พม่ า อิม่ บุญ สุ ขใจ สบาย...สบาย
ย่ างกุ้ง หงสาวดี ขึน้ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินนกแอร์ DD
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋ า
1. สักการะ 3 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า เจดียช์ เวดากอง เจดียช์ เวมอดอร์
และพระธาตุอนิ ทร์แขวน
2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคา ที่ เจดียโ์ บตาทาวน์
3. ไหว้พระขอพรทาธุระกิจทางการค้า ณ เจดียก์ ลางน้ าเยเลพญา
4. อิม่ อร่อยกับกุง้ แม่น้ าย่าง เป็ ดปักกิ่ง สลัดกุง้ มังกร และอาหารไทย
5. ช้อปปิ้ งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า เทีย่ ง

1

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุง้ -หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–เจดียช์ เวมอร์
ดอร์ –พระราชวังบุเรงนอง –พระธาตุอินทร์แขวน

X

O

2

พระธาตุอินทร์ แขวน–หงสาวดี -พระนอนชเวตาเลียว–เจดียไ์ จ๊ปุ่น– O
ย่างกุง้ -พระนอนตาหวาน–เจดียช์ เวดากอง

O

3

เมืองสิ เรี ยม (เจดียก์ ลางนํ้า) – ย่างกุง้ - เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ)
ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต – วัดพระหิ นอ่อน – ช้างเผือก – กรุ งเทพฯ

O

GT-RGN DD03

O

คํ่า

โรงแรมทีพ่ กั
KYAIK HTO HOTEL
O หรือ YOE YOE LAY
HOTEL หรือเทียบเท่า
BEST WESTERN
O GREENHILL HOTEL
หรือเทียบเท่า
X
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วันแรก

กรุ งเทพฯ ดอนเมือง–ย่ างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้ คะวาย–เจดีย์ชเวมอร์ ดอร์ –พระราชวังบุเรงนอง –พระธาตุ

อินทร์ แขวน
04.00 น.

พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศชั้ น 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน
แอร์ เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอํานวยความสะดวกจัดเตรี ยมเอกสารการเดินทางให้กบั ท่าน

06.30 น.

ออกเดินทางสู่ ย่ างกุ้ง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD4230

07.15 น.

เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่
เมียนมาร์ ชา้ กว่าประเทศไทยครึ่ งชัว่ โมง) นําท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี
นํา ท่ า นตักบาตรพระสงฆ์ก ว่า 1,000 รู ป ที่ วัดไจ้ ค ะวาย สถานที่ ที่ มี พ ระภิ ก ษุ และสามเณรไป ศึ ก ษา
พระไตรปิ ฎกเป็ นจํานวนมาก ท่านสามารถนําสมุด ปากกา ดินสอไปบริ จาคที่วดั แห่ งนี้ ได้ จากนั้นนําท่าน
สักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดียน์ ้ ีเป็ นสัญลักษณ์แห่งความรุ่ งโรจน์แห่ งหงสาวดี และนับเป็ น 1 ใน 5 สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า คนไทยนิ ยมเรี ยกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่ งครั้ง
ก่ อนเป็ นสถานที่ ประกอบพิธี ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ ก่ อนออกศึ กของบู รพกษัตริ ย ์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ ว่า จะเป็ น
กษัตริ ยม์ อญหรื อพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนาง
สุ พรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์น้ ี ยังเคยผ่านการพังทลายจาก
แผ่นดิ นไหวครั้ งใหญ่มาแล้วถึ ง 4 ครั้ง ทําให้ปลี ยอดของเจดี ยอ์ งค์น้ ี หักพังลงมา แต่ด้วยความศรั ทธาที่
ชาวเมืองมีต่อเจดี ยอ์ งค์น้ ี จึงได้ทาํ การสร้ างเจดี ยช์ เวมอดอว์ข้ ึนมาใหม่ในปี พ.ศ.2497 ด้วยความสู งถึง 374
ฟุต (ตอนแรกที่สร้างสู ง 70 ฟุต) นับเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในพม่า ส่ วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้ งั ไหว้ที่มุมหนึ่ ง
ขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั ท่านจะได้นมัสการ ณ
จุ ดอธิ ษฐานอันศัก ดิ์ สิ ทธิ์ และสามารถนําธู ปไปคํ้ากับยอดของเจดี ย ์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิ ริมงคล ซึ่ ง
เปรี ยบเหมือนดัง่ คํ้าจุนชีวติ ให้เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ขึ้นไป

