ยํางกุ๎ง สิเรียม หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
เจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์กลางน้ําเยเลพญา ขอพระเทพทันใจ ช๎อปปิ้งตลาดสก็อต
พิเศษ!!! เมนูเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ๎งมังกรและชาบูชิบุฟเฟต์
ไหว๎พระอิ่มบุญ อิ่มใจ บินเช๎ากลับค่ํา พักดีระดับ 4 ดาว Best Western Greenhill เที่ยวคุ๎มคุณภาพครบ
สรุปการเดินทางโดยยํอ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินมิงกาลาดง, ยํางกุ๎ง - วัดไจ๎คะวาย - เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ - พระราชวังบุเรง
นอง - พระธาตุอินทร์แขวน - พักบนพระธาตุ

วันที่2

พระธาตุอนิ ทร์แขวน - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๏ปุ่น - ยํางกุ๎ง - พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
- พักโรงแรม 4 ดาว

วันที่3

เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้ํา) - ยํางกุ๎ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) - ช๎อปปิ้งตลาดสก๏อต - วัดพระหินอํอน ช๎างเผือก - ช๎อปปิ้งสก๏อตมาร์เก็ต - สนามบินยํางกุ๎ง - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

วันแรก

กรุงเทพฯ - ยํางกุ๎ง - หงสาวดี - วัดไจ๎คะวาย - เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง - พระธาตุอนิ ทร์แขวน
04.00 น. พร๎อมกัน ณ ทําอากาศยานดอนเมือง อาคารผู๎โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Nok Airโดยมี
เจ๎าหน๎าที่คอยให๎การต๎อนรับ
06.30 น. ออกเดินทางสูํกรุงยํางกุ๎ง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
(เวลาท๎องถิ่นที่เมียนมาร์ช๎ากวําประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทํานเดินทางสูํ เมืองหงสาวดี
นําทํานตักบาตรพระสงฆ์กวํา 1,000 รูป ที่ วัดไจ๎คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุและสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิฎกเป็นจํานวนมาก ทํานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหํงนี้ได๎
จากนั้นนําทํานสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แหํงความรุํงโรจน์แหํงหง
สาวดี และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา คนไทยนิยมเรียกวํา “พระธาตุมุเตา” ภายใน
บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎า ซึ่งครั้งกํอนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กํอนออก
ศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไมํวําจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพมํา รวมทั้งพระเจ๎า
บุเรงนองด๎วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับ
อยูํในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ยังเคยผํานการพังทลายจากแผํนดินไหว
ครั้งใหญํมาแล๎วถึง 4 ครั้ง ทําให๎ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แตํด๎วยความศรัทธาที่
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เที่ยง

