พม่า..ต่อเงินต่อทอง
ย่างกุง้ สเิ รียม 2 ว ัน 1 คืน สายการบินนกแอร์ (DD)
เริมเพียง

6,666.-

รายการท ัวร์ + ตวเครื
ั
องบิน

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ไหว้พระขอพรเกียวก ับการงาน การเงิน ทีเจดียไ์ จ๊เข้า
ั
ั สท
ิ กดิ
ิ ธิของพม่า)
สกการะมหาเจดี
ยช
์ เวดากอง (1 ใน 5 สงศ
ขอพรเทพท ันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคํา ที เจดียโ์ บตาทาวน์
ั ทรงเครืองแบบกษ ัตริย ์
ขอพรหลวงพ่องาท ัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชย
ั
สกการะพระเกศาธาตุทวี ัดบารมี (พระเกศามีชวี ต
ิ )
้ ปปิ งสน
ิ ค้าพินมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
ชอ
อิมอร่อยก ับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิง+สล ัดกุง้ ม ังกร
พ ักดีโรงแรมระด ับ 4 ดาว ทีย่างกุง้
แถมฟรี ชุดจีเทพท ันใจ+ต่อเงินต่อทองผ่านพิธป
ี ลุกเสกแล้ว

กําหนดการเดินทาง

6,999.6,666.-

ว ันที : 12-13, 19-20, 25-26, 26-27 ม.ค. 62
ว ันที : 16-17, 23-24, 30-31 ม.ค. 62
พม่า ต่อเงินต่อ ทอง ย่างกุง้ สิเรียม 2 ว ัน 1 คืน บิน DD
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6,999.6,666.7,333.-

ว ันที : 2-3, 23-24 ก.พ. 62
ว ันที : 6-7, 13-14, 26-27 ก.พ. 62
ว ันที : 2-3 , 16-17, 23-24, 27-28 , 30-31 มี.ค.62

้ ทางการเดินทาง
เสน
กรุงเทพ
1.

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุง้ -สเิ รียม-เจดียก
์ ลางนําเยเล
พญา-เจดียไ์ จ๊เข้า – เจดียช
์ เวดากอง

2.

เจดียโ์ บตะทาวน์(เทพท ันใจ) – ว ัดบารมี –ว ัดงาท ัตจี –
ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ว ัดพระนอนตาหวาน – ดอนเมือง

เช้า

เทียง

O

O

คํา

O

BEST WESTERN
GREENHILL HOTEL
หรือเทียบเท่า

X

O

โปรแกรมการเดินทาง
ว ันที 1:

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง)-ย่างกุง้ -สิเรียม-เจดียก
์ ลางนําเยเลพญา-เจดีย ์ไจ๊เข้า
เจดียช
์ เวดากอง

07.30 น.

ั 3 เคาน์เตอร์ สายการ
พร ้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชน
บินนกแอร์ โดยมีเจ ้าหน ้าทีคอยให ้การต ้อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให ้กับทุกท่าน

10.35 น.
11.20 น.
กลางว ัน

ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร์ เทียวบินที DD4234 (ไม่มอ
ี าหารบนเครือง)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ ้ง ผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองเป็ นทีเรียบร ้อยแล ้ว
ั
(เวลาท้องถินทีเมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึงชวโมง)
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ สิเรียม อยูห
่ า่ งจากย่างกุ ้งประมาณ 40 กิโลเมตร ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง ถึงเมือง
สิเรียมนํ า ท่า นลงเรือไป ชมเจดียเ์ ยเลพญา เจดีย์นีสร ้างขึนบนเกาะกลางนํ า หรือเรียกอีกชือหนึงว่า “เจดีย์
กลางนํ า”นํ าท่ า นนมั ส การพระพุ ท ธรู ป ทรงเครืองจั ก รพรรดิเก่า แก่ ท ี ประดิษ ฐานบนบั ล ลัง ก์ไ ม ้แกะสลั ก ปิ ด
ทองคําเปลวทีงดงาม มีอายุนับพันปี ซึงเป็ นทีสักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ

