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เมืองอินเล.. ชมการพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวหนึ่งเดียวในโลก 

ชมแปลงผักลอยน้ำ...เป็นภูมิปัญญาในการทำแปลงเกษตรลอยน้ำมาเป็นเวลานับร้อยป ี

ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบอินเล...ขอพรพระบัวเข็ม ทีว่ัดพองดออู 

ชมความงามของ วัดชเวยันเป สร้างขึ้นโดยเจ้าฟ้าไทใหญ ่

เมืองย่างกุ้ง...สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งพม่า 

ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน ์
 

กำหนดวันเดินทาง : มิถุนายน – กนัยายน 2562 
     

วนัแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน (1) – เจดีย์โบตาทาวน์ (2 : เทพทันใจ-เทพ 

     กระซิบ) – เจดีย์กาบาเอ (3) – ตลาดสก็อต – เจดีย์ชเวดากอง (4) 

07.00 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F   

  สายการบินบางกอก แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

08.50 น.  ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG - 701 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (1) 

09.40 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 

    (เวลาท้องถิ่นที่พม่า ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)  

  พระนอนตาหวาน : พระพุทธไสยาสน์แห่งเมือง ย่างกุ้ง มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมี

ความงดงามที่สุดในประเทศพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้วสั่งผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่น 

โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริง ปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้มีลวดลายลักษณะพิเศษ คือ 

ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่งอันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด 

  เจดีย์กาบาเอ : เจดีย์ทรงกลมที่มีความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน (34 เมตร) สร้างปี พ.ศ.2493-2495 ใน 
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  สมัยนายกฯ อูนุ (นายกรัฐมนตรีคนแรกของเมียนมา) เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการชำระพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ในช่วง 

พ.ศ.2497-2499 ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเจ้า พระธาตุของพระโมคคัลลา (พระอัครสาวกเบื้องซ้าย) 

และพระสารีบุตร (พระอัครสาวกเบื้องขวา) โดยนำพระธาตุมาจากประเทศอินเดีย อยู่ในห้องจำลองเหมือนถ้ำ

สัตตบรรณคูหาเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดีย มีความเชื่อว่า “หากท่านไใดได้ทำพิธีมงคลบูชารับพระธาตุทั้งสาม ทั้ง

ชีวิตท่านนั้นจะหมดเคราะห์ตัดกรรมและมีโชคดีตลอดไป” ภายในเจดีย์มีพระมหามุนีจำลอง (องค์จริงประดิษฐาน

ที่มัณฑะเลย์) พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์ซึ่งสร้างเสร็จปี พ.ศ.2496 นอกจากนี้ภายในบริเวณใกล้ๆ กันมีต้นโพธิ ์ 

  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จมาปลูกไว้ 2 ต้น ปีพ.ศ.250 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  

   เจดีย์โบตาทาวน์ : แปลว่าเจดีย์นายทหาร 1,000 นาย หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของพม่า เพื่อขอพรเทพ

ทันใจและเทพกระซิบ ตามตำนานเล่าขานว่าเมื่อราว 2,000 ปีก่อน พระเจ้าโอกะลาปะ กษัตริย์มอญทรงบัญชาให้ 

  นายทหารระดับแม่ทัพตั้งแถวถวายสักการะแด่พระเกศาธาตุ ที่อัญเชิญมาทางเรือและมาขึ้นฝั่งเมืองตะเกิงหรือดากอง 

จึงสร้างเจดีย์โบตาทาวน์ไว้เป็นที่ระลึกในบริเวณนี้ พร้อมทั้งแบ่งพระพุทธเกศา 1 เส้น มาบรรจุไว้ จึงเป็นหนึ่งในมหา

บูชาสถานของชาวมอญและพม่าเรื่อยมา ต่อมาเจดีย์โบตาทาวน์องค์เดิมได้ถูกผล 

  กระทบจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้พังทลายลงมา ในระหว่างการบูรณะได้ค้นพบ 

  ผอบทรงสถูปบรรจุพระเกศธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ ต่อมาจึงได้สร้างเจดีย์องค์ 

  ใหม่ แล้วนำพระเกศาธาตุมาบรรจุในมณฑปครอบแก้วใส ประดิษฐาน ณ ใจกลาง 

  เจดีย์ และทำช่องทางให้พุทธศาสนิกชนเดินเข้าไปดูและสักการะบูชาได้อย่างใกล้ชิด 
   เทพทันใจ หรือนัตโบโบย ีอยู่ที่ศาลาริมน้ำด้านข้างของเจดีย์โบตาทาวน ์ชาวพม่ามี 

   ความเชื่อกันว่า ไม่ว่าจะสร้างเจดีย์ใดๆ ที่ไหนก็ตาม จะต้องมีเทพคอยคุ้มครองดูแล 

   เจดีย์ ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ก็มีเทพทันใจคอยคุ้มครอง เชื่อกันว่าจะทำให้สมปรารถนารวดเร็ว 