บําย

ค่ํา

ชาวเมืองมีตํอเจดีย์องค์นี้ จึงได๎ทําการสร๎างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึ้นมาใหมํในปีพ.ศ.2497 ด๎วย
ความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร๎างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพมํา สํวนปลียอดที่
พังลงมาก็ได๎ตั้งไหว๎ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให๎พุทธศาสนิกชนได๎กราบไหว๎บูชาควบคูํไปกับ
เจดีย์องค์ปัจจุบัน ทํานจะได๎นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนําธูปไปค้ํากับ
ยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ําจุนชีวิตให๎เจริญรุํงเรือง
ยิ่งขึ้นไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ๎งแมํน้ํายํางคนละ 1 ตัว)
จากนั้นนําทํานชม พระราชวังบุเรงนอง สร๎างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช๎เป็นศูนย์กลาง
ทางการปกครองและใช๎ออกวําราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ๎านันทบุเรง ซึ่งพระราชวัง
เดิมนั้นเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับ
เป็นตัวประกัน มีการค๎นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูกฝังอยูํในดิน รัฐบาลพมําจึงได๎ทําการขุดค๎น
และสร๎างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหมํ โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระตําหนักที่ประทับ
บรรทมสีทองเหลืองอรํามที่ดูโดดเดํนชวนมองในรูปแบบสถาปัตยกรรมพมํา และท๎องพระโรง
ที่ใช๎ออกวําการก็ดูโดดเดํนด๎วยสถาปัตยกรรมพมําสีทองเหลืองอรํามทั้งภายนอกและภายใน
นําทํานออกเดินทางสูํ คิมปูนแค๎มป์ (เชิงเขาไจ๎ก์โท) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
เดินทาง
ระหวํางทางทํานจะเห็นแมํน้ําสะโตง ซึ่งเป็นแมํน้ําที่มีความสัมพันธ์กับพระนเรศวรมหาราช
3 ชม.
พระองค์สามารถยิงพระแสงปืนข๎ามน้ําที่กว๎างใหญํนี้ไปต๎องแมํทัพพมํา จนได๎รับชัยชนะ
ถึงคิมปูนแค๎มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล๎อขึน้ บนภูเขาไจ๎เที่ยว เพื่อเดินทางสูํ
โรงแรมที่พัก ระหวํางทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข๎างทาง
(นั่งรถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ๎เที่ยวที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน)
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ “พระธาตุอินทร์แขวน” (ซึ่งอยูํใกล๎ที่พักมากใช๎เวลา
เดินเพียง 10 นาที) พระธาตุอินทร์แขวน ตัง้ อยูํที่เมืองไจ๎โท อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของ
ประเทศพมํา อยูํบนยอดเขา เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเดํนเป็นก๎อนหินสีทอง
ขนาดใหญํ ตั้งอยูํบนหน๎าผาสูงชันอยํางหมิ่นเหมํ เหมือนจะหลํนและท๎าทายแรงดึงดูดของโลก
โดยไมํตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพมําต๎องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุ
ประจําปีจอ (สุนัข) ทีค่ นเกิดปีนี้ต๎องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต
รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
นําคณะเข๎าสูํทพี่ ัก Kyaikhto Hotel หรือ Yoe Yoe Lay Hotel
หลังอาหารเย็นเชิญทํานไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์
แขวน ซึ่งเป็น นักพรตที่มีความศักดิ์สิทธ์อีกแหํงหนึ่ง ทํานสามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได๎
ตลอดคืน ถ๎าจะสักการะกลางแจ๎งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูํพระเจดีย์ไจ๎เที่ยว ควร
เตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ๎าหํม ผ๎าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็น
มาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน (แตํประตูเหล็กที่เปิดสําหรับบุรุษที่เข๎าไปปิดทององค์เจดีย์
เปิดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี้ เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี
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พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แตํงวรรณกรรม เรือ่ ง “เจ๎าจันทร์ผมหอม นิราศพระ
ธาตุอินทร์แขวน”
วันที่สอง พระธาตุอนิ ทร์แขวน - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๏ปุ่น - ยํางกุ๎ง
พระนอนตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
เช๎าตรูํ เชิญทํานสักการะ พระธาตุอนิ ทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน ทํานจะพบกับ
บรรยากาศยามเช๎าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพมํา สักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถํายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วํา
พระธาตุองค์นี้ตั้งอยูํได๎อยํางไร โดยไมํล๎มหรือหลํนลงมาการที่ก๎อนหินสีทองวางหมิ่นเหมํบน
หน๎าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด๎านลํางขึ้นไปก็ดูคล๎ายกับลอยอยูํเหนือหน๎าผา
ราวกับพระอินทร์นําไปแขวนไว๎กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก
เก็บสัมภาระพร๎อมออกเดินทางกลับสูํ หงสาวดีตามเส๎นทางเดิม
เดินทาง 3 ชม.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี (กุ๎งแมํน้ํายํางคนละ 1 ตัว)
นําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพมํา มีความยาว
60 เมตร สูง 17 เมตร สร๎างขึ้นโดยพระเจ๎ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ
มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ตํางจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่
นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด๎านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งกํอนพระพุธรูปองค์นี้
ถูกปลํอยให๎ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐทํามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อ
อังกฤษสร๎างทางรถไฟสายพมํา จึงได๎พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพมํา
ได๎รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหมํ โดยทาสีและปิดทองใหมํ จนกลายเป็นพระพุทธรูปที่
สวยงามในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม๎แกะสลัก ไม๎จันทร์หอม ผ๎าปัก
พื้นเมือง ผ๎าพิมพ์เป็นรูปตํางๆ
จากนั้นนําทํานชม เจดีย์ไจ๏ปนุ่ ซึ่งมีอายุมากกวํา 500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญํ
มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็นเอกของศิลปะ
แบบมอญ ประกอบ ด๎วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต๎), พระกกุสันโธ (ทิศ
ตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร๎างโดยสี่สาวพี่น๎องที่อุทิศตนให๎กับ
พระพุทธศาสนาสร๎างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมํข๎องแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมี
พระพุทธรูปองค์หนึ่งได๎เกิดพังทลายและได๎มีการบูรณะใหมํทําให๎พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะ
สวยงามแตกตํางไปจากองค์อื่นๆ
เดินทาง 1.30 น.
จากนั้นเดินทางกลับยํางกุ๎ง
หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงายที่สุด
และดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมํา ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล๎วนเป็นมิ่ง
มงคลสูงสุด ประกอบด๎วยลายลักษณธรรมจักรข๎างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และ
ล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ๎อนกันซึ่งแตกตํางกับศิลปะ
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ของไทย
นําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คูํบ๎านคูํเมืองพมํา เป็นเจดีย์ทองคําที่
งดงาม ตั้งเดํนเป็นสงําอยูํกลางเมืองยํางกุ๎ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด๎วยเพชร 544 เม็ด
ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ๎มอยูํน้ําหนักถึง
1,100 กิโลกรัม โดยชํางชาวพมํา จะใช๎ทองคําแท๎ตีเป็นแผํนปิดองค์เจดีย์ไว๎รอบ วํากันวํา
ทองคําที่ใช๎ในการกํอสร๎างและซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มากมายมหาศาลกวําทองคําที่เก็บ
อยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล๎อมด๎วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับ
ร๎อยองค์ มีซุ๎มประตูสี่ด๎าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด๎วยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได๎บรรจุเส๎นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุ
ประจําปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพมํา ซึ่งมีทั้งผู๎คนชาวพมํา
และชาวตํางชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอยํางไมํขาดสาย ณ ที่แหํงนี้มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนําอัศจรรย์ ไมํวําจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทําเป็นศาลาโถง
ครอบด๎วยหลังคาทรงปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกวํา พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสําหรับให๎ประชาชนมากราบไหว๎บูชา
ค่ํา
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําคณะเข๎าสูํทพี่ ัก Best Western Greenhill หรือเทียบเทํา (ระดับ 4 ดาว)
วันทีส่ าม เมืองสิเรียม (เจดีย์กลางน้าํ ) - ยํางกุ๎ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ)
ช๎อปปิ้งตลาดสก๏อต - วัดพระหินอํอน - ช๎างเผือก - กรุงเทพฯ
เช๎า
รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก
นําทํานเดินทางสูํ สิเรียม อยูํหํางจากยํางกุ๎งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 เดินทาง1ชม.
ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียม
นําทํานลงเรือไป ชมเจดียเ์ ยเลพญา เจดียน์ ี้สร๎างขึ้นบนเกาะกลางน้ํา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวํา
“เจดีย์กลางน้ํา”
นําทํานนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเกําแกํที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม๎แกะสลักปิด
ทองคําเปลวที่งดงาม มีอายุนับพันปี ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของชาวพมําและชาวตํางชาติ ได๎
เวลาอันสมควรลงเรือกลับและตํอรถปรับอากาศเดินทางกลับยํางกุ๎ง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ดปักกิง่ สลัดกุ๎งมังกร)
นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลวํา เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได๎สร๎างเจดีย์
โบตะทาวน์นี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและ
เจดีย์สําคัญอื่นๆ
เมื่อเดินเข๎าไปในเจดีย์สามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได๎อยํางใกล๎ชิด
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นําชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหาร
ด๎านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวําเคยประดิษฐาน
อยูํในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพมําตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูก
เคลื่อนย๎ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทําให๎รอดพ๎นจากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่
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ถลํมพระราชวังมัณฑะเลย์ ตํอมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงทีพ่ ิพิธภัณฑ์
วิกตอเรียและแอลเบิร์ต และด๎านซ๎ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาว
พมํารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เชื่อวําเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนา
ทันใจ
ชม วัดพระหินอํอน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอํอนที่มีขนาดใหญํที่สุดในพมํา
นําทํานชม ช๎างเผือก ที่เป็นช๎างคูํบ๎านคูํเมืองของพมํา มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต๎องตาม คช
ลักษณะของช๎างเผือกทุกประการ
จากนั้นนําทํานเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองที่ตลาด “สก๏อตมาร์เก็ต” ซึ่งสร๎างเมื่อครั้งพมํายังคงเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซื้อสินค๎าที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย
ในราคาถูก เชํน ไม๎แกะสลัก พระพุทธรูปไม๎หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ๎าปักพื้นเมือง
เครื่องเงิน ไขํมุก และหยกพมํา
สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํสนามบินยํางกุ๎ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
22.45 น. คณะเดินทางถึงทําอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร๎อมด๎วยความประทับใจ
อัตราคําบริการ ตํอทําน
งดแถมกระเป๋า