นํ าท่านสักการะขอพรที เจดียไ์ จ๊เข้า เป็ นเจดียม
์ อญประจําเมือง Thanlyin ภายในบรรจุพระเกศาธาตุทได
ี ้รับ
มาจากพระเจ ้าอโศกมหาราช ทีเจดียแ
์ ห่งนี มี เทพท ันใจ ซึงถือเป็ นหัวหน ้าของเทพทันใจในเมืองย่างกุ ้ง หาก
ทีไหนจะมีการสร ้างเทพทันใจ จะต ้องมาขออนุญาตจากเทพทันใจองค์นีก่อน ชาวพม่าให ้ความเคารพและ
เชือถือเทพทันใจองค์นีเป็ นอย่างมาก หากท่านใดต ้องการขอพรเกียวกับเรือง การงาน การเงิน ให ้ประสบ
ความสําเร็จในธุรกิจ การเจรจาต่างๆ รํารวยเงินทอง ให ้มาขอทีเทพทันใจองค์นี ได ้เวลาอันสมควรนํ าท่าน
เดินทางกลับย่างกุ ้งตามเส ้นทางเดิม

พม่า ต่อเงินต่อทอง ย่างกุง้ 2 ว ัน 1 คืน บิน DD
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นํ าท่านสักการะ พระมหาเจดียช
์ เวดากอง พระมหาเจดียค
์ ู่บ ้านคูเ่ มืองพม่า เป็ นเจดียท
์ องคําทีงดงาม ตังเด่น
เป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ ้ง มีความสูง 109 เมตร ประดั บด ้วยเพชร 544 เม็ ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก
2,317 เม็ ด มหาเจดีย์ช เวดากองมีท องคํ า โอบหุ ้มอยู่นํ าหนั กถึง 1,100 กิโลกรั ม โดยช่า งชาวพม่า จะใช ้
ทองคําแท ้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว ้รอบ ว่ากันว่าทองคําทีใช ้ในการก่อสร ้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ
์ ห่งนี
มากมายมหาศาลกว่าทองคํ าทีเก็ บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสีย อีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล ้อมด ้วย
ี ้าน ยอดฉั ตรองค์พระมหาเจดียป
เจดียอ
์ งค์เล็กๆ นั บร ้อยองค์ มีซุ ้มประตูสด
์ ระกอบด ้วยเพชรและพลอยมากมาย
ภายในองค์พ ระมหาเจดียไ
์ ด ้บรรจุเส ้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ ้าจํ านวน 8 เส ้น เป็ นพระธาตุประจํ าปี เกิด ปี
มะเมีย และยั งเป็ น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสูง สุด ของพม่ า ซึงมีทั งผู ้คนชาวพม่ า และชาวต่ างชาติพ ากั น
สักการะทังกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแห่งนีมีสถาปั ตยกรรมทีสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่า
จะเป็ นความงามของวิห ารทิศทีทํ าเป็ นศาลาโถงครอบด ้วยหลังคาทรงปราสาทซ ้อนเป็ นชันๆ ทีเรียกว่า พยา
ธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสําหรับให ้ประชาชนมากราบไหว ้บูชา
ว ันเกิด
อาทิตย์
จ ันทร์
อ ังคา
พุธ
พุธ
พฤห ัสบ
ศุกร์
เสาร์
ร
กลางคืน
ดี
ั
ื
สตว์
ครุฑ
เสอ
สงิ ห์
ชา้ งมี ชา้ งไม่มงี า หนูหาง
หนูหาง
พยา
ั
ส ัญล ักษณ์
งา
ยาว
สน
นาค

