วันแรก

กรุ งเทพฯ-ย่ างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊ เข้ า-เทพทันใจไจ๊ เข้ า-สิ เรี ยม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพ
ทันใจเทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่ างกุ้ง (-/กลางวัน/เย็น)

04.30น.

พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้ น 2 เคาท์ เตอร์ สายการบินนกแอร์ ประตู 6
NOK AIR (DD)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน DD 4230
สายการบินนกแอร์ มีบริการล็อกที่นั่งและNOK PREMIUM SEATบริการสาหรับลูกค้ าที่มีความประสงค์
ต้ องการนั่ งแถวหน้ าและนั่ งติดกันหรื อเลื อกที่นั่งได้ เนื่ องจากตั๋วเครื่ องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ ประบบ
RANDOMไม่ สามารถล็อกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกันและไม่ สามารถเลือกช่ วงที่นั่งบนเครื่ องบิน
ได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน * ต้ องการล็อคทีน่ ั่งแถวหน้ าNOK PREMIUM SEAT
แถวที่ 30-35 และ 44-45 ค่ าบริการล็อกทีน่ ั่ง ขาละ 350 บาท/เทีย่ ว/ท่าน ไปกลับ 700 บาท/ท่าน
** กรุ ณาแจ้ งพนักงานขายทุกครั้งก่ อนทาการจองค่ ะ**
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว(เวลาท้ องถิ่น
ที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่ วโมง) นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรื อ เมืองพะโค(BAGO)ซึ่ ง
ในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และ อายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ ่ างจาก
เมืองย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กม.) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45ชม. จากนั้น นาท่านแวะสักการะ
๑.เจดี ย์ไ จ๊ เข้ า (KYAIK KHAUK PAGODA)ซึ่ งเป็ นเจดี ย ์ที่ เก่ า แก่ อีก แห่ ง หนึ่ ง ของพม่ า ถื อเป็ น๐เจดี ย ์
คู่บา้ นคู่เมืองสิ เรี ยมพิเศษสุ ด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊ เข้ า ซึ่ งเป็ นหัวหน้ าของเทพทันใจในย่ างกุ้งที่ไ หนที่
สร้ างเทพทันใจ ต้ องมาบรวงสรางขออนุญาตที่นี้ก่อนที่สาคัญ ใครอยากได้ งานใหญ่ เงินใหญ่ คนพม่ าจะ
มาขอทีน่ ี้ ทั้งเรื่ องงาน เงินและความสาเร็จ ถ้ าจะนับแล้วองค์ นีเ้ ป็ นเทพทันใจทีใ่ หญ่ ที่สุดในย่ างกุ้ง จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองสิ เรียม(THANLYIN)ซึ่ งอยูห่ ่ างจากย่างกุง้ ประมาณ45กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิ เรี ยม ชม
ความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่ งเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งแต่ในสมัย นาย
พลฟิ ลิป เดอ บริ โต ยี นิ โคเต จนมาสิ้ นสุ ดเมื่อปี พ.ศ.2156 ร่ วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุ งศรี อยุธยาท่านจะ
เห็นเศษซากกาแพงสไตล์ลูซิตาเนี ยนบาโรก ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่ อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี นาท่านนัง่
เรื อแจว ชม ๒.พระเจดีย์เยเลพญา(KYAIK HWAW WUN PAGODA) พระปางมารวิชัยอันงดงามบน
เกาะกลางน้ าอายุนบั พันปี เป็ นที่สักการะของชาวสิ เรี ยม เกาะนี้ ไม่วา่ น้ าจะขึ้นสักเท่าไหร่ ก็ไม่มีวนั น้ าท่วม
ได้ ที่บริ เวณท่าเทียบเรื อบนเกาะ นาท่ านไหว้ สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรื อพระอุปคุปที่เป็ นที่นับถือ
ของชาวพม่ าสามารถซื้ ออาหารเลีย้ งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่ นับร้ อยๆ ตัวทีว่ ่ ายวนเวียนให้ เห็นครีบหลังที่โผล่
เหนือผิวนา้ ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางกลับย่างกุง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รู ป ได้นามาเมื่อ
2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่ งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระ
เกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรู ปทองเงินสาริ ด 700องค์ และจารึ กดินเผาภาษาบาลี
และตัวหนังสื อพราหมณ์ อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้องสี สันงดงาม
และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิ หลายจุดในองค์พระเจดี ยน์ าท่านขอพร นัตโบโบยี หรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทย

06.30น.
หมายเหตุ

07.15 น.

