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บินตรงเชียงใหม่ #Hashtag Yangon
ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์











ล่องเรือเพื่อ สักการะเจดีย์เจดีย์เยเลพญา แห่งเมืองสิเรียม
สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ ณ เมืองหงสาวดี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
สักการะพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
นมัสการ เจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
ขอพรให้ธุรกิจการงาน ค้าขายเจริญรุ่งเรือง กับพระสุริยัน - จันทรา
สักการะพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
ขอพรเทพกระซิบและเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์
พักโรงแรมดี 4 ดาว , อาหารดี
รับฟรีเทพทันใจ ท่านละ 1 องค์
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ 29 - 31 มี.ค. 62

14,888.-

วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62 (เทศกาลสงกรานต์)

19,888.-

วันที่ 04 - 06, 18 - 20 พ.ค. 62

15,888.-

วันที่ 07 - 09 มิ.ย. 62

14,888.-

**หมายเหตุ :
- รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป)
- หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1

เชียงใหม่ - ย่างกุง
้ - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระสุริยัน
จันทรา

10.00 น.
11.40 น.
12.35 น.

บ่าย

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น1 เคาน์เตอร์สายการ
บิ น บางกอกแอร์ เ วย์ โดยมี เ จ้ า หน้ า ที่ ค อยให้ ก ารต้ อ นรั บ อ านวยความสะดวกจั ด เตรี ย มเอกสารการ
เดินทางให้กับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG723
(มีบริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
ถึงเมื องสิ เรีย มนาท่านลงเรือไป ชมเจดีย์ เยเลพญา เจดีย์ นี้
สร้างขึ้นบนเกาะกลางน้า หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เจดีย์กลาง
น้า”นาท่ านนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่อ งจักรพรรดิเ ก่าแก่ ที่
ประดิษฐานบนบัลลังก์ไม้แกะสลักปิดทองคาเปลวที่งดงาม มี
อ า ยุ นั บ พั น ปี ซึ่ ง เ ป็ น ที่ สั ก ก า ร ะ บู ชา ข อ ง ช า ว พ ม่ า แ ล ะ
ชาวต่างชาติ
ได้เวลาอันสมควรลงเรือกลับและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง
จากนั้นนาท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหา
เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคาที่งดงาม ตั้งเด่นเป็น
สง่ า อยู่ ก ลางเมื อ งย่ า งกุ้ ง มี ค วามสู ง 109 เมตร ประดั บ ด้ ว ย
เพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหา
เจดีย์ชเวดากองมีทองคาโอบหุ้มอยู่น้าหนักถึง 1,100 กิโลกรัม
โดยช่ า งชาวพม่ า จะใช้ ทองค าแท้ ตี เ ป็ น แผ่ น ปิ ด องค์ เ จดี ย์ ไ ว้
รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แ ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่
เก็บอยู่ในธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดีย์รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มี
ซุ้มประตูสี่ด้า น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดีย์ป ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พ ระมหา
เจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุ ทธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็นพระธาตุประจาปีเกิดปีมะเมีย และยัง
เป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
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คาไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันเกิด
สัตว์สัญลักษณ์

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุ โย
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ อหัง วันทามิ
ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
พุธกลางคืน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
ช้างไม่มีงา
หนูหางยาว
หนูหางสั้น
พญานาค
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา

ก่ อ นถึ ง จุ ด อธิ ษ ฐาน ขอพรพระมหาเจดี ย์ ชเวดากอง น าทุ ก
ท่านเข้าสั กการะ พระสุ ริยัน จันทรา เป็น ศาลเล็ก ๆ ลั กษณะ
โดดเด่น ที่จั่วหลั งคามีรู ปนกยูง และกระต่าย ชาวพม่า มากราบ
ไหว้ ข อพรเกี่ ย วกั บ ธุ ร ะกิ จ ค้ า ขายให้ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ ง แม้ ก ระทั่ ง
รายการดังรายการหนึงในเมืองไทยเคยมากราบไหว้ขอพร ยัง
ยืน ยัน ต้ วยตนเองเลยว่ า พระสุ ริยั น -จั น ทรา มี ความศั ก ดิ์สิทธิ์
จริง เป็นอีกหนึงสถานที่ ที่ต้องไม่พลาด
ค่า
ทีพ
่ ก
ั

