สัมผัสชีวิตแห่งศรัทธา
ย่างกง้ ุ – หงสาวดี – พระธาต ุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน
โดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG)
เดินทางได้ตงั้ แต่ 6 มกราคม - 30 เมษายน 2561

Highlight Trip
➢ สักการะ พระธาต ุอินทรแขวน
➢ สักการะ เจดียช์ เวดากอง
➢ ขอพร เทพทันใจ..พระนอน
ตาหวาน
➢ ช้อปปิ้ งจุใจ ตลาดสก๊อต

วันแรก

กร ุงเทพฯ – ย่างกง้ ุ – หงสาวดี - พระธาต ุอินทร์แขวน

07.00 น.

ตรวจบัตรโดยสาร ณ ท่าอากาศยานส ุวรรณภมู ิ ชัน้ 4 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์
เวย์ส หมายเหต ุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู โ้ ดยสาร
ขึ้นเครื่ อง ผู โ้ ดยสารพร้อม ณ ประตู ข้ ึนเครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้อย 30 นาที

08.45 น.
09.40 น.

เที่ยง

คา่

นาท่านออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุง้ โดย เที่ยวบินที่ PG701
(มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง) (เวลาที่พม่าจะช้ากว่าเมืองไทย 30 นาที)
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กร ุงย่างกง้ ุ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเป็ นที่
เรียบร้อย จะพบมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คอยให้การต้อนรับท่านและคณะ
นาท่านเดินทางออกจากกรุง ย่างกุง้ สู่ เมือ งหงสาวดี (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ง เมืองหงสาวดี (Hansawadee) หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งเป็ นเมือง
ที่มีประวัตศิ าสตร์ที่ยาวนาน ทัง้ ทางด้านพระพุทธศาสนา และประวัตศิ าสตร์ชาติพม่า
 รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่าเดินทางสู่ เมืองไจ้โถ่ แห่งรัฐมอญ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับสะพานเหล็กที่ขา้ มผ่าน แม่น้า
สะโตง แม่นา้ ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นนกสับยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่นา้ ถูกพระสุรกรร
มา แม่ทัพหน้าพม่า ทหารเอกของพระมหาอุปราชตายบนคอช้างใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2
ชัว่ โมงครึ่ง ก็จะถึง คิ มปุ่นแค้มป์ เพื่ อทาการเปลี่ยนรถ เป็นรถบรรทกุ หกล้อ (เป็ นรถประจา
เส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) ใช้เวลาเดินทางสักพัก ก็ถึงจุดหยุดรถ
สูโ่ รงแรมที่พกั เพื่อเก็บสัมภาระ เมื่อท่านได้เก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นาท่านและคณะขึ้นชม เจดียไ์ จ้ทีโย Kyaithiyo Pagoda (Golden Rock) พระธาต ุอินแขวน แปลว่า
ก้อ นหิ น ทอง อยู่ส ูง จากระดั บ น ้า ทะเล
1,200 เมตร ลั ก ษณ ะเป็ นเจดี ย์ อ งค์
เล็กๆ สูงเพียง 5.5 เมตร ตัง้ อยู่บนก้อน
หินกลมๆ ที่ตงั้ อยู่บนยอดเขาอย่างหมิ่น
เหม่ แต่ชาวพม่ามักยืนกรานว่าไม่มีทาง
ตก เพราะพระเกศาธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุ
อยู่ภ ายในพระเจดี ย์อ งค์ย่ อ มท าให้หิ น
ก้อนนี้ทรงตัวอยู่ได้อย่างสมดุลเรื่อ ยไป
ตามคติ ก ารบูช าพระธาตุป ระจ าปี เกิ ด
ของชาวล้านนา ให้ถือเป็ น พระธาตุปีเกิด
ของปี จอ แทนพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
 รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ ให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย สามารถขึ้นสักการะ พระธาต ุอินแขวน ได้ตลอดทัง้ คืน

