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พม่า 9 วัด สาเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | พระงาทัตจี | พระโกทัตจี
เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) | พระเจตุนพญาจี | เจดียช์ เวดากอง
เจดียเ์ อ็งต่อหยา | เจดียไ์ จ๊กะส่าน | วัดแม๊ะละมุ l ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

รหัสทัวร์ : THG1-DD-MM-1FEB-27JUN20
อิม่ อร่อยกับหลากหลายเมนูบุฟเฟต์ Hot Pot
อิม่ อร่อยกับสลัดกุ้งมังกร+เป็ ดปั กกิง่
เริ่มต้นเพียง
เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.

5,999.-

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุง้ (สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอน
ตาหวาน)-พระงาทัตจี-พระโกทัตจี-เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)- พระเจตุนพญาจี-เจดียช์ เวดากอง
. เจดียเ์ อ็งต่อหยา-เจดียไ์ จ๊กะส่าน-วัดแม๊ะละมุ-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-ย่างกุง้ (สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอน
เมือง)-(DD4239 : 21.00- 22.55)

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)- พระงาทัตจี-พระโกทัตจี-เจดียโ์ บตะทาวน์
(เทพทันใจ / เทพกระซิบ)- พระเจตุนพญาจี-เจดียช์ เวดากอง

04.00 น.

พร้อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มอี าหารบนเครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้า
กว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) (Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha) ซึ่งเป็ นพระนอนที่
มีความสวยงามที่สดุ และดวงตาสวยที่สดุ ของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็ นมิ่งมงคลสูงสุด
ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ
พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกันซึง่ แตกต่างกับศิลปะของไทย

06.30 น.
07.35 น.
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จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี(Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่
สูงเท่าตึก 5 ชัน้ เป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์ เครื่องทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครื่อง
ประกอบด้านหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลักทัง้ หมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบมาจากพระพุ ทธรู ปทรงเครื่องสมัยยะ
ตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านนมัสการ พระโกทัตจี (Koe Htat Kyee Buddh) พระพุทธรูปในอิรยิ าบถนั่งสมาธิท่ีใหญ่ท่ีสดุ ในย่างกุง้ สูงถึง
72 ฟุต ชนะ คาว่า “โก” ในภาษพม่า แปลว่าเก้า หมายถึงความเจริญก้าวหน้า วัดโกทัตจี มีทงั้ หมด 9 ชัน้ มุงด้วยหลังคา 9
ยอด ทัง้ สองข้างของทางเข้ามีรูปปั้ น กบยักษ์ และ งู ตามตานานกล่าวว่า “กบยักษ์กินงู” เชื่อกันว่าเป็ นสัญลักษณ์ “แห่งชัย
ชนะ” สถานที่แห่งนีจ้ งึ เป็ นที่นิยมในการขอพระเรื่องชัยชนะในด้านต่างๆให้กบั ตัวเอง
วิธีการขอพร ท่านสาราถขอพรได้1ข้อ อธิษฐานแล้วนับลูกประคา9รอบ

ท่านนมัสการ เจดียโ์ บตะทาวน์ (Botathaung Pagoda) ซึง่ โบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บ
ตะทาวน์นีแ้ ละทรงนาพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนาไปบรรจุท่ีเจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดีย ์
สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนีย้ งั มีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธรูปทองคา
ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธรูปปางมารวิชยั ที่มีลกั ษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวา่ เคยประดิษฐานอยูใ่ น
พระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้ เมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาใน
อินเดีย ทาให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นีถ้ กู จัดแสดง
ที่พิพิธภัณฑ์
วิกตอเรียและแอลเบิรต์ และด้านซ้ายมือจะเป็ นรูปปั้น นัตโบโบยี (Nut Bo Bo Gyi) หรือ เทพทันใจ ซึง่ ชาวพม่ารวมถึงชาว
ไทยนิยมไปกราบไหว้บชู า ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
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วิธีการสักการะเทพทันใจ นาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อ่ืนๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะชอบ
มาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนัน้ ก็ให้ท่านนาเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพร
แล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิว้ ชีข้ องเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว้

นาท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตานานเล่าว่า เป็ นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จน
สิน้ ชีวิตไปกลายเป็ นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั โดยท่านสามารถกระซิบที่ขา้ งหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และนานา้ นม
ไปจ่อไว้ท่ีปาก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
นาท่านเข้าสู่วัดเจตุน Kyay Thon Pagoda มัสการ พระเจตุนพญาจี พระพุททรูปสาริดที่เก่าแก่ของพม่าอารูปราวร้อยกว่า
ปี ซึง่ เป็ นพระพุทธรูปที่เก่าแก่คบู่ า้ นคูเ่ มืองของชาวเมียนมาร์อีกแห่งหนึ่ง
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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 นแผ่นปิ ด
องค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนีม้ ากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่ใน
ธนาคารชาติองั กฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุม้ ประตูส่ีดา้ น ยอดฉัตรองค์
พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้า
จานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทงั้ ผูค้ นชาวพม่า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ ีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่
ว่าจะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชัน้ ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์
พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชู า

