เยือนดินแดนแห่งพระพุทธกาล ย่างกง้ ุ -พุกาม-มัณฑาเลย์ 4 วัน 3 คืน
บินดี อยูด่ ี เทียวเต็มที ทําบ ุญเต็มอิม พักโรงแรม ๔ ดาว
นมัสการ สัการะ ขอพร สิงศักดิ สิทธิ อันเป็นทีเลืองลือของเมืองพม่า
วัดพระเขียวแก้ว/พระลาภมุณ(ี พระพุทธรปู หยกขาว)/เจดียโ์ บตะตอง (โบตาทาวน์)
เทพทันใจ/มหาเจดียช์ เวดากอง/เจดียช์ เวสิกอง/อานันทวิหาร/สัพพัญ วู ิหาร
วิหารธรรมมะยังจี/มนูหวิหาร/เจดียต์ ิโลมินโล/ เจดียช์ เวซานดอว์
วัดมหากันดายาน/สะพานไม้อ ูเป็ง
วัดก ุโสดอ/วัดชเวนันดอว์/พระนอนตาหวาน
ชมความงดงามและอลังการทางประวัติศาสตร์ ณ พระราชวังมัณฑาเลย์
แหล่งช้อปปิ งสบายๆโรงงานเครืองเขิน/ตลาดโบโจ๊ก (สก๊อตมาเก็ต)
อาหารดี โปรแกรมเลิศ เป็ดปั กกิง, กง้ ุ มังกร
บ ุฟเฟ่ต์พ ร้อมการแสดงพืนเมือง ณ ภัตตราคารลอยนํา การะเวก และอาหารเลิศรสท ุกมือ