วันที่สอง

พระธาต ุอินทร์แขวน – หงสาวดี - ย่างกง้ ุ

05.00 น

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า (เจ้าหน้าที่นดั หมายที่บริเวณหน้าโรงแรมสาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการใส่บาตรพระธาตุอิน
แขวน) สาหรับอาหารที่จะใส่บาตรสามารถซื้อได้โดยจะมีรา้ นค้าจาหน่าย ราคาอาหารประมาณ
1,000–3,000 จ๊าต ดอกไม้ธปู เทียน ประมาณ 300–500 จ๊าต ทาบุญตามอัธยาศัย เวลาสมควร
นาท่านกลับสูโ่ รงแรม
 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั ในบรรยากาศเย็นสบายยามเช้า
นาท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี ระหว่างท่านจะยังคงได้เห็นองค์พระธาตุอินทร์แขวนอย่าง
ชัดเจน และเก็บไว้เป็ นความประทับใจ (ใช้เวลาในการเดินทางสูเ่ มืองหงสาวดี ประมาณ 2 ชัว่ โมงครึ่ง)
เมื่อท่านเดินทางถึ งเมืองหงสาวดี นาท่านเข้าชมพระธาตุที่ ตั้งอยู่ใจกลางเมือ งหงสาวดี เป็ นเจดีย์
เก่ า แก่ ค่ ูบ ้า นคู่เ มื อ งและเป็ น 1 ใน 5 มหาบู ช าสถานสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องพม่ า พระธาต มุ เุ ตา
(Shwemawdaw Pagoda) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็ นเจดียท์ ี่สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชเคยมาสักการะ เจดียอ์ งค์นี้เป็ นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะของมอญได้
อย่างกลมกลืน พระเจดียส์ งู 377 ฟุต สูงกว่า พระเจดียช์ เวดากอง 51 ฟุต มีจดุ อธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์
อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตร ที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยนา้ หนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นล่างแต่
ยอดฉัตร กลับยงคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็ นที่รา่ ลือถึงความศักดิ์-สิทธ์โดยแท้ และ
สถานที่แห่งนี้ยังเป็ นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดา ใช้เป็ นที่เจาะพระ
กรรณ(หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญ
ก่อนขึน้ ครองราชย์
จากนัน้ เข้าชม พระราชวังบเุ รงนอง (Kanbawza Thardi Palace)
พระราชวังแห่งนี้เคยเป็ นที่ประทับ ของท่านผูท้ ี่ได้รับคาสรรเสริญ
ว่าเป็ น ผูช้ นะสิบ ทิ ศ และ พระนางสุพ รรณกัลยา กับ สมเด็ จพระ
นเรศวรมหาราช ครั้ง ต้อ งตกเป็ นเชลยศึ ก เมื่ อ ต้อ งเสี ย กรุง ศรี
อยุธ ยาให้แ ก่ พ ม่ า แต่ปั จจุบั น พระราชวั งแห่ งนี้ ได้เหลื อ เพี ย งแต่
ร่อ งรอยทางประวั ติศ าสตร์ และถูก สร้า งจาลองพระราชวั ง และ
ตาหนักต่างๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดาร และความเข้าใจ
ตามข้อมูลของกรมศิลปกรของรัฐบาลพม่า ภายในมีหอ้ งบรรทม
พระที่นงั ่ ผึ้ง และ พระที่นงั ่ สิงค์ (จาลอง) ให้ท่านได้เก็บภาพไว้เป็ นที่
ระลึก
 รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เจ้าสัว มีน้าพริกปาราชอง พร้อมกง้ ุ แม่น้า เผา
นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์เฉว่ตาเหลียว (Shew Thalyang Buddha) หรือ พระนอนยิ้ม
หวาน จัดเป็ นพระนอนที่งามที่สดุ ในประเทศพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่
ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุง้ แต่ก็งามกว่าโดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเป็ น
ลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย ภายในบริเวณของวัดมีของที่ระลึกจาหน่ายหลายชนิด ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นงานฝี มือ ไม้แกะสลักฝี มือช่างหงสาวดี เช่น พระพุทธรูปแกะสลักจากไม้จันทน์หอม กล่อง
ใส่นามบัตร จานรองแก้ว และอื่นๆ อีกหลายชนิด

07.00 น.
08.00 น.
10.30 น.

