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กาํหนดวันเดนิทาง : มีนาคม – พฤษภาคม 2563 
**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิXนและคนขับรถ ชาํระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 

 

วันแรกของการเดนิทาง     
กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวด ี- วัดไจ๊คะวาย (ตกับาตรพระ 1,000 รูป) - พระธาตุมุเตา - วัดไจ๊ป๋อรอ 
พระธาตุอนิทร์แขวน                                                                                             (กลางวัน/เยน็) 

06.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั kน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F   
  สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที6ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
08.45 น.  ออกเดินทางสูเ่มืองย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที6ยวบินที6 PG - 701 
  (บริการอาหารและเครืXองดืXมบนเครืXอง) (1) 
09.40 น.    เดินทางถงึสนามบินเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
    (เวลาท้องถิXนทีXพม่า ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาท)ี  
  หงสาวดี ตั Nงอยูท่างฝั6งตะวนัออกของแมนํ่ Nาพะโค เป็นเมืองหลวงของชาวมอญมาก่อน ในอดีตซึ6งสญัลกัษณ์

ของเมืองนี Nคือ หงส์คู ่ตํานานเลา่วา่เมื6อครั Nงที6พระพทุธเจ้าเสดจ็มาบริเวณหงสาวดีเมื6อก่อนยงัเป็นเพียงเกาะ
เลก็ๆ ในอา่วเมาตะมะ เลก็มากจนหงส์สามารถยืนได้เพียงตวัเดียว ทําให้หงส์ตวัเมียต้องยืนอยูบ่นหลงัตวัผู้  พอ
เห็นเช่นนั Nนจงึทํานายวา่พื Nนที6บริเวณนี Nจะเป็นเมืองที6เจริญรุ่งเรืองมากที6สดุ  
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   วัดไจ๊คะวาย มีชื6อเสียงเพราะเป็นโรงเรียนที6สอนพระพทุธศาสนาเปรียญธรรมชั Nนตรี โทและเอก อนัโดง่ดงัของ 
   พมา่ จงึมีคนสง่ลกูหลานมาบวชเรียนธรรมะที6นี6กนัเป็นจํานวนมากนบัพนัรูป โดยพระที6มาศกึษาจะต้องอยู ่
   ประจําที6นี6ไมต่า่งกบัเป็นโรงเรียนกิน-นอนในสมยัก่อน จงึเป็นวดัเดียวที6ได้พบพระสงฆ์จํานวนมาก และมีคน 
   นิยมทําบญุใสบ่าตรพระหมูเ่ลี Nยงอาหารเพลกนัเป็นประจํา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   พระธาตุมุเตา (เจดีย์ชเวมอดอว์) ตั Nงตระหงา่นโดดเดน่อยูใ่จกลางเมืองหงสาวดี พระเจดีย์องค์นี Nถือวา่มี 
   ความโดดเดน่ในหลายๆด้าน ไมว่า่จะเป็นเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี ภายในบรรจพุระเกศาธาตขุองพระพทุธเจ้า  
   และยงัเป็น 1 ใน 5 มหาบชูาสถานสิ6งศกัดิ_สทิธิ_สําคญัสงูสดุของชาวพมา่ เป็นเจดีย์ที6สงูที6สดุในพมา่ สว่น 
   ปลียอดที6พงัลงมาก็ได้ตั Nงไหว้ที6มมุหนึ6งขององค์เจดีย์เพื6อให้พทุธศาสนิกชนได้กราบไหว้บชูาควบคูไ่ปกบัเจดีย์
  องค์ปัจจบุนั 
  วัดไจ๊ป๋อรอ  เป็นพระพทุธรูปที6มีอายมุากกวา่ 2,000 ปี โดยมีเรื6องเลา่กนัวา่เป็นพระพทุธรูปที6ลอยนํ Nามาติด 
  อยูใ่กล้ๆ วดั จากนั Nนชาวพมา่ได้เอาพระพทุธรูปมาประดิษฐานไว้ที6วดัแล้วปิดทององค์พระทั Nงองค์ ตอ่มาใน

ตําแหน่งที6หางคิ Nวได้มีจดุๆเหมือนไฝเกิดขึ Nน จะปิดทองกี6ครั Nงก็ยงัเกิดเป็นจดุดําๆอยูต่ลอด ทางวดัจงึไมไ่ด้ปิด
ทองตรงที6ตําแหน่งไฝอีกเลยจงึเรียกพระองค์นี Nกนัวา่ พระไฝเลื6อน 