โดยสายการบิ นไทย แอร์เวย์

วันแรก ประเทศไทย (กร ุงเทพฯ) – พม่า (ย่างกง้ ุ ) – วัดพระเขียวแก้ว –
พระลาภมุณี(พระพ ุทธรูปหยกขาว) – เจดียโ์ บตะตอง (โบตาทาวน์) –
เทพทันใจ - มหาเจดียช์ เวดากอง – ภัตตราคารลอยนําการะเวก
05.00 น.(เวลาไทย)
คณะพร้อมกัน ทีท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน 4 ระหว่างประตู ทางเข้า 2-3
เคาน์ เตอร์ D สายการบิ นไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีบริษทั ฯคอยอํานวยความสะดวก
07.55 น.(เวลาไทย) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองย่างกุ้ง โดยเทียวบินที TG303 สายการบิ นไทย แอร์เวย์
08.50 น.(เวลาพม่า) ถึง สนามบิ นกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า (เวลาพม่าช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
จากนันนํ าท่ านชม วัด พระธาตุเ ขี ยวแก้ ว ซึงจําลองมาจากประเทศจีน สร้างขึนเพือใช้เ ป็ น ทีประดิษฐานพระ
เขียวแก้ว เมือครังอัญเชิญจากประเทศจีน และเป็น องค์เดียวกันกับ ทีอัญเชิญมาที พุทธมณฑล จ. นครปฐม
นําทุกท่านนมัสการ พระลาภมุ นี พระพุทธรูปหยกขาว ซึงเป็น พระรูปทีแกะสลักจากหินอ่อนองค์ใหญ่ทสุี ดของ
ประเทศพม่า สีขาวสะอาดและไม่มตี าํ หนิ สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุ ต หนั ก 600 ตัน เป็ น พระพุทธรูป ประทับนัง พระหัตถ์
ขวาบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุท อัี ญเชิญมาจากสิงคโปร์ และศรีลงั กายกขึนหัน ฝ่ าพระหัตถ์ออกจากองค์ หมายถึงการไล่
ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนียังมีการนํ าหิน ทีเหลือมาสลักเป็ น พระพุทธบาท ซ้าย-ขวา ประดิษฐานอยู่
บริเวณด้านหลังพระพุทธรูปด้วย
เที ยง
รับประทานอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร Shan Kan Resturant ประกอบด้วยอาหาร 8 อย่าง แบบโต๊ะจีน นั งแบบ 8-9
ท่าน ซึงทางร้านจะเสริฟ ป่ อเปี ยะกุง้ , ปลานึง, กุง้ ผัดแบบเซียงไฮ้ ไสตล์, เป็ ดย่าง, หมูผดั ซีอว,
ิ ผัดผัก, แกงจืดลูกชินปลา
และผลไม่ตามฤดูกาล
จากนันนําท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ สถานทีรับพระเกศาธาตุก่อนประดิษฐานทีพระมหาเจดียช์ เวดากอง ออกแบบ
ให้ใต้ฐานพระเจดียม์ โี ครงสร้างโปร่ง ให้คนสามารถเดิน เข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระธาตุประดิษฐานไว้ในผอบทองคํา
และของมีคา่ ต่างๆ ทีพุ ทธศาสนิกชนนํ ามาถวายมากมาย จากนั นนํ าท่ าน สักการะโบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้า
ศักดิสิทธิของชาวพม่าและชาวไทย จากนันนําทุกท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุง้ นํ าทุ กท่านสักการะ พระมหาเจดี ย์ชเว
ดากอง พระมหาเจดียค์ ่บู ้านคู่เมืองพม่ า โบราณสถานศักดิสิท ธิของโลกอายุ 2,500 ปี ยอดบนสุดของเจดีย์ป ระดับด้วย
ทองคําแท้ห่อหุ้มหนัก 23 ตัน เพชร พลอยเม็ดใหญ่ และอัญมณีตา่ งๆ บนยอดพระเจดีย ์ ประดับ ด้วยทับทิมขนาดเท่าไข่
ไก่ ส่วนบนยอดสุดประดับด้วยเพชรทีประเมินค่าไม่ได้ ภายในประดิษฐานเส้น เกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ป ัจจุบ ัน และ
บริโภคเจดีย ์ (เครืองใช้) ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทัง 3 พระองค์ นมัสการ ณ จุด อธิษฐานศักดิสิทธิ พร้อมใบไม้ทมีี ความ
หมายถึง “ชัยชนะและความสําเร็จ”
คํา
รับประทานอาหาร แบบบุฟเฟ่ ต์ นานาชนิดให้ท่านได้ลมรสอาหารพื
ิ
นเมืองแบบพม่าพร้อมชมการแสดงนาฏศิ ลป์
ของพม่ า อัน งดงามชดช้ อ ย ณ ภัต ตาคารลอยนํ าการะเวก บนทะเลสาบหลวง ภัต ตาคารนี สร้า งในปี ท ี 2513
เลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็น รูป นกการะเวก สัตว์ในวรรณคดีป ่ าหิมพานต์ ท่านสามารถเห็น วิวทิวทัศน์ ของพระมหา
เจดียช์ เวดากองได้งดงามน่ าประทับใจเป็ น อย่างยิง
จากนันนํ าท่ านเข้าพักผ่อน ทีโรงแรม GREEN HILL HOTEL, SUMMIT PARK VIEW HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเที ยบเท่า

วันทีสอง พ ุกาม – เจดียช์ เวสิกอง – อานันทวิหาร – สัพพัญ วู ิหาร
วิหารธรรมมะยังจี - โรงงานเครืองเขิน – มนูหวิหาร –
เจดียต์ ิโลมินโล - เจดียช์ เวซานดอว์
05.00 น.

เตรียมตัว Check In เพือเดินทางสู่เมืองทะเลเจดีย์ “พุกาม”

06.30 น.