เที่ยง

17.30 น.

นาท่านชม เจดียไ์ จ้ป้ นุ (Kyaik Pun Pagoda) หรือ พระพุทธร ูปนัง่ 4 ทิศ สร้างในปี 1476 ก่อเป็ น
แกนทึบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลาง รอบๆ มีพระพุทธรูปนัง่ สูง 30 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั้งสี่ทิศ แทนองค์
พระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในภัทรกัป เล่ากันว่าสร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่นอ้ งที่มีพทุ ธศรัทธาสูงส่งและต่าง
ให้สัตย์สาบานว่าจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ชวั ่ ชีวิต ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน รา่ ลือกันว่าทาให้
พระพุทธรูปองค์นนั้ เกิดรอยร้าวขึน้ ทันที
เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองย่างกุง้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงครึ่ง
นาท่านขึ้นนมัสการ พระมหาเจดี ยช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ท องคาคูบ า้ นคู่
เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เพื่อเสริมบารมีในสถานที่ที่เปรียบเสมือนได้กับจิต
วิญญาณของชาวย่างกุง้ และ ชาวพม่า สถานที่แห่งนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บเุ รงนองมาขอพรก่อนออก
รบ รอบพระเจดียม์ ีประดิษฐ์กรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจดียน์ ไี้ ด้รบั การบูรณะและต่อเติม
โดยกษั ต ริ ย์ห ลายรั ช กาลองค์เจดี ย์ห่ อ หุ้ม ด้ว ยแผ่ น ทองค าทั้ ง หมดน ้า หนัก ยี่ สิ บ สามตัน ภายใน
ประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้า
องค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆ จานวนมาก และยังมี
เพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอด บริเวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทาเป็ นศาลาโถง
ครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็ นชั้นๆ งานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็ น
ส่ ว นหนึ่ ง ของพุท ธเจดี ย์ล ้ว นมี
ตานานและภูมิหลังความเป็ นมา
ทั้ง สิ้น ชมระฆังใบใหญ่ ที่ อังกฤษ
พยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตก
แม่ น ้า ย่ า งกุง้ เสี ย ก่ อ นอัง กฤษกู้
เท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นภายหลังชาวพม่า
ช่ว ยกัน กูข้ ึ้น มาแขวนไว้ที่ เดิ ม ได้
จึ งถื อ เป็ นสัญ ลัก ษณ์ แห่ งความ
สามั ค คี ซึ่ ง ชาวพม่ า ถื อ ว่ า เป็ น
ระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้ง
แล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น จากนัน้ นาท่านส่ ู โรงแรมที่พกั

วันที่สาม

ย่างกง้ ุ – กร ุงเทพฯ

เช้าตรู่

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่านชม พระพุทธรปู หยกขาว (White jade Buddha) สร้างจากหินหยกก้อนใหญ่นามาจากเมือง
มัณฑะเลย์ มีความงดงามยิ่ง และ มีรอยพระพุทธบาทจาลอง ให้ท่านได้สกั การะ และนาท่านเข้าชม
เจดียโ์ บตะทาวน์ (Bothatown Pagoda) เล่ากันว่ามีพระสงฆ์แปดรูปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ของพระพุทธองค์มาประดิษฐานไว้ ณ ที่นี้ ให้กาลังทหารมาเฝ้ าไว้ แต่เจดียอ์ งค์ที่เห็นปั จจุบนั นัน้ เป็ น
องค์ที่สร้างขึน้ ใหม่ เจดียอ์ งค์เดิมนัน้ ได้พงั ทลายลงมาจากการทิ้งระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรใน ค.ศ.
1943 ปรากฏว่าได้พบพระพุทธรูปทองคา เงิน และสาริด อีกราว 700องค์ และจารึกดินเผา อีก

เที่ยง

18.20 น.
20.15 น.