  พระธาตุอนิทร์แขวน (นั6งกระเช้าขึ Nน-ลง) ตั Nงอยูที่6เมืองไจ้ก์โถ่ อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมา่ บน 
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  ยอดเขา Paung Laung เหนือระดบันํ Nาทะเล 3,615 ฟตุ ลกัษณะเดน่ของพระธาตอิุนทร์แขวนคือ มีลกัษณะเป็น
ก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ตั Nงอยูบ่นหน้าผาสงูชนัอยา่งหมิ6นเหม ่เหมือนจะหลน่และท้าทายแรงดงึดดูของโลกโดย
ไมต่กลงมาอยา่งเหลือเชื6อ พระธาตุอนิทร์แขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสิXงศักดิsสิทธิsทีXชาวพม่า
ต้องไปสักการะ และตามความเชืXอล้านนาเชืXอว่าเป็นพระธาตุประจาํปีเกดิปีจอ (ปีหมา) ทีXคนเกดิปีนี k
ต้องไปนมัสการสักครัkงหนึXงในชีวติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีXพกั (3)  
  นําทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรม KYAIKHTO HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่  
 

วันทีXสองของการเดนิทาง  
พระธาตุอนิทร์แขวน - หงสาวดี - พระพุทธไสยาสชเวตาเลียว – เจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์ชเวดากอง 
                                 (เช้า/กลางวัน/เยน็) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีXพกั (4)  
 เชิญทา่นสกัการะพระธาตุอนิทร์แขวน หรือทา่นจะเลือกทําบญุด้วยการถวายระฆงัเพื6อเป็นสริิมงคลกบัตวั

ทา่นเอง ได้เวลาอนัสมควรเดินทางกลบัสูเ่มืองหงสาวดี โดยรถโค้ช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   พระพุทธไสยาสชเวตาเลียว เป็นหนึ6งในสถานศกัดิ_สทิธิ_ของเมืองหงสาวดี เนื6องจากมีความอลงัการและ 
   มีความสวยงามเป็นอยา่งมาก โดยมีความยาวถงึ 181 ฟตุ สงู 50 ฟตุ เลยทีเดียว ทั Nงยงัมีความเชื6อมากมาย 
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   เกี6ยวกบัพทุธศาสนา 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (5)  
  พระพุทธรูปไจ๊ปุ่น บรูณะเมื6อ พ.ศ.2019 มีพระพทุธรูปปางประทบันั6งรอบทั Nง 4 ทิศ ประกอบด้วยองค์สมเดจ็

พระสมณโคดมสมัมาสมพทุธเจ้า (ทิศเหนือ) กบัพระพทุธเจ้าใน อดีต 3 พระองค์คือ 1.พระพทุธเจ้าโกนาคมโน  
  (ทิศใต้) 2.พระพทุธเจ้ากกสุนัโธ (ทิศตะวนัออก) 3.พระพทุธเจ้ามหากสัสะปะ (ทิศตะวนัตก) สร้างโดย 4 สาว 
  พี6น้อง ที6อทิุศตนให้กบัพระพทุธศาสนาสร้างพระพทุธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมข้่องแวะกบับรุุษเพศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เจดีย์ชเวดากอง : พระมหาเจดีย์คูบ้่านคูเ่มืองพมา่ เป็นโบราณสถานของโลกซึ6งมีอายมุากกวา่ 2,500 ปี พระ

มหาเจดีย์ แหง่นี Nตั Nงอยูบ่นยอดเขาสงู 100 เมตร ภายในประดิษฐานพระเกศธาตขุองพระพทุธเจ้า ด้านนอกนั Nน
หุ้มแผน่ทองเอาไว้ มากกวา่ 8,600 แผน่ บนยอดสดุของเจดีย์ประดบัด้วยเพชร, พลอย, ทบัทิม, บษุราคมัและ
ไพลนิ อีกกวา่ 8,000 เม็ด ซึ6งไมส่ามารถประเมินคา่ได้ ให้ทา่นนมสัการ ณ จดุ อธิฐานศกัดิ_สทิธิ_พร้อมใบไม้ที6มี
ความหมายถงึ “ชัยชนะและความสาํเร็จ” ในบริเวณรอบเจดีย์ จะมีพระประจําวนัเกิดตั Nงอยู่ โดยแตล่ะวนัจะมี
รูปปั Nนเป็นสญัลกัษณ์ แตไ่มต้่องกลวัวา่จะอา่นไมอ่อกเพราะมีเขียนชื6อวนักํากบัไว้ทั Nงภาษาพมา่และ
ภาษาองักฤษ ดงันี N 