เหิรฟ้ าสู่เมืองพุกาม โดยสายการบิน Bagan Airline เทียวบินที W9009
อิ สระรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
07.30 น.
เดิน ทางถึงสนามบิ นบากัน เมือ งพุกาม นํ าท่านเทียวชมบรรยากาศยามเช้าของ ตลาดยองอู ซึงเป็ น ตลาดที
รวบรวมสินค้าพืนเมืองนานาชนิด นําท่านชม พระเจดี ยช์ เวสิ กอง (Shwezigon Pagoda) สิงศักดิสิทธิ 1 ใน 5 แห่งของ
พม่า ซึงเป็ นสถูปดังเดิมของพม่าโดยแท้ สร้างขึนหลังพระเจ้าอโนรธาขึนครองราชย์ เพือใช้บรรจุพระบรมสารีร กิ ธาตุ จาก
พระสรีระหลายส่วน มีลกั ษณะเป็น สีทองขนาดใหญ่ ใช้เป็นทังทีประชุมสวดมนต์ และศูนย์กลางของพระพุทธศาสนานิ กาย
เถรวาทในพุกาม นําท่านชม อานันทวิ หาร ซึงเป็น ทียอมรับกันว่าเป็ น สุดยอดพุทธศิลป์ สกุลช่างพุกาม สร้างโดยพระเจ้า
จัน สิทธถา อายุราว 900 ปี จากนันนําท่านชม สัพพัญ ูวิห าร ซึงแปลว่า “เจดียแ์ ห่งความรอบรู”้ เป็ น เจดียท์ ีสูงทีสุดใน
พุกามโดยสูงถึง 62 เมตร นําท่านชม วัดธรรมยังจี หรือ แสงสว่างแห่งธรรม ซึงเป็ น เจดียท์ ใหญ่
ี ทสุี ดในพุ กาม สร้า งโดย
พระเจ้านะระตู่ และพระองค์กเ็ ชือว่าเป็ น วัดทีใหญ่ ทสุี ดในเมืองพุกาม สร้า งขึนเพือล้างบาป ด้วยทรงปริวติ กว่าผลกรรม
จากการกระทําปิตุฆาตจะติดตามพระองค์ไปในชาติภพหน้า ตังยิงใหญ่ตระหง่านดังตํานานทีโหดร้ายได้เล่าต่อกันมา
เที ยง
รับประทานอาหารเที ยง ณ ภัต ตาคาร จากนั นนํ าท่ านเดิน ทางเข้า Check In ณ โรงแรมทีพัก เมือถึงเวลา
อันสมควรเราจะนําท่านชม โรงงานเครืองเขิ น ของพม่า ทีผลิตเครืองเขิน ทีงดงามและมีคุณภาพ จากนั นนํ าท่ านชม วัด
มนู หวิ หาร สร้างขึนโดยกษัตริยม์ นูหา โดยสร้างพระพุทธรูปนังขนาดใหญ่ 3 องค์ และพระพุ ทธรูปนอนขนาดใหญ่ อีก 1
องค์ จากนันนํ าท่านชม วัดติ โลมิ นโล วัดทีมีความสวยงามแบบพุกาม สร้างโดยพระเจ้านรปติซตี ู จากนั นนํ าท่ านชมพระ
อาทิตย์ลบั ฟ้ า ที เจดี ย์ชเวซันดอร์ ชมความงามของทะเลเจดียแ์ ห่งเมืองพุกามยามเย็น เช่น เดียวกับเจดียช์ เวสิกอง
เจดียแ์ ห่งนีสร้างขึนโดยกษัตริยท์ มีี อาํ นาจมากพระองค์หนึ งแห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดีย์แห่งนีจะเป็ น ทีบรรจุของ
พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็ยงั มีรูปปนเทพเจ้
ั
าศักดิสิท ธิในศาสนาฮิน ดูตงอยู
ั ่บริเวณลานของวิหาร จึงมีชอเรี
ื ยก
แบบฮิน ดูว่าเจดีย์กาเนซา (Ganesha Pagoda) เจดียช์ เวสัน ดอกนี ยังเป็ น สถานทีเหมาะสําหรับการชมทุ่ งเจดีย์อีกแห่ ง
หนึงของพุกามเมือยามอาทิตย์ขนและตก
ึ
จะได้เห็น ภาพหมู่เ จดียส์ ุดลูกหูลูก ตา ทีต้องแสงสีแดงอ่ อนแห่งยามเย็น อย่าง
งดงาม
คํา
รับ ประทานอาหาร คํา ณ ภัตตาคาร
จากนันเชิ ญทุกท่ าน พักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ที MYANMAR TREASURE RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันทีสาม พกุ าม – มัณฑาเลย์ - วัดมหากันดายาน –
สะพานไม้อ ูเป็ง – พระราชวังมัณฑาเลย์ - วัดก ุโสดอ – วัดชเวนันดอว์
06.00 น.
07.35 น.