จานวนหนึง่ ปั จจุบนั ได้นามาจัดแสดงไว้ให้ชมบางส่วนเท่านัน้ เป็ นนีเ้ ป็ นเจดียท์ รงระฆังสูง 40 เมตร
ข้างในกลวง มีงานประดับด้วยกระจกสีที่ประณีตสวยงาม ผนังด้านในเจาะเป็ นช่องคูหาเล็กๆ ไว้
สาหรับนัง่ สมาธิ ด้านตัววัดแยกออกมาให้ท่านได้สกั การะ เทพทันใจ เป็ นเทพที่ถือกันว่าขอพรได้เร็ว
ดัง่ ใจ
จากนั้น นาท่า นสัก การะ พระพุท ธไสยาสน์เจาทัต ยี หรื อ พระนอนตาหวาน (Kyauk Htatgyi
Buddha) พระที่มีความสวยงามองค์หนึง่ มีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการและพระ
บาทซ้อนกันเป็ นศิลปะที่แตกต่างกับไทย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินเลือกช้อปปิ้ งที่ ตลาดโบฉกอองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๊อต (Scot
Market) เป็ นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่าสร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยังเป็ นอาณานิคมของอังกฤษ
เป็ นลัก ษณะอาคารเรี ยงต่อ กันหลายหลัง สิน ค้าที่ จาหน่ายในตลาดแห่ งนี้มี หลากหลายชนิด เช่น
เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก ผ้าทอ
เสื้อผ้าสาเร็จรูป แป้งทานาคา เป็ นต้น (หากซื้อสิ้นค้าหรืออัญมณี ที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงิน
ด้ว ย ทุก ครั้ง เนื่อ งจากจะต้อ งแสดงให้ศ ลุ กากรตรวจ) จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ท่ า อากาศยาน
นานาชาติมิงกาลาดง
เหินฟ้ ากลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG704
(มีบริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
เดินทางถึงท่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความอิ่มบุญ


อัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่าน (บาท)
โรงแรม

ช่วงเวลาการเดินทาง
2 ท่าน

3-5 ท่าน

6-9 ท่าน พักเดี่ยว

24,000

22,000

20,900 3,900

25,000

23,000

22,000 5,000

25,900

23,900

22,900 5,900

ย่างกง้ ุ
พักที่ Hotel Yangon or

Reno Hotel

6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61

ไจ้โถ่ (พระธาต ุอินทร์แขวน)
พักที่ Kyaik Hto Hotel or
YOE YOE LAY

*** ยกเว้น 11-16 เมษายน 61***

หรือเทียบเท่า 

ย่างกง้ ุ
พักที่ Taw win Garden or

Green Hill Hotel

6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61

ไจ้โถ่ (พระธาต ุอินทร์แขวน)
พักที่ Kyaik Hto Hotel or
YOE YOE LAY

*** ยกเว้น 11-16 เมษายน 61***

หรือเทียบเท่า 

ย่างกง้ ุ
พักที่ Chatrium or

Kandawgyi Hotel

6 ม.ค. – 30 เม.ย. 61

ไจ้โถ่ (พระธาต ุอินทร์แขวน)
พักที่ Kyaik Hto Hotel or
YOE YOE LAY

*** ยกเว้น 11-16 เมษายน 61***

หรือเทียบเท่า 
หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง และตลาดสก็อตปิ ดทาการ
***ราคาโรงแรมในท ุกระดับที่เสนอหรือในระดับเทียบเท่ากัน (เป็นการเสนอราคายังไม่ได้ทาการยืนยันการจองใดๆ)
ทางเราสามารถจะแจ้งยืนยันโรงแรมได้หลังจากที่ได้ทราบวันเดินทางที่แน่นอน, ทาการจองและได้รบั การตอบรับ
จากทางโรงแรมเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ***

อัตรานี้รวม
•
•
•
•

•
•

ค่ าบั ต รโดยสารชั้นประหยั ด ไป-กลับ กรุงเทพ-ย่ างกุง้
โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
ค่าที่พัก 2 คืน (2 ท่าน/ห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหาร
เช้า
พาหนะนาเที่ยวตลอดรายการ โดยที่ขนาดของพาหนะนัน้
จะเป็ นไปตามความเหมาะสม
รายการนาเที่ยวตามรายการ พร้อมมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
(ภาษาไทย) พร้อมค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุ หากมี
ค่าใช้จา่ ยในการเพิ่มความสะดวกสบายส่วนบุคคลใน
ระหว่างทาง ผูโ้ ดยสารจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ค่าอาหารกลางวัน 3 มือ้ และอาหารเย็น 2 มือ้ ณ
ร้านอาหารท้องถิ่น
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม
•

