สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์ ทัวรพมาดีดี!! 3 วัน 2 คืน
พระธาตุอินทรแขวน - พระมหาเจดียชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
พิเศษ !!!! เมนูติ่มซํา + สลัดกุงมังกร + เปดปกกิ่ง + กุงเผาหงสาฯ
พักโรงแรม 5 ดาวแทของคนไทยสุดหรู
CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL
แจกฟรีทุกที่นั่ง หนังสือสวดมนต+เสื้อทัวรพมาดีดี
กําหนดการเดินทาง พฤศจิกายน 2560 - มกราคม 2561
วันแรกของการเดินทาง
07.30 น.
10.40 น.
11.25 น.

(1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ยางกุง - หงสา - เจดียไจปุน - เมืองไจโท พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาทเตอร N สายการบินเมียนมาร แอรเวย (8M)
ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดย เที่ยวบินที่ 8M336 สายการบิน เมียนมาร แอรเวย (8M)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชา
กวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่
เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80
กิ โ ลเมตร ใช เวลาเดิ น ทางประมาณ 1.45 ชม.) นํ าท านนมั ส การ พระพุ ท ธรู ป ไจ ปุ น เป น พระเจดี ย ที่ มี
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา 500 ป หันพระพักตร
ไปยั ง 4 ทิ ศ สร า งขึ้ น โดย 4 สาวพี่ น อ งที่ อุ ทิ ศ ตนแด พุ ท ธศาสนาจึ ง สร า ง
พระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และไดสาบานไววาจะไมขอ งแวะกับบุรุษเพศ
ตอ มาน อ งสาวคนสุด ท อ ง กลับ พบรักกั บ ชายหนุ ม และแต งงานกั น จึงเกิ ด
อาเพศฟาผาพระพุทธรูปที่แทนตัวของนองสาวคนสุดทองพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําให
พระพุทธรูปองคนี้จะมีลักษณะ แตกตางจากองคอื่นๆ จากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ
ระหวางทางทานจะขามผานชม แมน้ําสะโตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระ
นเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาไดถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนทัพหนา
พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมา

ค่ํา

แมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพของพมาเห็นเชนนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใช
เวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแคมป เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหก
ลอ ขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 30-45 นาที เพื่ อ เดิน ทางสู ยอดเขา จากนั้น ทานจะตอ งเดิน เทาเพื่ อ เขาสูที่พั ก ใหทานอิสระตาม
พักผอนตามอัธยาศัย นําชม เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุอินทรแขวน หรือ กอนหินทอง ซึ่งถือเปนหนึ่งสิ่ง
สักการะสูงสุดของชาวพมา เปนเจดียขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอนศิลา
ใหญปดทองที่วางหมิ่นเหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทาง
ตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยูภายในพระเจดียองคยอมทําใหหิน
กอนนี้ทรงตัวอยูไดอยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิด
ของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปนพระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวง
สวรรค โดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุอินทรแขวนนี้ครบ 3 ครั้งผูนั้นจะมีแตความสุขความเจริญ
พรอมทั้งขอสิ่งใดก็จะไดสมดั่งปรารถนาทุกประการ ทานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน (พระ
เจดียองคนี้เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น.
สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝากสุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อ
ปดทององคพระธาตุอินทรแขวน) **หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อ
นําติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทรแขวน เนื่องจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตาม
ขนาดกระเปา เริ่มตนที่ 1,000 จาด ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเขาสูที่พัก KYAIKHTO HOTEL // MOUNTAIN TOP // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาว
หรือระดับเทียบเทาจากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการ หรือ นั่งสมาธิ ที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน

วันที่สองของการเดินทาง

เชา

(2) หงสาฯ - วัดไจคะวาย - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว - ยางกุง - เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ เทพกระซิบ - พระมหาเจดียชเวดากอง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับทานที่ตองการใสบาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทรแขวน (กิจกรรมนี้ไมบังคับ)
สําหรับอาหารที่จะใสบาตรสามารถซื้อไดโดยจะมีรานคาจําหนาย ราคาอาหาร ประมาณ 3,000 จาต ดอกไม
ธูปเทียน ประมาณ 300-500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย **
นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป เปลี่ยนเปนรถโคชปรับ
อากาศนําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัดสําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป อีกทั้ง
วัดนี้ยัง เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถนําสมุด
ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแหงนี้ได หากทานใดไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจัยไดเชนกัน) จากนั้นนํา

