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รห ัสโปรแกรม : 17023 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พระมหาเจดียช์ เวดากอง – พระธาตุมุเตา – พระธาตุอินทร์แขวน
พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน ท่านสามารถขึ้ นลงนมัสการองค์พระธาตุได้ท้งั คืน
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กาหนดการเดินทาง เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
ตารางการเดินทาง
ดอนเมือง – ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง - หงสาวดี – พระธาตุมุเตา –
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า)
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ – เจดียโ์ บตาทาวน์ –
วันที่ 2
เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – ดอนเมือง

วันที่ 1

L-D
B-L

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก
05.00 น.

ดอนเมือง – ย่างกุง้ – พระมหาเจดียช์ เวดากอง - หงสาวดี – พระธาตุมุเตา –
พระธาตุอินทร์แขวน (รวมกระเช้า)
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 7
สายการบิน THAI LION AIR (SL) ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระ
และเอกสาร

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุง้ โดยเที่ยวบินที่ SL200 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์
ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นาท่านนมัสการ พระมหาเจดียช์ เวดากอง เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรือ

ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ ) แห่ง ลุ่มน้ าอิระวดี เจดียท์ องคาคู่บา้ นคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้า
ร้อยกว่าปี มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า
2,000 ปี ก่อน มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่เป็ นน้ าหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดา
ด้วยเพชรพลอยอัญมณีล้าค่า กว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดองค์พระเจดียช์ เวดากอง
เป็ นลานกว้างรองรับแรงศรัทธาของพุทธศาสนิ กชนได้จานวนมาก บริเวณทางขึ้ นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสร้าง
ด้วยเครื่องไม้หลังคาทรงปราสาทปิ ดทองล่องชาดประดับกระจกทั้งหลัง ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับ
ให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถือการกราบไหว้บูชาเจดียช์ เวดากองเป็ นนิ ตย์ จะ
นามาซึ่ งบุ ญ กุ ศลอันเป็ นหนทางสู่ก ารหลุ ดพ้นทุ ก ข์โ ศกโรคภัย ทั้งมวล บ้างนั ่งท าสมาธิ เจริ ญ สติ ภ าวนานั บ
ลูกประคา และบ้างเดินประทักษัณรอบองค์เจดีย ์ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุด
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วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สัตว์สญ
ั ลักษณ์
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนู หางสั้น พญานาค
ชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ าเงิน, สีสม้ , สีแดง เป็ นต้น (สถานที่สาคัญ
ของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่านสามารถนาดอกไม้
ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและสิริมงคล
นอกจากนี้รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็
ให้ไปสรงนา้ พระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิรมิ งคลแก่ชีวิต)

