#14136 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 3 วัน 2 คืน พระมหาเจ
ดียชเวดากอง เจดียเยเลพญา ขึ้นพระธาตุอินทรแขวน บิน FD

ทัวรพมา ยางกุง หงสา วัดไจคะวาย เจดียชเวมอดอร พระราชวังบุเรงนอง คิม
ปูนแคมป พระธาตุอินทร แขวน เจดียไจปุน พระนอนชเวตาเลียว พระนอน
ตาหวาน พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียเยเลพญา เจดียโบตะทาวน เทพทันใจ เทพ
กระซิบ ตลาดสกอต

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - วัดไจคะวาย ตักบาตรพระสงฆ - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - ไจโท แมนํ้า สะโตง - คิมปูนแคมป - พระธาตุอินทรแขวน





โรงแรม



Kyaikhto,
Mountain Top ,
Yoyolae ,
Golden Rock
Hotel หรือเทียบ
เทา

2

ตักบาตรพระสงฆ - หงสาวดี - เจดียไจปุน - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - พระพุทธ
ไสยาสนเจาทัตยี - เจดียชเวดากอง







Park
Royalyangon
Hotel หรือเทียบ
เทา

3

สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ ะ) ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - ทา อากาศยาน
ดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

8 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

15 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

22 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

31 พ.ค. 65 - 2 มิ.ย. 65

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿3,000

7 มิ.ย. 65 - 9 มิ.ย. 65

฿10,900

฿10,500

฿9,900

฿3,000

14 มิ.ย. 65 - 16 มิ.ย. 65

฿10,900

฿10,500

฿9,900

฿3,000

21 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

28 มิ.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

5 ก.ค. 65 - 7 ก.ค. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

12 ก.ค. 65 - 14 ก.ค. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

19 ก.ค. 65 - 21 ก.ค. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

26 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿3,000

2 ส.ค. 65 - 4 ส.ค. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

9 ส.ค. 65 - 11 ส.ค. 65

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿3,000

17 ส.ค. 65 - 19 ส.ค. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

21 ส.ค. 65 - 23 ส.ค. 65

฿12,900

฿12,500

฿11,900

฿3,000

24 ส.ค. 65 - 26 ส.ค. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

31 ส.ค. 65 - 2 ก.ย. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

7 ก.ย. 65 - 9 ก.ย. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

11 ก.ย. 65 - 13 ก.ย. 65

฿10,900

฿10,500

฿9,900

฿3,000

14 ก.ย. 65 - 16 ก.ย. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

18 ก.ย. 65 - 20 ก.ย. 65

฿10,900

฿10,500

฿9,900

฿3,000

21 ก.ย. 65 - 23 ก.ย. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

25 ก.ย. 65 - 27 ก.ย. 65

฿10,900

฿10,500

฿9,900

฿3,000

28 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65

฿11,900

฿11,500

฿10,900

฿3,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี
- วัดไจคะวาย - ตักบาตรพระสงฆ - เจดียชเวมอดอร หรือพระ
ธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - ไจโท - แมนํ้าสะโตง - คิมปูน
แคมป - พระธาตุอินทรแขวน
เชา
04.30น. พรอมกันทีส
่ นามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 ประตู 1 เคาทเตอรสายการบินไทยแอรเอเชียThai Air
Asia (FD) โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
07.15 น. ออกเดินทางสก
ู รุงยางกุงโดยเที่ยวบิน FD 251
หมายเหตุ สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seatบริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคต องการนั่ งแถวหน า
และนั่ งติดกันหรือเลือกที่นั่งได เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะ
ไมไดนั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณีต องการล็อกที่นั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เที่ยว
* ตองการล็อคที่นั่งแถวหน า Hot Seat
แถวที่ 1 คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน
แถวที่ 2-5 คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน
แถวที่ 6-8 คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน
** กรุณาแจงพนั กงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ**
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเป็ นที่เรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นที่เมีย
นมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
จากนั ้น นํ าทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค(Bago) ซึ่งในอดีต เป็ นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณ
ที่ยิ่งใหญ และ อายุมากกวา 400ปี อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.
นํ าทานตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจํานวน
มาก
ทานสามารถนํ าสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงนี้ ได
