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---------------------------------------------------เชียงใหม่-ย่างกุง้ –หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน
เมาะละแหม่ง-แม่สอด-เชียงใหม่

โดย สายการบิน Air Bagan และ Nok Air

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ....นมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ในย่างกุ้ง
เจดีย์ชเวมอดอว์ พระมหาเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงหงสาวดี
เจดีย์ไจก์ทีโย หรือ พระธาตุอินทร์แขวน บนยอดเขาไจก์โถ่
ไจก์ตาหลั่น เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองเมาะละแหม่งและพระนอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กาหนดวันเดินทาง
วันแรก
15 30.น.
17.20 น.
17.50 น.
19.00น.

.น 22.00
วันที่สอง
07.00 น .

.น 08.00

.น 12.00

เชียงใหม่ – ย่างกุ้ง – ภัตตาคารการะเวก – มหาเจดีย์ชเวดากอง
คณะพร๎อมกันที่ทําอากาศยานนานาชาติ เชียงใหมํ เจ๎าหน๎าที่ของทางบริษัท คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวก
บินลัดฟ้า สูํ กรุงยํางกุ๎ง ประเทศพมําโดยสายการบินแอร์บากันW9 -9608 
ถึงสนามบินเมงกาลาดอนกรุงยํางกุ๎ง (เวลาที่ประเทศพมําช๎ากวําประเทศไทย30 นาที) ผํานพิธีการทางศุลกากรและตรวจคน
เข๎าเมือง พร๎อมตรวจเช็คสัมภาระ
 รับประทานอาหารค่ําณ ภัตตาคารการะเวก)บุฟเฟต์(
พร๎อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพมําอันงดงามอํอนช๎อยทีภ่ ัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวงซึ่งภัตตาคารนี้ สร๎างขึ้นใน
ปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญาหัวเรือเป็นรูปนกการะเวกสัตว์ป่าในหิมพานต์ พร๎อมชมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง
ซึ่งมีความงดงามนําประทับใจอยํางยิ่งในยามค่ําคืน
จากนั้นนําทํานเข๎าชมมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คูํบ๎านคูํเมืองพมําตั้งอยูํบริเวณเนินเขา
เชียงกุตตระ เชื่อกันวําเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎าจํานวน8 เส๎น บนยอดสุดของพระเจดียมี์ เพชรอยูํ
5,448เม็ด โดยเฉพาะชื้นข๎างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญํอยู72
ํ กระรัต และทับทิม
2,317เม็ด ซึ่งมีทั้งผู๎คนชาวพมําและชาวตํางชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและ
นมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอยํางไมํขาดสายโดยกลําวขานกันวําทองคํา
ที่ใช๎ในการกํอสร๎างซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มีจํานวนมากมายมหาศาล
กวําทองคําที่เก็บอยูํที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงาม
มากที่สุดแหํงหนึ่งของโลก
นําคณะเข๎าสูํโรงแรมที่พัก ...อิสระพักผํอนตามอัธยาศัย
 โรงแรม................... หรือ เทียบเท่า
ย่างกุ้ง- เจดีย์โบตะตองหงสาวดีพระนอนตาหวาน
-เทพทันใจ-– เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
รับประทานอาหารเช๎าณ ห๎องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร (ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้วขนย้ายง่าย ใส่เสื้อผ้า ,ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัวสาหรับใช้ 1
วัน สาหรับขึ้นพระธาตุอินแขวน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่ในรถบัส หากกระเป๋าเดินทางท่านเป็นใบเล็กๆ อยู่แล้ว หิ้ว
สะดวกก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียว)
นําชม พระเจดีย์โบตะตองซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร๎างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกํอนที่นําไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง
เมื่อพระเกศา
ธาตุได๎ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได๎นํามาประดิษฐานไว๎ที่พระเจดีย์โบตะตองแหํงนี้กํอน
พระเจดีย์แหํงนี้ได๎ถูก ทําลายในระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2 และได๎รับการปฏิสังขรณ์
ขึ้นมาใหมํ โดยมีความแตกตํางกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให๎ใต๎ฐานพระเจดีย์มี
โครงสร๎างโปรํงให๎คนเดินเข๎าไปภายในได๎โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว๎ในผอบทองคําให๎
ผู๎คนได๎เข๎ามากราบไหว๎มองเห็นได๎ชัดเจนสํวนผนังใต๎ฐานเจดีย์ ได๎นําทองคําและของมี
คําตํางๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพมํานํามาถวายแกํองค์พระเจดียมาจั
์ ดแสดงไว๎นําทําน
สักการะขอพร จาก “เทพทันใจ”ซึ่งชาวพมําให๎ความเคารพอยํางมากและ )นัตโบ ยี(
นิยมมาขอพรด๎วยเชื่อวําอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
นาท่าน ชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ๎อนกันซึ่งแตกตํางกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็น
ศิลปะพมําที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์70 เมตร
-นําทํานเดินทางสูํเมืองหงสาวดี(BAGO) ซึ่งอยูํหํางจากยํางกุ๎งประมาณ80 กม. ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผํานชม สุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพมํารบกับญี่ปุ่นใน
สงครามโลกครั้งที2่
ถึงเมืองหงสาวดี บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร “เจ้าสัว”
หงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่400
า ปี ชมวัดและ
โบราณสถานที่สาคัญในหงสาวดีอาทิ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยองซึ่งเป็นพระ
นอนที่งดงามที่สุดของพม่า,พระราชวังแห่งกรุงหงสาวดีและมหาเจดียโบราณสถานที
์
่มี