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 จตุกงั
โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ
ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่ ที่สุด ของเมืองมอญ
โบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ ่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม.) นาท่านชม เจดียช์ เว-มอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา ที่ต้งั ตระหง่านโดดเด่นอยู่ใจกลาง
เมืองหงสาวดี พระเจดียอ์ งค์นี้ถือว่ามีความโดดเด่นในหลายๆด้าน เก่าแก่กว่า 2,600 ปี ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาคัญสูงสุดของชาวพม่า นาท่านนมัสการ
ยอดเจดี ย ์หัก ซึ่ งชาวมอญและชาวพม่าเชื่ อกันว่า เป็ นจุ ด ที่ ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ มาก (ณจุ ดอธิ ษ ฐานอัน ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ และ
สามารถน าธู ป ไปค้ า กับ ยอดของเจดี ย ์อ งค์ที่ หัก ลงมาเพื่ อ เป็ นสิ ริ ม งคลซึ่ ง เปรี ย บเหมื อ นดัง่ ค้ า จุ น ชี วิ ต ให้
เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้ นไป) ซึ่งเจดียน์ ี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ นศิลปะที่
ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ ูง 114 เมตร สูงกว่า พระเจดียช์
เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศกั ดิ์สิทธิ์อยูต่ รงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ าหนัก
ที่มหาศาล ตกลงมายังพื้ นล่างแต่ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่รา่ ลือถึงความ
ศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และสถานที่แห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้ นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระ
ราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้ นครองราชย์ นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่
พังลงมาก็ได้ต้งั ไว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บชู าควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั
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จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะข้ามผ่านชม แม่ น้ าสะโตง สถานที่
สาคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได้ถูกทหารพม่า
ไล่ตามหลังมาซึ่งนาทัพโดยสุรกรรมาเป็ นทัพหน้า พระมหาอุปราชาเป็ นทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้
พระแสงปื นต้นคาบชุ ดยาวเก้าคื บยิงถู ก สุ รกรรมาแม่ทัพ หน้าพม่าเสี ย ชีวิตบนคอช้าง กองทัพ ของพม่าเห็ น
เช่นนั้ นจึง ขวัญเสีย และถอยทัพ กลับกรุ งหงสาวดี ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.30-3 ชัว่ โมง ก็จะถึ ง คิ้ มปู น
แค้มป์ เพื่อทาการเปลี่ยนเป็ นรถท้องถิ่น (รถบรรทุกหกล้อขนาดเล็ก เป็ นรถประจาเส้นทางชนิ ดเดียวที่เราจะ
สามารถขึ้ นพระธาตุ อิน ทร์แ ขวนได้) ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 30-45 นาที จากนั้ น ให้ท่ า นสัม ผัส กับ
ประสบการณ์ใหม่ ในการขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนโดยการนั ่งกระเช้าไฟฟ้ า ซึ่งใช้เวลาประมาณ 10 นาที
บนกระเช้าท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศและวิวที่สวยงามของการเดินทางสู่ยอดเขาในอีกรูปแบบนึง **
หมายเหตุ กรณีที่กระเช้าปิ ดทาการเนื่ องจากสภาพอากาศ หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม
ได้ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเดิ นทางขึ้ นสู่ พ ระธาตุ ฯ โดยรถหกล้อแทน และขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการคื นเงิ นทุ ก กรณี
จากนั้นท่านจะต้องเดินเท้าเพื่อเข้าสู่ที่พกั ให้ท่านอิสระตามพักผ่อนตามอัธยาศัย นาท่านนมัสการ เจดียไ์ จ้ทีโย
หรือ พระธาตุอินทร์แขวน ก้อนหินสีทอง ซึ่งถือเป็ นหนึ่ งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพม่า เป็ นเจดียข์ นาดเล็กสูง
5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทางตก
เพราะพระเกศาธาตุ ศักดิ์ สิทธิ์ ที่บ รรจุ อยู่ภายในพระเจดี ยอ์ งค์ย่อมทาให้หินก้อนนี้ ทรงตัว อยู่ได้อย่างสมดุ ล
เรื่อยไป ตามคติการบูช าพระธาตุประจาปี เกิดของชาวล้านนาพระธาตุ อินทร์แขวนนี้ ให้ถื อเป็ นพระธาตุปีเกิด
ของปี จอแทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ ครบ 3
ครั้งผูน้ ้ันจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนาทุกประการ ท่านสามารถนัง่ สมาธิ
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หรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน (พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิ ดทอง
องค์เจดี ยเ์ ปิ ดถึ งเวลา 22.00น. ส่วนสุภาพสตรี สามารถอธิ ฐาน และฝากสุ ภาพบุรุษเข้าไปปิ ดแทนได้ท่าน
สามารถเตรียมแผ่นทองคาไปเพื่อปิ ดทององค์พระธาตุอินทร์แขวน)

**หมายเหตุ** แนะน าให้ท่านใช้กระเป๋าสัม ภาระขนาดเล็ กสาหรับ 1 คื น เนื่ องจากอาจจะต้องจ้า ง
ลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายตามขนาดกระเป๋า เริ่มต้นที่ 1,000 จ๊าด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั ความต้องการของลูกค้าในการใช้บริการ

คา่

 รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 เข้าสู่พกั ที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาว
จากนั้นท่านสามารถขึ้ นไปนมัสการหรือนัง่ สมาธิที่พระเจดียไ์ ด้ตลอดทั้งคืน
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พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี –พระนอนชเวตาเลียว – ย่างกุง้ – เจดียโ์ บตาทาวน์ –
เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – ดอนเมือง
ตลาดสก๊
อต – พระมหาเจดีายณ
ช์ เวดากอง
– ดอนเมือง