เทีย่ ง
บ่าย

วิธีการสั กการะรู ปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่ งใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้
โดยเฉพาะมะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรื อผลไม้ อื่นๆมาสั กการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอาเงินจะ
เป็ นดอลล่า บาทหรื อจ๊ าด ก็ได้ (แต่ แนะนาให้ เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือของนัต
โบโบยีสัก 2 ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึ งกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรั กษาไว้ จากนั้ นก็เอาหน้ า ผากไปแตะกับ นิ้วชี้
ของนัตโบโบยีแค่ นี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้นนาท่ านข้ ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่ง ของถนน
เพื่อสักการะ เทพกระซิบซึ่ งมีนามว่า“อะมาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่านางเป็ นธิ ดาของพญานาค ที่เกิด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนเมื่อสิ้ นชี วิตไปกลายเป็ นนัตซึ่ งชาวพม่า
เคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่ งการขอพรเทพกระซิ บต้ องไปกระซิ บเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่ า
นิยมขอพรจากเทพองค์ นีก้ นั มากเช่ นกันการบูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยนา้ นม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากนั้นนาท่านเข้าชม ๔.เจดีย์สุเล(SULE PAGODA) ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองย่างกุง้ เป็ นเจดียท์ รงแปดเหลี่ยม สี
เหลืองทองอร่ าม ภายในองค์เจดี ยบ์ รรจุเส้นพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าเอาไว้ณ เจดี ยแ์ ห่ งนี้ ยังมีเทพ
ทันใจองค์ที่โตที่สุด ที่ชาวพม่านับถื อมากที่สุด และเชื่ อกันว่า ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทานให้อย่าง
รวดเร็ ว นาท่านชมและนมัสการ ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง(SHWEDAGON PAGOD) พระเจดียท์ องคา
คู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้ อยกว่าปี เจดี ยท์ องแห่ งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิ ง ชื่ อเดิ มของ
เมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดในพม่าสถานที่แห่งนี้ มี ลานอธิ ษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ
ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิ ษฐานเพื่อเสริ มสร้าง
บารมีและสิ รมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใคร
เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิตพระเจดียน์ ้ ีได้รับการบูรณะและต่อ
เติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัชกาลองค์เจดียห์ ่อหุ ม้ ด้วยแผ่นทองคาทั้งหมดน้ าหนักยีส่ ิ บสามตันภายในประดิษฐาน
เส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่ องอัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสาม
พระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจานวนมากและยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่
บนยอดบริ เวณเจดี ยจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ ทิศซึ่ งทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท
ซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้ นที่รวมกันขึ้นเป็ นส่ วนหนึ่ งของพุทธเจดี ยล์ ว้ นมีตานาน
และภูมิหลังความเป็ นมาทั้งสิ้ นชมระฆังใบใหญ่ที่ องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิ ดพลัดตกแม่น้ าย่า งกุ้ง
เสี ยก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ข้ ึนภายหลังชาวพม่า ช่ วยกันกูข้ ้ ึนมาแขวนไว้ที่เดิ มได้จึงถื อเป็ นสัญลักษณ์
แห่ งความสามัคคี ซ่ ึ งชาวพม่าถื อว่าเป็ นระฆังศักดิ์ สิ ทธิ์ ให้ตีระฆัง 3ครั้ งแล้วอธิ ษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่
ต้องการจากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็ นแสงสี
ต่างกันออกไป
วันเกิด
สั ตว์
สั ญลักษณ์

อาทิตย์
ครุ ฑ

จันทร์
เสื อ

อังคาร
สิ งห์

พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี ศุกร์
เสาร์
ช้ างมีงา ช้ างไม่ มีงา หนูหางยาว หนูหาง พญานาค
สั้ น
คาไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิ งกุตตะเร มะโนลัมเม สั ตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุ วรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สั พพะทา อหัง วันทามิ สิ ระสา

19.00น.