เตรียมตัว Check In เพือเดินทางสู่เมือง “มัณฑาเลย์”
เหิรฟ้ าสู่เมืองมัณฑาเลย์ โดยสายการบิน Bagan Airline เทียวบิน ที W9009
อิ สระรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
08.50 น.
เดิน ทางถึงสนามบิ นมัณฑาเลย์ นําท่านเดิน ทางสู่ เมืองอมรปุระ เมืองแห่งผูเ้ ป็นอมตะทีอยู่ทางตอนใต้ของเมือง
มัณฑะเลย์ ซึงเป็ น ราชธานีแห่งหนึงของพม่าเพียง 76 ปี ก่อนทีจะย้ายมาอยูท่ เมื
ี องมัณฑะเลย์ในปี พ.ศ. 2400 นํ าท่านไป
ทําบุ ญที วัดมหากันดายาน (Mahakanta Temple) ซึงเป็น โรงเรียนสอนพระปริย ตั ธรรมทีใหญ่ ทสุี ดในพม่ า มีสามเณร
และพระจําพรรษาอยู่มากถึงพันกว่ารูป จากนันนํ าท่านชม สะพานอู เป็ ง สร้างขึนจากไม้สกั ทียาวทีสุดในโลก ทอดข้าม
ทะเลสาบตองตะมาน ทางตอนใต้ของเมืองอมรปุระ มุ่งตรงไป สู่เจดีย์เ จ๊าต่อจี อยู่อกี ฟากหนึงของทะเลสาบ พระเจ้าปุดง
โปรดฯ ให้ขนุ นางนามว่า อูเบียน เป็ น แม่ทพั นายกองงานสร้างสะพานแห่งนี โดยใช้ไม้สกั ทีรือจากพระราชวังเก่าแห่งกรุง
อังวะ จํานวน 1,208 ต้น ทีสร้างไว้เมือ 200 กว่าปีทแล้
ี ว มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร
เที ยง
รับประทานอาหารเที ยง ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ าท่านไปเทียวชม พระราชวังหลวง มัณฑะเลย์ (Mandalay Palace) โดยพระเจ้ามิน ดง สร้างขึนตาม
ผังภูมจิ กั รวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุตวิ ่าเป็น จุดศูน ย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) เป็ นสีเหลียมจัตรุ สั มีกาํ แพง

คํา

ล้อมรอบทังสีทิศ ใจกลางพระราชวังเป็น ห้องพระมหาปราสาท ยอดปราสาทหุ้ม ด้ว ยแผ่น ทองซ้ อนกัน 7 ชัน สูง 78 เมตร
รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมืองให้แก่องั กฤษ นี นําท่านชม วัดกุโสดอ ซึงครังหนึงเคยเป็ น สถานทีทําการ สังคายนา
พระไตรปิ ฎกทีใหญ่ ทสุี ดในโลก ครังที 5 มีแผ่น ศิลาจารึกพระไตรปิ ฎกทังหมด 84,000 พระธรรมขัน ธ์ และหนังสือกิน
เนสบุ๊ คได้บนั ทึกไว้ว่า เป็ น พระไตรปิ ฎกทีใหญ่ ทีสุดในโลก จากนั นนํ าท่ านชม วัดชเวนั นตอ (Shwenuntow Temple)
เคยตังอยู่ในเขตพระราชวังหลวง สร้างด้วยไม้สกั ทังหลัง เป็ น สิงปลูกสร้างในสมัยพระเจ้ามิน ดง ทีเหลือเพียงหลังเดียวที
ยังเหลือรอดมาได้ หลังจากพระองค์สนพระชนม์
ิ
พระเจ้าตีป่ อก็ได้โปรดให้ทรงย้ายมาตังไว้ยงั ทีป ัจจุบัน เป็ น ทีประทับ นั ง
สมาธิของพระเจ้า มิน ดงพระราชบิดาของพระเจ้าตีป่ อ และสินพระชนม์ ชพี ทีวิหารแห่ ง นํ าท่ านเดิน ทางเข้า สู่ เขา
Mandalay Hill ตังอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง เขาลูกนีสูง 240 เมตร เป็นจุดชมวิว ทิวทัศน์ ทีสวยงาม
ทีสุดของเมืองมัณฑะเลย์ ซึงอยูบ่ นยอดเขา ณ จุดนีท่านสามารถมองเห็น ทัศนี ยภาพของ เมืองมัณ ฑะเลย์ เกือบทังเมือง
ให้ท่านบัน ทึกภาพไว้เป็ นทีระลึก
รับประทานอาหาร คํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเข้าพักผ่อน ที โรงแรม HOTEL MDY, AYEARWADEE RIVER VIEW ระดับ 4 ดาว หรือเที ยบเท่า