       วันอาทติย์ – สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Nนครุฑ  วันจันทร์ – สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Nนเสือ  
       วันอังคาร – สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Nนสงิห์  วันพุธกลางวัน  – สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Nนช้างมีงา  
       วันพุธกลางคืน - สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Nนช้างไมมี่งา   
       วันพฤหสับดี - สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Nนหนใูหญ่หางสั Nน (คล้ายอ้น) 
       วันศุกร์ – สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Nนหนหูางยาว  วันเสาร์ - สญัลกัษณ์เป็นรูปปั Nนพญานาค 
  ดอกไม้ที6นํามาถวายไหว้พระเจดีย์ สว่นใหญ่ที6นํามาถวายจะเป็นดอกมหาหงส์ และใบหว้า โดยดอกมหาหงส์

จะมีกลิ6นหอม และใบหว้าจะใช้ในการอธิษฐานขอให้สําเร็จ 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (6)  
  นําทา่นเดินทางเข้าสูโ่รงแรม TAW WIN GARDEN HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่ 4 ดาว 
 

วันทีXสามของการเดนิทาง  
พระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทนัใจ-เทพกระซบิ) - เจดีย์กาบาเอ - ตลาดสกอ็ต  
วัดพระเขี kยวแก้ว – วัดพระหนิอ่อน - ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ                                               (เช้า/กลางวัน/ - ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมทีXพัก (7)  
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  พระนอนตาหวาน : พระพทุธไสยาสน์แหง่เมือง ยา่งกุ้ง มีความยาวกวา่ 70 เมตร เป็นพระนอนที6ใหญ่ที6สดุ
และมีความงดงามที6สดุในประเทศพมา่ ทั Nงพระพกัตร์และขนตาที6งดงาม ดวงตาของทา่นเป็นแก้วสั6งผลติมา
จากประเทศญี6ปุ่ น โดยเฉพาะรวมไปถงึพระจีวรที6มีความพริ Nวไหวสมจริง ปลายสดุพระบาทของพระนอนองค์นี N
มีลวดลายลกัษณะพิเศษ คือ ที6บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ6งอนัล้วนเป็นมิ6งมงคลสงูสดุ 

  เจดีย์กาบาเอ : เจดีย์ทรงกลมที6มีความสงูและเส้นผา่นศนูย์กลางเทา่กนั (34 เมตร) สร้างปี พ.ศ.2493-2495 
ในสมยันายกฯ อนู ุ(นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื6อใช้เป็นสถานที6ในการชําระพระไตรปิฎกครั Nงที6 6 
ในช่วง พ.ศ.2497-2499 ปัจจบุนัเป็นที6ประดิษฐานของพระพทุธเจ้า พระธาตขุองพระโมคคลัลา (พระอคัรสาวก
เบื Nองซ้าย) และพระสารีบตุร (พระอคัรสาวกเบื Nองขวา) โดยนําพระธาตมุาจากประเทศอินเดีย อยูใ่นห้องจําลอง
เหมือนถํ Nาสตัตบรรณคหูาเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดีย มีความเชื6อวา่ “หากทา่นไใดได้ทําพิธีมงคลบชูารับพระ
ธาตทุั Nงสาม ทั Nงชีวิตทา่นนั Nนจะหมดเคราะห์ตดักรรมและมีโชคดีตลอดไป” ภายในเจดีย์มีพระมหามนีุจําลอง 
(องค์จริงประดิษฐานที6มณัฑะเลย์) พระพทุธรูปทรงเครื6องกษัตริย์ซึ6งสร้างเสร็จปี พ.ศ.2496 นอกจากนี Nภายใน
บริเวณใกล้ๆ กนัมีต้นโพธิ_ ที6พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ_พระบรมราชินีนาถ 
เสดจ็มาปลกูไว้ 2 ต้น ปีพ.ศ.250 

