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พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน

เดินทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62
หงสาวดี | เจดียช์ เวมอร์ดอร์ l พระราชวังบุเรงนอง l พระธาตุอินทร์แขวน
พระนอนชเวตาเลียว l เจดียไ์ จ๊ปนุ่ l พระนอนตาหวาน l เจดียช์ เวดากอง l เมืองสิเรียม (เจดียก์ ลางนา้ ) l เจดียโ์ บตะทาวน์
(เทพทันใจ / เทพกระซิบ) l ช้อปปิ ้งตลาดสก๊อต l วัดพระหินอ่อน
แถมฟรี!! จีเ้ ทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก / ฟรีกระเช้าขึน้ พระธุอินทร์แขวน 1 เที่ยว
เมนูพิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป้ ดปั กกิ่ง

นมัสการพระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ทีส่ ุดในประเทศพม่า) เสริมสิริมงคล
บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า (พระธาตุอินทร์แขวน l เจดียช์ เวดากอง l เจดียช์ เวมอร์ดอร์ )

.-

เริ่มต้นเพียง 10,999
เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือ ง) – ย่างกุง้ (สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35) – หงสาวดี – เจดียช์ เวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2. ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน – พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สดุ ในประเทศพม่า) – พระไผเลื่อน – ผ่าน
ชม(เจดียค์ ่)ู – หงสาวดี – เจดียไ์ จ๊ปนุ่ – ย่างกุง้ – เจดียช์ เวดากอง
วันที่ 3. เมืองสิเรียม (เจดียก์ ลางนา้ ) – ย่างกุง้ – เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ช้อปปิ ้งตลาดสก๊อต – วัด
พระหินอ่อน – ย่างกุง้ (สนามบินมิงกาลาดง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (DD4239 : 21.00-22.55)
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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ(สนามบิ น ดอนเมื อ ง) – ย่ า งกุ้ ง (สนามบิ น มิ ง กาลาดง ) (DD4230: 06.30-07.35)
หงสาวดี – เจดียช์ เวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระธาตุอินทร์
แขวน

04.00 น. พร้อมกัน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดย
มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD4230 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์
ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นาท่านสักการะ พระเจดียช์ เวมอดอว์ (Shwe Maw Daw Pagoda) เจดียน์ ีเ้ ป็ นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และ
นับเป็ น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครัง้ ก่อน
เป็ นสถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ นกษัตริยม์ อญหรือพม่า รวมทัง้ พระ
เจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครัง้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จ มา
นมัสการพระเจดียอ์ งค์นี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่มาแล้วถึง 4 ครัง้ ทาให้ปลียอดของเจดียอ์ งค์นหี้ กั พังลง
มา แต่ดว้ ยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์ งค์นี้ จึงได้ทาการสร้างเจดียช์ เวมอดอว์ขึน้ มาใหม่ในปี พ .ศ.2497 ด้วยความสูงถึง
374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง 70 ฟุต) นับเป็ นเจดียท์ ี่สงู ที่สดุ ในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ตงั้ ไหว้ที่มมุ หนึ่งขององค์เจดียเ์ พื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบัน ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนาธูป
ไปคา้ กับยอดของเจดียอ์ งค์ที่หกั ลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคา้ จุนชีวิตให้เจริญรุง่ เรืองยิ่งขึน้ ไป

