ทัวร์พม่า : รหัส RGN196

พม่ า ไหว้พระ 9 วัด เสริมบารมี
ย่ างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน
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โดยสายการบินไลอ้ อนแอร์ SL
ไฮไลท์.....ทัวร์ เสริมบารมี
1. สั กการะ 2 ใน 5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่ า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์
2. ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรู ปทองคา ที่ เจดีย์โบตาทาวน์
3. ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพิน้ มือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊ อต

4. อิม่ อร่ อยกับกุ้งแม่ นา้ ย่ าง เป็ ดปักกิง่ สลัดกุ้งมังกร และอาหารไทย

5. พักดี 4 ดาว
*** ราคานีย้ งั ไม่ รวมทิปไกด์ท้องถิน่ และคนขับรถ 400 บาท/ท่ าน ***
วัน
1

2

โปรแกรมการเดินทาง
เช้ า
กรุ งเทพฯ ดอนเมือง–ย่างกุง้ -หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย–
X
เจดียช์ เวมอร์ดอร์ –พระราชวังบุเรงนอง –พระนอนช
เวตาเลียว–เจดียไ์ จ๊ปุ่น-ย่างกุง้ -เจดียช์ เวดากอง
พระนอนตาหวาน–เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ) –
ช้อ ปปิ้ งตลาดสก๊ อ ต – วัด บารมี - วัด พระหิ น อ่ อ น – อาหารเช้ า
ช้างเผือก – กรุ งเทพฯ

เทีย่ ง

ค่า

กุ้งแม่นา้ ย่ าง

อาหารไทย

เป็ ดปักกิง่ +
สลัดกุ้งมังกร

X

โรงแรมทีพ่ กั
IBIT HOTEL
หรือเทียบเท่า 4
ดาว

หมายเหตุ : เดินทางช่วงวันที่ 10-20 เม.ย. ของทุกปี พระราชวังบุเรงนอง, ตลาดสก็อต, ร้านเป็ ด
ปั กกิ่งและสลัดกุง้ มังกร
ปิ ดทาการ (วันปิ ดทาการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
วันแรก