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร**เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1ตัว **
หลังอาหารนํ าทานเขาชมพระธาตุที่ต ั้งอยูใจกลางเมืองหงสาวดี เป็ นเจดียเกาแกคูบานคูเมืองและเป็ น 1 ใน 5 มหา บูชาสถาน
สิ่งศักดิส
์ ิทธิข์ องพมา เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา นํ าทาน
นมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็ นจุดที่ศักดิส
์ ิทธิม
์ าก ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย
เคยมาสักการะ เจดียองคนี้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน
นํ าทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อปี
พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิ ษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง
ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเป็ น ผูชนะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ครั้งตองตกเป็ นเชลยศึก
นํ าทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญระหวางทางทานจะไดพบกับสะพานเหล็กที่ขาม
ผานชมแมนํ้าสะโตงสถานที่สําคัญทางประวัต ิศาสตร ซึ่งในอดีต ขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธ
ยา ไดถ ูกทหารพมาไลต ามซึ่งนํ าทัพโดยสุรกรรมาเป็ นกองหน าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมากองหน า
ของพมาตามมาทันที่ริมฝั่ งแมนํ้าสะโตง ในขณะ ที่ฝายไทยไดขามแมนํ้าไปแลวพระองคไดคอยป องกันมิใหขาศึกขามตามมาได
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู พระธาตุอินทรแขวนใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป ซึ่งเป็ นจุดสําหรับ
ทําการเปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกลอ(เป็ นรถประจําเสนทางชนิ ดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางจาก
คิมปูนแคมป ถ ึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง
่

้

พิเศษสุด นํ าทานนั่ งกระเชาไฟฟ า ขึ้นสูสถานี พระธาตุ ใชเวลาประมาณ 10 นาที ใหทานไดสัมผัสกับบรรยากาศอันสวยงาม
อีกแบบของการขึ้นชมพระธาตุอินแขวน
**หมายเหตุ ในกรณีกระเชาปิ ดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็ นขึ้นรถบรรทุก
แทนโดยสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินทุกกรณี**
นํ าทานชม เจดียไจทีโยหรือพระธาตุอินทรแขวนKyaikhtiyoPagoda (Golden Rock)แปลวา กอนหินทอง อยูสูงจาก
ระดับนํ้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็ นเจดียองคเล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอนหินกลมๆ ที่ต ั้งอยูบนยอดเขาอยาง
หมิ่นเหม แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนนี้
ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไปตามคติการบูชาพระธาตุประจําปี เกิดของชาวลานนา
ทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปิ ดทององคพระธาตุอินทรแขวน (เขาไปปิ ดทองไดเฉพาะสุภาพบุรุษ สวนสุภาพสตรี
สามรถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปิ ดแทนได
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ หองอาหารในโรงแรม
จากนั ้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่ งสมาธิที่พระเจดียไดต ลอดทั้งคืนแตประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึง
เวลา 21.00น. ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผาหมผาพันคอเบาะรองนั่ งเนื่ องจากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก
พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden
Rock Hotel จะขึ้นอินแขวนไดแคครั้งเดียวคะ
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนั กทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุ
อินแขวน โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็ น
หองพัดลม เนื่ องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย และไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ที่นี่
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ และเป็ นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

หงสาวดี
เป็ นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากที่
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุเตาขณะที่ยังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็ นศูนยกลางอํานาจของราชวงศต องอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

วัดไจคะวาย
วัดไจคะวาย อยูในเมืองหงสาวดี ที่นี่ไมใชวัดที่มีช่ อ
ื ในเรื่องของเจดียหรือพระพุทธรูปองคโต
สูงใหญ แตมีช่ อ
ื เสียงเพราะเป็ นโรงเรียนที่สอนพระพุทธศาสนาเปรียญธรรมชั้นตรี โท
และเอก อันโดงดังของพมา

ตักบาตรพระสงฆ
ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคที่วัดแหง
นี้ ไดหรือบริจาคปั จจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)
เป็ นเจดียที่มีความสําคัญยิ่งในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็ นจุดที่ศักดิส
์ ิทธิม
์ าก นั กทองเที่ยว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส
์ ิทธิ ์ และสามารถนํ าธูปไปคํ้ากับยอดของ
เจดียองคที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิต ใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น
ไป