   เจดีย์โบตาทาวน์ : แปลวา่เจดีย์นายทหาร 1,000 นาย หนึ6งในสถานที6ทอ่งเที6ยวยอดนิยมของพมา่ เพื6อขอพร
เทพทนัใจและเทพกระซิบ ตามตํานานเลา่ขานวา่เมื6อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรง
บญัชาให้นายทหารระดบัแมท่พัตั Nงแถวถวายสกัการะแดพ่ระเกศาธาต ุที6อญัเชิญมาทางเรือและมาขึ Nนฝั6งเมือง
ตะเกิงหรือดากอง จงึสร้างเจดีย์โบตาทาวน์ไว้เป็นที6ระลกึในบริเวณนี N พร้อมทั Nงแบง่พระพทุธเกศา 1 เส้น มา
บรรจไุว้ จงึเป็นหนึ6งในมหาบชูาสถานของชาวมอญและพมา่เรื6อยมา ตอ่มาเจดีย์โบตาทาวน์องค์เดิมได้ถกู
ผลกระทบจากสงครามโลกครั Nงที6 2 ทําให้พงัทลายลงมา ในระหวา่งการบรูณะได้ค้นพบผอบทรงสถปูบรรจพุระ
เกศธาตแุละพระบรมสารีริกธาต ุตอ่มาจงึได้สร้างเจดีย์องค์ใหม ่แล้วนําพระเกศาธาตมุาบรรจใุนมณฑปครอบ
แก้วใสประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย์ และทําชอ่งทางให้พทุธศาสนิกชนเดินเข้าไปดแูละสกัการะบชูาได้อยา่ง
ใกล้ชิด 

   เทพทนัใจ หรือนัตโบโบยี อยูที่6ศาลาริมนํ Nาด้านข้างของเจดีย์โบตาทาวน์ ชาวพมา่มีความเชื6อกนัวา่  
   ไมว่า่จะสร้างเจดีย์ใดๆ ที6ไหนก็ตาม จะต้องมีเทพคอยคุ้มครองดแูลเจดีย์ ซึ6งเจดีย์แหง่นี Nก็มีเทพทนัใจ 
   คอยคุ้มครอง เชื6อกนัวา่จะทําให้สมปรารถนารวดเร็วทนัใจ สมกบัคําวา่ เทพทนัใจ นั6นเอง 
   วธีิขอพรจากเทพทนัใจ : จะมีเจ้าหน้าที6คอยให้บริการเรื6องของสกัการะอยูด้่านหน้าของวดั  

ประกอบด้วย มะพร้าว กล้วย  ใบชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉตัรกระดาษ ดอกไม้ พร้อมทั Nงธนบตัรจํานวน  
2 ใบ ให้ม้วนธนบตัรเป็นรูปกรวยสอดไปในมือของเทพทนัใจ จากนั Nนนําหน้าผากของเราไปแตะชิดที6
นิ Nวชี Nของเทพทนัใจที6ชี Nมาพร้อมอธิษฐาน ให้อธิษฐานได้เพียงข้อเดียวเทา่นั Nนถึงจะสมัฤทธิ_ผล เสร็จแล้ว
จงึดงึนําธนบตัรออกมา 1 ใบ เพื6อเก็บไว้เป็นสริิมงคล จากนั Nนเดินจบัรูปปั Nนเทพทนัใจรอบๆ  รวมถงึจบั
ไม้เท้าทา่นด้วย แล้วคนทําพิธีจะให้ใบชนะแก่เรา และให้เรานําผ้าไปคล้องคอเทพทนัใจ เป็นอนัเสร็จ
พิธี 

 
 
 
 
 
 
    
   เทพกระซบิ หรือเมี�ยะนานหน่วย อยูฝั่6งตรงข้ามกบัเจดีย์ ตามตํานานกลา่วไว้วา่เทพกระซิบเป็นธิดา 
   ของพญานาคที6มีความศรัทธาตอ่พระพทุธศาสนาเป็นอยา่งมากเชื6อวา่ถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะ 
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   สมหวงัอีกด้วย 
   วธีิขอพรจากเทพกระซบิ : จะบชูาด้วยนํ Nานม ข้าวตอกและผลไม้ และกระซิบเพื6อขอพรทา่น  
   ซึ6งเมี�ยยะนานหน่วยนั Nนถือได้วา่เป็นเทพที6ให้แตพ่รและความโชคดีแก่ทกุๆคนที6มาขอพร 
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (8)  
 ตลาดสก๊อต : เป็นตลาดใหญ่ที6สดุของพมา่ รวบรวมความหลากหลายของสนิค้า อาทิ อญัมณี, งานไม้สกั, ไม้ 
  หอมแกะสลกั, งาช้างแกะสลกัและผ้าตา่งๆ สง่ตรงจากเกาหลีและญี6ปุ่ น, ภาพเขียนสีนํ Nาและสีนํ Nามนัอนังดงาม 