ผู๎ใหญํพักห๎องละ 2 ทําน เด็กมีเตียงพักกับ
ผู๎ใหญํ 1 ทําน

เด็กมีเตียงพักกับ
ผู๎ใหญํ 2 ทําน

เด็กไมํมีเตียงพักกับ พักเดี่ยว
ผู๎ใหญํ 2 ทําน
เพิ่ม

13,999
จอง+ชําระยอดเต็ม
30เม.ย.-2พ.ค. 60 (วันหยุด)
13,999
3,500
ตั้งแตํ 11เม.ย.60
ลดเหลือ 10,999.ราคาทัวร์นี้ไมํมีราคาเด็ก
หมายเหตุ : เดินทางชํวงวันที่ 10-20เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิดทําการ
ร๎านเป็ดปักกิ่งและสลัดกุ๎งมังกรปิดทําการ(วันปิดทําการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได๎)
หมายเหตุ : สําหรับผู๎เดินทางที่อายุไมํถึง 18 ปี และไมํได๎เดินทางกับบิดา มารดา ต๎องมีจดหมายยินยอมให๎บุตรเดินทางไป
ตํางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด๎วย
***ราคาทัวร์ข๎างต๎นยังไมํรวมคําทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ทํานละ 300 บาท /ทริป/ตํอทําน***
ทิปหัวหน๎าทัวร์แล๎วแตํความประทับใจ
** แจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให๎บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหายไมํวํากรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองของไทยไมํอนุญาตให๎
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไมํ
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สามารถควบคุมได๎เชํนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยวโดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ทัง้ นี้ขึ้นอยูํกับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํ
สามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการโดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
5. กรณีที่คณะไมํครบจํานวน10ทํานทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ๎งให๎ทํานทราบ
ลํวงหน๎าอยํางน๎อย7 วันกํอนการเดินทาง
6. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว
7. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัท
ฯ จะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราบริการนีร้ วม
1. คําตั๋วเครื่องบินชั้นนักทํองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยูํตํอจะต๎องไมํเกินจํานวนวันจํานวนคนและมีคําใช๎จํายที่ทางสายการบินกําหนด)
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ
3. คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางทํานละไมํเกิน 20 กก. (Air Asia, Bangkok Airways) และไมํเกิน 30 กก. (Nok Air)
4. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร๎อมคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง
5. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา
6. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ
8. คํารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
9. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทํานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมกับทาง
บริษัทได๎ **
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
อัตราบริการนีไ้ มํรวม
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
2. คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิเชํนคําอาหาร, คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล๎า, เบียร์ ฯลฯ), คําโทรศัพท์ ,
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คําซักรีด, คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํากําหนด, คํา
รักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการ
เดินทางเป็นต๎น
3. คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศพมําสําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติต๎องยื่นวีซําเข๎าประเทศพมํามีคําธรรมเนียม 1,600
บาทตํอทําน และคําบริการยื่นวีซํา 500 บาทตํอทําน ใช๎ระยะเวลาในการยื่นวีซํา 5-7 วันทําการ ยกเว๎น หนังสือ
เดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไมํต๎องยื่นวีซํา
4. คําห๎องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. คําวีซําเข๎าประเทศพมํา ในกรณีเรํงดํวน
6. คํานํากล๎องถํายรูป และกล๎องวีดีโอเข๎าวัด
7. คําธรรมเนียมวีซําสําหรับผู๎เดินทางชาวตํางชาติและผู๎ถือเอกสารตํางด๎าว
8. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง
9. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล๎วแตํความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์)
10. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
11. คําทิปมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 100 บาท ตํอทําน) ทิปหัวหน๎าทัวร์ (ตามความประทับใจ)
12. คําภาษีมล
ู คําเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จําย 3%
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. กรุณาจองลํวงหน๎าอยํางน๎อย 30 วันกํอนการเดินทาง และชําระคํามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจาก
วันจองทัวร์ (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น) พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับ
จากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได๎ที่ Fax 0 2748 6246-7
* หากต๎องยื่นวีซํา ต๎องเตรียมเอกสารยื่นวีซําให๎เรียบร๎อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล๎ว(ใช๎เวลาขอวีซําไมํต่ํากวํา 7 วัน
ทําการ)
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 21 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วัน
ทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ ทํานควรจัดเตรียมคําทัวร์ให๎
เรียบร๎อยกํอนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทต๎องสํารองคําใช๎จํายในสํวนของคําที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวําทํานยกเลิก
การเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง
 แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วันทําการ