   ทันใจ สมกับคำว่า เทพทันใจ นั่นเอง 

  วิธีขอพรจากเทพทันใจ : จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเรื่องของสักการะอยู่ด้านหน้าของวัด ประกอบด้วย มะพร้าว กล้วย  

ใบชนะ ผ้าคล้องคอ ร่มฉัตรกระดาษ ดอกไม้ พร้อมทั้งธนบัตรจำนวน 2 ใบ ให้ม้วนธนบัตรเป็นรูปกรวยสอดไปในมือของ

เทพทันใจ จากนั้นนำหน้าผากของเราไปแตะชิดที่นิ้วชี้ของเทพทันใจที่ชี้มาพร้อมอธิษฐาน ให้อธิษฐานได้เพียงข้อเดียว

เท่านั้นถึงจะสัมฤทธิ์ผล เสร็จแล้วจึงดึงนำธนบัตรออกมา 1 ใบ เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล  

จากนั้นเดินจับรูปปั้นเทพทันใจรอบๆ  รวมถึงจับไม้เท้าท่านด้วย แล้วคนทำพิธีจะให้ 

ใบชนะแก่เรา และให้เรานำผ้าไปคล้องคอเทพทนัใจ เป็นอันเสร็จพิธ ี

   เทพกระซิบ หรือเมี๊ยะนานหน่วย อยูฝ่ั่งตรงข้ามกับเจดีย ์ตามตำนานกล่าวไว้ว่า  

   เทพกระซิบเป็นธิดาของพญานาคที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก  

   เชื่อว่าถ้ากระซิบขออะไรแล้วจะสมหวังอีกด้วย 

   วิธีขอพรจากเทพกระซิบ : จะบูชาด้วยนำ้นม ข้าวตอกและผลไม้ และกระซิบเพื่อขอพร 

   ท่าน ซึ่งเมี๊ยยะนานหน่วยนั้นถือได้ว่าเป็นเทพที่ให้แต่พรและความโชคดีแก่ทุกๆคนที่มาขอพร 

  ตลาดสก๊อต : เป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี, งานไม้สัก, ไม้หอม

แกะสลัก, งาช้างแกะสลักและผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น, ภาพเขียนสีน้ำและสีน้ำมันอันงดงาม อิสระให้ท่าน 

ได้เลือกชมตามอัธยาศัย 
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 เจดีย์ชเวดากอง : พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นโบราณสถานของโลกซึ่งมีอายุมากกว่า 2,500 ป ีพระมหา

เจดีย์ แห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 100 เมตร ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ด้านนอกนั้นหุ้มแผ่นทอง

เอาไว้ มากกว่า 8,600 แผ่น บนยอดสุดของเจดีย์ประดับด้วยเพชร, พลอย, ทับทิม, บุษราคัมและไพลิน อีกกว่า 

8,000 เม็ด ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ ให้ท่านนมัสการ ณ จุด อธิฐานศักดิ์สิทธิ์พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัย

ชนะและความสำเร็จ” ในบริเวณรอบเจดีย์ จะมีพระประจำวันเกิดตั้งอยู่ โดยแต่ละวันจะมีรูปปั้นเป็นสัญลักษณ์ แต่ไม่

ต้องกลัวว่าจะอ่านไม่ออกเพราะมีเขียนชื่อวันกำกับไว้ทั้งภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
วันอาทิตย์(ตะนิ้นกะหนู่เอเนะ) – มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นครุฑ  

วันจันทร์ (ตะนิ้นลาเนะ) – มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นเสือ  

วันอังคาร (เอ็งก่าเนะ) – มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นสิงห์   

วันพุธกลางวัน (บูดาหู้) – มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นช้างมีงา   

วันพุธกลางคืน (ราหูเนะ) - มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นช้างไม่มีงา 

วันพฤหัสบดี (จ่าฏ่าบเดเนะ) - มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นหนูใหญ่หางสั้น (คล้ายอ้น) 

วันศุกร ์(เฏ้าจ่าเนะ) – มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นหนูหางยาว  

วันเสาร์ (เสน่ห์เนะ) - มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นพญานาค 

ดอกไม้ที่นำมาถวายไหว้พระเจดีย์ ส่วนใหญ่ที่นำมาถวายจะเป็นดอกมหาหงส์ และใบหว้า โดยดอกมหาหงส์จะมีกลิ่น

หอม และใบหว้าจะใช้ในการอธิษฐานขอให้สำเร็จ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3)  

         นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม TAW WIN GARDEN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วันที่สองของการเดินทาง ย่างกุ้ง – อินเล (บินภายใน) –วัดชเวยันเป (5) – ล่องทะเลสาบอนิเล  

     วัดแมวกระโดด (6) - แปลงผักลอยน้ำ – วัดพองดออู (7 : พระบัวเข็ม)  

     ศูนย์ผ้าทอใยบัว 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (4)  

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางสู่เมืองอินเล (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)  

00.00 น.  ออกเดินทางสู่เมืองแฮโฮ โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่ ........ 

