ทัวรพมาดีด!ี ! 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมเรือ
BY AIR ASIA (FD) (ไปเชา-กลับดึก)
ยางกุง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทรแขวน
พระธาตุอินทรแขวน - พระมหาเจดียชเวดากอง - พระธาตุมุเตา
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์
พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟต + สลัดกุงมังกร + เปดปกกิ่ง + กุงเผาหงสา

พักโรงแรมเรือ Vintage Luxury Hotel
รวมรถขึ้นพระธาตุอินทรแขวน + หนังสือสวดมนต
กําหนดวันเดินทาง มีนาคม - เมษายน 2561
วันแรกของการเดินทาง
04.30 น.
07.00 น.
08.15 น.

เที่ยง
บาย

MM01

(1) สนามบินดอนเมือง - ยางกุง หงสาฯ - เจดียไจปุน - พระราชวัง
บุเรงนอง - เมืองไจโท - พระธาตุอินทรแขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

คณะพรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1-2 สายการบินแอรเอเชีย (FD)
พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยในการเช็คอินและสัมภาระ
ออกเดินทางสู เมืองยางกุง โดยเที่ยวบินที่ FD251 สายการบิน แอรเอเซีย (FD)
ถึง สนามบินมิงกลาดง เมืองยางกุง ผานการตรวจคนเขาเมืองและดานศุลกากร (เวลาทองถิ่นที่เมียนมาร ชา
กวาประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นําทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค ซึ่งในอดีตเปนเมืองหลวงที่
เกาแกที่สุด ของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญและอายุมากกวา 400 ป อยูหางจากยางกุง (ระยะทางประมาณ 80
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)
นําทานนมัสการ พระพุทธรูปไจปุน เปนพระเจดียที่มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญทั้ง 4 ดานอายุกวา
500 ป หันพระพักตรไปยัง 4 ทิศ สรางขึ้นโดย 4 สาวพี่นองที่อุทิศตนแดพุทธ
ศาสนาจึงสรางพระพุทธรูปเพื่อแทนตนเอง และไดสาบานไววาจะไมของ
แวะกั บ บุ รุษ เพศ ต อมาน องสาวคนสุดทอง กลั บ พบรั ก กับ ชายหนุ ม และ
แต ง งานกั น จึ ง เกิ ด อาเพศฟ า ผ า พระพุ ท ธรู ป ที่ แ ทนตั ว ของน อ งสาวคน
สุดทองพังทลายลงมา และมีการบูรณะขึ้นมาใหมจึงทําใหพระพุทธรูปองคนี้จะมีลักษณะ แตกตางจากองค