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นํา้ ย่ าง ท่านละ 1 ตัว)

บ่ าย

จากนั้นนําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและ
ใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่ งพระราชวังเดิมนั้นเคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกําแพงเดิมที่ถูก
ฝั งอยู่ในดิ น รั ฐบาลพม่าจึ งได้ทาํ การขุดค้นและสร้ างพระราชวังบุ เรงนองขึ้ นมาใหม่ โดยถอดแบบจาก
ของเดิม ซึ่ งพระตําหนักที่ประทับบรรทมสี ทองเหลืองอร่ ามที่ดูโดดเด่นชวนมองในรู ปแบบสถาปั ตยกรรม
พม่า และท้องพระโรงที่ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมพม่าสี ทองเหลืองอร่ ามทั้งภายนอกและ
ภายใน จากนั้นนําท่านออกเดิ นทางสู่ คิมปูนแค้ มป์ (เชิ งเขาไจ้ ก์โท) ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 3 ชั่วโมง
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ระหว่างทางท่ านจะเห็ นแม่น้ าํ สะโตง ซึ่ งเป็ นแม่ น้ าํ ที่ มีความสัม พันธ์ กบั พระนเรศวรมหาราช พระองค์
สามารถยิงพระแสงปื นข้ามนํ้าที่กว้างใหญ่น้ ี ไปต้องแม่ทพั พม่า จนได้รับชัยชนะ จากนั้นนําท่านเปลี่ยนรถ
เป็ นรถบรรทุกขึ้นบนภูเขาไจ้ก์โท เพื่อเดิ นทางสู่ โรงแรมที่พกั ระหว่างทางชมทัศนี ยภาพอันสวยงามสอง
ข้างทาง (นัง่ รถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุ ดของภูเขาไจ้กโ์ ท ที่เป็ นที่ต้ งั ของพระธาตุอินทร์ แขวน)
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร หรือ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั

ทีพ่ กั

หลังอาหารคํ่าเชิ ญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์ แขวน ซึ่ งเป็ น
นักพรตที่ มีความศักดิ์ สิ ทธ์ อีกแห่ งหนึ่ ง ท่านสามารถนั่งสมาธิ หรื อสวดมนต์ได้ตลอดคื น ถ้าจะสักการะ
กลางแจ้งเป็ นเวลานานบริ เวณระเบียงที่ยื่นสู่ พระเจดียไ์ จ้เที่ยว ควรเตรี ยมเสื้ อกันหนาว หรื อกันลม หรื อผ้า
ห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เพราะพื้นที่นงั่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์น้ ี เปิ ดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิ ด
สําหรับบุรุษที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา 22.00น.) พระธาตุอินทร์ แขวนนี้ เป็ นที่มาและแรงบันดาล
ใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรม เรื่ อง “เจ้าจันทร์ ผมหอม นิราศพระ
ธาตุอินทร์แขวน”
KYAIK HTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

พระธาตุอินทร์ แขวน–หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว–เจดีย์ไจ๊ ปุ่น–ย่ างกุ้ง-พระนอนตาหวาน–เจดีย์ชเวดา

กอง
เช้าตรู่

เชิญท่านสักการะ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน หรื อถวายอาหารพระธาตุอินทร์ แขวน ท่านจะพบกับบรรยากาศยาม
เช้า ที่ ส ดชื่ น ทิ วทัศ น์ ง ดงาม ความศรั ท ธาของพุ ท ธศาสนิ ก ชนชาวพม่ า สั ก การะสิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ บนภู เขา
ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วา่ พระธาตุองค์น้ ี ต้ งั อยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่
ล้มหรื อหล่ นลงมาการที่ ก้อนหิ นสี ท องวางหมิ่ นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่ อมองจาก
ด้า นล่ า งขึ้ น ไปก็ ดู ค ล้า ยกับ ลอยอยู่เหนื อ หน้า ผา ราวกับ พระอิ นทร์ นํา ไปแขวนไว้ก ลางอากาศนับ เป็ น
อัศจรรย์เจดีย ์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

