ยางกุง - หงสาฯ - สิเรียม - อินทรแขวน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน เมียนมารแอรเวย
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิส์ ิทธิ์ พระธาตุอินทรแขวน - พระมหาเจดียชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
พักโรงแรม 5 ดาวแทของคนไทยสุดหรู CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL

พิเศษ!! เมนูติ่มซํา - สลัดกุงมังกร - เปดปกกิ่ง - กุงเผาหงสาฯ
แจกฟรีทุกที่นั่ง เสื้อยืดทัวรพมา - หนังสือสวดมนต
กําหนดการเดินทางวันที่ 6-8 / 28-30 ต.ค. 60
13-15 ต.ค. 60
21-23 ต.ค. 60
3-5 / 10-12 / 17-19 / 18-20 / 24-26 พ.ย. 60
วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่หนึ่ง
07.30 น.

10.40 น.
11.25 น.

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

12,500.12,999.14,500.12,900.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
กรุงเทพฯ - ยางกุง - หงสาฯ - เจดียไจปุน - เมืองไจโท - พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
หงสาฯ - วัดไจคะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระนอนชเวตาเลียว - ยางกุง เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง
สิเรียม - เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง - พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต - กรุงเทพฯ

-/-/D
B-L-D
B-L

กรุงเทพฯ - ยางกุง - หงสาฯ - เจดียไจปุน - เมืองไจโท - พระธาตุอินทรแขวน
(รวมรถขึ้นพระธาตุ)
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 6 สายการ
บิน เมียนมาร แอรเวย (8M) เคาทเตอร N1-4 ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่อง
สัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร แอรเวย (8M)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร
(เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชากวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่เกาแกที่สุด ของเมืองมอญ
โบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทาง
ประมาณ 80 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมาร
วิชัยขนาดใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สราง
ขึ้นโดย 4 สาวพี่นองที่อุทิศตนแดพุทธศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพื่อแทน
ตนเอง และไดสาบานไววาจะไมของแวะกับบุรุษเพศ ตอมานองสาวคนสุดทอง กลับพบรักกับชายหนุมและ
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ค่ํา

วันที่สอง
เชา

แตงงานกัน จึงเกิดอาเพศฟาผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมีการบูรณะ
ขึ้นมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคนี้จะมีลักษณะ แตกตางจากองคอื่นๆ
จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะขามผานชม แมน้ําสะโตง สถานที่
สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหาร
พมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวร
ทรงใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมา
เห็นเชนนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง
คิ้มปูนแคมป เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียว
ที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพื่อเดินทางสูยอดเขา
จากนั้นทานจะตองเดินเทาเพื่อเขาสูที่พัก ใหทานอิสระตามพักผอนตามอัธยาศัย
นําชม เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน หรือ กอนหินทอง ซึ่ง
ถือเปนหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5
เมตร ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญปดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผา แต
ชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่
บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหินกอนนี้ทรงตัวอยูไดอยาง
สมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนา
พระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเชื่อวา
ถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ 3 ครั้งผูนั้นจะมีแตความสุขความเจริญ พรอมทั้งขอสิ่งใดก็
จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ ทานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน (พระเจดียองคนี้เปด
ตลอดคื น แต ป ระตู เ หล็ ก ที่ เ ป ด สํ าหรับ สุภ าพบุ รุษ ที่เ ข าไปป ดทององค เจดี ยเ ปด ถึง เวลา 22.00น. ส ว น
สุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปด
ทององคพระธาตุอินทรแขวน)
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนําติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุ
อินทรแขวน เนื่องจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตนที่
1,000 จาด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ
 รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม
 เขาสูพักที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTELระดับ
3 ดาวหรือเทียบเทาจากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน
หงสาฯ - วัดไจคะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง - พระนอนชเวตาเลียว - ยางกุง เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับทานที่ตองการใสบาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทรแขวน (กิจกรรมนี้ไม
บังคับ) สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000
จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 300-500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย **
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นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป เปลี่ยนเปนรถโคชปรับ
อากาศ
นําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัดสําคัญมีพระสงฆ จําพรรษา
กวา 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณร
อีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงนี้ได หาก
ทานใดไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจัยไดเชนกัน)
จากนั้นนําทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยู
ใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองคนี้ถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา
2,600 ป ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวา
เปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอด
ของเจดี ย อ งค ที่ หั ก ลงมาเพื่ อ เป น สิ ริ ม งคลซึ่ ง เปรี ย บเหมื อ นดั่ ง ค้ํ า จุ น ชี วิ ต ให
เจริ ญ รุ ง เรื อ งยิ่ ง ขึ้ น ไป) ซึ่ ง เจดี ย นี้ สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมา
สักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญ
ไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียชเวดากอง 14 เมตร มี
จุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวย
น้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตก
กระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปน
สถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความ
กลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไวที่มุมหนึ่งขององค
เจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองคปจจุบัน
นํ า ท า นชม พระราชวั ง บุ เ รงนอง สถานที่ ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ ต อ
ประวัติศาสตรของไทย คือ บริเวณที่เคยเปนพระราชวังของพระเจาบุเรง
นอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109 แตไดถูกทําลายดวยฝมือของพวกยะไขกับ
ตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง ในป พ.ศ. 2142 จากซากปรักหักพังที่ยัง
หลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ
พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนที่ประทับของ พระนางสุพรรณ
กัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แต
ปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและ
ตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิงจากพงศาวดาร
จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่
สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปนพระนอน
ที่งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ผานุงผาถุงผาโสรงพื้นเมือง ที่มีให
เลือกมากมาย ไดจากที่นี่
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