ค่ํา

อื่นๆ นําทานชม พระราชวังบุเรงนอง สถานที่ซึ่งมีความสําคัญตอประวัติศาสตรของไทย คือ บริเวณที่เคย
เป นพระราชวั ง ของพระเจ า บุ เรงนอง สรา งขึ้นในป พ.ศ. 2109 แต ไ ด ถูก
ทําลายดวยฝมือของพวกยะไขกับตองอูในสมัยพระเจานันทบุเรง ในป พ.ศ.
2142 จากซากปรั ก หั ก พั ง ที่ ยั ง หลงเหลื อ อยู ทํ า ให สั น นิ ษ ฐานได ว า
โบราณสถานแหงนี้เปนที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง ทานผูที่ไดรับคํา
สรรเสริญวาเปน ผูชนะสิบทิศ และเปนทีป่ ระทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ครั้งตองตกเปนเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา แตปจจุบัน พระราชวังแหงนี้ไดเหลือเพียงแต
ร องรอยทางประวั ติศ าสตร และถู ก สร า งจํ า ลองพระราชวั ง และตํา หนั ก ต า งๆ ขึ้นมาใหมโดยอ า งอิ ง จาก
พงศาวดารจากนั้นนําทานเดินทางตอสู เมืองไจโท แหงรัฐมอญ ระหวางทางทานจะขามผานชม แมน้ําสะโตง
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรซึ่งในอดีตขณะที่สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยาได
ถูกทหารพมาไลตามหลังมาซึ่งนําทัพโดยสุรกรรมาเปนทัพหนา พระมหาอุปราชาเปนทัพหลวง สมเด็จพระ
นเรศวรทรงใชพระแสงปนตนคาบชุดยาวเกาคืบยิงถูกสุรกรรมาแมทัพหนาพมาเสียชีวิตบนคอชาง กองทัพ
ของพมาเห็นเชนนั้นจึงขวัญเสียและถอยทัพกลับกรุงหงสาวดี ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30-3 ชั่วโมง ก็จะถึง
คิ้มปูนแคมป เพื่อทําการเปลี่ยนเปนรถทองถิ่น (รถบรรทุกหกลอขนาดเล็กเปนรถประจําเสนทางชนิดเดียวที่
เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทรแขวนได) ใชเวลาเดินทางประมาณ 30-45 นาที เพื่อเดินทางสูยอดเขา จากนั้น
ทานจะตองเดินเทาเพื่อเขาสูที่พัก ใหทานอิสระตามพักผอนตามอัธยาศัย นําชม เจดียไจทีโย หรือ พระธาตุ
อินทรแขวน หรือ กอนหินทอง ซึ่งถือเปนหนึ่งสิ่งสักการะสูงสุดของชาวพมา
เปนเจดียข นาดเล็ กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยูบนกอนศิลาใหญ ป ดทองที่ วางหมิ่ น
เหมอยูบนหนาผา แตชาวพมามักยืนกรานวาไมมีทางตก เพราะพระเกศาธาตุ
ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอยู ภายในพระเจดียองคย อมทําให หินกอนนี้ท รงตั ว อยู ไ ด
อยางสมดุลเรื่อยไป ตามคติการบูชาพระธาตุประจําปเกิดของชาวลานนาพระธาตุอินทรแขวนนี้ใหถือเปน
พระธาตุปเกิดของปจอแทนพระเกตุแกวจุฬามณีบนสรวงสวรรค โดยเชื่อวาถาผูใดไดมานมัสการพระธาตุ
อินทรแขวนนี้ค รบ 3 ครั้งผูนั้นจะมี แต ความสุข ความเจริ ญ พรอมทั้งขอสิ่งใดก็ จะไดสมดั่งปรารถนาทุ ก
ประการ ทานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนตไดตลอดคืน (พระเจดียองคนี้เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปด
สําหรับสุภาพบุรุษที่เขาไปปดทององคเจดียเปดถึงเวลา 22.00น. สวนสุภาพสตรี สามารถอธิฐาน และฝาก
สุภาพบุรุษเขาไปปดแทนไดทานสามารถเตรียมแผนทองคําไปเพื่อปดทององคพระธาตุอินทรแขวน)
**หมายเหตุ** (กรุณาเตรียมกระเปาสัมภาระขนาดเล็กสําหรับ 1 คืน เพื่อนําติดตัวขึ้นไปบนพระธาตุอินทร
แขวน เนื่องจากอาจจะตองจางลูกหาบแบกสัมภาระซึ่งจะมีคาใชจายตามขนาดกระเปา เริ่มตนที่ 1,000 จาด
ประมาณ 30 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาในการใชบริการ
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม

เขาสูพักที่ ณ KYAIKHTO HOTEL // YOE YOE LAY HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา
จากนั้นทานสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดียไดตลอดทั้งคืน