เที่ยง
บาย

ทานชม เจดียชเว-มอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระเจดียองค
นี้ถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 ป ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจา และยัง เปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สําคัญสูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและ
ชาวพมาเชื่อกันวาเปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และ
สามารถนํ าธู ป ไปค้ํ ากับ ยอดของเจดียอ งคที่ หั กลงมาเพื่ อ เป น สิ ริม งคลซึ่ งเปรีย บเหมื อ นดั่งค้ํ าจุน ชีวิต ให
เจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่
ผสมผสานระหวางศิล ปะพมาและศิล ปะของมอญไดอ ยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระ
เจดียชเวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อ ยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อ ป พ.ศ. 2473 ดวย
น้ําหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ํา
ลือถึงความศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ
(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อ ทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดใน
พมา สวนปลียอดที่พังลงมาก็ไดตั้งไวที่มุมหนึ่งขององคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคู
ไปกับเจดียองคปจจุบัน นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย
คือ บริเวณที่เคยเปนพระราชวังของพระเจาบุเรงนอง สรางขึ้นในป พ.ศ. 2109
แตไดถูกทําลายดวยฝมือของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง ใน
ป พ.ศ. 2142 จากซากปรัก หั ก พั งที่ ยัง หลงเหลือ อยู ทํ าให สั น นิ ษฐานได ว า
โบราณสถานแห งนี้ เป น ที่ ป ระทั บ ของ พระเจ าบุ เรงนอง ท านผู ที่ ไ ด รับ คํ า
สรรเสริ ญ ว าเป น ผู ช นะสิ บ ทิ ศ และเป น ที่ ป ระทั บ ของ พระนางสุ พ รรณกัล ยา และ สมเด็จ พระนเรศวร
มหาราช ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือ
เพียงแตรองรอยทางประวัติศาสตร และถูกสรางจําลองพระราชวังและตําหนักตางๆ ขึ้นมาใหมโดยอางอิง
จากพงศาวดาร จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มี
พุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และ
เปนพระนอนที่งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ผานุงผาถุงผาโสรง
พื้นเมือง ที่มีใหเลือกมากมาย ไดจากที่นี่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)
นําทานกราบนมัสการ เจดียโบตาทาวน ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ได
นํามาเมื่อ 2,000ปกอน ในป 2486 เจดียแหงนี้ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคํา
บรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึกดินเผา
ภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสัน
งดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองคพระเจดีย นําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพ
เจาศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตาม

ความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท
หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว จากนั้นก็
เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว นําทานขามฝงถนน
สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิด
ศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมา
เคารพกราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การบูชาเทพ
กระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม จากนั้นนําทุกทาน
เดินทางกลับเมืองยางกุง นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียทอง
แหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองยางกุง) แหงลุมน้ําอิระวดี
เจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหาเจดีย
ที่ใหญที่สุดของประเทศพมา มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหา
เจดียชเวดากองมีทองคําโอบหุมอยูเปนน้ําหนักถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญ
มณีล้ําคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับ
แรงศรัทธาของ พุท ธศาสนิก ชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้น ทั้งสี่ ทิศ จะมีวิห ารโถงสรางดวยเครื่อ งไม
หลั งคาทรงปราสาทป ดทองลอ งชาดประดั บกระจกทั้ งหลั ง ภายในประดิษ ฐานพระประธานสํ าหรับ ให
ประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะ
นํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับ
ลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดย
จุดชมแตล ะจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือ ง, สีน้ําเงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่
สําคัญ ของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอ นออกรบ ทานสามารถนํ า
ดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล
นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไป
สรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต)
วันเกิด
อาทิตย จันทร
อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร
เสาร
สัตวสัญลักษณ ครุฑ
เสือ
สิงห
ชางมีงา ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! สลัดกุงมังกร+เปดปกกิ่ง
นําทานเขาสูที่พกั CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL หรือระดับเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