กรุงเทพฯ( ดอนเมือง) - ย่างกุง้ - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดียช์ เวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - ย่างกุง้ - เจดียช์ เวดากอง
05.30 น. พร้อมกัน ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์
สายการบินไลออนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสาร
การเดินทางให้กบั ท่าน
08.20 น. ออกเดินทางสู่ ย่างกุง้ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ SL200
09.30 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ชา้ กว่าประเทศไทยครึ่งชัว่ โมง)
นาท่ านเดินทางสู่เมื องหงสาวดี (เมืองแห่ งตานานหงส์คู่ ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30
ชม.) หงสาวดีหรือที่ คนพม่าเรียกว่าเมือง "พะโค" ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง ในอดีตเคยเป็ น
เมืองหลวงของพม่ามาก่อน ตั้งอยูใ่ กล้เมืองเมาะตะมะ ทางตอนใต้ของประเทศพม่า
ตานานเมืองหงสาวดี ครั้งเมื่อ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดสัตว์ต้งั แต่ครั้ง
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บริเวณนี้ ยังเป็ นทะเล ทอดพระเนตรเห็นหงส์ทองป้องปี กกระทาสักการะ จึงมีพุทธทานายว่า
อนาคตจะมีกษัตริยผ์ ูท้ รงธรรมมาตั้งเมืองที่เรืองโรจน์ดว้ ยพุทธศาสนาที่นี่ จึงได้ชื่อว่า “หงสาวดี”
หรือ “หานตาวดี” อันเป็ นคาตอบว่าเหตุใดสัญลักษณ์ของชนชาติมอญจึงเป็ นหงส์ บางตาราว่า
หงส์น้ันเป็ นตัวผูแ้ ละตัวเมียระหว่างบินผ่านทะเล แลเห็นดินดอนเล็กๆพอให้ร่อนลงไปเกาะพัก
เหนื่ อยได้ โดยตัวผูใ้ ห้ตวั เมียเกาะหลัง ซึ่งได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดีตราบจน
ปั จจุบนั
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย สถานที่ที่มีพระภิกษุ และสามเณรไป
ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ นจานวนมาก ท่านสามารถนาสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนี้ ได้
จากนั้นนาท่านสักการะ พระเจดียช์ เวมอดอว์ เจดียน์ ี้ เป็ นสัญลักษณ์แห่งความ
รุ่งโรจน์ แห่งหงสาวดี และนั บเป็ น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิ ยม
เรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครั้ง
ก่อนเป็ นสถานที่ ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึ กของบูรพกษั ตริย ์ ในสมัย
โบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ นกษั ตริยม์ อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุ เรงนองด้วย
และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับ
อยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์นี้ ยังเคยผ่านการพังทลาย
จากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาแล้วถึง 4 ครั้ง ทาให้ปลียอดของเจดียอ์ งค์นี้หักพังลงมา แต่ดว้ ยความ
ศรัทธาที่ ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์ งค์นี้ จึงได้ทาการสร้างเจดียช์ เวมอดอว์ขึ้นมาใหม่ในปี พ.ศ.2497
ด้วยความสูงถึ ง 374 ฟุ ต (ตอนแรกที่ สร้างสูง 70 ฟุ ต) นั บเป็ นเจดียท์ ี่ สูงที่ สุดในพม่า ส่วนปลี
ยอดที่พงั ลงมาก็ได้ต้งั ไหว้ที่มุมหนึ่ งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิ กชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไป
กับเจดียอ์ งค์ปัจจุบนั ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนาธูปไปค้ากับ
ยอดของเจดี ยอ์ งค์ที่ หักลงมาเพื่ อเป็ นสิ ริม งคล ซึ่ งเปรี ยบเหมื อนดัง่ ค้ าจุน ชีวิตให้เจริ ญ รุ่ง เรือ ง
ยิง่ ขึ้ นไป
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (กุง้ แม่น้ าย่าง ท่านละ 1 ตัว)
บ่าย จากนั้นนาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึ้ นในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็ นศูนย์กลางทางการ
ปกครองและใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนั้นเคย
เป็ นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน มี
การค้นพบเสาและกาแพงเดิมที่ถูกฝังอยูใ่ นดิน รัฐบาลพม่าจึงได้ทาการขุดค้นและสร้างพระราชวัง
บุเรงนองขึ้ นมาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม ซึ่งพระตาหนักที่ประทับบรรทมสีทองเหลืองอร่าม
ที่ ดูโดดเด่นชวนมองในรูปแบบสถาปั ตยกรรมพม่า และท้องพระโรงที่ ใช้ออกว่าการก็ดูโดดเด่น
ด้วยสถาปั ตยกรรมพม่าสีทองเหลืองอร่ามทั้งภายนอกและภายใน
นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60
เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้ นโดยพระเจ้ามิ คทิ ปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอานาจ มี
พุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยม
วางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่ สวยงาม เมื่อครั้งก่อนพระพุธรูปองค์นี้ถูก
ปล่อยให้ทรุ ดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึ งปี พ.ศ. 2424 เมื่ออังกฤษ
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สร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์นี้ จากนั้นในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รบั เอกราช
ก็ มีก ารบูรณปฏิ สังขรณ์ ใหม่ โดยทาสี และปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุ ทธรูป ที่ สวยงามใน
ปั จจุบนั อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์หอม ผ้าปั กพื้ นเมือง
ผ้าพิมพ์เป็ นรูปต่างๆ
จากนั้นนาท่านชม เจดียไ์ จ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500
ปี เป็ นพระพุ ธ รูป ปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มี ลัก ษณะ
เป็ นพระพุทธรูปปางประทับนั ง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิ ศ ที่ มี
ความงดงามเป็ นเอกของศิ ล ปะแบบมอญ ประกอบ
ด้วยพระสมณะโคดม (ทิ ศเหนื อ ), พระโกนาคม (ทิ ศ
ใต้), พระกกุสนั โธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่
อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุ รุษ
เพศ ซึ่ งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่ งได้เกิดพังทลายและได้มีการบูรณะใหม่ทาให้พระพุทธรู ปองค์นี้มี
ลักษณะสวยงามแตกต่างไปจากองค์อื่นๆ
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงย่างกุง้
นาท่านสักการะ พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระมหาเจดียค์ ่บู า้ นคู่เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคาที่
งดงาม ตั้งเด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ ง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด
ทับทิ ม นิ ล และบุ ษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมี ทองคาโอบหุม้ อยู่น้ าหนั กถึ ง
1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคาแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคา
ที่ ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้ มากมายมหาศาลกว่าทองคาที่ เก็ บอยู่ใน
ธนาคารชาติองั กฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มี
ซุม้ ประตูสี่ดา้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระ
มหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี
มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึ่งมีท้งั ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติ
พากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่ แห่งนี้ มี สถาปั ตยกรรมที่ สวยงาม
อย่างน่ าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามของวิหารทิ ศที่ ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรง
ปราสาทซ้อ นเป็ นชั้น ๆ ที่ เรี ยกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พ ระเจดี ย ์ ภายในประดิ ษ ฐานพระ