กลางวัน

จากนั้นให้ท่านได้เก็บสัมภาระแล้วออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุ้งแม่ นํา้ ย่ าง ท่านละ 1 ตัว)

บ่ าย

นําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียว เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สู ง 17
เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรื องอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลื่ อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่ นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลัง
พระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรู ปองค์น้ ี ถูกปล่อยให้ทรุ ดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐ
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ท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น้ ี จากนั้นใน
ปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รับเอกราชก็มีการบูรณปฏิ สังขรณ์ ใหม่ โดยทาสี และปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ น
พระพุทธรู ปที่สวยงามในปั จจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์ หอม ผ้า
ปั กพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็ นรู ปต่างๆ จากนั้นนําท่านชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึ่ งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็ นพระพุธรู ปปาง
มารวิชยั ขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความงดงามเป็ นเอกของ
ศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด้วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนื อ ), พระโกนาคม (ทิศใต้), พระกกุสันโธ (ทิศ
ตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้ างโดยสี่ สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนา
สร้ างพระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุ รุษเพศ ซึ่ งมี พระพุท ธรู ปองค์หนึ่ งได้เกิ ด
พัง ทลายและได้มี ก ารบู รณะใหม่ ท าํ ให้ พ ระพุ ท ธรู ป องค์น้ ี มี ล ัก ษณะสวยงามแตกต่ า งไปจากองค์อื่น ๆ
จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุ งย่ างกุ้ง หลังจากนั้นนําท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่ งเป็ น
พระนอนที่มีความสวยงามที่สุดและดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริ เวณพระบาทมีภาพวาดรู ปสรรพ
สิ่ ง อันล้วนเป็ นมิ่งมงคลสู งสุ ด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริ เวณใจกลางฝ่ าพระบาท
และล้อมด้วยรู ปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกันซึ่ งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นําท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคําที่งดงาม ตั้งเด่น
เป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสู ง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิ ล และบุษราคัมอีก
2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคําโอบหุ ม้ อยูน่ ้ าํ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคํา
แท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดี ยไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคําที่ ใช้ในการก่อสร้ างและซ่ อมแซมพระมหาเจดี ยแ์ ห่ งนี้
มากมายมหาศาลกว่าทองคําที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสี ยอีก รอบๆฐานพระมหาเจดี ยร์ ายล้อมด้วย
เจดี ยอ์ งค์เล็กๆ นับร้ อยองค์ มี ซุ้มประตูสี่ ด้าน ยอดฉัตรองค์พ ระมหาเจดี ยป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอย
มากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้น พระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจํานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุ
ประจํา ปี เกิ ด ปี มะเมี ย และยัง เป็ น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสู ง สุ ด ของพม่ า ซึ่ งมี ท้ งั ผูค้ นชาวพม่ า และ
ชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่ งนี้ มีสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
อย่างน่าอัศจรรย์ ไม่วา่ จะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาํ เป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อน
เป็ นชั้นๆ ที่เรี ยกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดี ย ์ ภายในประดิ ษฐานพระประธานสําหรับให้ประชาชน
มากราบไหว้บูชา
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