พระราชวังบุเรงนอง
เป็ นพระราชวังที่ถ ือเป็ นสถานที่ทองเที่ยวหามพลาดหากไดมาเยือนหงสาวดี ซึ่งพระเจาบุ
เรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้นเพื่อเป็ นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่นี่ในระหวางที่พระองคทรงเป็ นองคประกัน พระเจาบุเรงนอง
จึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหยิ่งใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถ ึง 20 ประตู พื้นที่
ภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็ นสวนหนึ่ งในกําแพงเมือง
พระราชวังบุเรงนองแหงนี้

ไจโท
เป็ นเมืองเกาที่มีทัศนี ยภาพอันสวยงามสองขางทาง ที่เป็ นทั้งทุงนา ป าเขา ความเป็ น
ธรรมชาติที่มีอากาศดีต ลอดปี

แมนํ้าสะโตง
เป็ นแมนํ้าหนึ่ งที่มีช่ อ
ื เสียงในประเทศพมา มีความยาวทั้งหมด 420 กิโลเมตร เป็ นเสน
แบงเขตแดนระหวางเขตหงสาวดีกับรัฐมอญ แมนํ้าสะโตงเป็ นแมนํ้าสายใหญที่เมื่อถึงฤดู
นํ้ าหลาก ความกวางจากฝั่ งหนึ่ งไปยังอีกฝั่ งหนึ่ งอาจกวางไดถ ึง 3 กิโลเมตร มีความสําคัญ
ในประวัต ิศาสตรไทยเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จหลบหนี กองทัพพมาของ
พระมหาอุปราชมังสามเกียด พระองคไดหลบหนี ขามพนมาและไดแสดงวีรกรรมยิง
พระแสงปื นขามลํานํ้ าสะโตง คือ ยิงปื นคาบศิลาจากอีกฝั่ งของแมนํ้าถูกแมทัพพมา ชื่อ สุร
กรรมา เสียชีวิต คาคอชาง เมื่อปี พ.ศ. 2127 ซึ่งตอมาพระแสงปื นกระบอกนี้ ไดถ ูกขนา
มนามวา "พระแสงปื นตนขามแมนํ้าสะโตง

คิมปูนแคมป
เป็ นจุดพักรถที่เป็ นหมูบานเล็กๆ ตั้งอยูบริเวณเชิงเขา เมื่อมาถึงก็ต องเปลี่ยนถายจากรถ
บัสทองเที่ยวมาเป็ นรถ 6 ลอประจําทางที่วิ่งขึ้นเขา-ลงเขาโดยเฉพาะ ผูที่จะขึ้นไปนมัสการ
พระธาตุอินทรแขวนที่อยูบนยอดเขาสูง 1200 เมตรหรือ 3600 ฟุต ก็ต องมาขึ้นรถที่นี่
กันทุกคน

พระธาตุอินทรแขวน
มีลักษณะเป็ นกอนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยูบนหน าผาสูงชันอยางหมิ่นเหม เหมือนจะ
หลนและทาทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมต กลงมาอยางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทรแขวนนั บ
เป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิส
์ ิทธิท
์ ี่ชาวพมาตองไปสักการะ และตามความเชื่อลาน
นาเชื่อวาเป็ นพระธาตุประจําปี เกิดปี จอ (ปี หมา) ที่คนเกิดปี นี้ต องไปนมัสการสักครั้งหนึ่ ง
ในชีวิต



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนั กทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุอินแขวน
โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็ นหองพัดลม
เนื่ องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย และไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ
สายการบินแอรเอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seatบริการสําหรับลูกคาที่มีความประสงคต องการนั่ งแถวหน าและนั่ งติด
กันหรือเลือกที่นั่งได เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุประบบ Randomไมสามารถล็อกที่นั่งได ที่นั่งอาจจะไมไดนั่งติด
กันในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณีต องการล็อกที่นั่งไปกลับคาใชจายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทาน/เที่ยว
* ตองการล็อคที่นั่งแถวหน า Hot Seat
แถวที่ 1 คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 1,000 บาท/ทาน
แถวที่ 2-5 คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 800 บาท/ทาน
แถวที่ 6-8 คาบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทาน ไปกลับ 400 บาท/ทาน
** กรุณาแจงพนั กงานขายทุกครั้งกอนทําการจองคะ**
หมายเหตุ : โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน สรางเพื่อความสะดวกสบายเพื่อรองรับนั กทองเที่ยวที่ขึ้นไปกราบนมัสการพระธาตุ
อินแขวน โรงแรมไมไดหรูหราเหมือนเมืองยางกุงและมีโรงแรมจํากัด แตไดเรื่องความสะดวกจากการเดินทาง บางโรงแรมมีเป็ น
หองพัดลม เนื่ องจากบนเขามีอากาศเย็นสบาย และไมสามารถเลือกหรือรีเควสโรงแรมได
**ในกรณีกระเชาปิ ดหรือมีเหตุสุดวิสัยจากธรรมชาติที่ไมสามารถขึ้นได ทางบริษัทฯจะเปลี่ยนเป็ นขึ้นรถบรรทุกแทนโดย
สงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินทุกกรณี**

