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ย่างกุ้ง - หงสาวดี – พระธาตุอนิ ทร์ แขวน 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่ มต้น

9,990.บาท/ท่าน

กาหนดการเดินทาง : เดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2563
ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่ านขึน้ ไป โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้ บริการ จะไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย

วัน

1

2

3

โปรแกรม
กรุ งเทพฯ – ย่างกุง้ – หงสาวดี – วัดไจ๊ควาย – เจดียช์ เวมอดอร์ - พระธาตุ
อินทร์แขวน
Bangkok – Yangon – Bago - Kyakhat wine monastery - Shwemawdaw
Pagoda - Kyaikhtiyo Pagoda
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียง – เจดียไ์ จ๊ปนุ่ – ย่างกุง้ - พระมหาเจดียช์ เวดากอง
Kyaikhtiyo Pagoda – Bago - Kambawzathardi Golden Palace Shwethalyaung Buddha - Kyaikpun Pagoda – Yangon - Shwedagon
Pagoda
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – เจดียโ์ ปตาทาวน์ – เทพทันใจ – ตลาดสก๊อตมาร์
เก็ต – ช้างเผือก - สนามบินย่างกุง้ - กรุ งเทพฯ
Chauk Htat Gyi Pagoda - Botataung Paya – Natboboyee – Scott Market Royal White Elephant Garden – Yangon Airport - Bangkok

อาหาร
B

L

D

โรงแรม
ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่ า



✓

✓

YOE YOE LAY HOTEL

✓

✓

✓

BEST WESTERN GREEN
HILL YAGON

✓

✓



-
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☺ออกเดินทางตั้งแต่ 6-10 ท่านขึน้ ไป โดยรถ TOYOTA COMUTER

วันแรก
…… น.
…… น.
…… น.

กลางวัน

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊ ควาย – เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระธาตุอินทร์ แขวน
คณะเดินทางเช็คอิน ณ ท่ าอากาศยานดอนเมือง หรื อ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก
เดิ นทางถึง สนามบิ น นานาชาติ เม็ งกะลาดง เมื อ งย่ างกุ้ง ประเทศสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมี ยนมาร์ (เวลา
ท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) หลังจากผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ศุลกากรแล้ว ไกด์
ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) ให้การต้อนรับท่าน นาท่านเดิน ทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็ นเมืองหลวงที่เก่าแก่
ที่ สุ ด ของเมื อ งมอญโบราณที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ละอายุ มากกว่ า 400 ปี อยู่ ห่ า งจากย่ างกุ้ ง (ระยะทางประมาณ 80
กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู กุ้งแม่ น้าหงสา ท่ านละ 1 ตัว
นาท่านร่ วม ทาบุญ ณ วัดไจ๊ คะวาย ซึ่ งเป็ น วัดสาคัญมี พระสงฆ์จาพรรษากว่า 1,000 รู ป อีกทั้งวัดนี้ ย งั เป็ น
สถานที่ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย นาท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ่ ง
ศักดิ์สิท ธิ์ของพม่ า) ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยัน ความเจริ ญรุ่ งเรื อง อีกทั้งยังเป็นเจดีย ์
คู่บา้ นคู่เมืองของกรุ งหงสาวดีมาช้านาน ทางด้านทิศใต้ของเจดียช์ เวมอร์ดอ ท่านจะได้พบกับพระตาหนักของ
บุเรงนอง และข้างๆกันกันเชื่อว่าเป็ นพระตาหนักเรื อนไทยของพระนางสุ พรรณกัลยา ซึ่งตอนนี้เหลือแต่ซาก
ตอไม้ น าท่ านออกเดินทางสู่ คิมปู นแค้ มป์ (เชิ งเขาไจ้ ก์โท) ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง ระหว่ าง
ทางผ่านชม แม่ น้าสะโตง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่ งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวม
คนไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูก สุ
รกรรมา แม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชี วิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพ กลับกรุ งหงสาวดี พระ
แสงปื นที่ใช้ยิงสุ รกรรมาตายบนคอช้างนี้ได้นามปรากฏต่อมาว่า "พระแสงปื นต้นข้ามแม่น้ าสะโตง" นับเป็ น
พระแสง อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่ องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์
เปลี่ยนรถเป็ นรถแบบท้องถิ่น ขึ้นบนภูเขาไจ้ทิโย เพื่อเดินทางสู่ ที่พกั (นั่งรถท้ องถิ่น ขึ้นไปจนถึงบนสุ ดยอด
เขาไจ่ ทิโย ที่เป็ นที่ต้งั ของพระธาตุอินทร์ แขวน ) ระหว่างทางขึ้นเขาให้ท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามของสอง
ข้างทางพร้อมสัมผัสความเย็นและอากาศบริ สุทธิ์ พร้ อมน าท่ านเข้ าสู่ ที่พัก อยู่ใกล้ กับ พระธาตุอิน ทร์ แขวน
เดินทางประมาณ 10 นาที เชิ ญท่ านไป นมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบริ เวณ พระธาตุอินทร์ แขวน ซึ่ งเป็ น
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เจดีย ์ขนาดเล็ กสู ง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บ นก้อ นศิ ล าใหญ่ ปิ ดทอง ที่ วางหมิ่ น เหม่อ ยู่ บนหน้ าผา ซึ่ งถื อว่ าเป็ นสิ่ ง
มหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผูน้ ้ นั จะมีแต่ความสุ ขความเจริ ญ
พร้อมทั้งขอสิ่ งใดก็จะได้สมดัง่ ปรารถนา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
หลังอาหารค่าท่าน เชิญท่าน สั กการะพระธาตุอินทร์ แขวน หรื อท่านจะไปนัง่ สมาธิหรื อ สวดมนต์ได้ตลอดคืน
สาหรับท่านที่ตอ้ งการนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานาน ที่บริ เวณระเบียงที่ยื่นสู่ พระเจดียไ์ จ้ ท่านควรเตรี ยมเสื้ อ
กันหนาว หรื อกันลมหรื อผ้าห่ ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เนื่ องจากบริ เวณพื้นที่น้ นั มีความเย็นมาก พระธาตุอิน
แขวนนี้เปิด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสาหรับ สุ ภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น.
สมควรแก่เวลากลับสู่ ที่พัก YOE YOE LAY HOTEL หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง

พระธาตุอินทร์ แขวน - หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียง – เจดีย์ไจ๊ ปนุ่ - ย่างกุ้ง
- พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
เชิญท่ านสั กการะ พระธาตุอินทร์ แขวน หรื อท่านจะเลือกทาบุญด้วยการถวายระฆังเพื่อเป็ นสิ ริมงคลกับตัวท่าน
เอง สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พกั
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
ออกเดิ น ทางกลับ พร้ อ มน าท่ านเดิ น ทางสู่ ก รุ ง หงสาวดี เมื อ งบะโค หรื อ หงสาวดี เมื อ งหลวงเก่ าแก่ ข อง
อาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผัสชีวิตชาวเมืองหงสาวดี ชมสถานที่ซ่ ึงมีความสาคัญต่อ
ประวัติศาสตร์ของไทยคือ บริ เวณที่เคยเป็ น พระราชวังของพระเจ้ าบุเรงนอง ซึ่งปั จจุบนั กรมศิล ปากรพม่าได้
ทาการ ขุดค้นฐานของพระราชวัง ก่อสร้างตัวอาคารจาลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงาม
ในแบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงาม
ที่สุด ของพม่ า อี กทั้ง ท่ านสมารถที่จะเลื อกหา เครื่ องไม้แ กะสลัก ที่มีให้ เลื อกมากมาย ตลอดสองข้างทาง
สมควรแก่เวลานาท่านชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึ่ งบูรณะเมือง พ.ศ.2019 มีพระพุทธรู ปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4
ทิ ศ ประกอบด้ว ยองค์ ส มเด็ จ พระสมณะโคดมสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า (ผิ น พระพั ก ตร์ ไ ปทางทิ ศ เหนื อ ) กั บ

04.30 น.
06.00 น.
07.00 น.

กลางวัน
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พระพุทธเจ้าในอดีต สามพระองค์คือ พระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่ สาวพี่น้องที่อุทิศตน
ให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุ ษเพศ

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง นาท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า
ที่มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็ นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย ์ สร้างด้วยทองคา
หนัก 2 ตันขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย ์ ซึ่งมีท้งั ผูค้ น ชาวพม่า และ
ชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
พร้ อมนาท่ านไปยังจุดอธิษ ฐาน เพื่อเสริ มสิ ริมงคลและบารมี และถือเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศ
พม่ า สถานที่แห่ งนี้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของชาวพม่ า ณ ลานอธิฐาน

คาไหว้ พระมหาเจดีย์เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร
มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ
ทุติยงั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ
จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย
อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิ ระสา
***อธิษฐานพร้ อมด้วยใบไม้ ทแี่ ปลว่ าชัยชนะและความสาเร็จ***

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พัก BEST WESTERN GREEN HILL YAGON หรื อเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
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วันที่สาม
เช้ า.