BEST WESTERN GREENHILL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

เมืองสิ เรียม (เจดีย์กลางนํา้ ) – ย่ างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ) ช้ อปปิ้ งตลาดสก๊ อต – วัดพระหินอ่ อน
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– ช้ างเผือก – กรุ งเทพฯ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สิ เรียม อยูห่ ่ างจากย่างกุง้ ประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ถึ ง
เมื องสิ เรี ยมนําท่านลงเรื อไป ชมเจดีย์เยเลพญา เจดี ยน์ ้ ี สร้ างขึ้นบนเกาะกลางนํ้า หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า
“เจดี ย ์ก ลางนํ้า ”นํา ท่ า นนมัส การพระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งจัก รพรรดิ เก่ า แก่ ที่ ป ระดิ ษ ฐานบนบัล ลัง ก์ ไ ม้
แกะสลักปิ ดทองคําเปลวที่งดงาม มีอายุนบั พันปี ซึ่ งเป็ นที่สักการบูชาของชาวพม่าและชาวต่างชาติ ได้เวลา
อันสมควรลงเรื อกลับและต่อรถปรับอากาศเดินทางกลับย่างกุง้

กลางวัน

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ ดปักกิง่ สลัดกุ้งมังกร)

บ่ าย

นมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่ งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดี ยน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้ างเจดี ยโ์ บตะทาวน์น้ ี
และทรงนําพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนําไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าํ คัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไป
ในเจดี ยส์ ามารถมองเห็ นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยงั มีสิ่งที่น่าชมภายในบริ เวณรอบๆเจดี ย ์
คือ พระพุธรู ปทองคํา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธรู ปปางมารวิชยั ที่มีลกั ษณะงดงามยิ่งนัก
ตามประวัติวา่ เคยประดิ ษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิ คมอังกฤษในปี พ.ศ.
2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัตตาในอินเดี ย ทําให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรู ปองค์น้ ี ถูกจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรี ยและแอลเบิร์ต
และด้านซ้ายมือจะเป็ นรู ปปั้ น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิ ยมไปกราบไหว้บูชา
ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิ ษฐานสิ่ งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ นําท่านชม วัดพระหินอ่ อน ซึ่ งเป็ นพระพุทธรู ปที่
แกะสลักจากหิ นอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า นําท่านชม ช้ างเผือก ที่เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่า มีสี
ขาวเผือกตลอดทั้ง ตัวถู ก ต้องตาม คชลัก ษณะของช้า งเผือกทุ ก ประการ จากนั้นนํา ท่ า นเลื อกซื้ อสิ นค้า
พื้นเมืองที่ ตลาดสก๊ อตมาร์ เก็ต ซึ่ งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็ นอาณานิ คมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้
เลื อกชมและเลื อกซื้ อสิ นค้าที่ ระลึ กพื้ นเมื องมากมายในราคาถู ก เช่ น ไม้แกะสลัก พระพุท ธรู ป ไม้หอม
แกะสลัก แป้ งทานาคา ผ้าปั กพื้นเมือง เครื่ องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ สนามบินย่ างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

21.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239

22.45 น.

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

** หากท่านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
GT-RGN DD03
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ผู้ใหญ่ พกั
ห้ องละ 2
ท่ าน

กําหนดการเดินทาง
01-03/ 06-08/ 07-09/ 12-14 พ.ค.60
04-06/ 05-07 พ.ค. 60
14-16 พ.ค.60
11-13/ 13-15/ 18-20/ 19-21/ 20-22/
21-23/ 25-27/ 26-28/ 27-29/ 28-30
พ.ค.60
01-03/ 02-04/ 03-05/ 04-06/ 08-10/
09-11/ 10-12/ 11-13/ 15-17/ 16-18/
17-19/ 18-20/ 22-24/ 23-25/ 24-26/
25-27 มิ.ย./ 29มิ.ย.-01ก.ค./ 30มิ.ย.02ก.ค.60
01-03/ 02-04/ 06-08/ 13-15/ 14-16/
15-17/ 16-18/ 20-22/ 21-23/ 22-24/
23-25/ 27-29/ 28-30/ 29-31 ก.ค./ 30
ก.ค.-01ส.ค.60
07-09/ 08-10/ 09-11 ก.ค. 60

11,999.12,999.9,999.-

เด็กมีเตียง เด็กไม่ มี
กกับ
พักกับผู้ใหญ่ เตีผูย้ใงพั
หญ่ 2
2 ท่ าน
ท่ าน
11,999.11,999.12,999.12,999.9,999.9,999.-

พักเดีย่ ว
เพิม่
3,500.4,500.3,500.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