.น 13.00

17 30.น.

ความงดงามแห่งหนึ่งของหงสาวดี
หลังอาหารกลางวัน นําทํานนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์(Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกวําพระมหาเจดีย์มุเตา
ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญํคูํบ๎านคูํเมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดีและยังเป็นที่เคารพสักการะของชาวมอญและพมํามาช๎านานแล๎วนํา
คณะเดินทางมุํงหน๎าสูํ เมืองไจ๏ก์ทีโย (kyaikhtiyo)
นําทํานชมพระราชวังบุเรงนองซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค๎นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยูทํํ าให๎
สันนิษฐานได๎วําโบราณสถานแหํงนี้เป็นพระราชวังของพระเจ๎าหงสาวดีบุเรงนอง
ปัจจุบันการขุดค๎นยังไมํเสร็จสิ้นสมบูรณ์แตํก็
พอจะมองเห็นได๎วําบริเวณของพระราชวังแหํงนี้กว๎างใหญํเพียงใด
นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียวซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีก
ทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม๎แกะสลัก ผ๎าปักพื้นเมือง ผ๎าพื้นเมือง เป็นของฝากคนทาง
บ๎าน แล๎วนําทํานชมพระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่ง
โดยรอบทิศประกอบด๎วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมาพุ
ม ทธเจ๎า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศ
เหนือ) กับพระพุทธเจ๎าในอดีต3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ๎าโกนาคม(ทิศใต๎) พระพุทธเจ๎ากกุสันธะ
(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ๎ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก) สร๎างโดยสี่สาวพี่น๎องที่อุทิศตนให๎กับ
พระพุทธศาสนา สร๎างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไมํข๎องแวะกับบุรุษเพศ
ถึงคิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ๏ก์ทีโย)หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล๎อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ๎ก์ทีโยใช๎เวลาเดินทางจากบริเวณ
นี้ประมาณ40 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข๎างทางพร๎อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะคํอๆย
เย็นขึ้น เรื่อย ๆ เดินทางจนถึงโรงแรมที่พักบนพระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน หรือไจ้ก์ทีโย (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหัวฤๅษี
ตั้งอยูํที่เมืองไจ๎ก์โถํ อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมําบนยอดเขา Paung Laung
เหนือระดับ น้ําทะเล 3,615 ฟุต เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยูํบนก๎อนศิลาใหญํ สูง 5.5
เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยูํบนหน๎าผาอยํางหมิ่นเหมํดูคล๎ายวําจะตกลงไปในหุบเหวได๎ทุก
ขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพมํา
และยังเป็นพระธาตุประจําปีจอ( สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต๎องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต ชาว
พมําเชื่อวํา ถ๎าผู๎ใดได๎มานมัสการครบ3 ครั้งแล๎วจะมีแตํความสุขความเจริญ

ค่า

 รับประทานอาหารค่ําณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารค่ําเชิญทํานไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัยสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได๎ตลอดคืนถ๎าจะนมัสการกลางแจ๎ง
เป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูํพระเจดีย์ไจ๏ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ๎าหํม ผ๎าพันคอ เบาะรองนั่ง
เพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมากพระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแตํประตูเหล็กที่เปิดสําหรับบุรุษเปิดถึงเวลา20.00 น .เทํานั้น
 โรงแรม Kyaithiyo / Mountain Top Hotel

วันที่สาม
05.00น .