วันที่ 2



กิจกรรม

ตักบาตรพระสงฆ - หงสาวดี - เจดียไจปุน - พระพุทธไสยา
สนชเวตาเลียว - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - พระมหาเจดียชเว
ดากอง
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
05.00 น. อรุณสวัสดิย์ ามเชา อิสระตามอัธยาศัย สําหรับผูที่ต องการใสบาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ ไมไดบังคับนะคะ
สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหน ายราคาอาหารเริ่มตนชุดละ 3,000-10,000จาตดอกไมธูปเทียนเริ่ม
ตนชุดละ2,000จาต ทําบุญตามอัธยาศัย
นํ าทานอําลาที่พัก ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่ งรถถึงคิมปุนแคมป เปลี่ยนเป็ นรถโคชปรับอากาศ เดินทางสูกรุงหงสาวดี
่

้

นํ าชมเจดียไจปุน(Kyaik Pun Buddha) สรางในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ งโดยรอบทั้ง 4ทิศ สูง 30 เมตร
ประกอบดวย องคสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา (ผินพระพักตรไปทางทิศเหนื อ) กับพระพุทธเจาในอดีต สามพระองค
คือ พระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)เลากันวาสรางขึ้นโดยสตรีสี่พี่นองที่มีพุทธศรัทธาสูงสงและตางใหสัต ยสาบานวาจะ
รักษาพรหมจรรยไวชั่วชีวิต ตอมา 1 ใน 4 สาวหนี ไปแตงงาน รํ่าลือกันวาทําใหพระพุทธรูปองคนั้นเกิดรอยราวขึ้นทันที
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร **เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1ตัว **
นมัสการพระพุทธไสยาสน ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนั บถือของชาวพมาทั่วประเทศและเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา
องคพระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแมจะไมใหญเทาพระพุทธไสยาสน เจาทัต จีที่ยางกุง แตก็งามกวาโดยพระบาทจะวางเหลื่อม
พระบาท เป็ นลักษณะที่ไมเหมือนกับพระนอนของไทย
นํ าทานเดินทางเขาสูเมืองยางกุง
สักการะพระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (KyaukHtatgyi Buddha)หรือ พระนอนตาหวานนมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความ
ยาว 55ฟุต สูง 16ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
นํ าทานชมและนมัสการพระมหาเจดียชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวา
สองพันหารอยกวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา
คํ่า
บริการอาหารคํ่าณ หองอาหารโรงแรม เต็มอิ่มกับเมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ ต นานาชาติซีฟูดอาหารทะเลสดเติมไมอั้น เชิญทานอิ่ม
อรอยกับอาหารบุฟเฟ ต นานาชาติไมจํากัดเวลาและพักผอนตามอัธยาศัย
นํ าทานเขาสูที่พัก**โรงแรมหรูระดับ 5 ดาวริมทะเลสาบกันดอจี Park Royalyangon Hotel



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ตักบาตรพระสงฆ
ตักบาตรพระสงฆกวา 1,000 รูป ที่วัดไจคะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ทานสามารถนาสมุด ปากกาดินสอไปบริจาคที่วัดแหง
นี้ ไดหรือบริจาคปั จจัยใหกับทาน (ควรเตรียมแลกแบงคเล็กๆไวสําหรับทําบุญ

