เส้นทางประวัติศาสตร์ และแสวงบุญ
ย่างกุง้ – หงสาวดี – ไจก์โถ่ (อินทร์แขวน)
ตองอู – เมืองหลวงใหม่เนปิ ดอว์ 4 วัน
เส้นทางท่องเทีย่ วที่เพิม่ ใหม่ให้ท่านได้เที่ยวชมก่อนใคร แบบเจาะลึกทุกประเด็น ทางด้านประวัติศาตร์ไทย-พม่า
ในเส้นทางทัพของสมเด็จพระนเรศวร ประทับเมืองหงสาวดี ยิงพระแสงปื นข้ามแม่น้ํ าสะโตง ล้อมตีเมืองตองอู ตลอดจน
ความเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในปัจจุบนั ของประเทศเมียนมาร์ การย้ายเมืองหลวงสู่ “เนปิ ดอว์”
อีกทัง้ ได้แสวงบุญไหว้พระ ขอพรสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ กับบรรยากาศทีเ่ ปี่ ยมไปด้วยความศรัทธา ทีจ่ ะทําให้คนไทยได้เห็น
แง่มมุ ของ “พระพุทธศาสนา” ในแบบฉบับของคนพม่า
หมายเหตุ
- นํ าทัวร์โดย คุณนิ รุตต์ โลหะรังสี (เส่ง) แฟนพันธุแ์ ท้อยุธยา ผูเ้ ชี่ยวชาญพม่าตัวจริง
- ราคาทัวร์สูงเพราะคุณภาพและเส้นทาง
- รายได้ส่วนหนึ่งจะนําไปเป็ นทุนอาหารกลางวันแด่พระสงฆ์กว่า 400 รู ปที่มาศึกษาพระศาสนาที่
วิทยาลัยสงฆ์แห่งหงสาวดี (KYAKHUTWINE MONASTERY / BAGO)
วันแรก
06.00 น.
08.45 น.
09.40 น.
เทีย่ ง
บ่าย

กรุงเทพฯ – ย่างกุง้
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอก
แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าทีต่ อ้ นรับและอํานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุง้ ด้วยเทีย่ วบินที่ PG 701
ถึงสนามบินมิงกาลาดอง ย่างกุง้ (YANGON / เวลาช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที) ทําการผ่านการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารมื้อกลางวัน เมนู พเิ ศษ กุง้ มังกร และ เป็ ดปักกิ่ง
นําชมวัดโบตาทาว (BOTATAUNG PAGODA) สักการะพระมหามุณีทเ่ี คยนําไป
อังกฤษ แต่ได้ถูกส่งกลับคืนมาด้วยความศักดิ์สทิ ธิ์ และขอพรเทพทันใจ ทีช่ าวพม่า
เรียกกันว่า “โบโบยี” เทวดาผูร้ กั ษาพระพุทธศาสนาตามวัดต่างๆ ด้วยความเชื่อทีว่ ่า
เมือ่ ขอพรแลว้ จะได้เห็นผลอย่างรวดเร็ว คนไทยทีเ่ คยไปกราบขอพร จึงเรียกกันว่า
“เทพทันใจ” จากนัน้ ช้อปปิ้ งของฝากทีต่ ลาดสก๊อต (SCOTT MARKET) ให้ท่านได้
เลือกซื้อของทีร่ ะลึกมากมาย เช่น หยก ทับทิม ผ้านุ่ง ผ้าโสร่ง แป้ งทะนาคา งานไม้
แกะสลัก หรือ ท่านใดไม่ประสงค์จะซื้อของ ก็สามารถหาที่นงั ่ ดื่มเครื่องดื่มขี้นชื่อ
“ลาพาเย่”(ชานม) หรือ ลองรับประทานอาหารพื้นเมืองพม่า “โมฮิงก่า”(ขนมจีน)
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คํา่
วันที่สอง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

14.30 น.
16.00 น.