พระธาตุอินทร์แขวน-เมาะละแหม่ง-พระนอนวินเส่งตอว์ยะ-เจดีย์ไจก์ตาหลั่น-City Tour
เชิญทํานนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวนหรือใสํบาตรตามอัธยาศัย ตัก บาตรพระสงฆ์หรือถวายข๎าวพระพุทธมีชุดจําหนํายใน
บริเวณวัด เมื่อถวายข๎าวพระพุทธ นิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรือจํานวนอายุนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถํายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์วําพระธาตุองค์นี้ตั้งอยูํได๎อยํางไรโดยไมํ
ล๎มหรือหลํนลงมา
 รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับโดยรถบรรทุกหกล๎อถึงคินปูนแค๎มป์เปลี่ยนเป็นรถบัสปรับอากาศเดินทางสูํเมืองเมาะละ แหมํงเมืองหลวง
ของรัฐมอญ)ชั่วโมง 3ใช๎เวลาเดินทางประมาณ(
ถึงเมืองเมาะละแหมํง บริการอาหารกลางวัน ณ ร๎า.......................
น
เมืองเมาะละแหม่ง หรือ เมาะลาเลิง ( Mawlamyine) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และยังเคยเป็นเมืองท่าสาคัญในสมัย
ยุคอาณานิคม ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของรัฐมอญ( Mon State ) หนึ่งในรัฐที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศพม่า นอกจากนี้แล้วเมือง
เมาะละแหม่ง ยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับของประเทศ 3พม่าอีกด้วย
นําชมพระนอนวินเส่งตอว์ยะ( Win Sein Taw Ya) เป็น พระนอนที่ใหญํที่สุดในโลก ( World's largest reclining Buddha)
โดยวัดนี้อยูํ หํางจากเมืองเมาะละแหมํงไปทางทิศใต๎ประมาณ
20
กิโลเมตร โดยพระนอนมีความยาวประมาณ170 เมตร ความสูงราวตึก 5
ชั้น หรือสูงประมาณ 110 ฟุต ภายในแบํง เป็นห๎องตํางๆ ที่ประกอบด๎วย
รูปปูนปั้นที่แสดงถึงพุทธประวัติคําสอนตําง ๆ ของพุทธศาสนา เชํนเรื่อง
นรก สวรรค์และผลแหํงกรรม และอื่นๆอีกเป็นจํานวนมาก

06.00น .
07.30น .
.น 12.00

บําย

เย็น

ค่ํา
วันที่สี่
.น 06.30
.น 07.30
จากนั้น

.น 08.45
.น 10.05
11.05 น.
.น 11.30
.น 12.30

13.30 น.