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ทแี่ ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
 บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ เต็มอิม่ กับชาชู ชิ สุ กหี้ ม้ อไฟและซู ชิ สารพัดหน้ าในเครื อ
โออิชิ
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ...................................... หรื อระดับเทียบเท่ าโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาวPARK 5*

ย่ างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทาพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้ กะส่ าน – เจดีย์เอ่งต่ อหย่ า – เจดีย์เมียตซอนิน
เนือง –ตลาดสก็อต
 (เช้ า/กลางวัน/ - )
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นชม ๖.เจดีย์กาบาเอ(WORLD PEACE PAGODA)สร้างครั้งเมื่ อปี พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุ
นายกรัฐมนตรี คนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็ นสถานที่ชาระพระไตรปิ ฎกครั้งที่ 6ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2497
– พ.ศ.2499และเพื่อให้บงั เกิ ดสันติสุขแก่โลก ล่าสุ ดใช้เป็ นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่ผา่ นมาที่สาคัญเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของพระสา
รี บุตรและพระโมคลานะ โดยนาพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย ร่ วมทาพิธีอนั ศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบ
เกล้ า ด้ วยพระบรมสารี ริกธาตุ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ซึ่ งมีความเชื่ อว่า “หากท่านใดได้ทาพิธีมงคลบูชา
รับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนีจาลอง
(สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่ าองค์ จริ งอยู่ที่มัณฑะเลย์ ) ** หมายเหตุ การทาพิธีครอบเศียร คณะจานวน
20 ท่านขึน้ ไปถึงจะทาพิธีได้ ** จากนั้นเดินทางสู่ ๗.เจดีย์ไจ๊ กะส่ าน (KYAIKKASAN PAGODA) ตั้งอยู่
เมืองย่างกุง้ สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริ ย ์ ตีรี่ตามาดอก้า แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16
เส้นและพระธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์เป็ นชื่อภาษามอญว่า “ไจ๊ อะแส่ น” ไจ๊ แปลว่า พระธาตุอะแส่ น แปลว่า
พระอรหันต์แปลรวม“พระธาตุสร้างในการนาของพระอรหันต์”ส่ วนเส้นเกศาธาตุและพระธาตุ ที่เหลือ
เลยแบ่ง ไปสร้าง พระธาตุอีก 10 สถานที่. ประจุบนั พม่าเลยมาเรี ยกออกเสี ยงสาเนียงพม่าว่า “ไจ๊กะสาน”
จากชื่ อมอญ“ไจ๊อะแส่ น ” พระธาตุ อายุต้ งั แต่ ส ร้ า งมาถึ ง ประจุ บ นั มี สองฟั นกว่า ปี แล้ว ตอน ย่า งกุ้ง
กลายเป็ นเมืองร้าง ไม่มีใครอยู่ ยักษ์สองพี่นอ้ ง ชื่อ “นองดอ องค์พี่ และ “นยีดอ”องค์นอ้ ง รับหน้าที่ เฝ้า
เกศาธาตุและพระธาตุ ที่บรรจุในพระธาตุไว้. เผื่อไม่ให้มีการขโมยแล้วเอาไปที่อื่น แล้วจะมีเจ้าที่ ที่เฝ้า
ดู แลสถานที่ไ ว้ เพื่ อไม่ ใ ห้มี การโกง ตามประวัติแ ล้ ว คนพม่ า เลยมีค วามเชื่ อว่ า ถ้ า มีค ดี ต่า งๆ ที่ต้ อง
ประสพ ส่ วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊ กะส่ าน เพื่อความยุติธรรมและชนะคดีแล้ว กับยักษ์ สองพีน่ ้ องให้ มา
ดูแล และอย่ าให้ สิ่งไม่ ดีต่างๆ เข้ ามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพม่ านิยมมาไหว้ สักการะขอพรใน
เรื่ องคดี ความต่ างๆ จากนั้นนาท่านไปยัง ๘.เจดีย์เอ่ งต่ อหย่ า (EAIN TAW YAR PAGODA)สร้ างโดย
กษัตริย์ กงบาว ผู้มีชื่อเสี ยงและอานาจในยุคกงบาว ท่ านมีความศรัทธามาก โดยสร้ างมากว่า 170 ปี EAIN
TAWแปลว่ า บ้ าน ที่พัก YARแปลว่ า ร่ องรอยแปลรวมกัน (ร่ องรอยของบ้ านที่พัก)ตามประวัติแล้ ว คน
พม่ ามีความเชื่ อว่ า สถานที่ พื้นที่ ถ้ าคู่ ควรกับคนไหน คนนั้ นซึ้ งจะได้ เป็ นเจ้ าของ เลยมาขอเรื่ องบ้ าน
ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริ เวณพระธาตุ จะมีเทพ ที่ดูแลปกป้ องรั กษาสถานที่ด้วย สามารถไป
กลับท่ าน ให้ ท่านประทานทีอ่ ยู่อาศัยทีค่ ่ ูควรกับตนขอในเรื่ องทีอ่ ยู่ ทีด่ ิน อสั งหาริมทรัพย์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