รับประทานอาหารเช้
ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านลงจากพระธาตุ อินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้ มปู นแค้มป์ เปลี่ยนเป็ นรถโค้ชปรับ
อากาศ นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองหงสาวดี (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที ) จากนั้ นนาท่าน
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบ
ของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของ
พม่า อีกทั้งท่านสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทางและยังสามารถ
เลือกซื้ อ ของฝาก อาทิเช่น ผ้าพม่า ของที่ระลึก

เที่ยง
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 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านกราบนมัสการ เจดียโ์ บตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8
รูป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศ
ทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700องค์ และจารึก
ดิ น เผาภาษาบาลี และตัว หนั งสื อ พราหมณ์ อิ น เดี ย ทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดี ย ์ที่ ป ระดับ ด้ว ย
กระเบื้ องสี สันงดงาม และมีมุมสาหรับฝึ ก สมาธิ ห ลายจุ ดในองค์พ ระเจดี ย ์ นาท่ านขอพร นัตโบโบยี หรื อ
**ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น**
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พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์ สิทธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทย วิ ธีการสักการะรูปปั้ นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เพื่อขอสิ่งใดแล้วสมตามความปราถนาก็ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย จากนัน้ ก็ให้
เอาเงินจะเป็ นดอลล่า บาท หรือจ๊าด ก็ได้ แล้วเอาไปใส่มือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึ กกลับมา
1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความ
ปรารถนาที่ ตงั้ ใจไว้ นาท่านข้ามฝั ่งถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตานาน
กล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า รักษาศีล ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จน
เมื่อสิ้ นชีวิตไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพม่ าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว การขอพรเทพกระซิ บต้องเข้าไป
กระซิบเบาๆ ห้ามคนอื่นได้ยิน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด้วยนา้ นม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ ง ณ ตลาดสก๊อต เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้ นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั
เป็ นอาณานิ ค มของอัง กฤษ เป็ นลัก ษณะอาคารเรี ย งต่ อ กัน หลายหลัง สิ น ค้า ที่ จ าหน่ า ยในตลาดแห่ ง นี้ มี
หลากหลายชนิ ด เช่น เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก
ผ้าทอ เสื้ อผ้าสาเร็จรูป แป้ งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้ อสิ้ นค้าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินด้วย
ทุกครั้ง เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสก๊อต (Scot Market) ปิ ดทุกวันจันทร์)
20.45 น.
22.35 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SL207 สายการบิน THAI LION AIR (SL)
ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
**************************************

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ
กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋วดังกล่าว
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
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หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถาม **

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิ่ม

08-09 เม.ย. 63
19-20 เม.ย. 63
22-23 เม.ย. 63
26-27 เม.ย. 63
29-30 เม.ย. 63
10-11 พ.ค. 63
13-14 พ.ค. 63
17-18 พ.ค. 63
20-21 พ.ค. 63
24-25 พ.ค. 63
27-28 พ.ค. 63
31พ.ค.-01มิ.ย. 63
07-08 มิ.ย. 63
10-11 มิ.ย. 63
14-15 มิ.ย. 63
17-18 มิ.ย. 63
21-22 มิ.ย. 63
24-25 มิ.ย. 63
28-29 มิ.ย. 63

5,999 บาท
6,499 บาท
5,999 บาท
6,499 บาท
5,999 บาท
6,499 บาท
5,999 บาท
6,499 บาท
5,999 บาท
6,499 บาท
5,999 บาท
6,499 บาท
6,499 บาท
5,999 บาท
6,499 บาท
5,999 บาท
6,499 บาท
5,999 บาท
6,499 บาท