คําสวดบูชาพระมหาเจดียช
์ เวดากอง
เป็นพระธาตุประจําคนเกิดปี มะเมีย (ม้า) มีคําสวดบูชาด ังนี
ั
ั ัง สุว ัณณะท ัณฑ ัง
ชมพูทเี ป วะระฐาเน สงิ คุตตะเร มะโนร ัมเม สตตะระตะน
ัง ปะฐะม ัง กะกุสนธ
ธาตุโย ฐ ัสสะติ ทุตย
ิ ัง โกนาคะมะน ัง ธ ัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐ ัสสะติ ตะติย ัง ก ัสสะปัง พุทธะจีวะ
ร ัง ธาตุโย ฐ ัสสะติ จะตุตถ ัง โคตะมะ อ ัฎฐะเกศะ ธาตุโย ฐ ัสสะติ ปัญจะม ัง อะริยะเมตตเตยโย
อะนาคะโต อุตตะม ัง ธาตุโย อะห ัง ว ันทามิทร
ู ะโต ฯ

คํา
ทีพ ัก

ร ับประทานอาหาร ณ ภ ัตตาคาร
โรงแรม Best Western Green Hill / Summit Park View
หรือเทียบเท่า ระด ับ 4 ดาว

พม่า ต่อเงินต่อทอง ย่างกุง้ 2 ว ัน 1 คืน บิน DD
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ว ันที 2:
เชา้

เจดียโ์ บตะทาวน์(เทพท ันใจ) – ว ัดบารมี –ว ัดงาท ัตจี – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
ตาหวาน – ดอนเมือง

ว ัดพระนอน

ร ับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่ า นนมั ส การ เจดีย โ์ บตะทาวน์ ซึงโบตะทาวน์ แปลว่ า
เจดีย์นายทหาร 1000 นาย ได ้สร ้างเจดียโ์ บตะทาวน์นีและ
ทรงนํ าพระเกศธาตุ ไว ้ 1 เส ้น ก่อนทีจะนํ าไปบรรจุทเจดี
ี
ยช
์
เวดากองและเจดี ย์ สํ า คั ญ อื นๆ เมื อเดิ น เข า้ ไปในเจดี ย์
สามารถมองเห็ นพระเกศาธาตุได ้อย่างใกล ้ชิด นอกจากนียัง
มี ส ิงที น่ าชมภายในบริเ วณ รอบๆเจดี ย ์ คื อ พ ระพุ ธรู ป
ทองคํา ประดิษฐานในวิหารด ้านขวามือ เป็ นพระพุธรูปปาง
ม า รวิ ชั ย ที มี ลั ก ษ ณ ะงด งาม ยิ งนั ก ต า ม ป ระวั ติ ว่ า เค ย
ประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณ ฑะเลย์ ครังเมือพม่าตกเป็ น
อาณานิค มอั ง กฤษในปี พ.ศ. 2428 ถู ก เคลือนย ้ายไปยั ง
พิพธ
ิ ภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทําให ้รอดพ ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรทีถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาใน
ปี 2488 พระพุ ทธรูปองค์นีถูกจัดแสดงทีพิพธ
ิ ภัณฑ์วก
ิ ตอเรียและแอลเบิรต
์ และด ้านซ ้ายมือจะเป็ นรูปปั น น ัต
โบโบยี หรือ เทพท ันใจ ซึงชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว ้บูชา ด ้วยทีเชือว่าเมืออธิษฐานสิงใดแล ้ว
จะสมปรารถนาทันใจ
ั
วิธก
ี ารสกการะเทพท
ันใจ นํ าดอกไม ้ ผลไม ้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม ้อืนๆมาสักการะเทพ
ทันใจ ซึงท่านจะชอบมาก (บริเวณว ัดจะมีขาย) จากนันก็ให ้ท่านนํ าเงินเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาท)
ไปใส่มอ
ื ของเทพทันใจ 2 ใบ ไหว ้ขอพรแล ้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บไว ้ จากนั นก็เอาหน ้าผากไปแตะกับ
นิวชีของเทพทันใจ ท่านก็จะสมตามความปราถนาทีขอไว ้
นํ าท่านขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมียะ ตามตํานานเล่า ว่า เป็ นธิดาของพญานาค ทีศรัทธาในพุทธ
ศาสนา จนสินชีวต
ิ ไปกลายเป็ นนั ตทีชาวพม่าเคารพกราบไหว ้กัน โดยท่านสามารถกระซิบทีข ้างหูเบาๆ ห ้ามให ้
คนอืนได ้ยิน และนํ านํ านมไปจ่อไว ้ทีปาก บูชาด ้วยข ้าวตอก ดอกไม ้ และผลไม ้
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดบารมี (พระเกศามีชวี ต
ิ ) สักการะพระเกศาของพระพุทธเจ ้า
องค์พระเกศาธาตุ เมือนํ ามาวางบนจานแก ้ว จะสามารถเคลือนไหวได ้ และทีวัดยังเป็ นทีเก็บพระบรม
สารีรก
ิ ธาตุของพระโมคาลา พระสารีบต
ุ ร และพระอารหันต์อก
ี ด ้วย
จากนั นนํ าท่านเดินทางสู่ ว ัดงาท ัตจี ซึงมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี
ั ทีแกะสลักจากหิน
แปลว่า หลวงพ่อทีสูงเท่าตึก 5 ชัน เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชย
อ่อน ทรงเครืองแบบกษั ตริย์ เครืองทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครืองประกอบด ้านหลังจะ
เป็ นไม ้สักแกะสลักทังหมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จําลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครืองสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)

