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MAKE A WISH MYANMAR…ย่างกุง้ -สิเรียม-ไหว้พระ 9 วัด
2 วัน 1 คืน โดย นกแอร์ (DD)
พักโรงแรมระดับ 5 ดาว….เมนูพิเศษ....บุฟเฟ่ ต์ชาบูสไตล์พม่า + เป็ ดปั กกิ่ง + สลัดกุง้ มังกร
บริการน้ าดื่มบนรถ และผ้าเย็นทุกวัน
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เงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเมียนมา
1. ผูเ้ ดิ นทางจะต้องมี หลักฐานการได้รับวัคซี นครบ 2 เข็ม ขึ้ นไป (พาสปอร์ตวัคซี น หรื อ เอกสาร
รับรองการรับวัคซีนจากแอพหมอพร้อม)
2. ผูเ้ ดินทางจะต้องทาการตรวจ ATK ที่สนามบินเมี ยนมา โดยจะต้องชาระค่าตรวจ 15,000 จ๊าด
(ประมาณ 300 บาท)
3. ผูเ้ ดินทางจะต้องทาประกันอุบัติเหตุและประกันโควิดกั บตัวแทนบริษัทประกันของประเทศเมียน
มาที่ได้รบั การรับรองจากรัฐบาลเมียนมา ค่าธรรมเนียมในการทาประกัน
• อายุระหว่าง 1-60 ปี ราคาท่านละ 2,000 บาท
• อายุระหว่าง 61-75 ปี ราคาท่านละ 2,800 บาท
• อายุ 76 ปี ขึ้ นไป ราคาท่านละ 3,700 บาท
4. ผูเ้ ดินทางจะต้องกรอกเอกสาร HEALTH DECLARATION FORM โดยจะได้รบั แจกเอกสารดังกล่าวบน
เครื่องบิน เพื่อทาการยื่นที่สนามบิน
********************************************************
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด 10 ต.ค. 65
ตารางการเดินทาง
วันที่

สถานที่ท่องเที่ยว

สนามบินดอนเมือง-สนามบินย่างกุง้ -พระพุทธรูปหงาทัตจีพระนอนเจ๊าทัตจี-เจดียโ์ บตาทาวน์-เทพทันใจวันที่หนึ่ ง
เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-เจดียม์ หาวิชยะพระมหาเจดียช์ เวดากอง
ย่างกุง้ -สิเรียม-เจดียก์ ลางน้าเยเลพญา-วัดไจ๊กะส่าน-วัด
วันที่สอง เอ็งดอยา-เทินพระธาตุฯ เจดียก์ าบาเอ-วัดพระหินอ่อนสนามบินย่างกุง้ -สนามบินดอนเมือง
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รายละเอียด อาหาร
เช้า กลางวัน เย็น

โรงแรมที่พกั ระดับ 5
ดาว
หรือเทียบเท่า

-

✓

✓

LOTTE HOTEL YANGON
ระดับ 5 ดาว หรือ
เทียบเท่า

✓

✓

-

-
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เส้นทางการบิน
ดอนเมือง (DMK)-ย่างกุง้ (RGN)
ย่างกุง้ (RGN)-ดอนเมือง (DMK)

ตารางเส้นทางการบิน
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง
ปลายทาง
6.30-07.15
21.15-23.10

เที่ยวบิน
DD900
DD909

ระยะเวลาในการเดินทาง
โดยประมาณ
50 นาที
50 นาที

รายละเอียดการเดินทาง
วันที่หนึ่ง
04.00 น.

06.30 น.
07.15 น.

สนามบินดอนเมือง-สนามบินย่างกุง้ -พระพุทธรูปหงาทัตจี-พระนอนเจ๊าทัตจี-เจดียโ์ บตาทาวน์เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-เจดียม์ หาวิชยะ-พระมหาเจดียช์ เวดากอง
คณะพร้อ มกั น ณ สนามบิ น ดอนเมื อ ง อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชั้ น 2 ประตู 6
เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ (DD) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและ
เอกสาร

ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า เที่ยวบินที่ DD900 สายการบิน นกแอร์ (DD)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเป็ นที่เรียบร้อย
(เวลาท้องถิ่นที่ประเทศพม่า ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั ่วโมง) นาท่านนมัสการ พระพุทธรูปงาทัตจี ซึ่ง
เป็ นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า มีความสูงประมาณ ตึก 5 ชั้น เป็ นพระพุทธรูปปาง
มารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะ
เป็ นไม้สกั แกะสลักทั้งหมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะ
โบง(สมัยมัณฑเลย์) ซึ่งมีความงดงามเป็ นอย่างมาก
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นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระพุทธไสยาสน์องค์ขนาด
ใหญ่ที่มีความสูงถึง 6 ชั้น ยาวกว่า 70 เมตร ใช้โครงเหล็กกั้นถึง 65 เมตร มีหลังคาคลุม 6 ชั้น สร้างขึ้ นเมื่อ
ปี 1907 ถูกยกย่องให้เป็ นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้ อนยิ้ ม
ดวงตาทาจากลูกแก้วที่สงั ่ ผลิตจากต่างประเทศ ทาขอบตาด้วยสีฟ้าและมีขนตาหนายาวทาให้ดวงตาดูหวาน
จนถูกเรียกพระนามอีกชื่อคือ “ พระตาหวาน ” บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่ าพระ
บาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ที่แสดงถึงอากาศโลก สัตว์โลก และสังขารโลก อีกทั้งจีวรยังมี
ลักษณะพริ้ วไหวสมจริงและตรงชายประดับด้วยอัญมณีแวววาว ถือเป็ นพุทธศิลป์ ที่มีความงดงามทรงคุณค่า

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้
นามาเมื่ อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ ถูก ระเบิ ดของฝ่ ายสัม พัน ธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศ
ทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และ
จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วย
กระเบื้ องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์
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จากนั้นนาท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย นัตโบโบยี ก็
คือ "นัต" หรือวิญญาณเทพผูค้ ุม้ ครองสถานที่ตามความเชื่อของชาวพม่า โดยเทพที่จะถูกจัดว่าเป็ น "นัต" นั้น
มักจะเป็ นคนที่เคยสร้างความดี หรือมีวีรกรรมน่ าประทับใจ และมาตายลงด้วยเหตุรา้ ยแรงที่เรียกว่า ตายโหง
ทาให้วิญญาณยังมีความห่วงใยในภาระหน้าที่บา้ นเมือง และยังคงผูกพันกับผูค้ นเบื้ องหลัง ทาให้ไม่อาจไป
เกิดใหม่ได้ จึงกลายเป็ นนัตที่มาคอยคุม้ ครองรักษาบ้านเมือง หรือสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เช่น พระเจดียอ์ งค์สาคัญ
วิธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้
ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนัน้ ก็ให้เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไป
ใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไป
แตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ีท่านก็จะสม
ตามความปรารถนาที่ตงั้ ใจไว้
คาบู ชาเทพทัน ใจ เอหิ สัก กะ มหานัท โป๊ ะ
โป๊ ะจีโปตะถ่ องสิ ทธิมัต ถุ อิทังพะลัง เอตัส
สะมิงรัตตะนัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง เทวานัง
ประสิทธิลาโภ ชยโยนิจจัง วันทามิสัพพะทา
สวาโหม
นาท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่ง
มีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานานกล่าว
ว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาใน
พุท ธศาสนาอย่างแรงกล้า รัก ษาศีล ไม่ ยอม
กิน เนื้ อสัตว์จนเมื่อ สิ้ นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพ
กระซิบต้องเข้าไปกระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยน้านม ข้าวตอก ดอกไม้
และผลไม้ จากนั้ นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวส
ก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง สินค้าที่จาหน่ ายใน
ตลาดแห่งนี้ มีหลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจาก
ไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market)
ปิ ดทุกวันจันทร์ และช่วงเทศกาลปี ใหม่ / วันสงกรานต์) นาท่านเดินทางสู่ เจดียม์ หาวิชยะ สร้างขึ้ นเมื่อปี
พ.ศ. 2523 อยู่ทางทิศใต้ของพระมหาเจดียช์ เวดากอง ถือว่าเป็ นจุดที่รวบรวมสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ จากทัว่ พม่า
จากนั้นนาท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมือง
ย่างกุง้ ) แห่งลุ่มน้ าอิระวดี
เจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มี
ความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบ
หุม้ อยู่เป็ นน้ าหนั กถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้าค่า กว่า 5,548 เม็ด
รวมถึ ง ทั บ ทิ ม ขนาดเท่ า ไข่ ไก่ บ นยอดองค์ พ ระเจดี ย์ช เวดากองเป็ นลานกว้า งรองรั บ แรงศรั ท ธาของ
พุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้างด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาท
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ปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือ การกราบไหว้บูช าเจดีย์ชเวดากองเป็ นนิ ตย์ จะนามาซึ่งบุ ญ กุศลอัน เป็ น
หนทางสู่การหลุดพ้นทุกข์โศกโรคภัยทั้งมวล บ้างนัง่ ทาสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคา และบ้างเดินประ
ทักษัณรอบองค์เจดีย์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้
เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น สถานที่สาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดา
กอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพร
จากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระ
ประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะ
เป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต
วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มงี า

