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โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
วันแรก
08.30น.
10.30น.
11.15 น.
เที่ยง
จากนั้น

บ่ าย

กรุงเทพฯ-ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์ -คิมปูนแค้มป์ -พระธาตุอินทร์ แขวน(รวมรถขึน้ พระธาตุ)
กลางวัน/เย็น)

(-/

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์ เตอร์ สายการบินนกแอร์ ประตู 6 Nok Air
(DD)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน DD 4234
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค(Bago)ซึ่ งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญ
โบราณที่ยงิ่ ใหญ่ และ อายุมากกว่า 400ปี อยูห่ ่ างจากเมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิ โลเมตร) ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 1.45ชม.หลังอาหารนาท่านเข้าชมพระธาตุที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมื อ งหงสาวดี เป็ นเจดี ยเ์ ก่ าแก่
คู่บา้ นคู่เมื อ งและเป็ น 1 ใน 5 มหา บูชาสถานสิ่ งศักดิ์ สิ ทธิ์ ของพม่ า เจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อ พระธาตุมุเตา
(ShweMordore)ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นาท่านนมัสการ ยอดเจดี ยห์ ักซึ่ งชาวมอญและ
ชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศกั ดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดียน์ ้ ี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของไทย เคยมาสักการะ เจดีย ์
องค์น้ ีเป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ู ง377 ฟุต สู ง
กว่า พระเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิ ทธิ์อยูต่ รงบริ เวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473
ด้วยน้ าหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่ร่ า
ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่ งนี้ ยงั เป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ
(หู) ตามพระราชประเพณี โบราณเพือ่ ทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่ านจะได้ นมัสการ ณจุดอธิษ
ฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนาธูปไปคา้ กับยอดของเจดีย์องค์ ที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิ ริมงคลซึ่ งเปรี ยบเหมือน
ดั่งคา้ จุนชีวิตให้ เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึน้ ไป
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้ โท แห่งรัฐมอญระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ขา้ มผ่านชมแม่ น้าสะ
โตงสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่2 สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา
ได้ถูกทหารพม่าไล่ตามซึ่งนาทัพโดยสุรกรรมาเป็ นกองหน้าพระมหาอุปราชาเป็ นกองหลวง ยกติดตามกองทัพ
ไทยมากองหน้าของพม่าตามมาทันที่ริมฝั่งแม่น้ าสะโตง ในขณะ ที่ฝ่ายไทยได้ขา้ มแม่น้ าไปแล้วพระองค์ได้
คอยป้ องกันมิให้ขา้ ศึกข้ามตามมาได้ ได้มีการปะทะกันที่ริมฝั่ งแม่น้ าสะโตงสมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระ
แสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบยิงถูกสุรกรรมาแม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชีวิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึง
ถอยทัพกลับกรุ งหงสาวดี พระแสงปื นที่ใช้ยงิ สุ รกรรมาตายบนคอช้างนี้ ได้นามปรากฏต่อมาว่า“พระแสงปื น
ต้นข้ามแม่น้ าสะโตง"นับเป็ นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็ นเครื่ องราชูปโภคยังปรากฏอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ จากนั้นนา
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ท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์ แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ก็จะถึง คิม้ ปูนแค้ มป์ ซึ่ งเป็ นจุดสาหรับ
ทาการเปลี่ยนเป็ นรถบรรทุกหกล้ อ (เป็ นรถประจาเส้ นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์ แขวนได้ )
ใช้เวลาเดินทางจากคิมปูนแค้มป์ ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชัว่ โมง พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae ,
Golden Rock Hotel หมายเหตุ : ในกรณีพักโรงแรมGolden Rock Hotel จะขึน้ อินแขวนได้ แค่ครั้งเดียวค่ะ
เชิ ญ ทุ กท่ านพักผ่ อ นตามอัธยาศั ย น าท่านชม เจดีย์ไ จ้ ทีโยหรื อพระธาตุอิน ทร์ แขวนKyaikhtiyo Pagoda
(Golden Rock)แปลว่า ก้อนหินทอง อยูส่ ูงจากระดับน้ าทะเล 1,200เมตร ลักษณะเป็ นเจดียอ์ งค์เล็กๆ สู งเพียง
5.5 เมตรตั้งอยู่บนก้อ นหิ นกลมๆ ที่ต้ งั อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่ นเหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่ มีทางตก
เพราะพระเกศาธาตุศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ที่บรรจุอยู่ภายในพระเจดี ยอ์ งค์ย่อ มทาให้หินก้อนนี้ ทรงตัวอยู่ไ ด้อ ย่างสมดุ ล
เรื่ อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ให้ถือเป็ น พระธาตุปีเกิด
ของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสวรรค์โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ
3 ครั้งผูน้ ้ นั จะมีแต่ความสุขความเจริ ญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการท่ านสามารถเตรียม
แผ่ นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์ แขวน (เข้ าไปปิ ดทองได้ เฉพาะสุ ภาพบุรุษ ส่ วนสุ ภาพสตรี สาม
รถอธิฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้ าไปปิ ดแทนได้ )
**สาหรับจุดไหว้ พระธาตุด้านบนจะมีบริการแผ่ นทองคาเปลวราคาเริ่มต้ น 2,000จ๊ าต/ชุด**
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารในโรงแรมจากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรื อนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้
ตลอดทั้งคืนแต่ ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 21.00น. ควรเตรี ยมเสื้อกันหนาวหรื อกัน
ลมหรื อผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนัง่ เนื่องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมาก
วันที่สอง
พระธาตุอินทร์ แขวน-วัดไจ๊ คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่ างกุ้ง-เจดีย์โบตะ
ทาวน์
เทพทันใจ-เทพกระซิบ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
05.00 น.

