ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดียเ์ ยเลพญา-เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจ
เทพกระซิบ- เจดียส์ เุ ล – พระมหาเจดียช์ เวดกอง -ย่างกุง้
 (-/กลางวัน/เย็น)

04.30 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชัน้ 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6
Nok Air (DD) โดยมีเจ้าหน้าทีอ
่ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน DD 4230
สายการบินนกแอร์มีบริการล็อกที่นงั ่ และ Nok Premium Seat บริการสาหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ตอ้ งการนัง่ แถวหน้า
และนัง่ ติดกันหรือเลือกที่นงั ่ ได้ เนื่ องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Randomไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่
อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
* ต้องการล็อคที่นงั ่ แถวหน้า Nok Premium Seat
แถวที่ 30-35 และ 44-45 ค่าบริการล็อกที่นงั ่ ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ท่าน ไปกลับ 700 บาท/ท่าน
** กรุณาแจ้งพนักงานขายทุกครัง้ ก่อนทาการจองค่ะ**
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิน่ ที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่ง
ในอดีตเป็ นเมืองหลวงทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดของเมืองมอญโบราณทีย่ ง่ิ ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.
นาท่านแวะสักการะ ๑.เจดียไ์ จ๊เข้า (Kyaik Khauk Pagoda) ซึง่ เป็ นเจดียท์ เ่ี ก่าแก่อกี
แห่งหนึ่งของพม่าถือเป็ นเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองสิเรียม
พิเศษสุด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า ซึ่งเป็ นหัวหน้าของเทพทันใจในย่างกุง้ ที่ไหนที่สร้าง
เทพทันใจต้องมาบรวงสรางขออนุ ญาตที่น้ ี ก่อน ที่สาคัญ ใครอยากได้งานใหญ่เงินใหญ่
คนพม่าจะมาขอที่น้ ี ทัง้ เรื่องงาน เงินและความสาเร็จ ถ้าจะนับแล้วองค์น้ ี เป็ นเทพทันใจ
ที่ใหญ่ท่สี ุดในย่างกุง้
เดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Thanlyin)ซึง่ อยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ45 กิโลเมตรเมือ่ เดิน
ทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึง่ เมืองนี้เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกส
ในสมัยโบราณ ตัง้ แต่ในสมัย นายพลฟิ ลปิ เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมือ่ ปี พ.ศ.
2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยาท่านจะเห็นเศษซากกาแพงสไตล์ลูซติ า
เนียนบาโรก ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นา้ ย่างกุง้ ทีเ่ ชื่อมต่อกับแม่นา้ อิระวดี นาท่านนัง่ เรือแจว ชม
๒.พระเจดียเ์ ยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda) พระปางมารวิชยั อันงดงามบน
เกาะกลางนา้ อายุนบั พันปี เป็ นที่สกั การะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่ว่านา้ จะขึ้ นสักเท่าไหร่ก็ไม่มวี นั นา้ ท่วมได้ ที่บริเวณท่าเทียบเรือ
บนเกาะ นาท่านไหว้สกั การะเพือ่ ขอพร พระจกบาตร หรือพระอุปคุป ที่เป็ นที่นับถือของชาวพม่า สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลา
ดุกตัว ขนาดใหญ่นับร้อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนื อผิวน้ า
นาท่านเดินทางกลับย่างกุง้
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ๓.เจดียโ์ บตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพือ่ บรรจุพระบรมธาตุทพ่ี ระสงฆ์อนิ เดีย 8 รูป ได้นา
มาเมือ่ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ถกู ระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จงึ พบ
โกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทองเงินสาริด 700

06.30 น.
หมายเหตุ

07.15 น.