(3) สิเรียม - เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง - พระนอนเจาทัตจี ตลาดสกอตทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมือ งที่ซึ่งเคยเปนเมือ งทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริม
แมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอกับแมน้ําอิระวดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ พระเจดียเยเลพญา
เจดี ย จ ะตั้ ง ตระหง านอยูบ นเกาะกลางน้ํ าเป น ที่ สั ก การะของชาวสิ เรี ย ม
บริ เวณท า เที ย บเรื อ สมควรแก เวลากลั บ กรุ ง ย า งกุ ง นํ า ท า นสั ก การะ
พระพุทธไสยาสนเจาทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูป
นอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา มีขนตาที่งดงาม ชมพระ
บาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดสกอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา
สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณานิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคา
ที่จําหนายในตลาดแหงนี้มีหลากหลายชนิด เชน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวางมอญกับพมาภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคา
สูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่อ งจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot
Market) ปดทุกวันจันทร)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !!!! เมนู ติม่ ซ่ํา ณ หองอาหารโรงแรม 5 ดาว CHATRIUM
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
16.30 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ 8M331 สายการบิน เมียรมาร แอรเวย
18.15 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไว
กับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาดทาง
บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 8 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา

กําหนดการเดินทาง 03 - 05 / 10 - 12 / 17 - 19 / 18 - 20 / 24 - 26 พ.ย.60
16 - 18 / 22 - 24 ธ.ค.60
12 - 14 / 13 - 15 / 19 - 21 / 20 - 22 / 27 - 29 / 28 - 30 ม.ค.61
อัตราคาบริการตอทาน
ราคา
ผูใหญ หองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ

12,900.12,400.3,900.-

กําหนดการเดินทาง 29 - 31 ธ.ค.60
อัตราคาบริการตอทาน
ผูใหญ หองละ 2 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริมเตียง)
พักเดี่ยว เพิ่มทานละ

ราคา
13,900.13,400.3,900.-

กําหนดการเดินทาง 31 ธ.ค.60 - 02 ม.ค.61
อัตราคาบริการตอทาน

ราคา

ผูใหญ หองละ 2 ทาน
14,900.เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (เสริมเตียง)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมเสริมเตียง)
14,400.พักเดี่ยว เพิ่มทานละ
3,900.อัตราคาบริการรวม
 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน เมียรมาร แอรเวย (8M)
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 คาที่พักระดับ 5 ดาว CHATRIUM LAKE HOTEL YAGON 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
(โรงแรมที่พระธาตุอินทรแขวนมีแค ระดับ 3 ดาว Local เทานั้น)

คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม
คารถขึ้นพระธาตุอินแขวน
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
ประกั น ภั ย ในการเดิ น ทาง ในกรณี ที่ เสี ยชี วิ ต เนื่ อ งจากอุ บั ติ เหตุ จะคุ ม ครองเป น จํ านวนเงิ น 1,000,000 บาท ค า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุมครอง ผูเอาประกันภัย อายุระหวาง 6-75 ป ในกรณีที่ผูเอาประกันภัยอายุต่ํากวา 6 ป
หรือ ระหวาง 75-85 ป คุมครอง 50 % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรมธรรม / สวนใน
กรณี ผูเอาประกันภัยอายุสูงกวา 85 ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุมครอง) วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดย
แพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา **อาหารเปนพิษเทานั้น**)
อัตราคาบริการไมรวม
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
 คาบริการและคาใชจายสวนตัวที่ไมระบุไวในรายการ
 ทิปมัคคุเทศกทองถิ่น/คนขับรถ/หัวหนาทัวรจากเมืองไทย 600 บาทตอลูกทัวร 1 ทานตอทริป
 คาใชจายสวนตัว หรือ คาใชจายอื่น ที่ไมไดระบุไวในโปรแกรม
 คาทําวีซาในกรณีเรงดวน / คาทําหนังสือเดินทางไทย / คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
 คาอาหารและเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงื่อนไขการจองทัวร
 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทานั้น
 ชําระคาทัวรทั้งหมด 21 วันกอนการเดินทาง
กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋ว
เครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)
• ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
• กรณี เจ็บปวย จนไมสามารถเดิน ทางได ซึ่งจะตอ งมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อ ง ยื่น
เอกสารไปยังสายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงินไดทั้งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ







หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
2. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
3. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
4. กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศพมา
6. สําหรับ ผูโดยสาร ที่ไ มไ ดถื อ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ตางด าว ผูโดยสารต อ งรับ ผิดชอบเรื่อ งเอกสาร
(VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ
7. ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15
ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทย
ไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แตถา
ต่ํากวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น