06.30น.
07.30 น.

จากนั้น

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า อิสระตามอัธยาศัย สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใส่ บาตรพระธาตุอินแขวน กิจกรรมนี้ ไม่ได้บงั คับนะ
คะ สาหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้ อได้โดยจะมีร้านค้าจาหน่ ายราคาอาหารเริ่ มต้นชุดละ 3,000-10,000
จ๊าตดอกไม้ธูปเทียนเริ่ มต้นชุดละ2,000จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านอาลาที่พกั ออกเดินทางกลับ เปลี่ยนนั่งรถบรรทุก ถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับอากาศ พร้อม
นาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งหงสาวดี จากนั้นนาท่านตักบาตรพระสงฆ์ กว่ า 1,000 รู ป ที่วัดไจ้ คะวาย สถานที่ที่มี
พระภิกษุและสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมากท่ านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริ จาคที่
วัดแห่ งนี้ได้
น าท่ า นชม พระราชวั ง บุ เ รงนอง และ บั ล ลั ง ก์ ผึ้ ง (KanbawzaThardi Palace)ซึ่ งเพิ่ ง เริ่ ม ขุ ด ค้น และ
บูรณปฏิสงั ขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่ ง
นี้เป็ นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ท่านผูท้ ี่ได้รับคาสรรเสริ ญว่าเป็ น ผูช้ นะสิ บทิศ และเป็ นที่ประทับของ
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พระนางสุ พรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้อ งตกเป็ นเชลยศึก เมื่อ ต้อ งเสี ยกรุ งศรี อยุธยา
ให้แก่ พ ม่ า แต่ ปัจจุบนั พระราชวังแห่ งนี้ ได้เหลื อ เพียงแต่ร่อ งรอยทางประวัติ ศาสตร์ และถู กสร้างจาลอง
พระราชวังและตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งแม่ น้าเผาตัวใหญ่ ท่านละ 1ตัว**
บ่าย
นมัสการพระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่ที่มีพุทธ
ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศและเป็ น
พระนอนที่งดงามที่สุดของพม่าองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัต
จีที่ยา่ งกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่ อมพระบาท เป็ นลักษณะที่ไ ม่ เหมื อนกับพระนอนของไทย
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุง้
จากนั้น
นาท่านขอพร นัตโบโบยีหรือเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิ ทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทยวิธีการสั กการะรู ปปั้นเทพ
ทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่ งใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วย
หรื อ ผลไม้ อื่นๆมาสั กการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอาเงินจะเป็ นดอลล่ า บาทหรื อจ๊ าด ก็ได้ (แต่
แนะนาให้ เอาเงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบไหว้ ขอพรแล้ วดึก
กลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัต โบโบยีแค่ นี้ท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้นนาท่ านข้ ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่ งของถนน เพื่อ สักการะ เทพกระซิ บซึ่ งมี นามว่า“อะ
มาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล
ไม่ยอมกิ นเนื้ อสัตว์จนเมื่ อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนัตซึ่ งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่ งการขอพร
เทพกระซิบต้ องไปกระซิ บเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์ นี้กันมากเช่ นกันการบูชา
เทพกระซิบ บูชาด้ วยน้านม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
เย็น นาท่านชมและนมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุ
กว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดใน
พม่าสถานที่แห่ งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบท่ านสามารถนาดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้
เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้ างบารมีและสิ รมงคลนอกจากนี้รอบองค์ เจดีย์
ยังมีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงน้าพระประจาวันเกิด
ตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ ชีวิตพระเจดียน์ ้ ีได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่ อหุ ้มด้วย
แผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยีส่ ิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้น
และเครื่ องอัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี
ต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ นยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่ ง
ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้น
เป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดียล์ ว้ นมีตานานและภูมิหลังความเป็ นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะ
เอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุง้ เสียก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ข้ นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่
เดิ ม ได้จึง ถื อเป็ นสัญ ลักษณ์ แ ห่ ง ความสามัคคี ซ่ ึ งชาวพม่ าถื อ ว่า เป็ นระฆัง ศัก ดิ์ สิ ทธิ์ ให้ตี ระฆัง 3ครั้ง แล้ว
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อธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่ ต้องการชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็น
แสงสีต่างกันออกไปเช่นสีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดงเป็ นต้น
วันเกิด
สั ตว์ สัญลักษณ์

อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สิ งห์
ช้ างมีงา ช้ างไม่ มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้ น พญานาค
คาไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิอุตตมะชมพูวระฐาเนสิ งกุตตะเรมะโนลัมเมสั ตตังสะรัตนะ
ปฐมังกกุสันธังสุ วรรณะตันตังธาตุโยธัสสะติทุติยังโกนาคะมะนังธัมมะการะนังธาตุโย
ธัสสะติตติยังกัสสปังพุทธจีวะรังธาตุโยธัสสะติจตุกังโคตะมังอัตถะเกศาธาตุโยธัสสะติ
อหังวันทามิตุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพะทาอหังวันทามิสิระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ที่แปลว่ าชัยชนะและความสาเร็จ ***
19.00น.
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร**เมนูพิเศษ เป็ ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร**
**นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรมหรู หราระดับ 4 ดาวที่ SUMMIT PARKVIEW HOTEL 4 STAR หรือเทียบเท่ า
วันที่สาม
ย่ างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี-กรุงเทพฯ
 (เช้ า/-/-)
เช้ า
จากนั้น

12.00น.
13.45 น.

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสื อ

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านแวะสักการะพระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี (KyaukHtatgyi Buddha) หรื อ พระนอนตาหวานนมัสการ
พระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55ฟุต สู ง 16ฟุต ซึ่ งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม
พระบาทมี ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อ นกันซึ่ งแตกต่างกับศิล ปะของไทย สมควรเวลาเดินสู่
สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4235
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
........................................................................................

หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าที่จองทัวร์พม่าเดินทางช่วงวันหยุดสงกรานต์ตง้ั แต่ 12-21 เมษายน 2561

ภัตตาคารชาบูชิ/เป็ ดปักกิ่ง+กุง้ มังกร/พระราชวังบุเรงนอง/ตลาดสก๊อตจะปิ ดให้บริการค่ะ
โดยทางผูจ้ ดั ทัวร์จะเปลี่ยนเป็ นร้านอาหารอืน่ และสถานที่เที่ยวอืน่ ที่เปิ ดให้แทนค่ะ
อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขรายการท่องเที่ยว

วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุง้ หงสา สิเรียม อินแขวน บิน DD พักโรงแรม4 ดาว
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เริ่มเดินทาง

30 มี.ค.61
31 มี.ค.61
13 เม.ย.61
14 เม.ย.61
20 เม.ย.61
21 เม.ย.61
27 เม.ย.61
28 เม.ย.61
4 พ.ค.61
5 พ.ค.61
11 พ.ค.61
12 พ.ค.61
18 พ.ค.61
19 พ.ค.61
25 พ.ค.61
26 พ.ค.61
1 มิ.ย.61
2 มิ.ย.61
8 มิ.ย.61
9 มิ.ย.61
15 มิ.ย.61
16 มิ.ย.61
22 มิ.ย.61
23 มิ.ย.61

กลับจากเดินทาง จํานวน

1 เม.ย.61
2 เม.ย.61
15 เม.ย.61
16 เม.ย.61
22 เม.ย.61
23 เม.ย.61
29 เม.ย.61
30 เม.ย.61
6 พ.ค.61
7 พ.ค.61
13 พ.ค.61
14 พ.ค.61
20 พ.ค.61
21 พ.ค.61
27 พ.ค.61
28 พ.ค.61
3 มิ.ย.61
4 มิ.ย.61
10 มิ.ย.61
11 มิ.ย.61
17 มิ.ย.61
18 มิ.ย.61
24 มิ.ย.61
25 มิ.ย.61

ผูใ้ หญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

35

10,900

10,500

9,900

3,000

35

10,900

10,500

9,900

3,000

35

11,900

11,500

10,900

3,000

35

11,900

11,500

10,900

3,000

35

10,900

10,500

9,900

3,000

35

10,900

10,500

9,900

3,000

35

10,900

10,500

9,900

3,000

35

10,900

10,500

9,900

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,500

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000
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29 มิ.ย.61
30 มิ.ย.61

1 ก.ค.61
2 ก.ค.61

35

9,999

9,999

8,999

3,000

35

9,999

9,999

8,999

3,000

อัตราค่าบริการรวม
- ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุป๊ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ที่พกั โรงแรมตามรายการ2 คืน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
- อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
- ค่าไกด์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ
- ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- ภาษีน้ํามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
- ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
- ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิม่ พิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
รายการ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความควบคุมของบริษทั ฯ
- ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ,ผูช้ ่วยคนขับรถ 450บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้ าใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงั คับทิปค่ะ)
**ขณะนี้รฐั บาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผูถ้ อื หนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศ
ยานนานาชาติและจะมีสทิ ธิพาํ นักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 11
สิงหาคม 2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอกี ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ
1,000 บาท**
เงื่อนไขการสํารองที่นงั ่
1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาทส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า15 วัน
มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต(ิ ช่ วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 21 วัน)
2.กรณี ยกเลิก 2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุด
เทศกาล,
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วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริบเงินมัดจําทัง้ หมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทง้ั หมดไม่ว่ากรณี ใดๆ
ทัง้ สิ้น
3. กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลือ่ นการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทง้ั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง ใน
กรณี
เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษทั
ฯ
กําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯและผูเ้ ดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5. คณะผูเ้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางไปด้วย

6.กรณี ท่ีท่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัว๋ เครื่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้
ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
รายละเอียดเพิม่ เติม
- บริษทั ฯมีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณี ท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
- ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจากความประมาทของ
นักท่องเที่ยวเองหรือในกรณี ท่กี ระเป๋ าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน
- กรณี ท่กี ารตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆทัง้ สิ้น
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- ตัวเครื
๋ อ่ งบินเป็ นตัวราคาพิ
๋
เศษ กรณี ท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทัง้ หมด
- กรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทง้ั หมด
** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง**

http://www.chinaprotour.com/ (BI) MMR012 โปรประหยัด พม่า ย่างกุง้ หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน (DD)

9