หงสาวดี
เป็ นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากที่
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุเตาขณะที่ยังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็ นศูนยกลางอํานาจของราชวงศต องอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เจดียไจปุน
เป็ นเจดียที่มีอายุราว 500 กวาปี มีลักษณะเป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ 4 องค
หันพระพักตรไปทุกทิศทาง เหตุผลที่ต องสรางหันไปทุกทิศนั ้นก็เพราะแทนความหมายถึง
พระพุทธเจาทั้งสี่พระองคในภัทรกัปนั่ นเอง



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาตัวใหญทานละ 1 ตัว

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว
เป็ นปูชนี ยสถานศักดิส
์ ิทธิอ์ ันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็ นพระพุทธไสยาสน ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสน ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็ น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
สักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มี
ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เจดียชเวดากอง
เจดียนี้ต ั้งอยูบริเวณเนิ นเขาเชียงกุต ระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็ นมหาเจดีย
ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนั งสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็ นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแกที่สุดในโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูสุดพิเศษ บุฟเฟ ต นานาชาติซีฟูด
 Park Royalyangon Hotel หรือเทียบเทา

วันที่ 3



กิจกรรม

สิเรียม - เจดียเยเลพญา - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ
(อะมาดอวเมี๊ยะ) - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ทา
อากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
นํ าทานเดินทางสู เมืองสิเรียม(Thanlyin) ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 45กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความ
สวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแตในสมัย นายพลฟิ ลิปเดอบริโต ยี นิ โคเต
จนมาสิ้นสุดเมื่อปี พ.ศ. 2156 รวมสมัยพระเจาทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ทานจะเห็นเศษซากกําแพงสไตล ลูซิต า เนี ยนบาโรกตั้ง
อยูริมฝั่ งแมนํ้ายางกุงที่เชื่อมตอกับแมนํ้าอิระวดี
ชม พระเจดียเยเลพญา (KyaikHwawWunPagoda) พระปางมารวิชัยอันงดงามบนเกาะกลางนํ้ าอายุนับพันปี เป็ นที่สักกา
ระของชาวสิเรียม เกาะนี้ ไมวานํ้ าจะขึ้นสักเทาไหรก็ไมมีวันนํ้ าทวมได ที่บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ
บาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุงมังกร**
นํ าทานขอพร นั ต โบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย
สักการะ เทพกระซิบซึ่งมีนามวา“อะมาดอวเมีย๊ ะ”ตามตํานานกลาววา นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อยางแรงกลารักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อสัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว
นํ าทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน(BogyokeAung San)หรือ ตลาดสกอต(Scot Market)เป็ นตลาดเกาแกของชาว
พมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหน ายใน
้

้

้

่

้

่

ตลาดแหงนี้ มีหลากหลายชนิ ด (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะตองแสดงให
ศุลกากรตรวจ)
คํ่า
สมควรเวลาเดินสู สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
19.25 น./21.40 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอรเอเชียเที่ยวบินที่ FD 258
สําหรับเดือน พ.ย.62 - มี.ค.63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาขากลับเป็ น ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมิงกา
ลาดงเวลา 21.40น. และจะถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 23.30 น.
21.15 น./23.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม
สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต ั้งแต 12-21 เมษายน 2563ภัต ตาคารชาบูชิ/เป็ ดปั กกิ่ง+กุงมังกร/
พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิ ดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิ ดใหบริการโดยทางผู
จัดทัวรจะเปลี่ยนเป็ นรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิ ดใหแทนคะ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สิเรียม
เป็ นเมืองเล็กๆ ที่ต ั้งอยูต รงจุดบรรจบของแมนํ้าหงสาและแมนํ้ายางกุง ซึ่งในอดีต เมืองนี้
เป็ นเมืองทาสําคัญในการเดินเรือของชาวโปรตุเกส ปั จจุบันเมืองสิเรียมเป็ นเมือง
อุต สาหกรรม ชาวเมืองสวนใหญทํางานในโรงกลั่นนํ้ ามันหรือไมก็เป็ นลูกจางในโรงเบียร
ประชากรสวนมากเป็ นชาวพมาเชื้อชายอินเดีย เพราะในสมัยที่พมาเป็ นเมืองขึ้นของ
อังกฤษ