จากนั้นนาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (Kamboza Thadi Palace) สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อ ใช้เป็ นศูนย์กลางทางการ
ปกครองและใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็ จ พระ
นเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ ยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกาแพงเดิมที่ถกู ฝังอยู่ในดิน รัฐบาลพม่าจึง
ได้ทาการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึน้ มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระตาหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลือง
อร่ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมพม่ าสี
ทองเหลืองอร่ามทัง้ ภายนอกและภายใน **วันที่ 10-20 เมษายนของทุกปี (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) พระราชวังปิ ดไม่ให้เข้าชม
ปรับโปรแกรมไปยังสถานที่อื่นแทนตามความเหมาะสม***
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwe Tha Lyaung) เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง
17 เมตร สร้างขึน้ โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอานาจ มีพทุ ธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อม
พระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครัง้ ก่อนพระ
พุธรูปองค์นีถ้ ูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสาย
พม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี้ จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รบั เอกราชก็มีการบูรณปฏิสงั ขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิ ดทองใหม่
จนกลายเป็ นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทัง้ ยังสามารถเลือกซือ้ ของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์หอม ผ้าปักพืน้ เมือง
ผ้าพิมพ์เป็ นรูปต่างๆ
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้าย่าง ท่านละ 1 ตัว)
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้กโ์ ท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่นา้ สะ
โตง ซึ่งเป็ นแม่นา้ ที่มีความสัมพันธ์กบั พระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปื นข้ามนา้ ที่กว้างใหญ่นไี้ ปต้องแม่ทัพพม่า
จนได้รบั ชัยชนะ จากนัน้ นาท่านเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกขึน้ บนภูเขาไจ้กโ์ ท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พกั ระหว่างทางชมทัศนียภาพอัน
สวยงามสองข้างทาง (นั่งรถบรรทุกขึน้ ไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ้กโ์ ท ที่เป็ นที่ตงั้ ของพระธาตุอินทร์แขวน) ***ในกรณีคณะทัวร์เดินทาง
ไม่ถึง 15 ท่าน สาหรับรถขึน้ บนพระธาตุอินทร์แขวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใช้รถร่วมกับคณะอื่น ซื่งอาจใช้เวลาพอสมควร****

พิเศษ!!!! เพิ่มฟรี นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้ พระธาตุอินทร์แขวน (1 เที่ยว) เพื่อบริการนักท่องเที่ยวขึน้ ไปไหว้พระธาตุสะดวกสบายขึน้ ใช้
เวลาเพียง 10 นาที จากสถานีเขาฤษีขนึ ้ ไปถึงสถานีองค์พระธาตุ (ในกรณีที่กระเช้าปิ ดจะทาการนั่งรถขึน้ ถึงจุดสูงสุดตามปกติและ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิน้ )
นาท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้กท์ ิโย (Kyaikhtiyo) คาว่า ไจ้กท์ ิโย ในภาษามอญ หมายความว่า หินรูปหัวฤๅษี
โดยมีตานานเล่าขานกันในสมัยพุทธกาล พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่ที่เมืองไจ้กโ์ ถ่ อาเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า
เหนือระดับ นา้ ทะเล 3,615 ฟุต ลักษณะเด่นของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลกั ษณะเป็ นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่บนหน้าผา
สูงชัน พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารค่าเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็ น นักพรตที่มีความศักดิ์
สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระ
เจดียไ์ จ้เที่ยว ควรเตรียมเสือ้ กันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ ที่น่งั มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์นี้
เปิ ดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับบุรุษที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี้ เป็ นที่มา
และแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุ
อินทร์แขวน”

ที่พัก

วันที่ 2

โรงแรม KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL

ตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน – พระสมณโคดม ปรางค์ประทานพร (องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ
พม่า) – พระไผเลื่อน - ผ่านชม(เจดียค์ ู่) – หงสาวดี – เจดียไ์ จ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – เจดียช์ เวดากอง
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เช้าตรู่

เช้า

เชิญท่านตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) การตักบาตร ณ องค์พระธาตุอินทร์แขวน
เปรียบเสมือนได้ตกั บาตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็ นสิ่งอัศจรรย์ของโลก และเชิญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา
ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ องค์พระธาตุ พิสจู น์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นีต้ งั้ อยู่ได้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรือหล่นลงมา
การที่กอ้ นหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึน้ ไปก็ดคู ล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา
ราวกับพระอินทร์นาไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย์ และทาบุญใส่บาตรพระสงฆ์ได้ที่บริเวณหน้าโรงแรมที่พกั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ ให้ท่านได้เก็บสัมภาระแล้วออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม

นาท่านสักการะ พระสมณโคดม ปางประทานพร (องค์ใหญ่ทีส่ ุดในประเทศพม่า) เจ้าของเหมืองหยกและผูม้ ีจิตศรัทธาชาว
เมียร์มาร์ได้ช่วยกันสร้างขึน้ ในพุทธลักษณะพระองค์ทรงมีอายุ 80 พรรษา พระพุทธรูปองค์นเี้ ริ่มสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.2016 แล้วเสร็จ
เมื่อปี 2019 มีความสูง 255 ฟุต 6 นิว้ ภายในองค์พระนั้นแบ่งออกเป็ น18 ชัน้ ปัจจุบนั นีเ้ ปิ ดให้ชมเพียงแค่ 1 ชัน้ ใช้งบประมาณใน
การสร้างประมาณ 20 ล้านบาท ภายในองค์พระพุทธรูปประดิษฐ์สถานเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ และอัญมณี แก้วแหวน เงิน
ทอง ที่ผมู้ ีจิตศรัทธาได้นามาถวายเพื่อเป็ นพุทธบูชาเป็ นจานวนมากมาย
นาท่านสักการะ พระไฝเลื่อน หรือ ไจ้ทป์ อลอ (Kyaikpawlaw) เป็ นพระพุทธรูปที่มีอายุมากกว่า 2,000 ปี โดยมีเรื่องเล่ากันว่า
เป็ นพระพุทธรูปที่ลอยนา้ มาติดอยู่ใกล้ๆวัด จากนั้นชาวพม่าได้เอาพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ที่วัดแล้วปิ ดทององค์พระทัง้ องค์
ต่อมาในตาแหน่งที่หางคิว้ ได้มีจุดๆเหมือนไฝเกิดขึน้ จะปิ ดทองกี่ครัง้ ก็ยังเกิดเป็ นจุดดาๆอยู่ตลอด ทางวัดจึงไม่ได้ปิดทองตรงที่
ตาแหน่งไฝอีกเลย จึงเรียกพระองค์นกี้ นั ว่า พระไฝเลื่อน
ระหว่างทางผ่านชม เจดียส์ องพี่น้อง องค์เจดียค์ ู่ 2 องค์ ตามตานานเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ เป็ นสถานที่ ที่สมเด็จพระนเรศวรทรง
หลังนา้ ทักษิโณทกประกาศอิสรภาพจากหงสาวดี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุง้ แม่นา้ ย่าง ท่านละ 1 ตัว)
จากนัน้ นาท่านชม เจดียไ์ จ๊ปนุ่ (Kyaik Pun Pagoda) ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็ นพระพุธรูปปางมารวิชยั ขนาดใหญ่ มีลกั ษณะ
เป็ นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทัง้ 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็ นเอกของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศ
เหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่นอ้ งที่อุทิศตน
ให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได้เกิดพังทลาย
และได้มีการบูรณะใหม่ทาให้พระพุทธรูปองค์นมี้ ีลกั ษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ
นาท่านสักการะ พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ ่บู า้ นคู่เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม
ตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหา
เจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่นา้ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคาแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่า
กันว่า ทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนีม้ ากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษ
เสี ย อี ก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์ร ายล้อ มด้ว ยเจดี ย์อ งค์เล็ ก ๆ นับ ร้อ ยองค์ มี ซุ้ม ประตูสี่ ด้า น ยอดฉั ต รองค์พ ระมหาเจดีย์
ประกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระ
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ธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีทงั้ ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะ
ทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนีม้ ีสถาปั ตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามของวิหาร
ทิศที่ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชัน้ ๆ ที่เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐาน
พระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
วันเกิด
สัตว์สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

ศุกร์
หนูหาง

เสาร์
พญานาค

คาสวดบูชาพระมหาเจดียช์ เวดากอง
เป็ นพระธาตุประจาคนเกิดปี มะเมีย (ม้า) มีคาสวดบูชาดังนี ้
ชมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนัง ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โกนาคะ
มะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยัง กัสสะปั ง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตถัง โคตะมะ อัฎฐะเกศะ ธาตุโย ฐัสสะ
ติ ปั ญจะมัง อะริยะเมตตเตยโย อะนาคะโต อุตตะมัง ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต ฯ