จากนัน้

จากนั้น

เที่ยง
บ่าย
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จากนัน้

เย็น

องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายใน
เจดียท์ ป่ี ระดับด้วยกระเบื้องสีสนั งดงาม และมีมมุ สาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย ์
จากนัน้ นาท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สทิ ธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย
วิธีการสักการะรู ปปัน้ เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ ให้เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อน่ื ๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้น ก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า
บาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนาให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย) แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยีสกั 2 ใบ
ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ี ท่านก็
จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้จากนั้นนาท่านข้ามฝัง่ ไปอีกฟากหนึ่ งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า
“อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าวว่านางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล
ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมือ่ สิ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัต ซึง่ ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบ
ต้องไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน ชาวพม่านิ ยมขอพรจากเทพองค์น้ ี กันมากเช่นกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชา
ด้วยน้ านม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
นาท่านเข้าชม ๔.เจดียส์ ุเล (Sule Pagoda) ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองย่างกุง้ เป็ น
เจดียท์ รงแปดเหลีย่ ม สีเหลืองทองอร่าม ภายในองค์เจดียบ์ รรจุเส้นพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ ณ เจดียแ์ ห่งนี้ ยังมีเทพทันใจ องค์ท่โี ตที่สุด ที่
ชาวพม่านับถือมากที่สุด และเชื่อกันว่า ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานให้
อย่างรวดเร็ว
นาท่านชมและนมัสการ ๕.พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagod) พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ่ใี หญ่
ที่สุดในพม่า สถานที่แห่งนี้ มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไป
ไหว้ เพือ่ ขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิรมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดีย ์
ยังมีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน
จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดียน์ ้ ีได้รบั การบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่น
ทองคาทัง้ หมดนา้ หนักยีส่ บิ สามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อน
ทัง้ สามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จานวน
มาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความ
งามของวิหารสีท่ ศิ ซึง่ ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ น
ชัน้ ๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมหิ ลังความเป็ นมา
ทัง้ สิ้นชมระฆังใบใหญ่ทอ่ี งั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่นา้ ย่ างกุง้ เสียก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ก็ไม่ข้นึ ภายหลัง
ชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้นึ มาแขวนไว้ท่เี ดิมได้ จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีซ่งึ ชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สทิ ธิ์
ให้ตีระฆัง 3 ครัง้ แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั ่ ต้องการจากนัน้ ให้ท่านชมแสงของอัญมณีท่ปี ระดับบนยอดฉัตรโดย
จุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป นาท่านร่วมบูชาแม่ยกั ษ์ท่เี ชื่อกันว่าการบูชาท่านจะช่วยในการตัด
กรรมหรือศัตรู หรือ พระพยุงโชคชะตา อยู่ในช่องแคบเข้าได้ทลี ะคน และพระสุรยิ นั จันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจ
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วันเกิด
สัตว์สญั ลักษณ์

อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สิงห์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา หนู หางยาว หนู หางสัน้
พญานาค
คาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุตยิ งั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ท่แี ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
19.00 น.
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ อร่อยเต็มอิ่มกับชาชูชิ สุก้ หี ม้อไฟและซูชิ ข้าวปัน้ สารพัดหน้าในเครือโออิชิ
**นาท่านเข้าสูท่ ่พี กั โรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่าระด ับ 4 ดาว

วันที่สอง

เช้า
จากนัน้

จากนัน้

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

ย่างกุง้ – เจดียก์ าบาเอ ทาพิธคี รอบเศียร – เจดียไ์ จ้กะส่าน – เจดียเ์ อ่งต่อหย่า – เจดียเ์ มียตซอนิ นเนื อง – ตลาดสก็อต
 (เช้า/กลางวัน/ - )
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ๖.เจดียก์ าบาเอ (World Peace Pagoda) สร้างครัง้ เมื่อปี พ.ศ. 24932495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า เพือ่ ใช้เป็ นสถานที่ชาระพระไตรปิ ฎกครัง้
ที่ 6 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2497 - พ.ศ. 2499 และเพื่อให้บงั เกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุด
ใช้เป็ นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผ่านมา ที่สาคัญ
เป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมทัง้ พระธาตุของ พระสารีบุตรและพระโมคลา
นะ โดยนาพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย จากนัน้ นาคณะร่วมทาพิธีอนั ศักดิ์สทิ ธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้า ด้วยพระบรม
สารีรกิ ธาตุ เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล ซึง่ มีความเชื่อว่า “หากท่านใดได้ทาพิธมี งคลบูชารับ
พระธาตุ ท่านนัน้ จะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนัน้ ยังมี
พระมหามุนีจาลอง (สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ 1 ใน 5 ของพม่าองค์จริงอยู่ท่มี ณ
ั ฑะเลย์)
** หมายเหตุ การทาพิธีครอบเศียร คณะจานวน 20 ท่านขึ้นไปถึงจะทาพิธีได้ **
เดินทางสู่ ๗.เจดียไ์ จ๊กะส่าน (kyaikkasan pagoda) ตัง้ อยู่เมืองย่างกุง้ สร้างขึ้นเมือ่
พุทธศักราช 218 โดยกษัตริย ์ ตีร่ตี ามาดอก้า แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา
16 เส้นและพระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์ เป็ นชื่อภาษามอญว่า “ไจ๊ อะแส่น” ไจ๊ แปลว่า
พระธาตุ อะแส่น แปลว่า พระอรหันต์ แปลรวม “พระธาตุสร้างในการนาของพระ
อรหันต์” ส่วนเส้นเกศาธาตุและพระธาตุ ทีเ่ หลือ เลยแบ่ง ไปสร้าง พระธาตุอกี 10
สถานที.่ ประจุบนั พม่าเลยมาเรียกออกเสียงสาเนียงพม่าว่า “ไจ๊กะสาน” จากชื่อมอญ
“ไจ๊อะแส่น” พระธาตุอายุตงั้ แต่สร้างมาถึงประจุบนั มี สองฟันกว่าปี แล้ว ตอน ย่างกุง้
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จากนัน้

เที่ยง
บ่าย

จากนัน้

21.00 น.
22.45 น.