เจดียเยเลพญา
เป็ นเจดียที่ต ั้งอยูกลางนํ้ าของแมนํ้าสายหนึ่ งที่แยกมาจากแมนํ้ายางกุง ที่นี่มีต ํานานเลาวา
เจดียแหงนี้ สรางในสมัยมอญเรืองอํานาจ เมื่อราวพันกวาปี กอน โดยพระสงฆรูปหนึ่ งฝั น
วาที่แหงนี้ มีเจดียสวยงาม แลวไดไปทูลกษัต ริยในสมัยนั ้นเพื่อขอใหสรางเจดียกลางนํ้ า
แหงนี้ และยังไดต ั้งจิต อธิษฐานวา ถาหากมีนํ้าทวมก็ขออยาใหทวมองคพระเจดีย เจดียแหง
นี้ สรางบนเกาะมีสภาพเป็ นเพียงเกาะเล็กๆกลางแมนํ้ากวางใหญ วากันวาหากมีงานพิธีจัด
ขึ้นที่นี่ สามารถจุคนไดถ ึง 2 หมื่นคน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุงมังกร

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
นั ต โบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็ นเทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปปั้ นเทพทันใจ (นั ต โบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั ้นก็ใหเอาเงินจะเป็ นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนั ต โบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั ้นก็เอาหน าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนั ต โบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่
ตั้งใจไว

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)
เป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อ
สัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อนั ้น เวลาที่จะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)
เป็ นตลาดใหญและน าเที่ยวที่สุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต ” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดนี้ ถ ือเป็ นแหลงรวบรวมสินคาจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของ
พมาซึ่งตลาดแหงนี้ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิต รไดนานาชนิ ด

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ที่นี่
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ และเป็ นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง



คํ่า

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

สําหรับเดือน พ.ย.62 - มี.ค.63 ทางสายการบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาขากลับเป็ น ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมิงกา
ลาดงเวลา 21.40น. และจะถึงสนามบินดอนเมือง เวลา 23.30 น.
สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต ั้งแต 12-21 เมษายน 2563ภัต ตาคารชาบูชิ/เป็ ดปั กกิ่ง+กุงมังกร/
พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิ ดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิ ดใหบริการโดยทางผู
จัดทัวรจะเปลี่ยนเป็ นรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิ ดใหแทนคะ
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
หมายเหตุ : ** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชน ของทานเอง**
1. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟลทบิ
นรวมถึงเวลาบิน , การประทวง,การนั ดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคน
เขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ การ
ปิ ดของสถานที่ทองเที่ยวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหน า ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกคาจะ
ตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
2.

อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัต ถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิ ยมของคนทองถิ่น ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวรเป็ นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบื้องตนเทานั ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแตโรงแรมที่เขาพักจะเป็ น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน
4.

ลูกคาจะตองปฎิบัต ิต ามกฎระเบียบขอบังคับของสถานที่ทองเที่ยวตางๆ เพื่อประโยชน ของทานเองและบุคคลอื่น

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนั กทองเที่ยวเอง หรือ ในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
6.

รูปภาพในโปรแกรมเป็ นรูปภาพเพื่อใชประกอบการโฆษณาเทานั ้น

- บริษัทฯมีสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประทวง,การนั ดหยุด
งาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมือง หรือ เจาหน าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัต ิทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัต ิเหตุใน
รายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัททัวร)
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็ นการ
ชําระเหมาขาด
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นั กทองเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
ได

- ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํ ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อ

- เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆที่ไดระบุไวขางตนนี้ แลวทั้งหมด
- กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพาสปอรต ไมต รงกับใบหน าปั จจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ต าม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรที่ทําใหใบหน าเปลี่ยนไป ดังนั ้น ทานตองทําพาสปอรต เลมใหมกอน
ทําการจองทัวร
- กรณีมี “คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
- กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภที่ชัดเจน สิ่งนี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

การชําระเงิน
• กรุณาจองทัวรลวงหน า กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 10,000 บาท สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา
30 วัน มิฉะนั ้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิ(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 30 วัน)
่