วันเกิด
สัตว์สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุ ฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มงี า

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

เป็ นพระธาตุประจาคนเกิดปี มะเมีย (ม ้า) มีคาสวดบูชาดังนี้

ค่า

่ ัก
ทีพ

ศุกร์
หนูหางสั้น

เสาร์
พญานาค

ชมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนัง ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัส
สะติ ทุตยิ ัง โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยัง กัสสะปั ง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะ
ตุตถัง โคตะมะ อัฎฐะเกศะ ธาตุโย ฐัสสะติ ปั ญจะมัง อะริยะเมตตเตยโย อะนาคะโต อุตตะมัง ธาตุโย อะหัง
วันทามิทูระโตฯ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์ Hot Pot
**สาหรับช่วงเทศการสงกรานต์12-19เม.ย.63 ภัตตาคารปิ ดบริการทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**

โรงแรม Summit Parkview Hotel หรือ Wyne Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
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วันที่ 2

เจดียเ์ อ็งต่อหยา-เจดียไ์ จ๊กะส่าน-วัดแม๊ะละมุ-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกา
ลาดง)-กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-(DD4239 : 21.00-22.55)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านสักการะเจดียเ์ อ็งต่อหยา (Eain taw Yar pagoda) เจดียเ์ ก่าแก่อายูราว 170 ปี บริเวณรอบองค์เจดียม์ ีเหลาบรรดา
องค์เทพให้ทา่ นได้สกั าระขอพร ท่านสามารถขอพรได้รอบองค์เจดีย ์ และเจดียเ์ อ็งต่อหยาสามารถขอพรเรื่องที่ทาง ที่อยูอ่ าศัย
สาหรับผูม้ ีจิตศรัทธาสามารถขอกับองค์เจดียแ์ หงนีไ้ ด้ นับเป็ นเจดียท์ ่ีเก่าแก่และศักดิส์ ทิ ธิ์อีกแห่งของเมียนมาร์

นาท่านเข้าสู่ เจดียไ์ จ๊กะส่าน (Kyaikkasan Pagoda) เจดียเ์ ก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองย่างกุง้ เจดียอ์ งค์นีส้ ร้างมาแล้ว 2 พัน
กว่าปี โดยกษั ตริย ์ชาวอินเดีย ซึง้ เป็ นกษั ตริย ์ในยุคเดี ยวกับพระเจ้าอโศกมหาร ภายในองค์พระเจดย์บรรจุพระเกศาของ
พระพุทธเจ้าและพระธาตุสว่ นอื่นๆ 32 องค์ ตามตานาน ในสมัยที่เมืองย่างกุง้ ได้กลายเป็ นเมืองร้าง มียกั ษ์สองพี่นอ้ ง ชื่อ “นอ
งดอ องค์พ่ี และ “นยีดอ”องค์นอ้ ง ทาหน้าที่คมุ้ คลองรักษาองค์พระเกศาธาตุและพระธาตุท่ีบรรจุไว้ ณ เจดียไ์ จ๊กะส่านแห่งนีไ้ ว้
จนถึงปั จจุบนั และเจดียไ์ จ๊กะส่านแห่งนีย้ งั มี องค์เทพทันใจไจ๊กะสาสนที่สามารถขอพรท่านได้ เทพทั นใจที่น่ีลกั ษณะใบหน้าที่
ยิม้ แย้ม ดูใจดี จึงเป็ นอีก1สถานที่ ที่ผมู้ ีจิตรศรัทธาชาวเมียร์มาร์นิยมมาขอพรมากอีกแห่งหนึ่ง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ ดปั กกิง่ +สลัดกุ้งมังกร)
**สาหรับช่วงเทศการสงกรานต์12-19เม.ย.63 ภัตตาคารปิ ดบริการทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม**
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จากนัน้ นาท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต (Bogyoke Aung San Market) ซึ่งสร้างเมื่อครัง้ พม่ายังคงเป็ น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึ กพืน้ เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก
พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปั กพืน้ เมือง เครื่องเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิ ดทุกวันจันทร์และ
วั น หยุ ด สงกรานต์) **ส าหรับ ช่ ว งเทศการสงกรานต์ต ลาดปิ ด บริก ารทางบริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ เ ปลี่ ย นแปลงตามความ
เหมาะสม**

จากนัน้ นาท่านเข้าชม วัดแม๊ะละมุ (Mae lamu Pagoda) “แม๊ะละมุ” เป็ นพระนามของพระมารดาของพระเจ้าโอคาลาปะ
(Okkalapa) กษัตริยผ์ สู้ ร้างพระมหาเจดียช์ เวดากอง ภายในบริเวณวัดแม๊ะละมุแห่งนีม้ ีพระพุทธรูปหลากหลายปางมีอายู
หลายสิบปี ให้ทา่ นได้บชู าสักการะ และมีการจาลองพุทธประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านสามารถร่วมบุญ
ถวายแผ่นกระเบือ้ งได้ท่ีวดั แห่งนี ้ ตามความเชื่อ การร่วมบุญถวายกระเบื่อง ผลบุญกุศลจะช่วยเสริมดวงตาแหน่งหน้าที่การ
งานและการสร้างหลักปั กฐาน

21.00 น.
22.55 น.