กลางวัน

พระพุทธไสยาสน์ เจ๊ าทัตจี – เจดีย์โปตาทาวน์ – เทพทันใจ – ตลาดสก๊อตมาร์ เก็ต – ช้ างเผือก – สนามบินย่างกุ้ง
- กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พระพุทธไสยาสน์ เจ๊ าทัตจี นมัสการพระพุทธรู ปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สู ง16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มี
ความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ จากนั้นนาท่านสักการะ เจดีย์โปตา
ทาวน์ ตามตานานเล่าขานว่า เมื่อราว 2,000 ปี ก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริ ยม์ อญทรงบัญชาให้นายทหาร
ระดับแม่ทพั ตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศธาตุ ที่นายวาณิ ชสองพี่น้องอัญเชิ ญมาทางเรื อและมาขึ้นฝั่งเมือง
ตะเกิงหรื อดากอง ณ บริ เวณนี้ จึงสร้างเจดียโ์ บตะทาวน์ไว้เป็ นที่ระลึก พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มา
บรรจุไว้ ก่อนนาไปบรรจุในมหาเจดียเ์ วดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ เจดียโ์ บดาทาวน์จึงเป็ นหนึ่ งในมหาบูชา
สถานของชาวมอญและพม่าเรื่ อยมา จนกระทัง่ เกิดสงครามโลกครั้งที่2 เครื่ องบินฝ่ ายสัมพันธมิตรได้ทงิ้ ระเบิด
ถล่มย่างกุง้ ทาให้เจดีย โ์ บดาทาวน์องค์เดิมถูกทาลายพินาศ แต่ในระหว่างการบูรณะได้คน้ พบผอบทรงสถูป
บรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารี ริกธาตุครั้นเมื่อเจดียโ์ บดาทาวน์องค์ใหม่ สร้างเสร็ จในปี พ.ศ. 2496 จึงนา
พระเกศธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลางเจดีย ์ และทาช่องทางให้พุ ทธศาสนิกชน
เดิน เข้าไปดูและสักการบูชาได้อ ย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมี สิ่งที่ น่ าชมในอาณาบริ เวณเจดี ยโ์ บดาทาวน์คื อ
พระพุทธรู ปทองคา ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่ งเป็นพุทธรู ปปางมารวิชัยที่มีพุ ทธลักษณะงดงามยิ่งนัก
ตามประวัติ ว่าเคยประดิษฐานอยู่ใ นพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้นเมื่ อพม่าตกเป็ นอาณานิ คมอังกฤษในปี พ.ศ.
2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กัลกัตตาในอินเดีย ทาให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรที่ถล่ม
วังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ถูกจัดไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต นาท่าน
ขอพร พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็ น
สิ ริมงคล นาท่านข้ามฝัง่ ไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งองค์เทพกระซิบนี้ชาวพม่าเชื่อว่า
เป็ นธิดาของพญานาค คนพม่าจะนับถือเทพองค์มากรองจากเทพทันใจ ท่านจะเห็นได้จากของไหว้ที่คนพม่า
นามาไหว้เมื่อประสบความสาเร็ จตามพรที่ขอโดยการขอพรเทพกระซิบนี้ ต้องไปขอเบาๆ ข้างๆ หู ซึ่งเป็ นที่มา
ของเทพกระซิบ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู เป็ ดย่าง + สลัดกุ้งล็อบสเตอร์
จากนั้นนาท่านแวะซื้อสิ นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊ อตมาร์ เก็ต (ปิ ดทุกวันจันทร์) เลือกซื้ อของที่ระลึกพื้นเมือง
ราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรู ปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง
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นาท่านชมความน่ารักแสนรู ้ของ ช้ างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตาราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากใน
ปัจจุบนั

......... น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน และเที่ยวบินที่ท่านเลือก