เชิญท่าน ขอแม่ยักษ์ ชาวพม่าเชื่อว่าแม่ยักษ์จะช่วยในการตัดกรรมจากเจ้ากรรมนายเวร ให้ชีวิตของคุณมีแต่ดีขึน้ เรื่อยๆ หาก
กาลังมีทกุ ข์และหาหนทางไม่ออก สามารถไหว้ขอพรจะแม่ยกั ษ์ให้ช่วยบันดาลให้สิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิต ขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้า
มา นอกจากนีย้ ังเชื่อกันว่า แม่ยักษ์ยังช่วยเรื่องความมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็ นที่รูจ้ ักในหน้าที่การงาน โดยการมาขอพรจากแม่ยักษ์
ของถวายจะเป็ นบุหรี่มา คนพม่าเชื่อว่าแม่ยกั ษ์ท่านจะชอบบุหรี่ สามารถเตรียมบุหรี่มาไหว้แล้วก็จุดขอพรปักไว้ตามที่จดั ไว้

ค่า
พักที่

วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
โรงแรม Best Western Green Hill หรือ Summit Parkview หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

เมืองสิเรียม (เจดียก์ ลางน้า) – ย่างกุ้ง – เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ) – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – ช้
อปปิ้ งตลาดสก๊อต – วัดพระหินอ่อน – ย่างกุ้ง (สนามบินมิงกาลาดง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
(DD4239 : 21.00-22.55)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ถึงเมืองสิเรียม Syriam นา
ท่านลงเรือไป ชมเจดียเ์ ยเลพญา (Yele Paya) เจดียน์ สี้ ร้างขึน้ บนเกาะกลางนา้ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดียก์ ลางน้า” นาท่าน
นมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิเก่าแก่ที่ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิ ดทองคาเปลวที่งดงาม มีอายุนบั พันปี ซึ่งเป็ น
ที่สกั การบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลาอันสมควรลงเรือกลับและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลับย่างกุง้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ! เป็ ดปักกิ่ง สลัดกุง้ มังกร)
นมัสการ เจดียโ์ บตะทาวน์ (Botataung) ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บตะทาวน์นีแ้ ละทรง
นาพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนาไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดียส์ ามารถมองเห็นพระ
เกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนีย้ ังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย์ คือ พระพุธรู ปทองคา ประดิษฐานในวิหารด้าน
ขวามือ เป็ นพระพุธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่ งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้ เมื่อ
พม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์ กัตตาในอินเดีย ทาให้รอดพ้นจากระเบิดของ
ฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณ ฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นีถ้ ูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิ รต์
www.plan-travel.com

Tel: 02-417-2199

E-mail: plan@plan-travel.com

Page 5 of 11

[เที่ยวพม่า 3D2N: ไหว้พระ ชมวัง กราบสักการะเจดีย ์ ช้อปปิ ้ งตลาดสก๊อต

และด้านซ้ายมือจะเป็ นรู ปปั้ น นัตโบโบยี หรือ เทพทั น ใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูช า ด้วยที่เชื่อว่าเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
วิธีการสักการะเทพทันใจ นาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่นๆมาสักการะเทพทันใจ ซึ่งท่านจะชอบมาก
(บริเวณวัดจะมีขาย) จากนั้นก็ให้ท่านนาเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท) ไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึก
กลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว้
นาท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตานานเล่าว่า เป็ นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิน้ ชีวิตไป
กลายเป็ นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้กัน โดยท่านสามารถกระซิบที่ขา้ งหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยิน และนานา้ นมไปจ่อไว้ที่ปาก
บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
หลังจากนัน้ นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Chauk Htat Gyi Pagoda) ซึ่งเป็ นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและ
ดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็ นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณ
ธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกันซึ่ง
แตกต่างกับศิลปะของไทย