00.00 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองอินเล  

  วัดชเวยันเป : ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อร้อยกว่าปีก่อนในเมืองยองชเว เจ้าฟ้าไทใหญ่และเจ้าหญิงได้แข่งกันสร้างเจดีย์ 

เจ้าหญิงชนะเพราะโกงด้วยการสร้างโครงไม้ใผ่ จากนั้นใช้เสื่อหญ้าคลุมแล้วฉาบด้วยปูนขาว ภายหลังเจ้าฟ้ารู้ว่าถูก 

หลอกก็กริ้วยิ่งนักเมื่อคิดได้จึงสร้างเจดีย์หายโกรธ ขึ้นที่วัดชเวยันเปแห่งนี้ วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาธรรมของเณร 

ส่วนใหญ่แถบนั้น หลายๆคนมาถ่านภาพพระเณรริมหน้าต่าง ทีี่สำคัญในการมาวัดนี้อย่าลืมชมลายฉลุไม้สะบัดไหวบน 

หลังคากุฎิที่งามราวกับมีชีวิตและชมเจดีย์วิหารทางด้านขวา ซึ่งผนังแดงถูกเจาะช่องเป็นแนวเพื่อประดิษฐานพระ พุทธ

รูปประดับประดาด้วยภาพลายเส้นของเจดีย์และผู้คน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  

   

 

 

 

 

 

  แปลงผกัลอยน้ำ : หมู่บ้านผลิตบุหรี่พื้นเมืองและสวนลอยน้ำ ที่ปลูกผักมากมายเช่นพริก,ผักกาด,มะเขือเทศใน 

จำนวนมากพอที่จะเลี้ยงคนพม่าทั้งประเทศได้ 

  วัดแมวกระโดด : ที่รวบรวมพระพุทธรูปสำคัญๆไว้เป็นจำนวนมากเป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน

ประกอบด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้นสร้างในปี (ค.ศ. 1205) สมัยพระเจ้ามินดงและชมแมวกระโดดลอดบ่วง ซึ่งได้รับ

การฝึกมาอย่างดีจากพระวัดนี้เพื่อโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชม 

  วัดพองดออู : เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่เป็นที่เคารพของชาวอินคามากที่สุด เป็นที่ประดิษฐานของพระพองดออู  
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  หรือพระบัวเข็ม ทั้งห้าองค์ ตำนานเล่าว่าพระบัวเข็มทั้งห้านั้นสลักจากไม้จันทร์หอมที่พระเจ้าอลองสิทธูได้รับจาก นาง

ยักษ์ษิณีตนหนึ่ง ครั้นพระองค์เสด็จผ่านมาที่ทะเลสาบอินเลแล้วได้ช่วยลูกของนางยักษ์จากการตกน้ำ หลังจากนั้น 

พระองค์ให้ช่างแกะสลักไม้จันทร์หอมเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กห้าองค์ แล้วสร้างวัดเพื่อประดิษฐาน ต่อมาวัดแห่งนี้ได้ 

โรยร้างไปจนชาวอินทาได้อพยพเข้ามาจึงได้ช่วยกันบูรณะวัดแห่งนี้ แต่สามารถงมพระพุทธรูปขึ้นมาได้เพียงสี่องค์ เมื่อ

สร้างบุษบกเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปได้แสดงปาฏิหาริย์กลับมามีห้าองค์ดังเดิม  

 ศูนย์ผ้าทอใยบัว : เป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตสินค้า, เสื้อผ้า, กระเป๋า ที่ทำจากใยบัว 

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) 

  นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MYNMAR TRESURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 
 

วันที่สามของการเดินทาง อินเล – ย่างกุ้ง (บินภายใน)– วัดพระเขี้ยวแก้ว (8)– วัดพระหินอ่อน (9)- ย่างกุ้ง  

     กรุงเทพฯ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก (7)  

 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินแฮโฮ เพื่อเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)  

00.00 น.  ออกเดินทางสู่เมอืงย่างกุ้ง โดยสายการบิน.......... เที่ยวบินที่ ........ 