คา่
ที่พกั

ประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บชู า
รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
IBIT HOTEL (ย่างกุง้ ) หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
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วันที่สอง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ) – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต – วัด
บารมี – วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก – ดอนเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็ นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุด
และดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า ที่บริเวณ
พระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็ นมิ่ง
มงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักร
ข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อม
ด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาท
มีลกั ษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นาท่านนมัสการ เจดียโ์ บตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1000 นาย ได้สร้าง
เจดียโ์ บตะทาวน์นี้และทรงนาพระเกศธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะ
นาไปบรรจุที่เจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้า
ไปในเจดียส์ ามารถมองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งที่น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุธ
รูปทองคา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุธรูปปาง
มารวิชยั ที่มีลกั ษณะงดงามยิง่ นัก ตามประวัติวา่ เคยประดิษฐาน
อยูใ่ นพระราชวังมัณฑะเลย์ ครั้งเมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิ คม
อังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ถูกเคลื่อนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์กลั ป์ กัต
ตาในอินเดีย ทาให้รอดพ้นจากระเบิดของฝ่ ายพันธมิตรที่ถล่ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นี้ถูก
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิรต์ และด้านซ้ายมือ
จะเป็ นรูปปั้ น นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึง
ชาวไทยนิ ยมไปกราบไหว้บชู า ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (เป็ ดปั กกิ่ง + สลัดกุง้ มังกร)
จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อสินค้าพื้ นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็ น
อาณานิ คมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้ อสินค้าที่ระลึกพื้ นเมืองมากมายใน
ราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปั กพื้ นเมือง เครื่องเงิน
ไข่มุก และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิ ดทุกวันจันทร์)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดพระบารมี หรือ วัดบารมี วัดเก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อ
ว่ายังมีชีวิตอยูจ่ ริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนี้เมื่อนามาวางบนมือจะสามารถเคลื่อนไหวได้ อีกทั้งได้
ชื่อว่าเป็ นที่เก็บองค์พระบรมสารีริกธาตุไว้มากที่สุดด้วย ไม่วา่ จะเป็ นของพระโมคาลา พระสารี
บุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆ เชิญสักการะพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้ากัสสปะ
ซึ่งเป็ นพระพุทธเจ้าองค์ที่สามในกัปป์ นี้ พร้อมชมความอัศจรรย์ของพระเกศาธาตุนี้ด้วยพุทธานุ
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ภาพทรงขยับพระองค์ไป-มาได้ท้งั ในน้ าและบนบก และเป็ นพิพิธภัณฑ์พระธาตุใหญ่ที่สุดในพม่า
นาท่านชม วัดพระหินอ่อน ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า
นาท่านชม ช้างเผือก ที่เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวถูกต้องตาม
คชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุง้ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไลออนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207
21.25 น. คณะเดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง กรุ ง เทพฯ โดยสวั ส ดิ ภ าพ พร้อ มด้ว ยความ
ประทับใจ
** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อน
ทาการออกตั ๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า **
หมายเหตุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมาย
ยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท่านละ 400 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
** มีบริการน้ าดื่มวันละ 2 ขวด พร้อมผ้าเย็นวันละ 2 ผืน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
พม่า ไหว้พระ 9 วัด เสริมบารมี
ย่างกุง้ หงสาวดี 2 วัน 1 คืน SL
กาหนดการเดินทาง
ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กมีเตียงพัก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
ละ
กับผูใ้ หญ่
พักกับผูใ้ หญ่
เพิ่ม
2 ท่าน
2 ท่าน
2 ท่าน
มกราคม 2561
08-09 / 11-12 / 15-16 /1819 / 22-23 / 25-26 / 29-30
6,999.6,999.6,999.1,500.มกราคม 2561
กุมภาพันนธ์ 2561
01-02 / 05-06 / 08-09 /1213 / 15-16 / 19-20 / 22-23
6,999.6,999.6,999.1,500./26-27 กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2561
05-06 / 08-09 / 12-13 /156,999.6,999.6,999.1,500.16 / 19-20 / 22-23 / 26-27
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/29-30 มีนาคม 2561
เงื่อนไขการให้บริการ
1. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของไทยไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้า
เมือง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่
ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั
ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึ งถึง
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
6. เมื่อท่านทาการซื้ อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมาย
เหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้ น
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั พระสงฆ์เดินทางท่องเที่ยวเพียงลาพังโดยไม่มีฆราวาสติดตามไปด้วย
อัตราบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณี
มีความ
ประสงค์อยูต่ ่อจะต้องไม่เกินจานวนวันจานวนคนและมีค่าใช้จา่ ยที่ทางสายการบินกาหนด)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.(Air Asia, Lion Air, Bangkok Airways) และไม่
เกิน 30 กก. (Nok Air)
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
6. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
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ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
อัตราบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนี ยมการจัดทาหนั งสือเดินทาง(PASSPORT)
2. ค่าใช้จา
่ ยส่วนตัวอาทิเช่นค่าอาหาร, ค่าเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ(มินิบาร์, น้ าดื่ม, บุหรี่, เหล้า, เบียร์
ฯลฯ), ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการ
บินกาหนดเกินกว่ากาหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่า
กระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทางเป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสาหรับหนั งสือเดินทางต่างชาติตอ
้ งยื่นวีซ่าเข้าประเทศพม่ามี
ค่าธรรมเนี ยม 1,600 บาทต่อท่าน และค่าบริการยืน่ วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาใน
การยืน่ วีซ่า 5-7 วันทาการ ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และ
ฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า
4. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตรา
5. ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า ในกรณี เร่งด่วน
6. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าสาหรับผูเ้ ดินทางชาวต่างชาติและผูถ
้ ือเอกสารต่างด้าว
7. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันและภาษี สนามบิน ในกรณี ที่สายการบินมีการปรับขึ้ นราคา
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ
้ งถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (วันละ 200 บาท ต่อท่าน) ทิปหัวหน้าทัวร์
(ตามความประทับใจ)
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินค่าทัวร์ 6,999 บาท
(ที่นั ่งจะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านั้น) หากต้องยืน่ วีซ่า ต้องเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าให้
เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ว (ใช้เวลาขอวีซ่าไม่ตา่ กว่า 7 วันทาการ)
การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควร
จัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนดเนื่ องจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จา่ ยในส่วนของค่าที่
พักและตัว๋ เครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด
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ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
281-2-22986-8
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จา
่ ยทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จา
่ ยท่านละ 6,999 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จา
่ ยทั้งหมด
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย
้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่าน
แล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
5. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้
คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้ (15 ท่านขึ้ นไป) เนื่ องจากเกิดความ
เสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระ
ค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษั ท
ฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่
สามารถเรียกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่องบินค่าห้อง ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
และค่าใช้จา่ ยอื่นๆที่เกิดขึ้ นตามจริง ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7. กรณียน
ื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่า
ทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าบริการยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จา่ ยบางส่วนที่เกิดขึ้ นจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋
เครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จา่ ยจริงที่เกิดขึ้ นแล้วกับท่านเป็ นกรณีไป
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั ๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่
คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุป
๊ ออกเดินทางไม่ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวี
ซ่า หรือไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จา่ ยจริงที่เกิดขึ้ น
แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป
10. กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของ
เจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมด
ข้อมูลเพิ่มเติม
เรือ่ งตั ๋วเครือ่ งบินและทีน่ ั ่งบนเครือ่ งบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อน
วันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและ
การจัดที่นัง่ ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไป
แทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนิ นการ ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว
(กรณีตวั ๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
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2. ทางบริษัทได้สารองที่นัง่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่
จะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จา่ ย
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ
3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นัง่ ที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่ ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ี่จะนัง่ ต้องมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบิน กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่าง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉินได้ (น้ าหนักประมาณ 20
กิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ที่นัง่ Long leg
ขึ้ นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
เรือ่ งโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
อกสารการขอวีซ่าพม่า(สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้รบั การยกเว้น)
โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทาการ
 หนังสือเดินทาง (Passport)
-ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
-หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า
 รูปถ่าย
-รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด2 นิ้ ว จานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
, สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้) และกรุณาเขียนเบอร์ติดต่อ-อาชีพไว้ดา้ นหลังรูป
 ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย
-พาสสปอร์ตต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทยที่มีตรา
ประทับให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย
**ในกรณีที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าและซอง(ปก)ไม่ตอ้ งแนบมาเพื่อป้องกันการสูญหาย
หากแนบมาแล้วเกิดการสูญหายทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบในทุกกรณี **
ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนาสัมมนา และการเดินทางที่มีความชานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พกั
อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิด
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ประโยชน์สงู สุดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิด
จากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่ องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั
, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ,
การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูก
ปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผูม้ ีอานาจทา
การแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้องแสดงเหตุผล เนื่ องจากเป็ นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยูเ่ หนื อ
การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทาง
บริษัทฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั ิเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รบั ประกันในกรณีที่ผูร้ ่วมเดินทาง
ถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศ เนื่ องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความ
คุมโรคติดต่อเฉพาะพื้ นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่
คืนค่าใช้จา่ ยใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจาเป็ น หรือเพื่อความ
เหมาะสมทั้งปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษัท จะยึดถือและ
คานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

RGN196 - ไหว้ พระ 9 วัด เสริมบารมี ย่างกุ้ง-หงสาวดี 2 วัน 1 คืน BY SL
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