วันที่ 2

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL หรือระดับเทียบเท่า

ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ - วัดไจ้คะวาย - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระราชวังบุเรงนอง - ตลาดสก๊อต - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ
่ ก
ั
นาทุกท่านออกเดินทาง สู่ เมืองหงสาวดี
นาท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์
แห่ ง ความรุ่ ง โรจน์ แ ห่ ง หงสาวดี และนั บ เป็ น 1 ใน 5 สิ่ ง
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพม่ า คนไทยนิ ย มเรี ย กว่ า “พระธาตุ มุ เ ตา”
ภายในบรรจุ พระเกศาธาตุ ของพระพุ ทธเจ้า ซึ่ง ครั้ ง ก่อ นเป็ น
สถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ใน
สมั ย โบราณกาล ไม่ ว่ า จะเป็ น กษั ต ริ ย์ ม อญหรื อ พม่ า รวมทั้ ง
พระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ใน
หงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้ว
ถึง 4 ครั้ง ทาให้ปลียอดของเจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แต่ด้วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดีย์องค์นี้ จึง
ได้ทาการสร้างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสูง
70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า ส่วนปลียอดที่พังลงมาก็ได้ตั้งไหว้ที่มุมหนึ่งขององค์เจดีย์เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดีย์อ งค์ปัจจุบัน ท่านจะได้น มัสการ ณ จุดอธิษฐานอั น
ศักดิ์สิทธิ์และสามารถนาธูปไปค้ากับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิ ริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่ง
ค้าจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
น าท่ า นตั ก บาตรพระสงฆ์ ก ว่ า 1,000 รู ป ที่ วั ด ไจ้ ค ะวาย
สถานที่ที่มี พระภิกษุแ ละสามเณรไป ศึก ษาพระไตรปิฎ กเป็ น
จานวนมาก เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ์ สามเณรเดินแถวกัน
เข้ า สู่ ห้ อ งฉั น เพล ระหว่ า งนั้ น ท่ า นสามารถน าสมุ ด ปากกา
ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ ณ วัดนี้นอกจากจะได้ตักบาตร
แล้ว ทุกท่านสามารถถวายปัจจัย หรือ ถวายเข้าสาร
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กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่น้าย่างคนละ 1 ตัว)
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพ
นับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้น
โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอานาจ
มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาทต่าง
จากพระพุ ทธไสยาสน์ ข องไทยที่ นิ ย มวางพระบาทเสมอกั น
ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้ งก่อนพระพุธรูป
องค์นี้ถูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษ
สร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการ
บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิดทองใหม่ จนกลายเป็นพระพุทธรู ปที่สวยงามในปัจจุบัน อีกทั้งยัง
สามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จันทร์หอม ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็นรูปต่างๆ
นาทุกท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109
เพื่อใช้เป็นศู นย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ
ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้น
เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยั ง
ทรงพระเยาว์ แ ละถู ก จั บ เป็ น ตั ว ประกั น มี ก ารค้ น พบเสาและ
กาแพงเดิ มที่ ถูก ฝัง อยู่ ในดิน รัฐ บาลพม่า จึง ได้ ทาการขุ ดค้ น
และสร้างพระราชวังบุเรงนองขึ้นมาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิ ม
จากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองย่างกุ้ง
จากนั้ น น าท่ า นเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งที่ ตลาดสก๊ อ ต หรื อ
ตลาดโบโจ๊ ก อองซานซึ่ งสร้า งเมื่ อครั้ง พม่า ยัง คงเป็น อาณา
นิ ค มของประเทศอั ง กฤษ ให้ ท่ า นได้ เ ลื อ กชมและเลื อ กซื้ อ
สิ น ค้ า ที่ ร ะลึ ก พื้ น เมื อ งมากมายในราคาถู ก เช่ น ไม้ แ กะสลั ก
พระพุ ท ธรู ป ไม้ ห อมแกะสลั ก แป้ ง ทานาคา ผ้ า ปั ก พื้ น เมื อ ง
เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า
หลังจากนั้นนาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่ ง
เป็ นพระนอนที่ มีค วามสวยงามที่ สุด และดวงตาสวยที่ สุด ของ
ประเทศพม่า ที่บริ เวณพระบาทมีภาพวาดรูป สรรพสิ่ง อัน ล้ว น
เป็นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละ
องค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตก
มงคล 108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับ
ศิลปะของไทย

ค่า
ทีพ
่ ก
ั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
โรงแรม : BEST WESTERN GREEN HILL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
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วันที่ 3

ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ - เชียงใหม่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
น าท่ า นนมั สการ เจดี ย์ โบตะทาวน์ ซึ่ ง โบตะทาวน์ แปลว่ า
เจดี ย์น ายทหาร 1,000 นาย ได้สร้ างเจดี ย์ โ บตะทาวน์นี้ แ ละ
ทรงน าพระธาตุ ไว้ 1 เส้ น ก่ อนที่จ ะนาไปบรรจุที่เ จดีย์ชเวดา
กองและเจดี ย์ ส าคั ญ อื่ น ๆ เมื่ อ เดิ น เข้ า ไปในเจดี ย์ ส ามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด
สั ก การะขอพร พระพุ ธ รูปทองเหลื อ ง ประดิ ษ ฐานในวิ ห าร
ด้านขวามือ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ มีลักษณะงดงามยิ่ง
นัก ตามประวัติ ว่าเคยประดิษฐานอยู่ ในพระราชวัง มัณฑะเลย์
ครั้ ง เมื่ อ พม่ า ตกเป็ น อาณานิ ค มอั ง กฤษในปี พ.ศ. 2428 ถู ก
เคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตตาในอินเดีย ทาให้รอดพ้น
จากระเบิดของฝ่ายพันธมิตรที่ถล่มพระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมา
ในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิ ร์ต
จากนั้นนาทุกท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาว
พม่ า รวมถึ ง ชาวไทยนิ ย มไปกราบไหว้ บู ชา ด้ ว ยที่ เ ชื่ อ ว่ า เมื่ อ
อธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ

สั ก การะ เทพกระซิ บ อะมาดอว์ เ มี๊ ย ะ ตามต านานกล่ า วว่ า
นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิด ศรัทธาในพุทธศาสนาอย่า ง
แรงกล้ า รั ก ษาศี ล ไม่ ย อมกิ น เนื้ อ สั ต ว์ จ นเมื่ อ สิ้ น ชี วิ ต ไป
กลายเป็ นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กั นมานานแล้ว การ
บูชานั้นจะต้องกระซิบขอพรที่ข้างหูเบาๆ และ

13.10 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง
ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG724
(มีบริการอาหารและน้าดื่มบนเครื่อง)

15. 05 น.

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสม ทั้ ง นี้ขึ้ น อยู่ กั บอั ตราแลกเปลี่ ย น โดยทางบริษัท ฯ จะคานึง ถึ งผลประโยชน์แ ละ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ**
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โปรแกรม :

#Hashtag Yangon ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

วันที่ 29 - 31 มี.ค. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

3,500.-

9,088.-

วันที่ 13 - 15 เม.ย. 62

19,888.-

19,888.-

19,888.-

3,500.-

9,388.-

วันที่ 04 - 06, 18 - 20 พ.ค. 62

15,888.-

15,888.-

15,888.-

3,500.-

11,248.-

วันที่ 07 - 09 มิ.ย. 62

14,888.-

14,888.-

14,888.-

3,500.-

9,088.-

กาหนดการเดินทาง

เด็ก 8-12 ปี

**ราคาสาหรับเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ขวบ) รบกวนสอบถามเจ้าหน้าที่**
(เด็กทารกต้องเอาสูติบัตรตัวจริงพร้อมพาสปอร์ตตัวจริงไปแสดงตัวเท่านั้น ณ วันเดินทาง)