อิสระให้ทา่น ได้เลือกชมตามอธัยาศยั 
 วัดพระเขี kยวแก้วจุฬามณี : มีเจดีย์ที6สวยเดน่ ในสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหวา่งผกุามและยคุสมยั

อื6นๆ เข้าด้วยกนั รูปทรงแปดเหลื6ยมอนัแปลกตาของเจดีย์ทรงปราสาทประดบัปนูปั Nนสวยงาม ที6ปลายยอด
เจดีย์ประดบัทองคําแท้อร่ามตา ภายในวิหารดโูอโ่ถงโดยตรงการวิหารมีบษุบกสีทองแกะสลกัลวดลายอยา่ง
วิจิตร มีพระเขี Nยวแก้วจําลองประดิษฐานอยู ่ณ บษุบก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  วัดพระหนิอ่อน : แสดงถงึความเจริญรุ่งเรืองของประเทศพมา่ในยคุใหม ่เป็นที6ประดิษฐานพระพทุธรูปสีขาวที6

สร้างจากหินหยกสีขาว ซึ6งขดุพบที6รัฐยะไขล่กัษณะเป็นมนัวาว สงู yz ฟตุ กว้าง {| ฟตุ หนกัถงึ }~~ ตนั ที6พระ
หตัถ์ด้านขวาบรรจพุระบรมสารีริกธาตทีุ6ได้อญัเชิญมาจากประเทศสงิคโปร์และศรีลงักา ทําให้มีความเชื6อวา่
หากได้มีโอกาสสกัการบชูาแล้วจะทําให้เกิดสริิมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี Nยงัมีพระพทุธบาทสีขาวที6ทําจากหินที6
เหลือจากการสร้างองค์พระพทุธรูปประดิษฐานอยูด้่านหลงัองค์พระด้วย 

  ได้เวลาอันสมควร นําทา่นเดินทางสูส่นามบินยา่งกุ้ง 
18.20 น.      ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที6ยวบินที6 PG – 704 
  (บริการอาหารและเครืXองดืXมบนเครืXอง) (9) 
20.20 น.  เดินทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิ_ภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
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อัตราค่าบริการ : Meng 2 

พม่า : ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอนิทร์แขวน 
สักการะ 3 ใน 5 สถานศักดิsสิทธิs ของพม่า 

3 วัน / � คืน (PG) 
Period ผู้ใหญ่ { – y ทา่น เด็ก ตํ6ากวา่ �{ ปี  

พกักบัผู้ใหญ่ { ทา่น 
(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ตํ6ากวา่ �{ ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ { ทา่น 

(ไมมี่เตียงเสริม) 

พกัเดี6ยว 

7 – 9 Mar 63 16,900.- 15,900.- 14,900.- 3,000.- 
14 – 16 Mar 63 16,900.- 15,900.- 14,900.- 3,000.- 
21 – 23 Mar 63 16,900.- 15,900.- 14,900.- 3,000.- 
28 – 30 Mar 63 16,900.- 15,900.- 14,900.- 3,000.- 
4 – 6 Apr 63 19,500.- 18,500.- 17,500.- 3,500.- 
11 – 13 Apr 63 20,500.- 19,500.- 18,500.- 4,500.- 
18 – 20 Apr 63 20,500.- 19,500.- 18,500.- 4,500.- 
25 – 27 Apr 63 16,900.- 15,900.- 14,900.- 3,000.- 
9 – 11 May 63 16,900.- 15,900.- 14,900.- 3,000.- 
16 – 18 May 63 16,900.- 15,900.- 14,900.- 3,000.- 
23 – 25 May 63 16,900.- 15,900.- 14,900.- 3,000.- 

***เงืXอนไขสาํหรับการจองทวัร์*** 

1. **ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิXนและคนขับรถ ชาํระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ �0 ทา่น ขึ Nนไป ออกเดินทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย, มีไกด์ท้องถิ6น 
    คอยดแูล ณ พมา่) 
3. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ �� ทา่น ขึ Nนไป ออกเดินทาง (มีหวัหน้าทวัร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 
4. ตั�วเครื6องบินเป็นราคาโปรโมชั6นของสายการบิน ต้องทําการจองพร้อมหน้าพาสและเมื6อที6นั6งคอนเฟิร์ม ต้องทําการจา่ยเงิน 
    คา่ทวัร์เตม็จํานวนทนัที และเมื6อออกตั�วเครื6องบินแล้ว ไมส่ามารถเปลี6ยนแปลงหรือยกเลกิการเดินทางได้ 