•

ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า (กรณีชาวต่างชาติ)
หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ
ฟิลิปปินส์ ไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มเติมจากรายการอาหาร
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น อาทิ ค่า
โทรศัพท์ ค่ามินบิ าร์ภายในห้อง ค่านา้ หนักสัมภาระเกิน
กาหนด ฯลฯ
ค่าภาษีทอ่ งเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)

•

ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา

•

สินนา้ ใจสาหรับมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ และพนักงาน
ส่งกระเป๋ าที่โรงแรม
ค่านากล้องถ่ายรูปและกล้องวีดีโอเข้าสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ค่าประกันสุขภาพส่วนบุคคล
หากชาระผ่านบัครเครดิตชาร์จ 2.5% และ American
Express จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3 % จากราคา
สุทธิ

•
•

•
•
•

•

ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%

บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาอันเนื่องมาจากสาเหต ุดังต่อไปนี้
อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชือ้ เพลิงต่าง ๆ
การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะเป็ นการเหมาจ่าย
ทัง้ หมด ทัง้ นีบ้ ริษทั จะยึดถือความสาคัญของลูกค้าเป็ นหลัก
ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนาสิ่งของผิดกฎหมายเอกสาร
การเดินทางไม่ถกู ต้องและความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสีย
เงื่อนไขการจอง
1. รายการข้างต้นจะต้องเดินทางไป-กลับ ภายในวันที่ 1 ต ุลาคม 2560– 30 เมษายน 2561 เท่านัน้
2. บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการกาหนดผูเ้ ดินทางอย่างตา่ 2 ท่าน
3. รายการข้างต้นต้องทาการสารองล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน และชาระค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด

เงื่อนไขการให้บริการ
1. รายการและราคาข้างต้นเป็ นเพียงตัวอย่างการเดินทางเท่านัน้ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจา และค่าบัตรโดยสารคืนได้ไม่วา่ กรณีๆ ทัง้ สิ้น
3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพ และย่างกุง้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
4. กรณีที่สภาวะอากาศ สภาวะการเมือง ไม่อานวย และไม่ ปลอดภัยต่อการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงดการ
เดินทาง, งดการคืนค่าใช้จ่าย, งดการชดเชยในรูปแบบต่างๆ หากแต่จะพยายามทุกวิถีทางให้ท่านได้รับความพึงพอใจ
สูงสุด*
5. การเดินทางท่องเที่ยวเป็ นไปตามรายการที่กาหนดไว้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ มเติมผูเ้ ดินทาง
จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นในทันทีที่เกิดขึน้ ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลั งสาหรับค่าใช้จ่าย
พิเศษ
6. การเปลี่ย นแปลงรายการเดิ นทางอาจกระทบเวลาของรายการมาตราฐาน ท่านผูเ้ ดิ นทางจะต้องยอมรับในเงื่อนไข
ดังกล่าว

7. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้
ทางบริษทั ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิ้น
8. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อ
แล้ว
ข้อควรทราบ
1. การท าความเข้า ใจในความแตกต่า งระหว่างวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย ม ประเพณี ข องพม่าและไทย ทั้ง ที่ ส ถานที่
ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ จะทาให้ได้รับอรรถรสของการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้
หมายเหต ุ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายการทัวร์ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กับ
การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สถานการณ์บา้ นเมือง สภาพอากาศ และสภาวะค่าเงินบาท แต่ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการออก
นอกประเทศหรื อห้ามเข้าประเทศ เนื่องจากผูเ้ ดินทางมีสิ่งผิด กฏหมาย เอกสารเดินทางไม่ถ กู ต้อง และความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่สายการบิน , ตรวจคนเข้าเมือง, ศุลกากรหรืออื่นๆถือ
เป็ นที่สดุ ทางบริษทั ฯไม่มอี านาจใดๆในการขัดแย้งเพื่อให้ผลเป็ นอย่างอื่น