กลายเป็ นเมืองร้าง ไม่มใี ครอยู่ ยักษ์สองพีน่ อ้ ง ชื่อ “นองดอ องค์พ่ี และ “นยีดอ”
องค์นอ้ ง รับหน้าที่ เฝ้ าเกศาธาตุและพระธาตุ ทีบ่ รรจุในพระธาตุไว้. เผือ่ ไม่ให้มกี ารขโมยแล้วเอาไปที่
อื่น แล้วจะมีเจ้าที่ ทีเ่ ฝ้ าดูแลสถานทีไ่ ว้ เพือ่ ไม่ให้มกี ารโกง ตามประวัตแิ ล้ว คนพม่า เลยมีความเชื่อ
ว่า ถ้ามีคดีต่างๆ ที่ตอ้ งประสพ ส่วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊กะส่าน เพือ่ ความยุตธิ รรมและชนะคดี
แล้ว กับยักษ์สองพีน่ อ้ งให้มาดูแล และอย่าให้สง่ิ ไม่ดีต่างๆ เข้ามาขวางในการยุตธิ รรมของคดี.ชาว
พม่านิ ยมมาไหว้ สักการะขอพรในเรื่องคดีความต่างๆ
นาท่านไปยัง ๘.เจดียเ์ อ่งต่อหย่า (Eain taw Yar pagoda) สร้างโดยกษัตริย ์ กงบาว ผูม้ ีช่ือเสียงและ
อานาจในยุคกงบาว ท่านมีความศรัทธามาก โดยสร้างมากว่า 170 ปี Eain Taw
แปลว่า บ้าน ที่พกั Yar แปลว่า ร่องรอย แปลรวมกัน (ร่องรอยของบ้านที่พกั )ตาม
ประวัติแล้ว คนพม่ามีความเชื่อว่า สถานที่ พื้นที่ ถ้าคู่ควรกับคนไหน คนนั้นซึ้งจะได้
เป็ นเจ้าของ เลยมาขอเรื่องบ้าน ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ
จะมีเทพ ที่ดูแลปกป้ องรักษาสถานที่ดว้ ย สามารถไปกลับท่าน ให้ท่านประทานที่อยู่
อาศัยที่คู่ควรกับตน ขอในเรื่องที่อยู่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไปยัง ๙.เจดียเ์ มียตซอนิ นเนื อง ( Myat Saw Nyi Naung ) ตามประวัตเิ ล่า
ว่าพ่อค้า ตุมะนะ สองพีน่ อ้ ง มาทาการค้าขายที่ ท่าเรือ จี้หมิน่ ด่าย แล้วศรัทธาทีจ่ ะสร้าง
วัดให้แก่พระสงฆ์ในสมัยยุคอังกฤษครองพม่า สองพีน่ อ้ งเอาเงินกาไล มาสร้างวัด สร้าง
เจดียส์ ององค์ สร้างศาลาให้พระพุทธรูปมานอ่องหมื่นสะจ่าชิ่น ซึง่ มีการกราบไหว้มา
ตัง้ แต่กษัตริยพ์ ม่า พระพุทธรูปดังกล่าว มีความเชื่อว่า พ่อค้าที่มาจากหลากหลาย
สถานที่จะมากราบไหว้ เพือ่ ที่จะชนะทุกๆอย่างในการดาเนิ นธุรกิจ. ปัจจุบนั พ่อค้า
และ คนพม่า รวมทัง้ ผูม้ ีอานาจในพม่า จะมาทาบุญ ขอพรจาก พระพุทธรูป และ ขอพรเทพ ที่เฝ้ าดูแล ย่านธุรกิจ ท่าเรือ
ใกล้กบั บริเวณ พระเจดียแ์ ม็ดซอนยีหน่ อง. วัดแห่งนี้ อายุ ประมาณ 160 ปี แล้ว แต่กย็ งั มีการทาบุญ สร้างวัดเพิ่ม ดูแลไว้ถงึ
ปัจจุบนั กันจาก การบริจาค ของประชาชนคนพม่า. ขอพรในเรื่องชนะในเรื่องภยันตรายต่างๆ
นาท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของ
ชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยทีย่ งั เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาหน่าย
ในตลาดแห่งนี้มหี ลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ทีม่ ศี ิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก
ผ้าทอ เสื้อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทานาคา (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณี ท่มี ีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครัง้ เนื่ องจากจะต้อง
แสดงให้ศลุ กากรตรวจ) สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติ มิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรูล้ มื
........................................................................................
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางเดินทาง ราคา มหัศจรรย์เมียนมาร์ สักการะ 9 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ บิน DD พัก 4 ดาว
เริม่ เดินทาง

กลับจากเดินทาง

จานวน

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

09 ต.ค.61
24 ต.ค.61
30 ต.ค.61
06 พ.ย.61
13 พ.ย.61
20 พ.ย.61
27 พ.ย.61
11 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61

10 ต.ค.61
25 ต.ค.61
31 ต.ค.61
07 พ.ย.61
14 พ.ย.61
21 พ.ย.61
28 พ.ย.61
12 ธ.ค.61
19 ธ.ค.61

30
30
30
30
30
30
30
30
30

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

7,900

7,900

6,900

2,000

อัตราค่าบริการรวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 1 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 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
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** 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 ยที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ 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 (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ 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)

รหัสทัวร์ : THB11-DD-MM-9OCT-18DEC18
 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

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงือ่ นไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจาเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