 
อัตราค่าบริการรวม 
*คา่ตั�วเครื6องบินไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ยา่งกุ้ง-กรุงเทพฯ) ชั Nนทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่อ่ต้องเสียคา่เปลี6ยนแปลง หรือต้อง 
  ซื Nอตั�วเดี6ยวทั Nงนี Nขึ Nนอยูก่บัเงื6อนไขสายการบิน) และภาษีสนามบินทกุแหง่ 
*คา่ที6พกัตามที6ระบใุนรายการระบ ุพกัห้องละ { ทา่น (กรุณาระบลุกัษณะห้องที6ทา่นต้องการ เพื6อความสะดวกสบายของ 
  ตวัทา่นเอง: Twin = ห้อง { เตียง : Double = ห้อง � เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี6ยว : Triple = ห้อง y เตียง :  
  หากไมมี่การระบทุางบริษัทฯ ขออนญุาติจดัเป็นเตียง Twin ให้กบัทา่น 
*คา่อาหารและเครื6องดื6มตามที6ระบใุนรายการ (หากทา่นไมท่านอาหารมื Nอใดมื Nอหนึ6ง ไมส่ามารถคืนเงินได้) 
*คา่เข้าชมสถานที6ทอ่งเที6ยวตา่งๆ ตามที6ระบใุนรายการ 
*คา่นํ Nาหนกักระเป๋าเดินทางทา่นละ ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
*คา่มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
*คา่ประกนัอบุติัเหตรุะหวา่งการเดินทางทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั Nงนี Nยอ่มอยูใ่น 
  ข้อจํากดัที6มีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
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อัตราค่าบริการไม่รวม  
**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิXนและคนขับรถ ชาํระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
*คา่ทําหนงัสือเดินทางไทยและคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ 
*คา่อาหารและเครื6องดื6มที6ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
*คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที6มีนํ Nาหนกัเกิน 20 กิโลกรัม 
*คา่ใช้จ่ายอื6นๆ ที6มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่ซกัรีด, คา่โทรศพัท์, คา่มินิบาร์ ฯลฯ 
*คา่ภาษีมลูคา่เพิ6ม 7% และภาษีหกั ณ ที6จ่าย y% คิดจากยอดบริการ  
 
เงืXอนไขการจอง  
�. มดัจําทา่นละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลปิการโอนเงินและหน้าหนงัสือเดินทางมาที6บริษัทฯ 
{. สว่นที6เหลือชําระก่อนเดินทางอยา่งน้อย �� - {~ วนั 
 
เงืXอนไขยกเลิกการจอง 
เนื6องจากเป็นราคาตั�วเครื6องบินโปรโมชั6น เมื6อจองทวัร์ชําระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลกิ เลื6อน ขอคืนเงิน ได้ทกุกรณี 
และกรณีที6กองตรวจคนเข้าเมืองทั Nงกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที6ระบไุว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ที6จะไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั Nงสิ Nน รวมถึง เมื6อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าท่านงด
การใช้บริการรายการใดรายการหนึ6ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธิ_ ไม่อาจเรียกร้องคา่บริการและเงินมดัจาคืน 
ไมว่า่กรณีใดๆ ทั Nงสิ Nน 
 