21.00น.
22.45 น.

จากนั้นเดิ นทางสู่ ๙.เจดีย์เมียตซอนินเนื อง( MYAT SAW NYI NAUNG )ตามประวัติเล่าว่าพ่อค้า ตุมะ
นะ สองพี่น้อง มาทาการค้าขายที่ ท่าเรื อ จี้หมิ่นด่าย แล้วศรัทธาที่จะสร้ างวัดให้แก่ พระสงฆ์ในสมัยยุค
อังกฤษครองพม่า สองพี่นอ้ งเอาเงินกาไล มาสร้างวัด สร้างเจดียส์ ององค์ สร้างศาลาให้ พระพุทธรู ปมาน
อ่ องหมื่นสะจ่ าชิ่ นซึ่ งมีการกราบไหว้มาตั้งแต่กษัตริ ยพ์ ม่า พระพุทธรู ปดังกล่าว มีความเชื่ อว่า พ่อค้าที่มา
จากหลากหลายสถานที่จะมากราบไหว้ เพื่อที่จะชนะทุกๆอย่างในการดาเนินธุ รกิจ. ปั จจุบนั พ่อค้าและคน
พม่ารวมทั้งผูม้ ีอานาจในพม่า จะมาทาบุญ ขอพรจาก พระพุทธรู ป และ ขอพรเทพ ที่เฝ้ าดู แล ย่านธุ รกิจ
ท่าเรื อ ใกล้กบั บริ เวณ พระเจดี ยแ์ ม็ดซอนยีหน่ องวัดแห่ งนี้ อายุประมาณ 160ปี แล้ว แต่ก็ยงั มีการทาบุญ
สร้ างวัดเพิ่ม ดู แลไว้ถึงปั จจุบนั กันจาก การบริ จาค ของประชาชนคนพม่า ขอพรในเรื่ องชนะในเรื่ อง
ภยันตรายต่างๆ จากนั้นชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน(BOGYOKE AUNG SAN)หรื อ ตลาดสก๊ อต(SCOT
MARKET) ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ น
ลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลังสิ นค้าที่จาหน่ายในตลาดแห่ งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่ องเงิน ที่มี
ศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แป้ งทานาคา
(หากซื้ อ สิ้ นค้ า หรื อ อั ญมณี ที่มี ราคาสู งควรขอใบเสร็ จ รั บ เงิ นด้ ว ย ทุ ก ครั้ ง เนื่ อ งจากจะต้ อ งแสดงให้
ศุลกากรตรวจ) สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD 4239
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจมิร้ ู ลืม
** หมายเหตุ โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม **

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
ตารางเดินทาง มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน DD พัก 5 ดาว
เริ่ม
กลับจากเดินทาง จานวน
เดินทาง
18 ธ.ค.61 19 ธ.ค.61
30
08 ม.ค.62 09 ม.ค.62
30
15 ม.ค.62 16 ม.ค.62
30
22 ม.ค.62 23 ม.ค.62
30
29 ม.ค.62 30 ม.ค.62
30
06 ก.พ.62 07 ก.พ.62
30
12 ก.พ.62 13 ก.พ.62
30
19 ก.พ.62 20 ก.พ.62
30
20 ก.พ.62 21 ก.พ.62
30

ผู้ใหญ่
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
7,900
6,900

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มีเตียง พักเดีย่ ว
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
6,900
7,900
6,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
6,900
5,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

26 ก.พ.62
05 มี.ค.62
12 มี.ค.62
19 มี.ค.62
26 มี.ค.62

27 ก.พ.62
06 มี.ค.62
13 มี.ค.62
20 มี.ค.62
27 มี.ค.62

30
30
30
30
30

6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

6,900
6,900
6,900
6,900
6,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

อัตราค่ าบริการรวม
✓ ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่ าเปลีย่ นแปลงตั๋ว
✓ ทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิม่ เงินพักห้ องเดี่ยว)
✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
✓ ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
✓ ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
✓ ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
✓ ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
✓ ภาษีนา้ มันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%และภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
 ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดทีไ่ ม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริ ป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของ
ประเทศค่ ะ)
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนา้ ใจของทุกท่ านค่ ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ ะ)
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา
ผ่ านท่ าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะ
มีผลบังคับใช้ ต้ ังแต่ วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์
จะต้ องเรียกเก็บค่ าวีซ่าเพิม่ อีกท่านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
1.กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 5,000 บาท ภายใน 1 วัน หลังจากการจองส่ วนที่เหลือชาระ
ทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดิ นทางโดยอัตโนมัติ(ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อน
เดินทาง 21 วัน)
2.กรณียกเลิก
2.1 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริ ษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้ งั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ์ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ น
2.2 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%และริ บเงินมัดจาทั้งหมด
2.3 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ การคืนเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
3. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการเลื่ อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ น
จริ ง ในกรณี เจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินทุกกรณี
4.บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวน
ที่ บริ ษทั ฯกาหนดไว้(15 ท่านขึ้ นไป)เนื่ องจากเกิ ดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั ฯและผูเ้ ดิ นทางอื่ นที่ เดิ นทางในคณะเดี ยวกัน
บริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
5.คณะผูเ้ ดินทางจานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทางไม่ถึง 10 ท่านขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อนวันเดิ นทางหรื อ
ยกเลิกการเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง
6.กรณี ที่ท่านต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออก
ตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ ยนไฟล์ทบิน หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริ ษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋ ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่า
ท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าว
7.กรณี ใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ(เล่ มน้ าเงิ น)เดิ นทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถู กปฏิ เสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

รายละเอียดเพิม่ เติม
➢ บริ ษทั ฯมีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนัง สื อเดิ นทางต้องมี อายุก ารใช้ง านเหลื อไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษ ทั ฯรั บ เฉพาะผูม้ ี จุดประสงค์เดิ นทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง
และไม่สามารถเดินทางได้ )
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง,การนัด
หยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถู กปฎิ เสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ
(ซึ่ งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดิ นทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ได้เกิ ดจาก
อุ บตั ิ เหตุ ในรายการท่องเที่ ยว(ซึ่ งลู กค้าจะต้องยอมรั บในเงื่ อนไขนี้ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุ สุดวิสัย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิ เสธมิ ให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ ระบุ ไ ว้ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
➢ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั
ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT , EXTRA FLIGHTจะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