1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
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** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ณ วันเดินทาง 2,900 บาท **
*** ราคายังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น/คนขับรถ
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ท่านละ 1,500 บาท ***
ชาระค่าทิปไกด์+หัวหน้าทัวร์+คนขับรถ ที่สนามบิน ณ วันเดินทาง
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อัตรานี้ รวม
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ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน THAI LION AIR (SL)
ค่าภาษี สนามบินพม่า และ ค่าภาษี สนามบินไทย
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับ 3 ดาว 1 คืน บนพระธาตุอินทร์แขวน
(พักห้องละ 2-3 ท่าน ในกรณีตอ้ งการพัก 1 ท่านต่อห้องต้องชาระค่าพักเดี่ยวเพิ่มตามราคาที่กาหนด)
ค่าระวางน้ าหนักกรเป๋าไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อ 1 ใบ // ถือขึ้ นเครือ่ ง 7 กิโลกรัม
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
**ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านั้น**
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 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่ องจากอุบตั ิเหตุ จะคุม้ ครองเป็ นจานวนเงิน 1,000,000 บาท
ค่ า รัก ษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ ม้ ครอง ผู ้เ อาประกัน ภัย อายุ ร ะหว่ า ง 6-75 ปี ในกรณี ที่ ผู ้เ อา
ประกันภัยอายุตา่ กว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 % ของจานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่
กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผูเ้ อาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คุ ม้ ครอง) วงเงิ นคุ ม้ ครองอาหารเป็ นพิ ษ (โดยแพทย์จ ะต้องระบุ ในใบรับรองแพทย์ว่า **อาหารเป็ นพิ ษ
เท่านั้น**)
อัตรานี้ ไม่รวม











ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และ ภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ค่าบริการและค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่ น /คนขับรถ/หัวหน้า ทัวร์จากเมื องไทย 1,500 บาทต่อลูกทัวร์ 1 ท่านต่อทริป
(ชาระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว หรือ ค่าใช้จา่ ยอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าทาวีซ่าในกรณีเร่งด่วน / ค่าทาหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆอันสืบเนื่ องมาจากความล่าช้าของสายการบิน,สนามบินต้นทางหรือปลายทาง,อุบัติภยั ทาง
ธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,การปฎิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนื อความควบคุมของบริษัท
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
เงื่อนไขการจองทัวร์

 รายการทั ว ร์น้ ี ข อสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ ชาระค่ า ทัว ร์ย อดเต็ ม ภายใน 1 วั น หลั ง จากได้ท าการจอง
มิฉะนัน้ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิก
 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินมัดจา หรือจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
ยกเว้นใน กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
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จะทาเรื่อง ยื่นเอกสารไปยังสายการบิ น , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้
อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะสามารถคืนเงินได้ท้งั หมด หรือ บางส่วน
เพราะ จะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการให้บริการอื่นๆ เป็ น
สาคัญ
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของ
หัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ย นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถื อผลประโยชน์
ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย
และพม่า
 สาหรับ ผูโ้ ดยสาร ที่ ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผูโ้ ดยสารต้องรับผิ ดชอบเรื่ อง
เอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่ รบั ผิดชอบในกรณี ที่ ด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั อันสืบเนื่ องมาจากการปิ ดสนามบิน การยกเลิก
เที่ ยวบิ น การเปลี่ยนแปลงเที่ ยวบิ น หรื อเวลาบิ นใดๆก็ ตามที่ ไม่ได้เกิดขึ้ นจากความผิ ดพลาดของทาง
บริษัท
 ทางบริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้ น ค่าเสียความรูส้ ึก หรืออื่นๆใดก็ตาม ในกรณีที่ เกิดเหตุ
จาเป็ นสุ ดวิสัยอันสืบเนื่ องมาจากการปิ ดสนามบิน การยกเลิ กเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิ น หรือ
เวลาบินใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกิดขึ้ นจากความผิดพลาดของทางบริษัท
 ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สาหรับ จานวนผูเ้ ดินทาง 15 ท่านขึ้ นไป ออกเดินทางได้แน่นอน ถ้าจานวนผู ้
เดินทาง 10-15 ท่าน ทางบริษทั ฯ ออกเดินทาง แต่จะไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทยไปกับกรุป๊ ด้วยแต่
จะมี ไกด์ทอ้ งถิ่ น ที่พูดภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี คอยรับที่สนามบินพม่ า และ จะคอยบริการทุกท่าน
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ตลอดการเดินทางที่ประเทศพม่าเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ตา่ กว่า 10 ท่าน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไม่ออก
เดินทางในกรุป๊ นั้น
 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฎิ
เสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้ น

กรุณาอ่านเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจจอง หลังจากที่ทา่ นได้ทาการจองและชาระเงินแล้ว
ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวในทุกกรณี
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