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ มีสิทธิ_ที6จะเปลี6ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี N เมื6อเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
{.บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ที6เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื6นๆที6อยูน่อกเหนือการควบคมุของ 
   ทางบริษัทฯ หรือคา่ใช้จ่ายเพิ6มเติมที6เกิดขึ Nนทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้าหรือ 
   จากอบุติัเหตตุา่งๆ 
y.หากทา่นถอนตวัก่อนรายการทอ่งเที6ยวจะสิ Nนสดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นสละสิทธิ_และจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการที6ทา่นได้ 
   ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทั Nงสิ Nน 
|.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเนื6องมาจากมีสิ6งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง 
   ไมถ่กูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื6นๆ 
�.รายการนี Nเป็นเพียงข้อเสนอที6ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั Nงหนึ6ง หลงัจากได้สํารองที6นั6งบนเครื6อง และโรงแรมที6พกัใน 
   ตา่งประเทศเป็นที6เรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี Nอาจเปลี6ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
}.ราคานี Nคิดตามราคาตั�วเครื6องบินในปัจจบุนั หากราคาตั�วเครื6องบินปรับสงูขึ Nน บริษัทฯ สงวนสิทธิ_ที6จะปรับราคาตั�วเครื6องบินตาม 
   สถานการณ์ดงักลา่ว 
z.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานที6เกี6ยวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี6ยนแปลง การบริการจากสายการบิน,  
   บริษัทฯ ขนสง่ หรือหน่วยงานที6ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถที6จะจดับริการทวัร์อื6นทดแทนให้ แตจ่ะไมคื่นเงิน 
   ให้สําหรับคา่บริการนั Nนๆ 
�.มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธิ_ในการให้คําสญัญาใดๆ ทั Nงสิ Nนแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 
   ผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นั Nน 
�.หากไมส่ามารถไปเที6ยวในสถานที6ที6ระบใุนโปรแกรมได้ อนัเนื6องมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง 
   สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทั Nงสิ Nน แตท่ั Nงนี Nทางบริษัทฯจะจดัหารายการเที6ยวสถานที6อื6นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ_การจดัหานี N 
   โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_การเก็บคา่นํ Nามนัและภาษีสนามบินทกุแหง่เพิ6ม หากสายการบินมีการปรับขึ Nนก่อนวนัเดินทาง 
11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ_ในการเปลี6ยนเที6ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเนื6องมาจากสาเหตตุา่งๆ 
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12.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Nงสิ Nน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน,  
   การก่อจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ6งของผิดกฎหมาย ซึ6งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
13.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทั Nงสิ Nน หากเกิดสิ6งของสญูหาย อนัเนื6องเกิดจากความประมาทของทา่น, เกิดจากการโจรกรรม 
   และอบุตัเหตจุากความประมาทของนกัทอ่งเที6ยวเอง  
14.เมื6อท่านตกลงาชําระเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทั Nงหมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับเงื6อนไขข้อตกลง 
     ตา่งๆ ทั Nงหมด 
15.รายการนี Nเป็นเพียงข้อเสนอที6ต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั Nงหนึ6ง หลงัจากได้สํารองโรงแรมที6พกัในตา่งประเทศ.   
     เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึ6งอาจจะปรับเปลี6ยนตามที6ระบใุนโปรแกรม 
16.การจดัการเรื6องห้องพกั เป็นสิทธิ_ของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปที6เข้าพกั โดยมีห้องพกัสําหรับผู้สบูบหุรี6/ปลอดบหุรี6ได้  
     โดยอาจจะขอเปลี6ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ เข้าพกั ทั Nงนี Nขึ Nนอยูก่บัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถ 
     รับประกนัได้  
17.ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื6องจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที6ผู้ เดินทาง 
     ไมผ่า่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน 
     รายการทอ่งเที6ยว อนัเนื6องมาจากการกระทําที6สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย, การหลบหนี, เข้าออกเมือง, เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง  
     หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื6นๆ 
18.สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของตา่งประเทศ หรือวนัเสาร์, อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจะทําให้เวลา 
     ในการทอ่งเที6ยวและช้อปปิ Nงแตล่ะสถานที6น้อยลง โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึ6งอาจจะขอ 
     ความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครั Nงที6ต้องเร่งรีบ เพื6อให้ได้ท่องเที6ยวตามโปรแกรม  
19.การบริการของรถบสันําเที6ยว ตามกฎหมายของตา่งประเทศ สามารถให้บริการวนัละ 10 ชั6วโมง ในวนันั Nนๆ มิอาจเพิ6มเวลาได้ โดย 
     มคัคเุทศก์และคนขบัรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั Nงนี Nขึ Nนอยูก่บัสภาพการจราจรวนัที6เดินทางนั Nนๆ เป็นหลกั จงึขอ 
     สงวนสิทธิ_ในการปรับเปลี6ยนเวลาทอ่งเที6ยวตามสถานที6ในโปรแกรมการเดินทาง  

 
***เนืXองจากสภาวะนํ kามันโลกทีXมีการปรับราคาสูงขึ kน ทาํให้สายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีนํ kามันขึ kนในอนาคต  

ซึXงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิsเก็บค่าภาษีนํ kามันเพิXมตามความเป็นจริง 