วันทีสี ย่างกง้ ุ – พระนอนตาหวาน - ตลาดโบโจ๊ก - กร ุงเทพฯ
03.00 น.
04.00 น.

ตืนๆ ๆ ๆ ๆ ๆ !!!!!!
เดิน ทางถึง วัดมหามัยมุ นี (Mahamaimuni Temple) ซึงแปลว่า วัดปราชญ์ผู้ยงใหญ่
ิ
วัดมหามัยมุน ี อยู่ห่า ง
จากใจกลางเมืองลงมาทางใต้ราว 3 กิโลเมตร บนถนนทีตัดตรงไปสู่อมรปุระ สร้างขึนในปี 1784 โดยพระเจ้าโบ่ ต่อพญา
แต่ร้อยปี ให้หลังนันเกิดไฟไหม้ครังใหญ่ ทําให้ตอ้ งสร้างซําขึนใหม่ นํ าท่านนมัสการ พระมหามัยมุ นี อัน เป็ น สิงศักดิสิทธิ
1 ใน 5 แห่งของพม่า หากได้ร่วมพิธ ลี ้างพระพักตร์พระมหามัยมุน ี ชีวติ จะมีแต่ความสุขความเจริญ เล่ากัน ว่าถือเป็น
ต้นแบบพระพุทธรูปทองคําขนาดใหญ่ ทรงเครืองกษัตริยท์ ได้
ี รบั การขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคําเนือนิม ทีพระเจ้า
กรุงยะไข่ทรงหล่อขึนทีเมืองธรรมวดี เมือปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิว หุ้มด้วยทองคําเปลวหนา 2 นิว ทรงเครืองประดับ
ทองปางมารวิชยั หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุน ีหรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพ
ยาจี) เพือประดิษฐานพระมหามุนีและในปี พ.ศ. 2422 สมัยพระเจ้าสีปอ ก่อนจะเสียเมืองพม่าให้อังกฤษได้เกิดไฟไหม้วดั
ทองคํา จึงทําให้ท องคําเปลวทีปิ ดพระละลายเก็บเนือทองได้นํ าหนักถึง 700 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2426 ชาวพม่ าได้
เรียไรเงินเพือบูรณะวัดขึนใหม่มขี นาดใหญ่กว่าเดิมโดยสายการออกแบบของช่างชาวอิตาลีจึงนับได้ว่าเป็ น วัด ทีสร้างใหม่
ทีสุดแต่ประดิษ ฐานพระพุท ธรูปเก่าแก่ทีสุดในเมือ งพม่า โดยรอบๆ ระเบียงเจดีย์ยงั มีโบราณวัตถุทนํี าไปจากกรุงศรี
อยุธยาเมือครังกรุงแตกครังที 1
จากนันเดิ นทางสู่สนามบิ นมัณฑาเลย์
07.00 น.
เตรียมตัว Check In เพือเดินทางสู่เมือง “ย่างกุ้ง”
08.30 น.
เหิรฟ้ าสู่เมืองย่างกุง้ โดยสายการบิน Bagan Airline เทียวบิน ที W9009
อิ สระรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
09.00 น.
เดิน ทางถึงสนามบิ นกาลาดอน เมืองย่างกุ้ง จากนันนําท่านเดินทางไปสัก การะ พระนอนตาหวาน (CHAUT
THAT GYI) พระเจ้าทัดจี หรือ พระตาหวาน มีความยาว 65 เมตร นอนตะแคงขวา (ส่วนขวาของร่างกายติดกับพืน ) ฝ่ า
พระบาทมีลายมงคล 108 แสดงความเป็ น มหาบุ รุษ พระนอนองค์ป ัจจุบัน สร้างเมือ พ .ศ. 2509 แทนองค์เ ดิม ทีชํารุด
เสียหายทีเรียกว่าพระตาหวาน เนืองจากทางวัดได้ให้ช่างระบายสีองค์พ ระใหม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะทีพระพักตร์ ทาสี
ขาวแต้มสีแดงทีพระโอษฐ์ และระบายทีฟ้ าทีเปลือกพระเนตร ทําไห้มดี วงตาทีสวยงามเรียกว่าพระตาหวาน
เที ยง
รับประทานอาหารเที ยง ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ าท่านเลือกซือสินค้าที สก๊อตมาร์เก็ต”หรือ ตลาดโบโจ๊ก ซึงเป็น ตลาดใหญ่ทสุี ดของพม่า รวบรวมความ
หลากหลายของสิน ค้า อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก งานไม้สกั ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก ผ้าโสร่ง และ
ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญีปุ ่ น ภาพเขียนสีนํา และสีนํามัน อัน งดงามในราคาถูก