00.00 น.    เดินทางถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8) 

 

 

 

 

 

   

  วัดพระเขี้ยวแก้วจุฬามณ ี: มีเจดีย์ที่สวยเด่น ในสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างผุกามและยุคสมัยอื่นๆ เข้า

ด้วยกัน รูปทรงแปดเหลื่ยมอันแปลกตาของเจดีย์ทรงปราสาทประดับปูนปั้นสวยงาม ที่ปลายยอดเจดีย์ประดับทองคำ

แท้อร่ามตา ภายในวิหารดูโอ่โถงโดยตรงการวิหารมีบุษบกสีทองแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตร มีพระเขี้ยวแก้วจำลอง

ประดิษฐานอยู่ ณ บุษบก 

  วัดพระหนิอ่อน : แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศพม่าในยุคใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสีขาวที่สร้าง

จากหินหยกสีขาว ซึ่งขุดพบที่รัฐยะไข่ลักษณะเป็นมันวาว สูง 37 ฟุต กว้าง 24 ฟุต หนักถึง 600 ตัน ที่พระหัตถ์

ด้านขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศสิงคโปร์และศรีลังกา ทำให้มีความเชื่อว่าหากได้มีโอกาส

สักการบูชาแล้วจะทำให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังมีพระพุทธบาทสีขาวที่ทำจากหินที่เหลือจากการสร้างองค์

พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านหลังองค์พระด้วย 

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง 

18.20 น.    ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG – 704 

  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (9) 

20.20 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
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อัตราค่าบริการ : Meng 1 

พม่า : ย่างกุ้ง – อินเล – ขอพร 9 วัด 

พักกลางน้ำ   มัลดีฟ....พม่า 
3 วัน / 2 คืน (PG) 

Period ผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก ต่ำกว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

8 – 10 มิ.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

15 – 17 มิ.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

22 – 24 มิ.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

6 – 8 ก.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

13 – 15 ก.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

20 – 22 ก.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

3 – 5 ส.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

17 – 19 ส.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

24 – 26 ส.ค. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

31 ส.ค. – 2 ก.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

7 – 9 ก.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

14 – 16 ก.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

21 – 23 ก.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 

28 – 30 ก.ย. 62 23,900.- 22,900.- 21,900.- 3,000.- 
***เงื่อนไขสำหรับการจองทัวร์*** 

1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 16 ท่าน ขึ้นไป ออกเดินทาง (มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากเมืองไทย) 

2. ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาโปรโมชั่นของสายการบิน ต้องทำการจองพร้อมหน้าพาสและเมื่อที่นั่งคอนเฟิร์ม ต้องทำการจ่ายเงินค่าทัวร ์

   เต็มจำนวนทันท ีและเมื่อออกตั๋วเครื่องบินแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได ้

 

อัตราค่าบริการรวม 

*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ) ชั้นทัศนาจรตามรายการ และ (ย่างกุ้ง – อินเล – ย่างกุ้ง) บินภายใน 2 ครั้ง พร้อม

ภาษีสนามบินทุกแห่ง (กรณีอยู่ต่อตอ้งเสียค่าเปลี่ยนแปลง หรือต้องซื้อตั๋วเดี่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสายการบิน) 

*ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการระบุ พักห้องละ 2 ท่าน (กรุณาระบุลักษณะห้องที่ท่านต้องการ เพื่อความสะดวกสบายของตัวท่านเอง : Twin =   

  ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง : หากไม่มีการระบุ ทางบริษัทฯ ขออนุญาติ  

  จัดเป็นเตียง Twin ให้กับท่าน 

*ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุในรายการ (หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้) 

*ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ 

*ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม 

*ค่ามัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 

*ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่ม ี

  การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต  
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*ดอกไม้ขอพร ทั้ง 9 วัด 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม  

*ค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น, มัคคุเทศก์ (500 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน : เด็กจ่ายค่าทิปเท่ากับผู้ใหญ่)   

*ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ 

*ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

*ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม 

*ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 

*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ  

*ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าวต้องยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศพม่า มีค่าธรรมเนียม  

  1,600 บาท ต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาท ต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ ยกเว้นหนังสือเดนิทางไทย,  

. กัมพูชา, ลาว, เวียดนามและฟิลิปปนิส์ ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า  

 

เงื่อนไขการจอง  

1. มัดจำท่านละ 8,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสือเดินทางมาที่บริษัทฯ 

2. ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วัน 

 

เงื่อนไขการยกเลิก  

1. ยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

2. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี 

3. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 7-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 50% เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณ ี

4. ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 1-6 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกรณี 

 

หมายเหตุ 

1.บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได ้

2.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง 

   บริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหต ุ

   ต่างๆ 

3.หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว  

   ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง  

   หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5.รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

  เป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6.ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม 

  สถานการณด์ังกล่าว 

7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน, บริษัทฯ  

   ขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่า  

   บริการนั้นๆ 

8.มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ  

   ของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น 

9.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะ  

   ไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ  

   ล่วงหน้า 

***เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต  

ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง 