***โปรแกรมทัวร์นี้ไม่มีราคาเด็ก ***
หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

เงื่อนไขการให้บริการ :
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่
อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสั ยที่ทาง บริษัทฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรม
และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้ ทั้งนี้ขน
ึ้ อยู่กบ
ั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็น
สาคัญ)
บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่คณะไม่ครบจานวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทาการซือ
้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลาพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย
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อัตราค่าบริการนี้รวม :
1. ค่าตั๋วเครือ
่ งบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ
ประสงค์อยู่ตอ
่ จะต้องไม่เกินจานวนวัน, จานวนคนและมีค่าใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินกาหนด)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จา่ ย 3%
10. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** กรณีที่ต้องการซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กับทางบริษัทได้ **
11. เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
12. เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
13. ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
14. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
15. ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
16. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดืม
่ ที่สั่งพิเศษ(มินิบาร์, น้าดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์ ฯลฯ), ค่า
โทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ากาหนด,
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่าง
การเดินทางเป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมวีซา
่ เข้าประเทศพม่าสาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นวีซ่าเข้า
ประเทศพม่ามีคา่ ธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยืน
่ วีซา่ 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืน
่ วี
ซ่า 5-7 วันทาการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสาหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
5. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ขา
้ งต้น
6. ค่านากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าเด็กหาบกระเป๋าระหว่างนั่งรถขึน
้ พระธาตุอน
ิ ทร์แขวน
9. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน
้ ราคา
10. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 500 บาท/ท่าน/ทริป)
11. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
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เงื่อนไขการจอง :
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงิน
ให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเส้นทาง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับ เงินมัดจาแล้วเท่านั้น
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง
4. หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. หากในคณะของท่ า นมีผู้ ต้ อ งการดู แ ลพิ เ ศษ นั่ ง รถเข็ น (Wheelchair), เด็ ก , ผู้ สูงอายุ , มี โรคประจ าตั ว หรื อ ไม่
สะดวกในการเดิน ทางท่อ งเที่ยวในระยะเวลาเกิ นกว่ า 4-5 ชั่ วโมงติ ดต่ อกัน ท่ านและครอบครัวต้ องให้ก ารดูแ ล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะ
ทัวร์ทั้งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง :
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วัน
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 21-44 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือ หนังสือ เดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็น ผู้ยื่นวีซ่า ให้ เมื่อผลวีซ่า ผ่า นแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทาง
ไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (10ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อ น
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่า ห้อ ง ค่ า ธรรมเนี ยมวี ซ่า ตามที่ สถานทู ต ฯ เรีย กเก็ บ และค่า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆที่ เ กิด ขึ้ นตามจริ ง ในกรณีที่ไ ม่สามารถ
เดินทางได้
 กรณีที่ท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจาเป็น ต้องคืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ กับลูกค้า
(ตามเงื่อนไข ข้ อ1-ข้อ3) ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็ บค่าใช้จ่ายจริง ที่เกิดขึ้นแล้ว กั บท่านเป็นกรณีไ ป
(อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้
เวลาดาเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทาการ นับจากวันที่ได้รับเรื่อง
 กรณี วี ซ่ า ผ่ า นแล้ ว แจ้ ง ยกเลิ ก ก่ อ นหรื อ หลั ง ออกตั๋ ว โดยสาร บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการ ไม่ คื น ค่ า ทั ว ร์
ทั้งหมด
 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ไ ด้ เนื่อ งจากผู้เดินทางท่า นอื่น ในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้ว ย
สาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่อ งจากเอกสารปลอมหรือการห้า มของเจ้า หน้า ที่ไม่ว่าเหตุผ ลใดๆ
ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
เรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน :
1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่า น
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็น ผู้กาหนด ซึ่ งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้า ไปแทรกแซงได้ และในกรณีย กเลิ กการเดินทาง และได้ ดาเนิน การ
ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
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2. ทางบริษัทได้สารองที่นั่งพร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. นั่ ง ที่ Long Leg โดยปกติ อ ยู่ บ ริ เ วณทางออกประตู ฉุ ก เฉิ น และผู้ ที่จ ะนั่ ง ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ส ายการบิ น
กาหนด เช่ น ต้อ งเป็ นผู้ ที่มี ร่ างกายแข็ง แรง และช่ วยเหลื อผู้ อื่ น ได้อ ย่ า งรวดเร็ ว ในกรณี ที่เ ครื่ อ งบิ น มี ปั ญหา เช่ น
สามารถเปิ ดประตู ฉุกเฉิน ได้ (น้าหนั กประมาณ 20 กิ โลกรัม) ไม่ใช่ ผู้ที่มีปัญ หาทางด้านสุข ภาพและร่า งกาย และ
อานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เอกสารการขอวีซ่าพม่า (สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รับการยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทาการ
 หนังสือเดินทาง (Passport)
- ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
- หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า
 รูปถ่าย
- รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิ้ว จานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ,
สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้)และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ด้านหลังรูป
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
- พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตราประทับ
ให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ต้องแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย หากแนบมาแล้วเกิด
การสูญหายทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี **
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสาหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ ท่องเที่ ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการ
เดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อัน
เนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ,
พาหนะท้องถิ่น , ตลอดจนการถูกปฏิ เสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เ กี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทู ต
รวมถึงผู้มีอานาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุ ผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่ง
อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มี
ความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้ าที่
ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ
พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อ
การเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ได้ ตามความจ าเป็น หรือ เพื่ อความเหมาะสมทั้ง ปวง โดยมิ ต้อ งแจ้ง ให้ ทราบล่ว งหน้า ทั้ งนี้ การขอสงวนสิ ทธิ ดัง กล่ า ว
บริษัท จะยึดถือและคานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

(MEE-CHOK PLAZA BRANCH)
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TEL : 66 53 230 479 FAX. : 66 53 230479 Mobile : 6694-584 0798

(@ CURVE BRANCH)

@ CURVE COMMUNITY & EDUCATION MALL, 215/2 ROOM # A 210 – A 211, CHANGKLAN ROAD,
T.CHANGKLAN, A.MUANG, CHIANGMAI 50100 TEL : 66 53 272 454 FAX. : 66 53 272 453
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