10,999.-

10,999.-

10,999.-

3,500.-

11,999.-

11,999.-

11,999.-

3,500.-

12,999.-

12,999.-

12,999.-

3,500.-

กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ

GT-RGN DD03

1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่
อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทาง หากท่าน
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ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตาม
รายการทัวร์ขา้ งต้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
** ในกรณีที่ท่านจองห้ องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้ วทางโรงแรมไม่ สามารถจัดหารห้ องพักแบบ
TRIPLE ได้ ทางบริษทั อาจมีการจัดห้ องพักให้ ตามความเหมาะสมต่ อไป **
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่านํ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการ
เรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
GT-RGN DD03
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3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่าทิปสําหรับ คนขับรถ / มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 400 บาท ต่อ/ทริ ป/ต่อท่าน
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
7.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสําหรับหนังสื อเดินทางต่างชาติตอ้ งยืน่ วีซ่าเข้าประเทศพม่ามีค่าธรรมเนียม 1,600 บาท
ต่อท่าน และค่าบริ การยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่า 5-7 วันทําการ ยกเว้น หนังสื อเดินทางไทย
กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า

เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีผ้ โู ดยสารจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้โดยสารไม่ ครบจํานวนดังกล่ าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯเพือ่ เช็ คว่ ากรุ๊ ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่ อนทุกครั้ ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3. การชําระค่ าบริการ
3.1 กรุ ณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000 บาท(ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น)หากต้ องยืน่ วีซ่า ต้ องเตรียมเอกสาร
ยืน่ วีซ่าให้ เรียบร้ อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว(ใช้ เวลาขอวีซ่าไม่ ตํ่ากว่า 7วันทําการ)
3.2 กรุ ณาชํ าระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
4.การยกเลิกการเดินทาง
4.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45วัน ขอเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
4.2 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 35 วันเดินทาง ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
4.3 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
4.4 ยกเว้ นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่ วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมีการการันตีมดั จําที่นงั่ กับ
สายการบินและค่ามัดจําที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่ มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่ าทัวร์
ทั้งหมด ไม่ ว่ายกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
4.5 กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรือ เข้ าประเทศที่ระบุ ไว้ ใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าทัวร์ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สํ าคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านั้น ไม่ สนับสนุนให้ ลูกค้ าเดินทางไปต่ างประเทศโดยผิดกฎหมายและ
ในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งไทยและต่ างประเทศขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเ่ ท่ านั้น
ลูกค้ าทุกท่ านต้ องผ่ านการตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่ านเอง ทางมัคคุเทศก์ ไม่ สามารถให้ ความช่ วยเหลือใดๆได้ ท้ งั สิ้น**
5. เมื่อท่านทําการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
7. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯไม่สามารถ
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ควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
8.บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ)
9.บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตัว๋ เครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดิ นทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดาํ เนิ นการ ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใด
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริ เวณทางออกประตูฉุกเฉิ น และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กําหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นํ้าหนักประมาณ 20 กิ โลกรัม) ไม่ใช่ ผทู ้ ี่มีปัญหาทางด้านสุ ขภาพและร่ างกาย
และอํานาจในการให้ที่นงั่ Long leg ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรมอาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่ มีงานจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู ง ขึ้ นมากและห้องพักในเมื องเต็ม
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อความซึ่งถือเป็ นสาระสําหรับท่ านผู้มีเกียรติซึ่งร่ วมเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ
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และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุ ดในการเดินทาง ทั้งนี้ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรื อความเสี ยหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุ
รวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรื อ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,
ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุ ล และ / หรื อ ส่ วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอาํ นาจทําการ
แทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิ ทธิ พิเศษทางการทูต) ซึ่ งอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ
หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรื อ ต่างประเทศ แต่ทางบริ ษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ
ตามเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯ ที่รับประกันในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/
หรื อ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริ ษทั ฯ
จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็ น หรื อเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง
โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิ ทธิ ดงั กล่าว บริ ษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่ งร่ วมเดินทางเป็ นสําคัญ
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