กลางว ัน

ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร (เป็ดปักกิง+สล ัดกุง้ ม ังกร)

พม่า ต่อเงินต่อทอง ย่างกุง้ 2 ว ัน 1 คืน บิน DD
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จากนั นนํ าท่านเลือกซือสินค ้าพืนเมืองที ตลาดสก๊อตมาร์เก็ ต ซึงสร ้างเมือครังพม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของ
ประเทศอังกฤษ ให ้ท่านได ้เลือกชมและเลือกซือสินค ้าทีระลึกพืนเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม ้แกะสลั ก
พระพุทธรูปไม ้หอมแกะสลัก แป้ งทานาคา ผ ้าปั กพืนเมือง เครืองเงิน ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิ ด
ทุกว ันจ ันทร์และว ันหยุดสงกรานต์)

หลังจากนั นนํ าท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาท ัตยี
(พระนอนตาหวาน) ซึงเป็ นพระนอนทีมีความสวยงามทีสุดและดวงตาสวยทีสุด
ของประเทศพม่า ทีบริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิง อันล ้วนเป็ นมิงมงคล
สูงสุด ประกอบด ้วยลายลักษณธรรมจัก รข ้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระ
บาท และล ้อมด ้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ ้อนกัน
ซึงแตกต่างกับศิลปะของไทย
สมควรแก่เวลา นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุง้ เพือ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
21.00 น.
22.55 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เทียวบินที DD 4239
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสว ัสดิภาพ พร้อมด้วยความประท ับใจ

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดต ัวมาในว ันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือน
หรือ 180 ว ัน ขึนไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษว่างอย่างตํา 6 หน้า

หมายเหตุ : สําหร ับผูเ้ ดินทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บต
ุ ร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

พม่า ต่อเงินต่อทอง ย่างกุง้ 2 ว ัน 1 คืน บิน DD
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โปรแกรม : พม่า..ต่อเงินต่อทอง ย่างกุง้ สิเรียม 2 ว ัน 1 คืน สายการบินนกแอร์ (DD)

อ ัตราค่าบริการ
ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก8-12 ปี
(เสริมเตียง)

