(GTH) RGN-FD002

GO2-ICN TG001

พม่า เพิ่มบุญ หนุนนํา

2วัน 1คืน
สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

HILIGHT
สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของพม่า)
ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคํา
ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ทรงเครื่องแบบกษัตริย์
สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต)
ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร
พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel
หรือ Summit Parkview Hotel
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) – ย่างกุ้ง-วัด
พระเขี้ยวแก้ว - เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธ
ไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระ
งาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง
วันที่ 2 เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ)-วัด
บารมี-ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต –ดอนเมือง

โดยสายการบินแอร์เอเชีย [FD]
เดินทาง: พฤษภาคม-สิงหาคม 62

ราคาเริ่มต้นเพียง

7,900.-

(GTH) RGN-FD002

กําหนดการเดินทาง

7,900.-

วันที่ : 21-22 / 28-29 เม.ย.62

ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
เส้นทางการเดินทาง
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1

2

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์
กาบาเอ-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดากอง

เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – วัดบารมี – ตลาดสก๊อต
มาร์เก็ต –ดอนเมือง

เช้า กลางวัน

ค่า
ํ โรงแรมที่พัก

✈

�

�

�

�

✈

โปรแกรมการเดินทางรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุ้ง-วัดพระเขี้ยวแก้ว-เจดีย์กาบาเอ-พระพุทธ
ไสยาสน์เจาทัตยี(พระนอนตาหวาน)-พระงาทัตยี-เจดีย์มหาวิชยะ-เจดีย์ชเวดา
กอง

04.00 น.

พร๎อมกันณ ทําอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 3 (อาคาร 1 ) เคาน์เตอร์
2 (ประตู 3) โดยมีเจ๎าหน๎าที…
่ คอยให๎การต๎อนรับ

07.15 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสูํกรุงยํางกุ๎ง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD251 (ไม่มีอาหารบน
เครื่อง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยํางกุ๎ง ผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นําทํานขอพรที่ วัดพระเขี้ยวแก้ว
พระเขี้ ย วแก๎ ว ที่ นี่ ไ ด๎ ม าจากศรี ลั ง กาตั้ ง แตํ ส มั ย ของพระเจ๎ า บุ เ รงนอง นั บ เป็ น สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
คูํบ๎านคูํเมืองของยํางกุ๎ง เป็นหนึ่งในวัดที่ต๎องไปสักการะเมื่อมาเยือนยํางกุ๎ง ตัววัดมีรูปทรงแปด
เหลี่ยมที่สวยงาม รวมถึงข๎างในที่ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแก๎วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม
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นําทํานสักการะ พระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดียท
์ รงกลม มีทางเข๎าทั้งหมดห๎าด๎าน ทุกด๎านจะมี
พระพุทธรูปประดิษฐานอยูบ
ํ นฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ๎มด๎วยทองคําองค์เล็กๆอีก 28 องค์
แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ๎าทั้ง 28 องค์ มีความสูงและเส๎นผําศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร๎าง
โดยนายอูนุนายกคนแรกของพมํา เพื่อใช๎เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก ในปี ค.ศ. 1954 –
1956 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี้เพือ
่ ให๎เกิดการสร๎างสันติภาพขึ้นในโลก ภายในองค์พระเจดีย์
บรรจุพระบรมธาตุ มีพระอรหันต์สาวกองค์สําคัญสององค์ มีพระพุทธรูปองค์พระประธานที่อยูข
ํ ๎าง
ในหลํอด๎วยเงินบริสุทธิ์มีน้ําหนัก กวํา 500 กิโลกรัม
หลังจากนั้นนําทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) ซึ่งเป็นพระนอน
ที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพมํา ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูป
สรรพสิ่ง อันล๎วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด๎วยลายลักษณธรรมจักรข๎างละองค์ในบริเวณใจ
กลางฝ่าพระบาท และล๎อมด๎วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ๎อนกันซึง่
แตกตํางกับศิลปะของไทย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน
้ นําทํานเดินทางสูํ วัดงาทัตจี
ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญํ คือหลวงพํองาทัตจี แปลวํา หลวงพํอที่สูงเทําตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอํอน ทรงเครือ
่ งแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ สํวนเครื่อง
ประกอบด๎านหลังจะเป็นไม๎สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายตํางๆ จําลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)
จากนัน
้ นําทํานนมัสการ มหาวิชยเจดีย์ อยูํติดกับเจดีย์ชเวดากองทางทิศใต๎ เจดีย์มหาวิชย
เจดีย์ถูกสร๎างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2523 มีความเชื่อของชาวเมืองวํา มีพระเกศาธาตุอีกสองเส๎น ภายใน
เจดีย์มีห๎องโถงที่ใหญํมาก เพดานเป็นท๎องฟ้า ผนังรอบๆเป็นภาพต๎นโพธิ์ มีภาพพุทธประวัตข
ิ อง
พระพุทธเจ๎า ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค์ จึงทําให๎ที่มหาเจดีย์แหํงนี้เป็นที่นับถือ
ของชาวเมือง และนักเที่ยวมาสักการะกราบไหว๎บูชากันอยํางเนืองแนํน

นําทํานสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คูํบ๎านคูํเมืองพมํา เป็นเจดีย์ทองคําที่
งดงาม ตั้งเดํ นเป็นสงําอยูํก ลางเมืองยํางกุ๎ง มีความสูง 109 เมตร ประดับด๎วยเพชร 544 เม็ ด
ทับทิม นิล และบุษ ราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคําโอบหุ๎มอยูํ น้ําหนักถึ ง
1,100 กิ โ ลกรั ม โดยชํ า งชาวพมํ า จะใช๎ ทองคํ า แท๎ ตี เ ป็ น แผํ น ปิ ด องค์ เ จดี ย์ ไ ว๎ ร อบ วํ า กั น วํ า
ทองคําที่ใช๎ในการกํอสร๎างและซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มากมายมหาศาลกวําทองคําที่เก็บ
อยูํในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล๎อมด๎วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร๎อย
องค์ มีซุ๎มประตูสี่ด๎าน ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ประกอบด๎วยเพชรและพลอยมากมาย ภายใน
องค์พระมหาเจดีย์ได๎บรรจุเส๎นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น เป็นพระธาตุประจําปี
เกิ ด ปี ม ะเมี ย และยั ง เป็ น 1 ใน 5 มหาบู ชาสถานสู ง สุ ด ของพมํ า ซึ่ ง มี ทั้ง ผู๎ ค นชาวพมํ า และ
ชาวตํ างชาติ พ ากั น สั กกา ระทั้ งกลา งวั น และ กลา งคื น อ ยํ า ง ไมํ ข าดสา ย ณ ที่ แ หํ ง นี้ มี
สถาปัตยกรรมที่สวยงามอยํางนําอัศจรรย์ ไมํวําจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทําเป็นศาลาโถง
ครอบด๎วยหลังคาทรงปราสาทซ๎อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกวํา พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสําหรับให๎ประชาชนมากราบไหว๎บูชา
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วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

ศุกร์

สัตว์สัญลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหางยาว

หนูหางสั้น

คําสวดบูชาพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เป็นพระธาตุประจําคนเกิดปีมะเมีย (ม้า) มีคําสวดบูชาดังนี้
ชมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนัง ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะ
ทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยัง กัสสะ
ปัง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตถัง โคตะมะ อัฎฐะเกศะ ธาตุโย ฐัสสะติ ปัญจะมัง อะ
ริยะเมตตเตยโย อะนาคะโต อุตตะมัง ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต ฯ

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

ทีพ
่ ก
ั

โรงแรม Best Western Green Hill / Summit Parkview Hotel
หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่ 2:

เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) – วัดบารมี – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัดพระหิน
อ่อน-ช้างเผือก-ดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ทํานนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลวํา เจดีย์ นายทหาร 1000 นาย ได๎สร๎า ง
เจดีย์โบตะทาวน์นี้และทรงนําพระเกศธาตุ ไว๎ 1 เส๎น กํอนที่จะนําไปบรรจุที่เจดีย์ชเวดากองและ
เจดี ย์ สํ า คั ญ อื่ น ๆ เมื่ อ เดิ น เข๎ า ไปในเจดี ย์ ส ามารถมองเห็ น พระเกศาธาตุ ไ ด๎ อ ยํ า งใกล๎ ชิ ด
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นําชมภายในบริเ วณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรูปทองคํา ประดิษฐานในวิหาร
ด๎านขวามือ เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก ตามประวัติวําเคยประดิษฐานอยูํ
ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพมําตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย๎าย
ไปยั ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กั ล ป์ กั ต ตาในอิ น เดี ย ทํ า ให๎ ร อดพ๎ น จากระเบิ ด ของฝ่ า ยพั น ธมิ ต รที่ ถ ลํ ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ตํอมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและ
แอลเบิร์ต และด๎ านซ๎า ยมือ จะเป็นรู ปปั้น นัตโบโบยี หรือ เทพทั นใจ ซึ่ง ชาวพมํารวมถึ งชาว
ไทยนิยมไปกราบไหว๎บูชา ด๎วยที่เชื่อวําเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล๎วจะสมปรารถนาทันใจ
วิธีการสักการะเทพทันใจ นําดอกไม๎ ผลไม๎ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม๎อื่นๆ
มาสักการะเทพทันใจ ซึ่งทํานจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนัน
้ ก็ให๎ทํานนําเงินเงิน
บาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใสํมือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว๎ขอพรแล๎วดึกกลับมา 1 ใบ
เอามาเก็บไว๎
นําทํานขอพร เทพกระซิ บ หรือ อะมาดอว์เมี๊ย ะ ตามตํานานเลําวํา เป็นธิดาของพญานาค ที่
ศรั ทธาในพุ ทธศาสนา จนสิ้ น ชี วิ ต ไปกลายเป็ น นั ต ที่ ช าวพมํ า เคารพกราบไหว๎ กั น โดยทํ า น
สามารถกระซิบที่ข๎างหูเบาๆ ห๎ามให๎คนอื่นได๎ยิน และนําน้ํานมไปจํอไว๎ที่ปาก บูชาด๎วยข๎าวตอก
ดอกไม๎ และผลไม๎
จากนั้นก็เอาหน๎าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ ทํานก็จะสมตามความปราถนาที่ขอไว๎
จากนัน
้ นําทํานเดินทางสูํ วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ๎า
องค์พระเกศาธาตุ เมื่อนํามาวางบนจานแก๎ว จะสามารถเคลื่อนไหวได๎ และที่วัดยังเป็นที่เก็บพระ
บรมสารีรก
ิ ธาตุของพระโมคาลา พระสารีบุตร และพระอารหันต์อีกด๎วย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)
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จากนั้นนําทํานเลือกซื้อสินค๎าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร๎างเมื่อครั้งพมํายังคงเป็น
อาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให๎ทํานได๎เลือกชมและเลือกซื้อสินค๎าที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย
ในราคาถู ก เชํ น ไม๎ แ กะสลั ก พระพุ ท ธรู ป ไม๎ ห อมแกะสลั ก แป้ ง ทานาคา ผ๎ า ปั ก พื้ น เมื อ ง
เครื่องเงิน ไขํมุก และหยกพมํา
(ตลาดสก๊อตปิดทุกวันจันทร์และวันหยุดสงกรานต์)
นําทํานชม วัดพระหินอ่ อน ซึ่ งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอํ อนที่มีข นาดใหญํที่สุดใน
พมํ
าานชม ช้างเผือก ที่เป็นช๎างคูํบ๎านคูํเมืองของพมํา มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต๎องตาม คช
นําทํ
ลักษณะของช๎างเผือกทุกประการ
สมควรแกํเวลา นําทํานเดินทางสูํ สนามบินย่างกุ้ง เพื่อ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.30 น.

21.10 น.

ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD258
คณะเดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง กรุ ง เทพฯ โดยสวั สดิ ภาพ พร้ อ มด้ ว ยความ
ประทับใจ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***

หมายเหตุ : สํ าหรั บผู้ เดิ น ทางที่ อายุ ไม่ ถึง 18 ปี และไม่ไ ด้เ ดิ นทางกับ บิ ดา มารดา ต้อ งมีจ ดหมายยิน ยอมให้ บุต รเดิ นทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติและจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม
2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก
ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท**

ตตราค่าบริการ

โปรแกรม : พม่า เพิ่มบุญ หนุนนํา ไหว้พระ 2วัน 1คืน
สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู๎ใหญํ
พักห๎องละ 2-3
ทําน
ทํานละ

เด็กอายุ2ปี
แตํไมํถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู๎ใหญํ
1 ทําน
ทํานละ

เด็กอายุ2ปี
แตํไมํถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู๎ใหญํ
2 ทําน
ทํานละ

เด็กอายุ2ปี
แตํไมํถึง7ปี
[ไมํมีเตียง]
พักกับผู๎ใหญํ
2 ทําน
ทํานละ

ราคา
ไมํรวมตั๋ว
ทํานละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ทํานละ

21-22 เมษายน 2562

7,900.-

7,900.-

7,900.-

7,900.-

-

1,500.-

28-29 เมษายน 2562

7,900.-

7,900.-

7,900.-

7,900.-

-

1,500.-
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***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์***
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
** แจกน้ําดื่มวันละ 2 ขวด ผ้าเย็นวันละ 2 ผืน **
เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

บริษัทฯสงวนสิทธิท
์ ี่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทาง
ออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการที่จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสั ยที่ทาง บริษท
ั ฯไม่สามารถควบคุมได้
เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของ
การเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทาง
บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ)
บริษัทฯสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบ
ั พระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลําพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย

อัตราค่าบริการนีร
้ วม
1.

คําตั๋วเครื่องบินชั้นนักทํองเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอจะต๎องไมํเกินจํานวนวัน
จํานวนคนและมีคําใช๎จํายที่ทางสายการบินกําหนด)
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ
3. คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางทํานละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways, Nok Air)
4. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร๎อมคนขับรถที่ชํานาญเส๎นทาง
5. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา
6. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ
8. คํารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
9. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทาง คุ๎มครองในวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท คํา รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทํานละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูลเพิ่มเติมกั บทางบริษัทได๎ **
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนีไ
้ ม่รวม
1.
2.

คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
คําใช๎จํายสํวนตัวอาทิเชํนคําอาหาร, คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์ , น้ําดื่ม, บุหรี่, เหล๎า, เบียร์ ฯลฯ), คําโทรศัพท์ , คําซักรีด, คําธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํากําหนด, คํารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , คํา
กระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการเดินทางเป็นต๎น
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3.

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

คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศพมําสําหรับหนังสือเดินทางตํางชาติและผู๎ถือเอกสารตํางด๎าวต๎องยื่นวีซําเข๎าประเทศพมํามีคําธรรมเนียม 1,600
บาทตํอทําน และคําบริการยื่นวีซํา 500 บาทตํอทําน ใช๎ระยะเวลาในการยืน
่ วีซํา 5-7 วันทําการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว
เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
คําห๎องพักเดี่ยวตามอัตรา
คํานํากล๎องถํายรูป และกล๎องวีดีโอเข๎าวัด
คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง
คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล๎วแตํความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์)
คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
คําทิปมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (1,500 บาท ตํอทําน ตํอทริป) ทิปหัวหน๎าทัวร์ (ตามความประทับใจ)

เงื่อนไขการจอง
1.
2.
3.
4.

ชําระเงินเต็มจํานวนคําทัวร์ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง(อาจเปลี่ยนแปลงได๎) โดยโอนเข๎าบัญชีและสํงหลักฐานการโอนเงินให๎เจ๎าหน๎าที่ที่ดแ
ู ล
เส๎นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับ เงินมัดจําแล๎วเทํานั้น
สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน
หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่ กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตร
โดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวกในการเดินทางทํองเที่ยวใน
ระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทํา นเอง เนือ
่ งจากการเดินทางเป็นหมูค
ํ ณะ
หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การชําระค่าทัวร์สว
่ นที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด
เนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง

1.
2.
3.
4.

แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 30 วัน
คืนคําใช๎จํายทั้งหมด
แจ๎งยกเลิกกํอนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บคําใช๎จํายทํานละ 10,000 บาท
แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด
สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษัทฯ
กําหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหาย
ตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน
6. กรณีเจ็บป่วยจนไมํสามารถเดินทางได๎ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะ
ตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎ เชํน คําตั๋วเครื่องบิน คําห๎อง คําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และ
คําใช๎จํายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริง ในกรณีที่ไมํสามารถเดินทางได๎
7. กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์หรือมัดจํามาแล๎ว ทางบริษัทฯ คืนคําทัวร์หรือ
มัดจําให๎ แตํทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคําบริการยื่นวีซํา,คําวีซํา และคําใช๎จํายบางสํวนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
ไปแล๎ว หรือได๎ชําระคําบริการในสํวนของทางเมืองนอกเชํน โรงแรม ฯลฯ ไปแล๎ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิด ขึ้นแล๎ว
กับทํานเป็นกรณีไป
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู๎เดินทางทํานอืน่ ในกลุํมโดนปฏิเสธวีซํา หรือไมํวําด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับทํานเป็นกรณีไป
10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ไมํวําเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกัน หากต๎องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ทํานจะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่
สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมํสามารถเข๎าไปแทรกแซงได๎
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2.
3.
4.

และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได๎ดาํ เนินการ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎ว (กรณีตั๋ว REFUNDได๎) ผู๎เดินทางต๎องรอ REFUND ตามระบบของสาย
การบินเทํานั้น
ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บ
คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จาก
ทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูํบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู๎ที่จะนั่งต๎องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กําหนด เชํน ต๎องเป็นผู๎ที่มีรํางกาย
แข็งแรง และชํวยเหลือผู๎อื่นได๎อยํางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เชํน สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได๎ (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมํใชํผู๎ที่
มีปัญหาทางด๎านสุขภาพและรํางกาย และอํานาจในการให๎ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยูํกับทางเจ๎าหน๎าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทํานัน
้

เรื่องโรงแรมที่พัก
1.

2.

เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพักแบบห๎องเดี่ยว (Single) และห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพัก
แบบ 3 ทําน/3 เตียง (Triple Room) ห๎องพักอาจจะไมํติดกันและบางโรงแรมอาจมีห๎องพักแบบ 3 ทํานจํานวนไมํมากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือ
ย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม

3.

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทําการ
 หนังสือเดินทาง (Passport)
ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า
 รูปถ่าย
รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพน
ื้ หลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)และกรุณาเขียน
เบอร์ติดตํอ-อาชีพไว๎ด๎านหลังรูป
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
พาสสปอร์ตตํางชาติที่เดินทางเข๎าประเทศไทยจะต๎องมีใบตรวจคนเข๎าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให๎แนบมาในเลํมพาสปอร์ตด๎วย
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย
รับผิดชอบในทุกกรณี **

หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทจะไม่

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ทํองเที่ยวพร๎อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบใน
อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละ
งาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวํางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความลําช๎าของเที่ยวบิน, สายการ
เดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท๎องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซําจากกงสุล และ / หรือ สํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู๎มี
อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมํจําต๎องแสดงเหตุ ผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
หมายรวมถึงในระหวํางการเดินทางทํองเที่ยวทั้งใน หรือ ตํางประเทศ แตํทางบริษัทฯ มีความคุ๎มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่ บริษัทฯ
ที่รับประกันในกรณีที่ผู๎รํวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ตํางประเทศ มิให๎เดินทางออก หรือ เข๎า
ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู๎เดินทาง ไมํปฏิบัติตามกฎระเบียบด๎านการความคุมโรคติดตํอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลง
เอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ รายละเอียดด๎านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความ
จําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลําว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของทํานผู๎มีเกียรติ ซึ่งรํวมเดินทางเป็นสําคัญ
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