คืนคําใช๎จํายทัง้ หมด
 แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 15-29 วันทําการ
เก็บคําใช๎จํายทํานละ 10,000 บาท
 แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันทําการกํอนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด
 สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทางไมํครบ
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (10 ทํานขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน
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กรณีเจ็บป่วยจนไมํสามารถเดินทางได๎ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายทีไ่ มํสามารถเรียกคืนได๎ เชํนคําตั๋วเครื่องบินคํา
ห๎อง คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และคําใช๎จํายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมํสามารถเดินทาง
ได๎
 กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวซ
ี ําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํามาแล๎ว
ทางบริษัทฯ คืนคําทัวร์หรือมัดจําให๎ แตํทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําบริการยื่นวีซํา,คําวีซํา และคําใช๎จําย
บางสํวนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว หรือได๎ชําระคําบริการในสํวนของทางเมืองนอก
เชํน โรงแรม ฯลฯ ไปแล๎ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับทํานเป็นกรณีไป
 กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋ว โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด
 กรณีวีซําผํานแล๎ว
แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎ เนื่องจากผู๎เดินทางทํานอื่นในกลุํมโดนปฏิเสธวีซํา หรือไมํวําด๎วย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับทํานเป็นกรณีไป
 กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ไมํวําเหตุผลใดๆ ก็
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคนื คําทัวร์ทั้งหมด
ข๎อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทําน
จะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการ
บินเป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได๎ดําเนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว (กรณีตั๋ว REFUNDได๎) ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น
2. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 - 5,000 บาท แล๎วแตํ
สายการบินและชํวงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําใช๎จํายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกายแข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชํน
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่มีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และ
อํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานั้น
เรื่องโรงแรมทีพ่ ัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) และ
ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักอาจจะไมํติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีห๎องพักแบบ 3 ทํานจํานวนไมํมากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม
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เอกสารการขอวีซําพมํา(สําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติที่ไมํได๎รับการยกเว๎น)
โปรดสํงเอกสารกํอนการเดินทางอยํางน๎อย 10 วันทําการ
 หนังสือเดินทาง (Passport)
ต๎องมีอายุการใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 4 หน๎า
 รูปถําย
รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด2 นิว้ จํานวน 3 ใบ (ใช๎รูปสีพื้นหลังขาวเทํานัน้ ถํายไว๎ไมํเกิน 6
เดือน , สติ๊กเกอร์ใช๎ไมํได๎)และกรุณาเขียนเบอร์ติดตํอ-อาชีพไว๎ด๎านหลังรูป
 ใบตรวจคนเข๎าเมืองขาออกจากประเทศไทย
พาสสปอร์ตตํางชาติที่เดินทางเข๎าประเทศไทยจะต๎องมีใบตรวจคนเข๎าออกเมืองของไทยที่มี
ตราประทับให๎แนบมาในเลํมพาสปอร์ตด๎วย
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเลํมเกําและซอง(ปก)ไมํต๎องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล๎วเกิดการสูญหายทาง
บริษัทจะไมํรบั ผิดชอบในทุกกรณี **
ข๎อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับทํานผู๎มีเกียรติซึ่งรํวมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ
และสถานที่ทอํ งเที่ยวพร๎อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึง
ภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวํางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลําช๎าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท๎องถิ่น, ตลอดจนการ
ถูกปฏิเสธออกวีซําจากกงสุล และ / หรือ สํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู๎มีอํานาจทําการแทนประจํา
ประเทศไทย (โดยไมํจําต๎องแสดงเหตุผล เนือ่ งจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมาย
รวมถึงในระหวํางการเดินทางทํองเที่ยวทั้งใน หรือ ตํางประเทศ แตํทางบริษัทฯ มีความคุ๎มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตาม
เงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู๎รํวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ
ตํางประเทศ มิให๎เดินทางออก หรือ เข๎าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู๎เดินทาง ไมํปฏิบัติตาม
กฎระเบียบด๎านการความคุมโรคติดตํอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ
จะไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ รายละเอียดด๎านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้ง
ปวง โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลําว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของทํานผู๎มีเกียรติ ซึ่งรํวมเดินทางเป็นสําคัญ
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