จากนั้นนาท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครัง้ พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้
ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกพืน้ เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา
ผ้าปักพืน้ เมือง เครื่องเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิ ดทุกวันจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์)
นาท่านชม วัดพระหินอ่อน (Kyauk Taw Gyee Pagoda) ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สดุ ในพม่า
พระพทธรูปที่สลักจากหินขาวด้วยหิน ก้อนเดียวจากช่างฝี มือเมืองมัณฑะเลย์ ปางประทับนั่งหันพระหัตถ์ออกจากพระองค์ ซึ่ง
หมายถึงการไล่ศรัตรูและประทานความเจริญรุง่ เรือง

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.00 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
22.55 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ : พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา
พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง) ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง) ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

04 – 06 ต.ค.62
10,999
10,999
10,999
3,500
05 – 07 ต.ค.62
10,999
10,999
10,999
3,500
13 – 15 ต.ค.62
11,999
11,999
11,999
3,500
18 – 20 ต.ค.62
10,999
10,999
10,999
3,500
01– 03 พ.ย. 62
10,999
10,999
10,999
3,500
08 – 10 พ.ย. 62
10,999
10,999
10,999
3,500
09 – 11 พ.ย. 62
10,999
10,999
10,999
3,500
15 – 17 พ.ย. 62
10,999
10,999
10,999
3,500
22 – 24 พ.ย. 62
10,999
10,999
10,999
3,500
29 พ.ย. 62 – 01 ธ.ค. 62
10,999
10,999
10,999
3,500
30 พ.ย. 62 – 02 ธ.ค. 62
10,999
10,999
10,999
3,500
05 – 07 ธ.ค. 62
10,999
10,999
10,999
3,500
08 – 10 ธ.ค. 62
11,999
11,999
11,999
3,500
20 – 22 ธ.ค. 62
10,999
10,999
10,999
3,500
27– 29 ธ.ค. 62
11,999
11,999
11,999
3,500
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 10,000 บาท หรือ ชาระค่าทัวร์เต็มจานวน ในกรณีที่ค่าทัวร์ราคาต่ากว่า 10,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั
จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง
หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่ อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หาก
ออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน)
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
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6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือ ไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกิน
จานวนวันจานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด)
2. ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง 20 กก.
3. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ารถขึน้ พระธาตุอินทร์แขวน
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติ เหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
*ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัได้*
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว อาทิ เช่ น ค่ า อาหาร, ค่ า เครื่ อ งดื่ ม ที่ ส่ัง พิ เ ศษ (มิ นิ บ าร์, น้า ดื่ ม , บุ ห รี่ , เหล้า , เบี ย ร์ ฯลฯ), ค่ า โทรศัพ ท์, ค่ า ซัก รี ด ,
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรค
ประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทางเป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผูถ้ ือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม
1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทาการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา
ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า
4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. ค่านากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของมัคคุเทศก์)
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8. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
หมายเหตุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติและจะมีสิทธิพานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่งเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่น
วีซ่าเข้าออกปกติอีกทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท**

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
2. กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่ อ
วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการ
พิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคา
ร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ น
หนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การ
เรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ด ประตูฉุกเฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่น่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน
ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจานัวนค่าทัวร์
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย เต็มจานัวนค่าทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่ บริษัทฯ
กาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปช าระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืน ได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่
สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บ
เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่า
ส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูง ขึน้ มากและห้อ งพัก ในเมือ งเต็ ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใ นการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กับ
การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารการขอวีซ่าพม่า(สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทาการ
-หนังสือเดินทาง (Passport)
-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า
-รูปถ่าย
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว้ จานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพนื ้ หลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)และกรุณา
เขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ดา้ นหลังรูป
-ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
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-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้า ประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับให้แนบมาในเล่ม
พาสปอร์ตด้วย
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้ งแนบมา เพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบในทุกกรณี **

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได้ทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 10 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิ น, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทัง้ หมด
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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