*********************************************

อัตราค่าบริการ (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

กาหนดการดินทาง

คณะ 6 ท่าน
ท่านละ

พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ

พฤษภาคม -ธันวาคม 2563

9,990 บาท

3,500 บาท

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่ น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
**ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาเพิ่ม กรณีเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลของเมียนมาร์
อัตรานี้รวม
 ค่าบริ การ Private Tour พร้อมไกด์ทอ้ งถิ่นพูดภาษาไทย (ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย)
 ค่ารถนาเที่ยวแบบส่ วนตัวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศ สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ กรุ งเทพฯ-ย่างกุง้ / ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ ามัน / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
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 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม และร้านอาหาร
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ข้ อควรทราบ:
➢ กรุ ณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้ว
ทางบริ ษทั ถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั
➢ บริ การ Private Tour โดยมีไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริ การ จะไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิ่น
เท่านั้น
➢ ควรนัดหมายเวลากับไกด์ทอ้ งถิ่น (Local Guide) เรื่ องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพื่อป้ องกันการคลาดเคลื่อนกับ
คนขับรถของท่านและทีมฯ
➢ ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
➢ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้ งถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
➢ สาหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่ องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทาการออกตัว๋
ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรื อ
เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเดินทาง
➢ อัตราค่าบริ การที่แสดงข้างต้น ต้องมีผูเ้ ดิน ทาง 6 ท่านขึ้น ไป กรณี จานวนผูเ้ ดินทางน้อ ยกว่าหรื อ มากกว่าที่กาหนด กรุ ณ า
สอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่า ช้าของสายการบิ น , การนั ดหยุด งาน, ภัย ธรรมชาติ , การก่ อวิ น าศภัย , การก่ อ จลาจล, อุ บ ัติ เหตุ ฯลฯ โดยจะค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
➢ บริ ษทั ฯ จะไม่ รับ ผิ ดชอบค่ าใช้จ่า ยที่ เกิด ขึ้ น หากท่านถู กปฏิ เสธการเข้าเมือ ง อัน เนื่ องจากการกระท าที่ส่อ ไปในทางผิ ด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
➢ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็ บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น, ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
➢ ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
➢ ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับการยืนยันการสารอง
➢ กรณี ราคารวมตัว๋ เครื่ องบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อน
เดินทาง
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➢ หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่ อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน
➢ หลังจากสารองที่ นั่ง เรี ย บร้ อ ยแล้ว เจ้าหน้ า ที่ ฝ่ายขายจะนัด วัน -เวลา ไปรับ หนังสื อ เดิ น ทางและเอกสารอื่ น ที่ แ จ้ง ไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์
❖ หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครั้งแรกไปแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
❖ อนึ่งเมื่อท่านได้ยืนยันให้ทางบริ ษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรื อยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหาก
มีการเปลี่ยนแปลง หรื อยกเลิกการเดินทางในภายหลังบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินค่าทัวร์ และค่าตัว๋ เครื่ องบินไม่ว่า
กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในกรณี ตวั๋ ที่สามารถทารี ฟันด์ได้ผเู ้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี ฟันด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น
(ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนี ยมการยกเลิกทุกครั้ง จานวนเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบิน
❖ หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น ทั้งนี้ตอ้ งไม่อยู่ในเงื่อนไขตัว๋ ที่
ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
❖ หากเป็ นกรุ๊ ปราคาโปรโมชัน่ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันที่ที่ระบุบนหน้าตัว๋ เท่านั้น เมื่อท่านตกลง
จองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ขอสงวนสิ ทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อ เลื่อนการเดินทาง ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการคืนเงินไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้ น เมื่อออกตัว๋ ไปแล้วในกรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็
ตาม ตัว๋ เครื่ องบินไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
โรงแรมและห้ องพัก
❖ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ น แบบห้ องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กับการวางรู ปแบบของแต่ล ะ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้ห้องพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
❖โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
❖โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่มเตียง
เสริ มให้ (Extra Bed)
❖หากโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจาเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชาระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
❖ในกรณี ที่ มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่าง ๆ เป็นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่ าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
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ตารางบิน สายการบินที่แนะนาขึน้ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ
ขาไป
ขากลับ

ขาไป
ขากลับ

สุ วรรณภูมิ-ย่างกุง้
BKK-RGN
ย่างกุง้ -สุ วรรณภูมิ
RGN-BKK
สุ วรรณภูมิ-ย่างกุง้
BKK-RGN
ย่างกุง้ -สุ วรรณภูมิ
RGN-BKK

8M336

10.40-11.05

8M331

16.30-18.15

UB020

11.00-11.30

UB017

17.50-19.20

ขาไป

สุ วรรณภูมิ-ย่างกุง้
BKK-RGN

PG710

08.45-09.40

ขากลับ

ย่างกุง้ -สุ วรรณภูมิ
RGN-BKK

PG704

18.20-20.15

ขาไป

สุ วรรณภูม-ิ ย่างกุง้
BKK-RGN
ย่างกุง้ -สุ วรรณภูมิ
RGN-BKK

TG303

08.00-.8.45

TG306

19.45-21.40

FD251

07.15-08.00

FD254

17.50-19.35

DD4230

06.30-07.05

DD4239

21.00-22.45

ขากลับ

ตารางบิน สายการบินที่แนะนาขึน้ ที่สนามบินดอนเมือง
ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ

ดอนเมือง-ย่างกุง้
DMK-RGN
ย่างกุง้ -ดอนเมือง
RGN-DMK
ดอนเมือง-ย่างกุง้
DMK-RGN
ย่างกุง้ -ดอนเมือง
RGN-DMK
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ขาไป
ขากลับ

ดอนเมือง-ย่างกุง้
DMK-RGN
ย่างกุง้ -ดอนเมือง
RGN-DMK

SL200

06.45-07.35

SL207

19.20-21.15
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