ได้เวลาอันสมควรเราจะขอเชิ ญท่าเตรียมตัวเดิ นทางกลับ ประเทศไทย
16.45 น. (เวลาพม่า) เดิ น ทางถึงท่ าอากาศยานกาลาดอน เมื องย่างกุ้งประเทศพม่า เพือเตรียมตัว Check In และโหลด
สัมภาระเพือเดิน ทางกลับประเทศไทย
19.45 น.(เวลาพม่า) เดิน ทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เทียวบินที TG306
21.40 น.(เวลาไทย) ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจในบริการ

อัตราค่าบริ การ
เดิ นทางโดยสายการบิ นไทย แอร์เวย์
วันเดิ นทาง

วัน

21-24 กรกฎาคม 2556

พฤ

8-11 สิ งหาคม 2556

พฤ

ห้องเตี ยงคู่ เด็ก 1 ท่าน พักกับ
เด็ก 1 ท่าน พักกับ
เด็ก 1 ท่าน พักกับ
นอน 2 ท่าน ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน(เตี ยงเสริม) ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน(ไม่เสริมเตี ยง)

33,900
33,900
33,900

33,900
33,900
33,900

33,900
33,900
33,900

33,900
33,900
33,900

22-25 สิ งหาคม 2556
พฤ
ราคาทัวร์รวม
 ค่าตัวเครืองบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ – กรุงเทพฯ (ตัวกรุ๊ป)
 ค่าอาหารและเครืองดืมทีระบุ ไว้ในรายการ
 ค่าทีพัก 3 คืน
 ค่าเสลียง 600 บาท / ค่าวีซ่าพม่า 810 บาท / ค่าภาษี สนามบิ นพม่า 310 บาท
 ค่านํ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ตามรายการทีได้ระบุไว้
 ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีท ี เสียชีวติ เนืองจากอุบตั เิ หตุ จะคุม้ ครองเป็น จํานวนเงิน 1,000,000 บาท (คุ้มครอง
ผูเ้ อาประกัน ภัย อายุระหว่าง 15-75 ปี ในกรณีทผูี เ้ อาประกันภัยอายุตํากว่า 15 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุม้ ครอง 50 %
ของจํานวนเงิน เอาประกัน ภัย ทังนีขึนอยู่กบั เงือนไขของกรมธรรม์ ส่วนในกรณีผเู้ อาประกัน ภัยอายุส ูงกว่า 85 ปี ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคุม้ ครอง)
 ค่าภาษีสนามบินไทย
ราคาทัวร์ไม่รวม
 ทิปไกด์ทอ้ งถิน / หัวหน้าทัวร์ / คนขับรถ / เด็กรถ รวมกัน วันละ 6 ดอลล่าห์สหรัฐฯ รวม 4 วัน เป็ น เงิน 24 ดอลล่าห์
สหรัฐฯ/ หรือเป็นเงิน ไทย 800 บาท ทิปคนหามเสลียง 4,000 จ๊าดต่อ 1 เทียว รวมขาขึนและขาลง เป็ น 2 เทียว เป็ น เงิน
8,000 จ๊าด หรือเป็ นเงิน ไทย 320 บาท
 ค่าทําหนังสือเดิน ทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหารและเครืองดืมทีไม่ได้ระบุ ไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดิน ทางทีนํ าหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษี มูลค่าเพิ ม 7 % และภาษี หกั ณ ที จ่าย 3%
 ยืนวีซ่า ด่วน 1 อาทิ ตย์ ท่านละ 650 บาท (หากส่งเอกสารทํา VISA น้ อยกว่า 7 วัน ก่อนเดิ นทางต้ องยืนด่วน)
(ระยะเวลาการทํา VISA ใช้เวลาพิ จารรณาอนุ มตั ิ 3 วัน(ไม่รวมเสาร์-อาทิ ต ย์))
เงือนไขการจอง
1. ในการจองครังแรก มัดจําท่านละ 5,000 บาท หรือทังหมด ส่วนทีเหลือชําระก่อนเดินทาง 15 วัน
การสํารองที นัง ชําระเงิ นสด กรุณาชําระค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาท โดยชําระผ่านธนาคารเข้าบัญชี และส่ง
รายชือผูเ้ ดินทางเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระบุหมายเลยโทรศัพท์ตดิ ต่อ กลับและโปรแกรมวันทีเดิน ทาง หรือ
Scan หรือ ถ่ายรูปด้วยกล้อง Digital หรือถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มอื ถือแล้วส่ง File มายังบริษทั