เด็ก8-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดียวเพิม

ราคาจอย
แลนด์
ไม่รวมตัว

12-13 มกราคม 2562

6,999.-

6,999.-

6,999.-

1,500.-

4,900.-

16-17 มกราคม 2562

6,666.-

6,666.-

6,666.-

1,500.-

4,900.-

19-20 มกราคม 2562

6,999.-

6,999.-

6,999.-

1,500.-

4,900.-

23-24 มกราคม 2562

6,666.-

6,666.-

6,666.-

1,500.-

4,900.-

25-26 มกราคม 2562

6,999.-

6,999.-

6,999.-

1,500.-

4,900.-

26-27 มกราคม 2562

6,999.-

6,999.-

6,999.-

1,500.-

4,900.-

30-31 มกราคม 2562

6,666.-

6,666.-

6,666.-

1,500.-

4,900.-

02-03 กุมภาพันธ์ 2562

6,999.-

6,999.-

6,999.-

1,500.-

4,900.-

06-07 กุมภาพันธ์ 2562

6,666.-

6,666.-

6,666.-

1,500.-

4,900.-

13-14 กุมภาพันธ์ 2562

6,666.-

6,666.-

6,666.-

1,500.-

4,900.-

23-24 กุมภาพันธ์ 2562

6,999.-

6,999.-

6,999.-

1,500.-

4,900.-

26-27 กุมภาพันธ์ 2562

6,666.-

6,666.-

6,666.-

1,500.-

4,900.-

02-03 มีนาคม 2562

7,333.-

7,333.-

7,333.-

1,500.-

4,900.-

16-17 มีนาคม 2562

7,333.-

7,333.-

7,333.-

1,500.-

4,900.-

23-24 มีนาคม 2562

7,333.-

7,333.-

7,333.-

1,500.-

4,900.-

27-28 มีนาคม 2562

7,333.-

7,333.-

7,333.-

1,500.-

4,900.-

30-31 มีนาคม 2562

7,333.-

7,333.-

7,333.-

1,500.-

4,900.-

กําหนดการเดินทาง

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 1,500 บาท / ท่าน ***

***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และม ัคคุเทศก์***
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
ทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความประท ับใจ
** แจกนําดืมว ันละ 2 ขวด ผ้าเย็นว ันละ 2 ผืน **

เงือนไขการให้บริการ
1.
2.

บริษัทฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของไทยไม่อนุญ าตให ้เดินทางออกหรือกอง
ตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง
ั ทีทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได ้เช่นการนัด
บริษัทฯ สงวนสิทธิในการทีจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสด
ุ วิสย
หยุดงาน,จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน

พม่า ต่อเงินต่อทอง ย่างกุง้ 2 ว ัน 1 คืน บิน DD
9

GO1RGN-DD013

หน้า 6 จาก

3.

4.
5.
6.
7.
8.

บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทาง
ั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึง
อาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยูก
่ ับภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย7 วัน
ก่อนการเดินทาง
เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว
ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนันทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบ
ค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน
บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเทียวเพียงลําพังโดยไม่มฆ
ี ราวาสติดตามไปด ้วย

อ ัตราค่าบริการนีรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค่าตัวเครืองบินชันนักท่องเทียว ( Economy Class) ทีระบุวน
ั เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ (ในกรณีมค
ี วามประสงค์อยูต
่ อ
่ จะต ้องไม่เกินจํานวนวัน
จํานวนคนและมีคา่ ใช ้จ่ายทีทางสายการบินกําหนด)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Bangkok Airways) และไม่เกิน30 กก. (Nok Air)
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร ้อมคนขับรถทีชํานาญเส ้นทาง
ค่าห ้องพักในโรงแรมตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
ค่าเข ้าชมสถานทีท่องเทียวตามรายการ
ค่ารถขึนพระธาตุอน
ิ ทร์แขวน
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่าน
ละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์
** ลูกค ้าท่านใดสนใจ...ซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูลเพิมเติมกับทางบริษัทได ้ **
เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประก ันทีมีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]
ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม 7%

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
1.
2.

3.