่

•

กรุณาชําระคาทัวรเต็มจํานวน ในกรณีที่คาทัวรมีราคา ตํ่ากวา 10,000 บาท

อัตรานี้รวม:
- ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพรอมกรุป อยูต อตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักหองละ 2-3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมต องการเพิ่มเงินพักหองเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)
- คาเขาชมสถานที่ต ามรายการระบุ
- คาระวางนํ้ าหนั กกระเป าไมเกิน 20 กก.ตอ 1 ใบ
- คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ
- คาไกดทองถิ่นและหัวหน าทัวรนําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบัต ิเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง คาประกันอุบัต ิเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่ไดรับอุบัต ิเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง
- ภาษีนํ้ามันและภาษีต ั๋วทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นกอนวันเดินทาง)
- ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม:
- คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
- คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ ต ,มินิบาร,ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ
- คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัต ิภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนั ดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม
ใหออกและเขาเมืองจากเจาหน าที่ต รวจคนเขาเมืองและเจาหน าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษัทฯ
- คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ,ผูชวยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (บังคับตามระเบียบธรรมเนี ยมของประเทศ)
- คาทิปหัวหน าทัวรต ามสินนํ้ าใจของทุกทาน (ไมรวมในทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถนะคะแตไมบังคับทิป)

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)
** ขณะนี้ รัฐบาลไทยและเมียนมารไดลงนามความตกลง ยกเวนการตรวจลงตราผูถ ือหนั งสือเดินทางธรรมดา ผานทาอากาศยาน
นานาชาติ และจะมีสิทธิพํานั กในดินแดนของอีกฝ ายหนึ่ ง เป็ นระยะเวลาไมเกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใชต ั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะตองกลับมายื่นวีซาปกติอีก ทางทัวรจะตองเรียกเก็บคาวีซาเพิ่มอีกทานละ 1,000 บาท **

หมายเหตุ
**ราคา INFANT (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 3,000 บาท อัต รานี้ รวมรายการทัวรและตั๋วเครื่องบิน
แลว**
**รายการขึ้นพระธาตุอินแขวนทางผูจัดขอสงวนสิทธิใ์ นการสลับวันขึ้นตามความเหมาะสมโดยไมแจงใหทานทราบลวงหน า
เนื่ องจากปั จจุบันมีนักทองเที่ยวเดินทางขึ้นเป็ นจํานวนมาก และดวยโรงแรมมีจํานวนจํากัด ทําใหหองพักไมเพียงพอตอการรองรับนั ก
ทองเที่ยว ในกรณีหองคืนแรกเต็ม ทางผูจัดจะสลับขึ้นเป็ นวันที่สองแทน **
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมด กรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯ กําหนดไว (15 ทานขึ้นไป) เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทฯ และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทตอง
นํ าไปชําระคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
- คณะผูเดินทางจํานวน 15 ทานขึ้นไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผูเดินทางไมถ ึง 15 ทาน ขอสงวนสิทธิเ์ ลื่อนวันเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจงใหทานทราบลวงหน า 10 วันกอนการเดินทาง
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- กรณีที่ทานตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน, ตั๋วรถทัวร, ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว
เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ใน
กรณี ถาทานออกตั๋วภายในโดยไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเงื่อนไขดังกลาว
- กรณีใชหนั งสือเดินทางราชการ (เลมนํ้ าเงิน) เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
สําหรับลูกคาที่จองทัวรพมาเดินทางชวงวันหยุดสงกรานตต ั้งแต 12-21 เมษายน 2563ภัต ตาคารชาบูชิ/เป็ ดปั กกิ่ง+กุงมังกร/พระ
ราชวังบุเรงนอง/ตลาดสกอตจะปิ ดใหบริการคะ พระราชวังมัณฑะเลย/พระราชวังไมสักชเวนานจอง จะปิ ดใหบริการโดยทางผูจัดทัวรจะ
เปลี่ยนเป็ นรานอาหารอื่นและสถานที่เที่ยวอื่นที่เปิ ดใหแทนคะ

การยกเลิก
กรณียกเลิก (จอยกรุป) :
• ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุด
นั กขัต ฤกษ ยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด
•

ยกเลิกน อยกวา 45 วัน กอนการเดินทาง หักคาทัวร 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจําทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

•

ยกเลิกน อยกวา 30 วัน กอนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณียกเลิก (ตัดกรุป) :
• ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนภายใน 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด
เทศกาล,วันหยุกนั กขัต ฤกษ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
•

ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิก
์ ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

•

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเ์ ก็บเงินคาทัวรทั้งหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

- กรณีเจ็บป วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทาง
ของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไดต ามความเป็ นจริง
- ในกรณีเจ็บป วยกะทันหันกอนลวงหน าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทุกกรณี
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