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้น

เสาร์
พญานาค

บทสวดมนต์บูชาพระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา
ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ
สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***
คา่

 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุง้ มังกร + เป็ ดปั กกิ่ง

 นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม LOTTE HOTEL YANGON ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ย่างกุง้ -สิเรียม-เจดียก์ ลางน้าเยเลพญา-วัดไจ๊กะส่าน-วัดเอ็งดอยา-วัดพระหินอ่อน-สนามบินย่างกุง้ สนามบินดอนเมือง
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เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากกรุงย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชม. นาชมความแปลกตาของเมืองที่ ซึ่งเคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ
ตั้งอยู่ริมแม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียก์ ลางน้ า หรือ เจดีย ์
เยเลพญา เจดียจ์ ะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ าเป็ นที่สกั การะของชาวสิเรียม

สร้างโดยเศรษฐีชาวมอญ ในยุคที่อาณาจักรมอญรุ่งเรืองเมื่อประมาณพันกว่าปี มาแล้ว เชื่อกันว่าตอนที่สร้าง
เจดียเ์ ศรษฐีชาวมอญได้ทาการอธิษฐานขอให้น้ าอย่าท่วมถึงองค์เจดีย์ ถ้ามีคนมากราบไหว้จานวนมากเท่าไร
ก็ขอให้ไม่มีวนั เต็มพื้ นที่ และผู้ใดมาทาบุญบูรณะต่อเติมองค์
เจดีย์ ขอให้ทาการค้าเจริญก้าวหน้าทุกคน ซึ่งทาให้ผูค้ นเกิด
ความเชื่อว่าการมาทาบุญกราบไหว้ ณ เจดียแ์ ห่งนี้ จะทาให้
การค้าการขายเจริญ รุ่งเรือง ให้ท่านได้นมัสการพระพุทธรูป
เก่าแก่ทรงเครื่องจักรพรรดิประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลัก
ปิ ดทองคาทองเปลวที่มีความงดงาม และนมัสการพระอุปคุ ต
ที่ชาวพม่ามี ความเชื่อว่าจะบันดาลให้มีกินมีใช้ไม่ขาด และมี
โชคลาภ สมควรแก่เวลากลับ กรุ งย่า งกุง้ น าท่ า นเดิ น ทางสู่
เจดียไ์ จ๊กะส่าน เป็ นเจดียท์ ี่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่ งของเมืองย่างกุง้
ภายในองค์พระเจดียบ์ รรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า และพระ
ธาตุ ส่วนอื่น ๆ ตามตานานในสมัย เมื องย่ า งกุ ้งได้กลายเป็ น
เมื อ งร้าง มี ยักษ์ ส องพี่ น้ อ ง องค์พี่ ชื่ อ ‘นองดอ’ องค์น้ อ งชื่ อ
‘นยีดอ’ ทาหน้าที่ดูแลคุ ม้ ครองรักษาองค์พระเกศาและพระ
ธาตุที่บรรจุในพระเจดีย์ นอกจากนั้น เจดียไ์ จ๊กะส่าน ยังมีองค์เทพทันใจ ที่มีลักษณะใบหน้ายิ้ มแย้ม ดูใจดีให้
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ท่านได้กราบไว้ขอพรอีกด้วย ซึ่งชาวพม่า ส่วนใหญ่จะมาขอพรทางด้านคดีความต่างๆให้ชนะคดีและพบกับ
ความยุติธรรม ตามความเชื่อของชาวพม่า
เที่ยง

21.15 น.
23.10 น.