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

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

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
** อิสระตามอัธยาศัย สําหรับทานที่ตองการใสบาตร, ทําบุญที่พระธาตุอินทรแขวน (กิจกรรมนี้ไมบั งคับ)
สํ า หรั บ อาหารที่ จ ะใส บ าตรสามารถซื้ อ ได โ ดยจะมี ร า นค า จํ า หน า ย ราคาอาหาร
ประมาณ 3,000 จาต ดอกไมธูปเทียน ประมาณ 300-500 จาต ทําบุญตามอัธยาศัย **
นําทานลงจากพระธาตุอินทรแขวน โดยรถบรรทุกหกลอขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแคมป
เปลี่ยนเปนรถโคชปรับอากาศนําทานรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดไจคะวาย ซึ่งเปนวัด
สําคัญมีพระสงฆ จําพรรษากวา 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เปนสถานที่ศึกษาพระไตรปฎก
ของพระภิกษุและสามเณรอีกดวย (หมายเหตุ: ทานสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไป
บริจาคที่วัดแหงนี้ได หากทานใดไมสะดวกสามารถถวายเปนปจจัยไดเชนกัน) จากนั้นนําทานชม เจดียชเวมอดอร หรือ พระธาตุมุเตา ที่ตั้งตระหงานโดดเดนอยูใจกลางเมืองหงสาวดี พระ
เจดียองคนี้ถือวามีความโดดเดนในหลายๆดาน เกาแกกวา 2,600 ป ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ า และยังเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สํ าคั ญ
สูงสุดของชาวพมา นําทานนมัสการ ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวา
เปนจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก (ณจุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนําธูปไปค้ํากับยอด
ของเจดี ย อ งค ที่ หั ก ลงมาเพื่ อ เป น สิ ริ ม งคลซึ่ ง เปรี ย บเหมื อ นดั่ ง ค้ํ า จุ น ชี วิ ต ให
เจริญรุงเรืองยิ่งขึ้นไป) ซึ่งเจดียนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทยเคยมาสักการะ เจดียองคนี้เปนศิลปะที่
ผสมผสานระหวางศิลปะพมาและศิลปะของมอญไดอยางกลมกลืน พระเจดียสูง 114 เมตร สูงกวา พระเจดียช
เวดากอง 14 เมตร มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยูตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อป พ.ศ. 2473 ดวยน้ําหนักที่
มหาศาล ตกลงมายังพื้นลางแตยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไมแตกกระจายออกไป เปนที่ร่ําลือถึงความ
ศักดิ์-สิทธโดยแท และสถานที่แหงนี้ยังเปนสถานที่ที่พระเจาหงสาลิ้นดํา ใชเปนที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระ
ราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกลาหาญกอนขึ้นครองราชย นับเปนเจดียที่สูงที่สุดในพมา สวนปลียอด
ที่พังลงมาก็ไดตั้งไวที่มุมหนึ่งขององคเจดียเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดกราบไหวบูชาควบคูไปกับเจดียองค
ปจจุบัน จากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธ
ลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ในป พ.ศ.2524 ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของชาวพมาทั่วประเทศ และเปน
พระนอนที่งดงามที่สุดของพมา อีกทั้งทานสามารถที่จะเลือกหา เครื่องไมแกะสลัก ที่มีใหเลือกมากมาย ตลอด
สองขางทางและยังสามารถเลือกซื้อ ของฝาก อาทิเชน ผาพมา ของที่ระลึกตางๆ ในราคาถูก

เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ !!! เมนู กุงเผา)
นํ า ทุ ก ท า นเดิ นทางกลับ เมืองยา งกุ ง นํ า ทา นกราบนมัสการ เจดี ยโบตาทาวน ซึ่ ง บรรจุ พ ระเกศาธาตุ ข อง
พระพุทธเจาที่พระสงฆอินเดีย 8รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000ปกอ น ในป 2486 เจดียแหงนี้
ถูกระเบิดของฝายสัมพันธมิตรเขากลางองคจึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตุอีก 2องค และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700องค และจารึก
ดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบภาษาพมา ภายใน
เจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสําหรับฝกสมาธิหลายจุดในองค
พระเจดีย นําทานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิ์สิทธิ์ของชาว
พมาและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปนเทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอา
ดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั้นก็ใหเอาเงินจะเปนดอลลา บาท
หรือจาด ก็ได แลวเอาไปใสมือของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอา
มาเก็บรักษาไว จากนั้นก็เอาหนาผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคนี้ทานก็จะสม
ตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว นําทานขามฝงถนน สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา
“อะมาดอวเมี๊ยะ” ตามตํานานกลาววา นางเปนธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธ
ศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้อสัตวจนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเปนนัต ซึ่ง
ชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว การขอพรเทพกระซิบตองเขาไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน การ
บูชาเทพกระซิบ บูชาดวยน้ํานม ขาวตอก ดอกไม และผลไม นําทานนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง เจดีย
ทองแห ง เมื องดากอง หรื อ ตะเกิ ง (ชื่อเดิม ของเมืองยางกุง ) แหง ลุม น้ํา อิระวดี เจดียท องคํา คูบา นคูเมือง
ประเทศพมาอายุกวาสองพันหารอยกวาป มหาเจดียที่ใหญที่สุดของประเทศพมา
มีความสูงถึง 326 ฟุต สรางโดยพระเจาโอกะลาปะ เมื่อกวา 2,000 ปกอน มหา
เจดี ย ช เวดากองมี ท องคํ า โอบหุ ม อยูเ ปน น้ํา หนัก ถึง 1100 กิโลกรัม ยอดฉั ต ร
ประดับประดาดวยเพชรพลอยอัญมณีล้ําคา กวา 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาด
เทาไขไกบนยอดองคพระเจดียชเวดากองเปนลานกวางรองรับแรงศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนไดจํานวนมาก บริเวณทางขึ้นทั้งสี่ทิศจะมีวิหารโถงสรางดวย
เครื่ องไม หลั ง คาทรงปราสาทปดทองลองชาดประดั บ กระจกทั้ง หลัง ภายใน
ประดิษฐานพระประธานสําหรับใหประชาชนมากราบไหวบูชา เพราะชาวมอญและชาวพมาถือการกราบ
ไหวบูชาเจดียชเวดากองเปนนิตย จะนํามาซึ่งบุญกุศลอันเปนหนทางสูการหลุดพนทุกขโศกโรคภัยทั้งมวล
บางนั่งทําสมาธิเจริญสติภาวนานับลูกประคํา และบางเดินประทักษัณรอบองคเจดีย จากนั้นใหทานชมแสง
ของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตละจุดทานจะไดเห็นแสงสีตางกันออกไป เชน สีเหลือง, สีน้ํา
เงิน, สีสม, สีแดง เปนตน (สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพร

กอนออกรบ ทานสามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสรางบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8
องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต)
วันเกิด
อาทิตย จันทร อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร
เสาร
สัตวสัญลักษณ
ครุฑ
เสือ
สิงห
ชางมีงา
ชางไมมีงา หนูหางยาว หนูหางสั้น พญานาค
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ!! ชาบูบุฟเฟต
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม Vintage Luxury Hotel โรงแรมเรือ

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

เที่ยง
บาย

(3) สิเรียม - เจดียกลางน้ําเยเลพญา - ยางกุง - พระนอนเจาทัตจี
ตลาดสกอต - พระหินออน - ชางเผือก - สนามบินดอนเมือง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองสิเรียม อยูหางจากกรุงยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร โดยรถปรับอากาศใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม. นําชมความแปลกตาของเมืองที่ซึ่งเคยเปนเมือง
ทาของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริมแมน้ํายางกุงที่เชื่อมตอ
กับแมน้ําอิระวดี จากนั้นชมความสวยงามของ เจดียกลางน้ํา หรือ
พระเจดียเยเลพญา เจดียจะตั้งตระหงานอยูบนเกาะกลางน้ําเปน
ที่สักการะของชาวสิ เรียมบริ เวณทาเทียบเรื อ สมควรแกเวลากลับกรุงยา งกุง นําทานสักการะ พระพุ ทธ
ไสยาสนเจาทัตจีหรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว
55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเปนพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพมา มีขนตาที่งดงาม
ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นใหทานอิสระชอปปง ณ ตลาดส
กอต เปนตลาดเกาแกของชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเปนอาณา
นิคมของอังกฤษ เปนลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่จําหนายในตลาด
แห ง นี้ มี ห ลากหลายชนิ ด เช น เครื่ อ งเงิ น ที่ มี ศิ ล ปะผสมระหว า งมอญกั บ พม า
ภาพวาด งานแกะสลักจากไม อัญมณี หยก ผาทอ เสื้อผาสําเร็จรูป แปงทานาคา
เปนตน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง เนื่องจากจะตองแสดงให
ศุลกากรตรวจ หมายเหตุ:ตลาดสกอต (Scot Market) ปดทุกวันจันทร)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! สลัดกุงมังกร + เปดปกกิ่ง
นําทานนมัสการ พระหินออน ที่ใหญที่สุดในประเทศพมา จากนั้นชม ชางเผือก เชือกงามที่สุดในพมา
โดยชางทั้ง 3 ตัวนี้ มีลักษณะเดน คือ มีลักษณะผิวพรรณเหลืองทองอราม แมกระทั่งนัยตาของชางยัง
เปนสีทอง ถือวาเปนชางที่หาชมไดยากที่สุดในเอเชีย ซึ่งคนพมาเองตามเขามาชมและสักการะชางเผือก
เหลานี้ ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย

21.40 น.
23.30 น.

เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอรเอเซีย (FD) เที่ยวบินที่ FD258 (บริการอาหารค่ําบนเครื่อง)
ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ และประทับใจในบริการ
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถาม **
ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับวันเดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ
กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการชําระเงินคาตั๋วดังกลาว
ถาเกิดขอผิดพลาดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

VINTAGE MYANMAR
วันเดินทาง
02-04 / 03-05 มี.ค. 61
09-11 / 10-12 มี.ค. 61
16-18 / 17-19 มี.ค. 61
24-26 / 31มี.ค.-02เม.ย.61

อัตราคาบริการ
ราคาผูใหญ
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไมเสริมเตียง พักเดียวเพิ่ม
(พักหองละ 2-3 ทาน) (พักกับผูใหญ 2 ทาน) (พักกับผูใหญ 2 ทาน)
11,900 บาท

11,400 บาท

23-25 มี.ค. 61
11,999 บาท
11,499 บาท
30มี.ค.-01เม.ย.61
06-08 เม.ย. 61
12,900 บาท
12,400 บาท
07-09 เม.ย. 61
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ยางกุง – กรุงเทพฯ โดยสารการบิน AIR ASIA (FD)
 คาภาษีสนามบินพมา และ คาภาษีสนามบินไทย
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ

2,900 บาท

คาที่พัก Vintage Luxury Hotel 1 คืน และ 3 ดาว 1 คืน
(โรงแรมที่พระธาตุอินทรแขวนมีแค ระดับ 3 ดาว Local เทานั้น)
คาระวางน้ําหนัก 20 กิโลกรัม // คารถขึ้นพระธาตุอินแขวน
คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง // คาอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
อัตราคาเขาชมสถานที่ที่ระบุไวในรายการ
ประกั นภั ย ในการเดิ นทาง ในกรณี ที่ เสี ย ชีวิตเนื่องจากอุ บัติ เ หตุ จะคุม ครองเปน จํา นวนเงิน 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**)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 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
เงื่อนไขการจอง
 กรุณาวางเงินมัดจํา ทานละ 5,000 บาท หลังจากที่ไดทําการจอง และที่นั่งจะถูกยืนยันเมื่อไดรับคามัดจําแลวเทานั้น
 ชําระคาทัวรทั้งหมด 21 วันกอนการเดินทาง
กรณียกเลิก
• ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋ว
เครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)
• ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื่อง ยื่นเอกสาร
ไปยั ง สายการบิ น , โรงแรม และในทุ ก ๆการใหบ ริการ เพื่อใหพิจารณาอีก ครั้ง ทั้ง นี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการ
ดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาจะสามารถคืนเงิ นไดทั้ งหมด หรือ บางสวน เพราะ จะขึ้นอยูกับการพิจารณาและ
ตัดสินใจ ของ สายการบิน , โรงแรม และในทุกๆการใหบริการอื่นๆ เปนสําคัญ







หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
• เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
• เมือ่ ทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมดไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
• กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน ตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
• ทางบริษทั ฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศไทยและพมา
• สํ า หรั บ ผู โดยสาร ที่ ไ ม ไ ด ถื อ PASSPORT ไทย หรื อ PASSPORT ต า งด า ว ผูโดยสารต องรั บ ผิ ดชอบเรื่ องเอกสาร
(VISA) หรือ การแจงเขาแจงออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร จะไมรับผิดชอบในกรณี ที่ ดานตรวจคนเขาเมือง
ของประเทศไทยปฏิเสธในการเขาและออกจากประเทศ
• ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สําหรับ จํานวนผูเดินทาง 15 ทานขึ้นไป ออกเดินทางไดแนนอน ถาจํานวนผูเดินทาง 10-15
ทาน ทางบริษัทฯ ออกเดินทาง แตจะไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทยไปกับกรุปดวยแตจะมี ไกดทองถิ่น ที่พูดภาษาไทย
ไดเปนอยางดี คอยรับที่สนามบินพมา และ จะคอยบริการทุกทาน ตลอดการเดินทางที่ประเทศพมาเปนอยางดี แตถาต่ํา
กวา 10 ทาน ทางบริษัท ของสงวนสิทธิไมออกเดินทางในกรุปนั้น