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มอี าหารบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ : พม่า 9 วัด สาเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ

วันที่ 01-02 ก.พ.63
วันที่ 05-06 ก.พ.63
วันที่ 13-14 ก.พ.63
วันที่ 19-20 ก.พ.63
วันที่ 20-21 ก.พ.63
วันที่ 22-23 ก.พ.63
วันที่ 26-27 ก.พ.63
วันที่ 05-06 มี.ค.63
วันที่ 07-08 มี.ค.63
วันที่ 11-12 มี.ค.63
วันที่ 14-15 มี.ค.63
วันที่ 19-20 มี.ค.63
วันที่ 21-22 มี.ค.63

6,999
6,555
6,555
5,999
5,999
6,999
5,999
5,999
6,999
6,555
6,999
6,555
6,999

6,999
6,555
6,555
5,999
5,999
6,999
5,999
5,999
6,999
6,555
6,999
6,555
6,999

6,999
6,555
6,555
5,999
5,999
6,999
5,999
5,999
6,999
6,555
6,999
6,555
6,999

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

วันที่ 25-26 มี.ค.63

6,555

6,555

6,555

1,500

วันที่ 04-05 เม.ย.63
วันที่ 05-06 เม.ย.63
วันที่ 11-12 เม.ย.63
วันที่ 12-13 เม.ย.63
วันที่ 25-26 เม.ย.63
วันที่ 01-02 พ.ค.63
วันที่ 02-03 พ.ค.63
วันที่ 03-04 พ.ค.63
วันที่ 05-06 พ.ค.63
วันที่ 09-10 พ.ค.63
วันที่ 16-17 พ.ค.63
วันที่ 23-24 พ.ค.63
วันที่ 06-07 มิ.ย.63
วันที่ 13-14 มิ.ย.63

8,555
8,555
8,555
8,555
6,999
7,999
7,999
7,555
6,999
7,555
6,999
6,999
6,999
6,999

8,555
8,555
8,555
8,555
6,999
7,999
7,999
7,555
6,999
7,555
6,999
6,999
6,999
6,999

8,555
8,555
8,555
8,555
6,999
7,999
7,999
7,555
6,999
7,555
6,999
6,999
6,999
6,999

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

กาหนดการเดินทาง
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วันที่ 20-21 มิ.ย.63
6,999
6,999
6,999
1,500
วันที่ 27-28 มิ.ย.63
6,999
6,999
6,999
1,500
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.

6.

ชาระเงินเต็มจานวนต่าทัวร์ โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแล
คณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ นักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยูต่ อ่ จะต้องไม่เกินจานวนวันจานวนคนและมีคา่ ใช้จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด)
ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง 20 กก.
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่ารถขึน้ พระธาตุอินทร์แขวน
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
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10.

ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ คุ้ม ครองในระหว่ า งการเดิ น ทาง คุ้ม ครองในวงเงิ น ท่ า นละ 1,000,000 บาท ค่ า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*ลูกค้าท่านใดสนใจ..ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได้*
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.

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

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร,ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ (มินิบาร์, นา้ ดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า
โทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด
,ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายใน
ระหว่างการเดินทางเป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผูถ้ ือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้า
ประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการ
ยื่นวีซา่ 5-7 วันทาการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ตอ้ งยื่นวีซา่
ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
ค่านากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์)
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิน่ และทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ทงั้ นีข้ นึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
หมายเหตุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทาง
ไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**ขณะนีร้ ัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถอื หนังสือเดินทางธรรมดา
ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติและจะมีสทิ ธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14
วัน ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลีย่ นแปลงจะต้องกลับมายืน่
วีซ่าเข้าออกปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท**
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ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้
ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่
ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศกึ ษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6
เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า
ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ
ในเล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท
แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีรา่ งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย
และอานาจในการให้ท่ีน่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจานัวนค่าทัวร์
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจานัวนค่าทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่
ครบตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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่ กั
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน
และบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและ
ไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่าง
กัน

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทไี่ ม่ได้รับการยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทาการ
-หนังสือเดินทาง (Passport)
-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน้อย 4 หน้า
-รูปถ่าย
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้ จานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพืน้ หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติก๊ เกอร์ใช้
ไม่ได้)และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ดา้ นหลังรูป
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
-พาสสปอร์ตต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้
แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย
**ในกรณีท่ีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้ งแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหาย
ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบในทุกกรณี **

เอกสารยืน่ วีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม่ เติม
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผรู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ฯ
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5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทงั้ หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิ ต้ องแจ้ ง ล่ ว งหน้ า ทั้ ง นี้ขึ้น อยู่ กั บสภาวะอากาศ
การเมือง สายการบิน และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

