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วันแรก
08.30 น.
11.35 น.
12.05 น.
เที่ยง

คา่

กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – วัดงาทัตจี – เจดียโ์ บตะทาวน์ –
เทพทันใจ – มหาเจดียช์ เวดากอง
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาเตอร์สายการบิ น
เมียนมาร์ แนชันแนล
่
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบิ นเมียนมาร์ แนชันแนล
่
เที่ยวบิ นที่ UB 020
เดินทางถึง สนามบิ นมิ งกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า นํ าท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและพิธกี ารทางศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิน่ ทีพ่ ม่าช้ากว่าประเทศไทยครึง่ ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบ BOX SET บนรถ)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมื องย่ างกุ้ง นํ าท่านสักการะ พระพุท ธไสยาสน์ เจาทัตยี หรือ พระนอน
ตาหวาน ซึ่งเป็ นพระปางไสยาสน์ ท่มี คี วามงามที่สุดในพม่า มีพระพักตร์และขนตาที่งดงาม พระ
บาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย จากนัน้ นํ าท่าน
ชม วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) สักการะพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทีแ่ กะสลักจากหินอ่อน
ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้า นหลังจะเป็ นไม้สกั แกะสลัก
ทัง้ หมดและสลัก ป็ น ลวดลายต่ างๆ จํา ลองแบบมาจากพระพุ ทธรูป ทรงเครื่อ งสมัย ยะตะนะโบง
(สมัยมัณฑเลย์) นํ าท่านชม เจดียโ์ บตะทาวน์ (เจดียโ์ ปตาทอง) ให้ท่านได้ขอพร “เทพทันใจ” ซึ่ง
เป็ นคําที่ฮติ ติดปากชาวไทยทุกคนที่ได้เคยมาขอพรจากองค์ท่านที่วดั โบตะทาวน์ อันเนื่องมาจาก
ความศักดิ ์สิทธิ ์ทีอ่ ํานวยผลให้ผขู้ อได้สมหวังอย่างรวดเร็วทันใจ และทีว่ ดั โบตะทาวน์แห่งนี้ ยังเป็ นที่
ทีส่ ามารถสักการะบูชาพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าได้อย่างใกล้ชดิ อีกทัง้ สักการะองค์พระมหา
มุนี ที่มปี ระวัติว่ า ทางการอัง กฤษต้อ งส่ ง คืนพระองค์ใ ห้ก ับพม่ า เนื่ อ งจากความศัก ดิ ์สิทธิท์ ่ชี าว
อัง กฤษได้ป ระสบเอง จากนัน้ นํ า ท่ านกราบนมัส การ มหาเจดี ย์ช เวดากอง พระเจดีย์ท องคํา
คู่บ้า นคู่ เ มือ งประเทศพม่ า อายุก ว่ า สองพัน ห้า ร้อ ยปี ห่ อ หุ้ม ทองคํ า หนั ก ยี่ส ิบ สามตัน ภายใน
ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวนแปดเส้นและอัฐบิ ริขารของพระพุทธเจ้าองค์
ก่อนทัง้ สามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จํานวน 5,428 เม็ด และยังมี
เพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ณ จุดอธิษฐานศักดิ ์สิทธิ ์ และสรงนํ้ าพระประจําวัน และเรา
ยังให้ท่านได้ส กั การะเจดีย์ชเวดากองตามจุดสําคัญ ๆ ได้ค รบทัง้ 10 จุด นอกจากนี้บริเ วณลาน
อธิษฐาน ยังเชื่อว่าเมือ่ ได้ตงั ้ จิตอธิษฐานบริเวณนัน้ แล้ว จะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ ยาก
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั TAW WIN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
www.tawwingardenhotel.com
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วันที่สอง
06.00 น.

เที่ยง
บ่าย

14.00 น.
17.45 น.
19.15 น.

ย่างกุ้ง – สิ เรียม – เจดียก์ ลางน้าเยเลพญา – ย่างกุ้ง –
เจดียก์ าบาเอ (ทาพิ ธีครอบเศียรครอบเกล้า) – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองสิ เรียม (อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร) สิเรียมเป็ นอดีต
เมืองท่าของพม่าและเป็ นทีม่ นของทหารโปรตุ
ั่
เกสในสมัยโบราณ มี เจดียเ์ ยเลพญา ตัง้ อยู่บนเกาะ
กลางนํ้า มีตํานานกล่าวขานถึงความศักดิ ์สิทธิ ์ในการขออะไรได้ดงั ประสงค์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นํ าท่านชม เจดี ย์กาบาเอ เป็ นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทัง้ หมด 5 ด้าน คําว่า กาบาเอ
แปลว่ า โลกแห่ ง สัน ติสุ ข นายอู นุ นายกคนแรกของพม่ า ได้ ส ร้า งขึ้น เพื่อ เป็ นสถานที่ชํ า ระ
พระไตรปิ ฎก และอุทศิ เพื่อให้บงั เกิดสันติสุขแก่ชาวโลก ภายในเจดียบ์ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ให้
ท่ านร่วมทาพิ ธีกรรมทางศาสนาที่ เรียกว่า “พิ ธีครอบเศี ยร ครอบเกล้า” โดยจะมีการนาพระ
บรมสารีริกธาตุ หรือพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ ามาสักการะไว้ เหนื อศี รษะ เพื่ อเป็ นสิ ริ
มงคล
ได้เวลาพอสมควร นํ าท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นมิ งกาลาดง สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง เพื่อ
ตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นเมียนมาร์ แนชันแนล
่
เทีย่ วบินที่ UB 017
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง

พฤษภาคม
มิ ถนุ ายน
กรกฏาคม
สิ งหาคม
กันยายน

05-06, 12-13, 19-20, 26-27
02-03, 09-10, 16-17, 23-24
07-08, 14-15, 21-22, 27-28, 29-30
04-05, 11-12, 12-13, 18-19, 25-26
01-02, 08-09, 15-16, 22-23, 29-30

ราคาท่านละ

ราคารวมตั ๋วเครือ่ งบิ น

ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิ น

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่าํ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม
พักห้องเดีย่ วเพิม่ อีกท่านละ

9,900.9,900.7,900.7,500.1,000.-

7,500.7,500.6,900.5,900.1,000.-

หมายเหตุ

การเดิ นทางในแต่ละครัง้ ต้องมีผ้เู ดิ นทางจานวน 10 ท่ านขึน้ ไป

อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และเส้นทางตาม
ระบุในรายการเท่านัน้
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์ ทางบริษทั ฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 11 เมษายน 2018 หากทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิม่ จากวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
 ค่าโรงแรมห้องพัก 2-3 ท่านต่อห้องตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าอาหาร เครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนําเทีย่ วทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักรวมไม่เกิน 30 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ
วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของ บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
 หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเทีย่ วคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 นํ้าดื่มวันละ 2 ขวด
 ผ้าเปี ยกเช็ดเท้าวันละ 2 ผืน
 ค่าทิปพนักงานขับรถ,ทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ , พนักงานยกกระเป๋ าทีโ่ รงแรม
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อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า-ออกสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
 ค่าวีซ่าสําหรับลูกค้าทีไ่ ม่ได้ถอื พาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครือ่ งดื่มและอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมจากรายการ
ทีท่ างบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าภาษีทอ่ งเทีย่ ว หากมีการเรียกเก็บเพิม่
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ไม่บงั คับ ตามแต่ความประทับใจของท่าน)







เงื่อนไขการเดิ นทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนเดินทาง 15 วัน
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระมาแล้ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทย่ี น่ื วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ

การชาระเงิ น
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ท่านละ 20,000 บาท
o ญีป่ ่ ุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เกาหลี เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์ ฮ่องกง พม่า ท่านละ 10,000 บาท
 ชําระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทัง้ หมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้อง
ชําระล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเ่ หลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข และ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิก
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การยกเลิ ก



















ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณีต ั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หรือตั ๋วแบบ NON-REFUND  หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่ง แต่ทา่ นสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืน่ ขอวี
ซ่าได้ทนั ตามกําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชือ่ ตั ๋วเครือ่ งบินเท่านัน้ ทัง้ นี้
ต้องไม่อยูใ่ นเงือ่ นไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุญาตให้เปลีย่ นชือ่ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึง่ สถานฑูตได้พจิ ารณาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่า
ท่านต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงือ่ นไขการยกเลิกด้านบน

การขอเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงือ่ นไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 45 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่,
ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ งั ่ ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึง่ ทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดําเนินการออกตั ๋วเครื่องบิน
ไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว
กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ่ เพื่อยืนยัน ในกรณีทต่ี ั ๋วเครื่องบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่ ่านจะชําระ
เงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
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ค่าธรรมเนี ยมน้ามันเชื้อเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีท่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่ ่าสุดทีม่ กี ารปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึน้ ราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิม่ ทีท่ างบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บตาม
ความเป็ นจริง ณ วันทีอ่ อกตั ๋ว
โรงแรมและห้องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท่ี า่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึน้ อยูก่ บั ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทําให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งติดกันตามทีต่ อ้ งการ
 ในกรณีทม่ี กี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษทั ฯ ขอ สงวนสิทธิ ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นํ้าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครือ่ งบินคือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิ ์เรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ ได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุญาตให้นําขึน้ เครือ่ งได้ 1 ใบ ความยาวไม่เกิน 56 เซนติเมตร (22 นิ้ว) ความกว้าง
ไม่เกิน 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ซึง่ ขนาดนี้รวมล้อ มือจับและกระเป๋ าด้านข้าง
แล้ว นํ้าหนักสัมภาระถือขึน้ เครือ่ งจะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์) ทัง้ นี้ผโู้ ดยสารจะต้องวางกระเป๋ าไว้บนตูเ้ ก็บ
เหนือศีรษะหรือใต้เบาะของตนเอง
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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