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

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง(PASSPORT)
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครืองดืมทีสังพิเศษ(มินบ
ิ าร์, นําดืม, บุหรี, เหล ้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม
หนังสือเดินทาง, ค่านําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่ากําหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว, ค่า
กระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ทีสูญหายในระหว่างการเดินทางเป็ นต ้น
ค่าธรรมเนียมวีซา่ เข ้าประเทศพม่าสําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู ้ถือเอกสารต่างด ้าวต ้องยืนวีซา่ เข ้าประเทศพม่ามีคา่ ธรรมเนียม 1,600
บาทต่อท่าน และค่าบริการยืนวีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใช ้ระยะเวลาในการยืนวีซา่ 5-7 วันทําการ ยกเว้น หน ังสือเดินทางไทย ก ัมพูชา ลาว
่
เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส ์ ไม่ตอ
้ งยืนวีซา
ค่าห ้องพักเดียวตามอัตรา
ค่านํากล ้องถ่ายรูป และกล ้องวีดโี อเข ้าวัด
ิ ด ้วยตัวท่านเอง
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึงท่านจะต ้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สน
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (แล ้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของ มัคคุเทศก์)
ค่าธรรมเนียมนํ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสายการบิ
ี
นมีการปรับขึนราคา
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท ้องถินและทิปพนักงานขับรถ (1,500 บาท ต่อท่าน ต่อทริป) ทิปหัวหน ้าทัวร์ (ตามความประทับใจ)

เงือนไขการจอง
1.
2.

ชําระเงินเต็มจํานวน ภายใน 36 ชัวโมงหลังการจอง(อาจเปลียนแปลงได ้) โดยโอนเข ้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให ้เจ ้าหน ้าทีทีดูแล
เส ้นทาง ทีนังจะยืนยันเมือได ้รับ เงินมัดจําแล ้วเท่านัน
ส่งสําเนาหน ้าพาสปอร์ตของผู ้ทีเดินทาง ทีมีอายุการใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือน
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3.
4.

หากท่านทีต ้องการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู ค ้าอยูต
่ า่ งจังหวัด) ให ้ท่านติดต่อเจ ้าหน ้าที ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออก
บัตรโดยสารโดยมิแจ ้งเจ ้าหน ้าที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ ค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเทียวใน
ระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัวโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ
หัวหน ้าทัวร์มค
ี วามจําเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด
่ นทีเหลือทางบริษ ัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ
การชําระค่าท ัวร์สว
้ ยกว่า 15 ว ันท่านควรจ ัดเตรียมค่าท ัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด
้ า
เนืองจากทางบริษ ัทต้องสํารองค่าใชจ
่ ยในส่วนของค่าทีพ ักและตวเครื
ั
องบินมิฉะนนจะถื
ั
อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอ ัตโนม ัต ิ

กรณียกเลิกการเดินทาง
แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด
แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน
เก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 5,000 บาท
แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด
สําหรับผู ้โดยสารทีไม่ได ้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืนวีซา่ ให ้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด
้ า
5. บริษ ัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใชจ
่ ยทงหมดกรณี
ั
ทา
่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที
บริษ ัทฯกําหนดไว้ (10ท่านขึนไป) เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต ้องนําไป
ชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็ บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลือนการเดินทางของท่าน
ไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่น ค่าตัวเครืองบิน ค่าห ้อง ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ
เรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทไม่
ี สามารถเดินทางได ้
่ จากทางสถานทูต (วีซา
่ ไม่ผา
7. กรณียนวี
ื ซ่าแล้วไม่ได้ร ับการอนุม ัติวซ
ี า
่ น) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้ว ทางบริษัทฯ คืน
ค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักค่าบริการยืนวีซา่ ,ค่าวีซา่ และค่าใช ้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ
กรณีออกตัวเครืองบินไปแล ้ว หรือได ้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหัก
เก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป
8. กรณีวซ
ี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหล ังออกตวโดยสาร
ั
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
9. กรณีวซ
ี ่าผ่านแล้ว แต่กรุป
๊ ออกเดินทางไม่ได้ เนืองจากผู ้เดินทางท่านอืนในกลุม
่ โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับ ท่านเป็ นกรณีไป
10. กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทงหมด
ั
1.
2.
3.
4.