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ ต์ HOT POT CITY)
นาท่านเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา วัดแห่งนี้ ทีชื่อเสียงอย่างมาก ในการขอพร เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์
เช่น ใครที่ตอ้ งการ ซื้ อ-ขาย บ้าน, ที่ดิน หรือลงทุนทาธุรกิจ ก็มกั จะเดินทางมาขอพรที่วดั แห่งนี้ เป็ นจานวน
มาก ด้านประตูทางเข้าของวัดจะติดป้ ายไว้ สาหรับคนที่เคยมาขอแล้วได้จริง

ท่านชม เจดียก์ าบาเอ เป็ นเจดียท์ รงกลม สูง 34
เมตร สร้างขึ้ นเมื่อปี 1952 เพื่อทาการสังคายนา
พระไตรปิ ฎกครั้งที่ 6 เป็ นเจดียท์ ี่มีความสวยงาม
และแปลกตา ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระ
อัครสาวกแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือพระ
โมคคัลลานะและพระสารีบุตร จะมีทางเข้าทั้งหมด
ห้าด้าน ทุกด้านมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บน
ฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุม้ ด้วยทองคาองค์เล็กๆ
อีก 28 องค์
แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้า
ทั้ง 28 องค์ ที่อุบตั ิขนในโลกนี้
ึ้
ส่วนพระพุทธรูป
องค์พระประธานที่อยู่ขา้ งในหล่อด้วยเงินบริสุทธิ์มี
น้ าหนัก กว่า 500กิโลกรัม และ เข้าร่วมพิธีเทินพระธาตุเพื่อความเป็ นสิริมงคล นาท่านเดินทางสู่
วัดเจ๊าต่อจี หรือวัดพระหินอ่อน เป็ นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนสีขาวมันวาว
ทั้งก้อนโดยช่างฝี มือเมืองมัณฑะเลย์ โดยพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ออกเดินทางกลับสู่ ท่าอากาศยานดอนเมิอง โดยสายการบิน นกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD901
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **
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อัตราค่าบริการ
ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวจ่าย
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เพิ่ม

กาหนดการ
เดินทาง
05-06 พ.ย. 65
06-07 พ.ย. 65
12-13 พ.ย. 65
13-14 พ.ย. 65
19-20 พ.ย. 65
20-21 พ.ย. 65
26-27 พ.ย. 65
27-28 พ.ย. 65
17-18 ธ.ค. 65
18-19 ธ.ค. 65
24-25 ธ.ค. 65
25-26 ธ.ค. 65
07-08 ม.ค. 66
08-09 ม.ค. 66
14-15 ม.ค. 66
15-16 ม.ค. 66
21-22 ม.ค. 66
22-23 ม.ค. 66
28-29 ม.ค. 66
29-30 ม.ค. 66
04-05 ก.พ. 66
05-06 ก.พ. 66
11-12 ก.พ. 66
12-13 ก.พ. 66
18-19 ก.พ. 66
19-20 ก.พ. 66
25-26 ก.พ. 66
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9,999 บาท

9,999 บาท

9,999 บาท

1,900 บาท

9,999 บาท

9,999 บาท

9,999 บาท

1,900 บาท

9,999 บาท

9,999 บาท

9,999 บาท

1,900 บาท

9,999 บาท

9,999 บาท

9,999 บาท

1,900 บาท
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26-27 ก.พ. 66
11-12 มี.ค. 66
12-13 มี.ค. 66
18-19 มี.ค. 66
19-20 มี.ค. 66
25-26 มี.ค. 66
26-27 มี.ค. 66

9,999 บาท

9,999 บาท

9,999 บาท

1,900 บาท

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทางโปรดสอบถาม **
*** ราคายังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ /หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
1,000 บาท/ท่าน ***
ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษัทฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
อัตรานี้ รวม
✓ ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบินนกแอร์ (DD)
✓ ค่าภาษี สนามบิน ภาษี น้ ามัน ภาษี ตวั ๋ (ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิ่มหากสายการบินมีการปรับขึ้ นก่อนการ
เดินทาง)
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ย่างกุง้ 1 คืน โรงแรมเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
✓ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเมนู หรือสลับมื้ ออาหารตามสถานการณ์)
✓ อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
✓ บริการน้ าดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน
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✓ ประกันภัยในการเดินทาง คุ ม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท ในกรณี ที่เสียชีวิตเนื่ องจากอุบัติเหตุ ค่ า
รักษาพยาบาลเนื่ องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท (คุม้ ครอง ผูเ้ อาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณี ที่ผู้
เอาประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่
กับ เงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่ วนในกรณี ผู ้เอาประกัน ภัย อายุสู งกว่า 85 ปี ทางบริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการ
คุม้ ครอง) วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็ นพิษเท่านั้น**)
อัตรานี้ ไม่รวม










ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,000 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่า / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,
การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

 ในกรณีที่รัฐบาลไทย และหรือ รัฐบาลพม่า มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนด และหรือ เงื่อนไขในการกักตัวเพิ่มเติม
การขอเรียกตรวจโรคเพิ่มเติม ทางผูเ้ ดินทางจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินข้างต้น
 หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกั บ การท าวี ซ่ าเพื่ อ เดิ น ทางเข้าประเทศพม่ าในภายหลั ง ผู ้เดิ น ทางจะต้อ งเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่า
 ค่าตัว๋ ATK ที่สนามบินย่างกุง้ ท่านละ 15,000 จ๊าด หรือประมาณ 300 บาท
 ค่าประกันการเดินทาง MYANMAR INSURANCE ใช้ในการเดินทางเข้าประเทศพม่า ซึ่งทากับบริษัทประกันของทาง
ประเทศพม่า
-อายุ 1-60 ปี ค่าประกันท่านละ 2,000 บาท
-อายุ 61-75 ปี ค่าประกันท่านละ 2,800 บาท
-อายุ 75 ปี ขึ้ นไป ค่าประกันท่านละ 3,700 บาท
เงื่อนไขการจองทัวร์
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▪ กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากที่ได้ทาการจองภายใน 3 วัน ที่นัง่ จะถูกยืนยันเมื่อได้รบั ค่ามัด
จาแล้วเท่านั้น
▪ ชาระค่าทัวร์ท้งั หมด 14 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
▪ ในกรณีทาการจองก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน
▪ สาเนาหน้าหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการยื่น ทาประกันต้องส่งให้ทางบริษัทหลังจากทา
การจองและชาระเงินเรียบร้อยภายใน 7 วัน ยกเว้นกรณีที่ทาการจองน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง
ลูกค้าจะต้องชาระเงินพร้อมทั้งส่งเอกสารทันที
▪ เนื่ อ งจากตั ๋วเครื่ อ งบิ น เป็ นตั ๋วหมู่ ค ณะ ไม่ ส ามารถสะสมไมล์ และที่ นั ่งจะเป็ นการ RAMDOM จึ งไม่
สามารถล๊อคที่นั ่งได้ ผูเ้ ดินทางอาจจะไม่ได้ที่นั ่งติดกัน ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั เงื่อนไขของทางสายการบิน
กรณียกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิ ก หลั งจากวางเงิ น มั ด จ า บริ ษั ท ฯจะคิ ด ค่ าใช้จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง ณ วัน นั้ น ที่ ไ ม่ ส ามารถ คื น เงิ น ได้
(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
• ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่น
เอกสารไปยังสายการบิ น โรงแรม และในทุ ก ๆการให้บริก าร เพื่ อ ให้พิ จารณาอีก ครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการดาเนิ น การ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ท้ังหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย
เพราะขึ้ นอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของ
หัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
▪ เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ด เสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
▪ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
▪ ก าหนดการเดิ น ทางอาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้เพื่ อ ความเหมาะสม ทั้ งนี้ ทางบริ ษั ท ฯ จะยึ ด ถื อ ผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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▪ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่ านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและ
พม่า
▪ สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้า
เมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยอันสืบเนื่ องมาจากการปิ ดสนามบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท
รวมถึงการเกิดภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้
▪ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณี ที่ เกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสัยอันสืบเนื่ องมาจากการปิ ดสนามบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเวลา
บิน ใดๆก็ต ามที่ ไม่ ได้เกิด ขึ้ นจากความผิ ด พลาดของทางบริ ษัท รวมถึ งการเกิดภัยธรรมชาติที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้
▪ ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่ นอน ถ้าจานวนผู ้
เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่จะมี
ไกด์ทอ้ งถิ่น ที่พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่า และ จะคอยบริการทุกท่าน ตลอดการ
เดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตา่ กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรุป๊
นั้น
▪ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฎิเสธ
ในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ท่านได้ทาการจองและชาระเงินแล้ว
ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในทุกกรณี
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