พัก
เดียว

5,500
5,500
5,500

2. ในกรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดิน ทางออก หรือเข้าประเทศทีระบุในรายการ
บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน
3. การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขึนไป คืนค่าใช้จ่ายทังหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนทีเกิดขึนจริง
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์
• กรุป๊ ทีเดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง
เทียวบิน พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงหมด
ั
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเ้ ดินทางขันตํา ผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ขึนไป กรณีผเู้ ดิน ทางไม่ถงึ 15 ท่าน ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดิน ทาง
2. เทียวบิน ราคาและรายการท่องเทียว สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน ทางเป็ น
สําคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพือท่องเทียวเท่านัน
4. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การประท้วง,การนั ดหยุดงาน,การก่อจลาจล
หรือกรณีทีท่านถูกปฏิเ สธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าทีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้ าทีกรมแรงงานทังจากไทยและ
ต่างประเทศซึงอยู่น อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัท ฯไม่ ครบ อาทิ ไม่เ ทียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางมือ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่ รบั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญ หายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุ บัตเิ หตุทเกิ
ี ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
7. ตัวเครืองบิน เป็ น ตัวราคาพิเศษ กรณีทท่ี านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลือนวันหรือคืนเงินได้
8. เมือท่านตกลงชําระเงิน ไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ย อมรับ เงือนไขข้อตกลงต่า งๆ
ทีได้ระบุไว้แล้วทังหมด
เอกสารที ใช้ในการขอวีซ่าประเทศพม่า
หนังสือเดินทางทีมีวนั กําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 8 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิว จํานวน 3 รูป พืนหลังสีขาวเท่านัน (สําคัญมาก)
* ในกรณีทีมีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้ งแนบมาเพือป้องกันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกินการสูญหายทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในทุกกรณี *
** ส่งเอกสารเพือยืนขอวีซา่ เข้าพม่าอย่างน้ อย 7 วัน นั บจากวันเดินทาง (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) **
*** อัตราค่าวีซ่าด่วน ทีต้องจ่ายสถานทูต เมื อท่านส่งหนังสือเดินทางล่าช้า หรือ น้อยกว่า 7 วัน ***
ถ้ ายืนก่ อน 7 วันเดินทางต้ องใช้ ข้อกําหนดในการยืน VISA 2 วัน
**** ยืนวีซา่ ด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จา่ ยเพิมท่านละ 1,700 บาท ****
**** ยืนวีซ่า ด่วน 1 วัน เสี ยค่าใช้จา่ ยเพิมท่านละ 2,000 บาท ****

ในกรณีทีผูโ้ ดยสาร มี ไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทางทีท่านได้ทาํ การจอง
ไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าทีทราบ ก่อนการชําระเงินค่าตัวดังกล่าวถ้าเกิดข้อผิ ดพลาด ทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ ในการรับผิ ดชอบทุกกรณี