tour.bkk@etravelway.com
www.etravelway.com/+

www.etravelway.com
VS130917
Page 3 of 7

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)
จากนั้นนําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา
ที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของ
ฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก
2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และ
ตั ว หนั ง สื อ พราหมณ อิ น เดี ย ทางใต ต น แบบภาษาพม า ภายในเจดี ย ที่ ป ระดั บ ด ว ย
กระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย นําทานขอพร
นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย วิธีการ
สักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม
โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือ
ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็
เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้ง
ใจไว
นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานาน
กลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล
ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานาน
แลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การบูชาเทพ
กระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม
จากนั้นนําทุกทานเดินทางกลับเมืองยางกุง นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทองแหงเมือง
ดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี เจดียทองคํา
คูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุด
ของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา
2,000 ปกอน มหาเจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100
กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีลํ้าคา กวา 5,548 เม็ด
รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวาง
รองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะ
มีวิ ห ารโถงสร า งด ว ยเครื่ อ งไม ห ลั งคาทรงปราสาทปด ทองลอ งชาดประดั บ
กระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบ
ไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอัน
เปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดิน
ประทักษัณรอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะ
ไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียช
เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อ
ขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดีย
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ยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวัน
เกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต)
วันเกิด
อาทิตย จันทร อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร
เสาร
สัตวสญ
ั ลักษณ
ครุฑ
เสือ
สิงห
ชางมีงา
ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสัน้ พญานาค
ค่ํา
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สลัดกุงมังกร+เปดปกกิ่ง
 นําทานเขาพักที่ CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL โรงแรม 5 ดาวแทของคนไทย

วันที่สาม
เชา

สิเรียม - เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง - พระนอนเจาทัตจี - ตลาดสกอต - กรุงเทพฯ
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ
45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.
นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเปนเมืองทาของโปรตุเกสในสมัย
โบราณ ตั้งอยูริมแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี
จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา เจดียจะตั้งตระหงานอยูบน
เกาะกลางน้ําเปนที่สักการะของชาวสิเรียมบริเวณทาเทียบเรือ สมควรแกเวลากลับกรุงยางกุง
นําทานสักการะ พระพุทธไสยาสนเจาทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มี
ความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา มีขนตาที่งดงาม ชมพระ
บาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตใน
สมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายใน
ตลาดแห งนี้ มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิล ปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน
(หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงให
ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร)
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยง
พิเศษ !!!! เมนู ติ่มซ่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 5 ดาว CHATRIUM
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
16.30น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331 สายการบิน เมียรมาร แอรเวย
18.15น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
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หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอ ยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม **
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิด
ขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
อัตราคาบริการ
ราคาผูใหญ
ราคาเด็กเสริมเตียง
ราคาเด็กไมเสริมเตียง
ตอทาน งดแถมกระเปา (พักหองละ 2-3 ทาน) (พักกับผูใหญ 2 ทาน) (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
6-8 ต.ค. 60
12,500 บาท
12,000 บาท
13-15 ต.ค. 60
12,999 บาท
12,499 บาท
21-23 ต.ค. 60
14,500 บาท
14,000 บาท
28-30 ต.ค. 60
12,500 บาท
12,000 บาท
3-5 / 10-12 พ.ย. 60
17-19 / 18-20 พ.ย. 60
12,900 บาท
12,400 บาท
24-26 พ.ย. 60

พักเดียวเพิ่ม

3,900 บาท

3,900 บาท

เงื่อนไขการจองทัวร
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 50,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร ที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจํา
แลวเทานั้น พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลม
ใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา
35 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคา
มัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน
คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)
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• ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่น
เอกสารไปยั ง สายการบิ น , โรงแรม และในทุ ก ๆการให บ ริ ก าร เพื่ อให พิ จ ารณาอี ก ครั้ ง ทั้ ง นี้ อาจจะต อ งใช
ระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับ
การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
 เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา
 สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไมไดถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางดาว ผูโดยสารตองรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขา
เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ
 ขอสงวนสิท ธิ ราคาพิเศษ สํา หรับ จํานวนผูเ ดินทาง 15 ทานขึ้น ไป ออกเดิน ทางไดแนน อน ถา จํา นวนผู
เดินทาง 10-15 ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกด
ทองถิ่น ที่พูดภาษาไทยไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่
ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น
ในกรณีทผี่ ูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทา นไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ
กรุณาแจงใหกบั ทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว
ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

tour.bkk@etravelway.com
www.etravelway.com/+
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