15.15 น.
.น 16.40
.น 17.30

หมายเหตุ

-สัมผัสบรรยากาศเมืองทําที่สําคัญในสมัยยุคอาณานิคม อังกฤษ ลัดเลาะไปตามตลาด โบสถ์และมหาวิทยาลัย เมาะละแหมํง
รวมไปถึงตรอก ซอกซอย ชมอาคารเกําแกํในสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลสไตล์
( Colonial Architecture)
ชมวัด ไจก์ตาหลั่น (Kyaik than lan) วัดเกําแกํ ศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองเมาะละแหมํง ตั้งอยูํบนเนินเขาที่จะเห็นได๎เดํนชัดมาก
จากทุกหนแหํงใน ตัวเมืองเมาะละแหมํง ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุและพระทันตธาตุ
-นําชม โบสถ์เซนต์แพททริก( St.Patrick Church) เป็นอาคารสไตล์โคโรเนียล สร๎างขึ้นใน
สมัยอาณานิคมอังกฤษ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางศาสนา และเป็นศูนย์กลางการศึกษาของ
ลูกหลานคหบดี และคนอังกฤษด๎วยการเรียนการสอนแบบตะวันตกทั้งหมด เจ๎าน๎อยสุขเกษม
ณ เชียงใหมํ ซึ่งเป็นหนึ่งของนักศึกษาตํางชาติในยุคนั้น นําชมอาคารเรียน ซึ่งเป็นอาคารเรียน
แบบนักเรียนกินนอน เป็นอาคารกํออิฐถือปูนสองชั้น ) ชมสถาปัตยกรรมจากภายนอก (
ปัจจุบันถูกนํามาใช๎เป็นสํวนสถานที่ราชการของทางการพมํา
นําชม ทัศนียภาพของแมํน้ําสาละวิน ซึ่งเป็นเสมือนเส๎นโลหิตสายที่สองรองจากแมํน้ําอิระวดี
ที่หลํอเลี้ยงชาวมอญ และพมํา มีความยาวเป็นอันดับที26่ ของโลก ยาว 2,800 กิโลเมตร มี
ต๎นกําเนิดจากการละลายของหิมะเหนือเทือกเขาหิมาลัย ไหลผํานมลฑลยูนนาน ประเทศจีน
ที่ซึ่งเรียกสายน้ํานี้วํา นูํเจียง และผํานประเทศพมําผํานรัฐฉาน รัฐกะยา รัฐกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นแมํน้ํากั้นพรมแดน ระหวํางพมํากับ
ไทยที่จังหวัดแมํฮํองสอน และไหลลงมาบรรจบกับแมํน้ําเมย หลังจากนั้นแมํน้ําสาละวินจึงไหลวกกลับเข๎าประเทศพมํา และ
ไหลลงสูํมหาสมุทรอินเดียที่อําวเมาะตะมะ รัฐมอญ
รับประทานอาหารค่ํา ณ ร๎านอาหารหลังอาหารพักผํอนตามอัธยาศัย..................
 โรงแรม ………………………………. หรือเทียบเทํา
ตลาดเช้าเมืองเมาะละแหม่งสะพาน -ตาลวินแม่สอด-เมาะละแหม่ง รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรมที่พ.ัก...
หลังอาหารเช๎านําคณะไปชมตลาดเช๎าเมืองเมาะละแหมํง ชมวิถีชีวิตชาวพื้นเมืองของ
ชาวมอญ
นําคณะข๎าม สะพานตาลวิน หรือ สาละวิน(Thanlwin Bridge) หรือ สะพานเมาะละ
แหมํง สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศพมํา มีความยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีทางรถไฟ
วิ่งคูํขนานไปกับสะพาน ผํานเกาะแชมพู Shampoo
(
Island) ซึ่งเชื่อมเมืองเมาะตะมะ
และเมืองเมาะละแหมํงเข๎าด๎วยกัน
นําคณะเดินทางสูํสนามบินเมืองเมาะละแหมํง
บินลัดฟ้าสูํสนามบินแมํสอด โดยสายการบิน นก แอร์ เที่ยวบินที่DD4213 
ถึงสนามบินแมํสอด....
บริการอาหารกลางวัน ณ เฮือนคําฟ้า รีสอร์ท
นําคณะไปนมัสการหลวงพํอทันใจ ที่ วัดไทยสามัคคี พระเจ้าทันใจ เป็นพระพุทธรู ป
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งที่เรียกพระเจ๎าทันใจนั้นเพราะพิธีการสร๎างไมํเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป
กลําวคือ กําหนดเวลาในการปั้นต๎องแล๎วเสร็จภายในวันเดียว กํอนพระอาทิตย์ตกดิน
ฯลฯ พร๎อมด๎วยมวลสารตํางๆ อันเป็นมงคล ที่แปลกคือพระเจ๎าทันใจมีหัวใจ ตับ ไต ไส๎ พุง ที่
ทําด๎วยเงินแท๎อยูํข๎างใน พร๎อมทั้งกระดูกที่ทําจากไม๎มงคลของล๎านนา ดังนั้นพระเจ๎าทันใจ
หรือ หลวงพํอทันใจจึงเป็นที่เคารพกราบไหว๎สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป เมื่อมีโอกาสแล๎ว
มักจะมากราบขอพรให๎มีความเจริญรุํงเรืองในชีวิต เชื่อวํา จะสําเร็จโดย
“ ทันใจ”
นําคณะไปช๎อปปิ้ง ณ ตลาดริมเมย หรือ สุดประจิมที่ริมเมย สะพานมิตรภาพไทย-พมํา
(ประตูเชื่อมอันดามัน สูํอินโดจีน ) เป็นตลาดขายสินค๎านําเข๎าจากประเทศ
อินเดียและจีน ซึ่งตลาดแหํงนี้เป็นแหลํงค๎าขายอัญมณีที่มีชื่อเสียง เชํน หยก
ทับทิม และพลอยสีจากพมําตลอดจนงานหัตถกรรม เฟอร์นิเจอร์ ตถุ
วั โบราณ
นําคณะเดินทางสูํสนามบินแมํสอด
บินลัดฟ้ากลับสูํเชียงใหมํ โดยสายการบิน นก แอร์ เที่ยวบินทีDD8249
่
เดินทางถึงทําอากาศยานนานาชาติเชียงใหมํ โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความ
ประทับใจ
-

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสาคัญ

อัตราค่าบริการ เริ่มต้นและสิ้นสุดการเดินทางที่ เชียงใหม่ (3 คืน 4 วัน)
อัตราค่าบริการ
วันที่เดินทาง
ฆราวาส
พระสงฆ์+แม่ชี