ข้อมูลเพิมเติม
เรืองตวเครื
ั
องบินและทีนงบนเครื
ั
องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต ้องชําระค่าใช ้จ่ายส่วน
ต่างทีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดทีนังของกรุป
๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้กําหนด ซึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข ้าไป
แทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได ้ดําเนินการ
ออกตัวเครืองบินไปแล ้ว (กรณีตัว REFUNDได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
2. ทางบริษัทได ้สํารองทีนังพร ้อมชําระเงินมัดจําค่าตัวเครืองบินแล ้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด ้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิการ
เรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัวเครืองบินทําการออกแล ้ว แต่ทา่ นไม่สารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใช ้จ่ายตามทีเกิดขึนจริง
และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช ้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน ้อย
4. นังที Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู ้ทีจะนังต ้องมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามทีสายการบิน
กําหนด เช่น ต ้องเป็ นผู ้ทีมี
ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู ้อืนได ้อย่างรวดเร็วในกรณีทเครื
ี องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได ้ (นําหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู ้ทีมีปัญหาทางด ้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้ทีนัง Long leg ขึนอยูก
่ บ
ั ทางเจ ้าหน ้าทีเช็คอินสายการบิน ตอน
เวลาทีเช็คอินเท่านัน
เรืองโรงแรมทีพ ัก
1.

1.

2.

เนืองจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดียว (Single) และห ้องคู่ (Twin/Double) และ
ห ้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห ้องพักอาจจะไม่ตด
ิ กันและบางโรงแรมอาจมีห ้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวน
สิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียน
หรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม
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่ พม่า(สําหร ับหน ังสือเดินทางต่างชาติทไม่
เอกสารการขอวีซา
ี ได้ร ับการยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 ว ันทําการ
 หน ังสือเดินทาง (Passport)
้ านเหลือไม่นอ
ต้องมีอายุการใชง
้ ยกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดน
ิ ทาง
่ อย่างน้อย 4 หน้า
หน ังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสําหร ับประท ับวีซา
 รูปถ่าย
รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิว จํานวน 3 ใบ (ใชร้ ป
ู สีพนหล
ื
ังขาวเท่านน
ั ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติกเกอร์ใชไ้ ม่ได้)และ
กรุณาเขียนเบอร์ตด
ิ ต่อ-อาชีพไว ้ด ้านหลังรูป
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
พาสสปอร์ตต่างชาติทเดิ
ี นทางเข ้าประเทศไทยจะต ้องมีใบตรวจคนเข ้าออกเมืองของไทยทีมีตราประทับให ้แนบมาในเล่มพาสปอร์ต
ด ้วย
**ในกรณีทมี
ี พาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ
้ งแนบมาเพือป้องก ันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษ ัทจะไม่
ร ับผิดชอบในทุกกรณี **

ึ วมเดินทาง
ข้อความซึงถือเป็นสาระสําหร ับท่านผูม
้ เี กียรติซงร่

ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีมีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที
ท่องเทียวพร ้อมทังการสัมมนา ดูงาน เพือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทังนีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ในอุบต
ั เิ หตุหรือความเสียหายทีเกิดจากโรงแรมทีพัก ยานพาหนะ, อันเนืองจากอุบัตเิ หตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภย
ั ,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัต ราแลกเปลียนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช ้าของ
เทียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท ้องถิน, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่ จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเกียวข ้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู ้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต ้องแสดงเหตุผล เนืองจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึงอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทียวทังใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ ้มครอง และ
ประกันอุบัตเิ หตุ ตามเงือนไขทีบริษัทฯ ทีรับประกันในกรณีทผู
ี ้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ ้าหน ้าทีตรวจคนเข ้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรือ ต่างประเทศ มิให ้เดินทางออก หรือ เข ้าประเทศ เนืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู ้เดินทาง ไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบด ้านการ
ิ ดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คน
ความคุม โรคติดต่อเฉพาะพืนทีมีการปลอมแปลงเอกสารเพือการเดินทาง รวมถึงมีสงผิ
ื ค่าใช ้จ่ายใดๆ รายละเอียด
ด ้านการเดินทาง อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความจําเป็ น หรือเพือความเหมาะสมทังปวง โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทังนีการขอสงวน
สิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู ้มีเกียรติ ซึงร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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