ผู้ใหญ่ห้องละ2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

22,700

4,000

21,700

4,000

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 คําตั๋วเครื่องบิน เชียงใหมํ –ยํางกุ๎ง– เมาะละแหมํง - แมํสอด – เชียงใหมํ โดยสายการบินแอร์บากันและนกแอร์
 คําวีซําพมําและภาษีสนามบินทุกแหํงตามที่กําหนดไว๎ในรายการ
 คําห๎องพัก ตามระบุไว๎ในรายการ
 คําอาหารทุกมื้อที่ระบุไว๎ในรายการ
 ไกด์พมําพูดไทยรอต๎อนรับที่สนามบินเมาะละแหมํง และหัวหน๎าทัวร์ไทย (กรณีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ที่ต๎องเสียคําเข๎าชม
 คําพาหนะตลอดการเดินทาง
 คําประกันอุบัติเหตุระหวํางการเดินทาง ทํานละไมํเกิน 1,000,000 บาท (คํารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งนี้ ยํอมอยูํในข๎อจํากัดที่มี
การตกลงไว๎กับบริษัทประกันชีวิต
 คําน้ําหนักสัมภาระทํานละไมํเกิน 15 กิโลกรัม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 คําเสลี่ยง ทํานละ 25 ud/pax และคําทิปคนแบกเสลี่ยง 4 คนๆละ 2000 จ๏าต (80 บาท 4 คน)
 คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด
 คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว๎ เชํน คําเครื่องดื่ม,คําอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,คําโทรศัพท์,คําซักรีด ฯลฯ
 คําทิปมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นและพนักงานขับรถ 500 บาท /นักท่องเที่ยว 1 ท่าน (เก็บเพิ่มจากราคาทัวร์)
 คําอาหารที่ไมํได๎ระบุไว๎ในรายการ
 สําหรับราคานี้บริษัทฯ จะไมํรวมคําภาษีทํองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 คําทําใบอนุญาตที่กลับเข๎าประเทศของคนตํางชาติ หรือ คนตํางด๎าว
 คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% (กรณีต๎องการใบกํากับภาษี) และคําภาษีการบริการหัก ณ ที่จําย 3% ซึ่งถือเป็นภาระของผู๎ซื้อ
เอกสารในการทาวีซ่าพม่า สาหรับหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช๎งานไมํต่ํากวํา 6 เดือน
2. หนังสือเดินทางต๎องมีหน๎าวําง สําหรับประทับตราวีซําและตราเข๎า-ออก อยํางน๎อย 2 หน๎าเต็ม
3. รูปถํายหน๎าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ (ฉากหลังสีขาวเท่านั้น) ถํายไมํเกิน 6 เดือน พิมพ์จากกระดาษอัดรูปเทํานั้น เนื่องจากทางสถานทูตพมํา
ไมํรับ รูปถํายที่เป็นสติ๊กเกอร์
4 คําวีซําใช๎เวลาดําเนินการ 15 วันทําการ กรณีเร่งด่วน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1000 บาท
การเตรียมเอกสารการเดินทาง การยื่นวีซ่าพม่า ต้องใช้เวลาดาเนินการประมาณ14 วันทาการ กรณีต้องเร่งวีซ่าในเวลา
จากัด ต้องมีค่าเร่งเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

หมายเหตุ ควรเตรียมร่มไปเพื่อกันแดด รองเท้าควรเป็นแบบสวมใส่สบายถอดง่ายเนื่องจากต้องถอดรองเท้าและถุงเท้าทุกวัด

สกุลเงินที่ใช้ U$ ดอลล่าร์ นาไปแลกเป็นเงินจ๊าตที่ย่างกุ้งโดยไกด์ท้องถิ่นจะจัดเตรียมไว้ให้ท่านแลก ซองละ50$ ดอลล่าร์
ติดต่อสอบถาม
ปุระวิชญ์

วันตา

089-8534351
วันทาทัวร์ ใบอนุญาตเลขที่ 21/0567
202/3 หมูํ 5 ต เชียงใหมํ.เมือง จ.แมํเหียะ อ.50100 Fax. 053-838312
E-mail: wanta00@hotmail.com, wanta00@gmail.com

ท่องเที่ยวให้สนุกและสบายใจ พร้อมกับได้ความรู้เรื่องศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
กับทีมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับ ประเพณีท้องถิ่น ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม
จากประสบการณ์ทาทัวร์มาหลายปี โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เรามั่นใจและยินดีที่จะให้บริการทุกท่าน ด้วยมิตรภาพและความเป็นกันเองครับ