จากนัน้ สักการะพระธาตุชเวดากอง (SHWEDAGON PAGODA)
มหาเจดียท์ ่ีอลังการที่สร้างขึ้นตามความเชื่อที่เคยเป็ นสถานที่ของ
พระพุท ธเจ้า สี่พ ระองค์ร วมทัง้ พระสมณโคดมพระพุท ธเจ้า องค์
ปัจจุบนั สร้างด้วยความศรัทธาด้วยการละจากวัตถุนิยม ด้วยการ
ถวายทอง และสิ่งมีค่าจํานวนมหาศาลสะสมมาเป็ นระยะเวลากว่า
สองพันปี จนมิอาจประเมินค่ าได้ บางเอกสารกล่าวว่าประดับด้วย
เพชรถึง 4,000 เม็ด เม็ดใหญ่ท่สี ุด หนัก 76.6 กระรัต ขนาดเท่าไข่เป็ ด อัญมณีมากกว่า 20,000 เม็ด และ
ทองคํามากกว่า 6 ตัน และร่วมกันฟังบรรยายพิเศษถึงเรื่องข้อเท็จจริง กรณี ทองจากอยุธยา ชมพระพุทธรูปที่
ประดับด้วยแก้วตาของมนุ ษย์ จึงทําให้พระเนตรนัน้ เหมือนมนุ ษย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ีชาวพม่านับถือ ทัว่
บริเวณพระธาตุฯ
รับประทานอาหารคํา่ / นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั เมืองย่างกุง้ PARK ROYAL หรือระดับเดียวกัน
**ควรแยกสัมภาระใส่กระเป๋ าเล็ก สําหรับ 1 คืนในการขึ้นพระธาตุอนิ ทร์แขวน**
ย่างกุง้ – หงสาวดี (พะโค) – พระธาตุอินทร์แขวน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (พะโค) ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม. อดีตเมืองหลวงอันยิ่งใหญ่ของ
มอญ เมือ่ 2,000 ปี ก่อน และถูกพระเจ้าตะเบงชะเวตี้ และบุเรงนองเข้ายึดครองให้เป็ นศูนย์กลางอํานาจ ใช้
เป็ นเส้นทางขยายอํานาจ ทําศึกกับกรุงศรีอยุธยา นําท่านสักการพระธาตุชเวมอดอว์ (SHWEMAWDAW
PAGODA) หรือ พระธาตุมเุ ตา วัดสําคัญที่สุดประจําเมืองหงสาวดี อันเป็ นสถานที่
ประกอบพระราชพิธขี องกษัตริย ์ ซึง่ สร้างร่วมสมัยกับพระธาตุชเวดากอง ภายในบรรจุ
พระเกศาธาตุ มีความสู งถึง 140 เมตร ครัง้ หนึ่ง
พระเจ้า บุ เ รงนองได้เ กิ ด ความศรัท ธา ได้ถ อด
อัญ มณี จ ากมงกุ ฎ ของพระองค์ป ระดับ ไว้ย อด
พระธาตุ แล ว้ นํ า ท่ า นชมพระราชวัง หงสาวดี (KANBAWZATHADI
PALACE) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าบุเรงนอง เมือ่ ครัง้ คราวเสียกรุงศรีอยุธยา
พ.ศ.2112 ได้ยา้ ยชาวอยุธยา ตัง้ แต่พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง และไพร่จาํ นวนมากมาอยู่ท่หี งสาวดี รวมทัง้
สมเด็จพระนเรศวรในวัยเยาว์ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยาในฐานะเชลยศึก
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู พเิ ศษ กุง้ แม่นาํ้ ตัวโต
นําท่านเดินทางสู่พระธาตุอนิ ทร์แขวน ระหว่างทางฟังบรรยายพิเศษวิเคราะห์เจาะลึกเส้นทางเดินทัพของ
สมเด็จพระนเรศวร ผ่านเมืองกอแวง(แครง) ที่สมเด็จพระนเรศวร หลัง่ ทักษิโณทก ประกาศอิสระภาพ และ
แม่นาํ้ สะโตง ทีป่ ระทับยิงพระแสงปื นต้นข้ามแม่นาํ้ สะโตง สังหารแม่ทพั สุรกรรมา
ถึงเมืองไจก์ทโิ ย (KYAIKHTIYO) เปลีย่ นพาหนะเป็ นรถ 6 ลอ้ ขึ้นเขา ชมบรรยากาศทีม่ องลงมาเห็นป่ าไม้อนั
อุดมสมบูรณ์ และบ้านเรือนชาวมอญ และกระเหรี่ยง
นําท่านเข้าสู่โรงแรมไจก์ทโิ ย เก็บกระเป๋ าสัมภาระ
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16.30 น.

18.00 น.
วันที่สาม
เช้า
เทีย่ ง
บ่าย

เย็น
คํา่
วันที่สี่
เช้า

นําท่านสักการะพระธาตุอนิ ทร์แขวน หรือพระธาตุเจดียไ์ จก์ทโิ ย (KYAIKHTIYO)
ตามตํานานได้กล่าวว่า เมือ่ 2,500 กว่าปี ก่อน พระอินทร์ได้นาํ ก้อนหินขนาดใหญ่
คล า้ ยศี ร ษะของคน ตามความต้อ งการของฤๅษี เพื่อ เก็ บรัก ษาพระเกศาของ
พระพุทธเจ้า และได้ใช้อทิ ธิฤทธิ์แขวนพระธาตุลอยอยู่เหนือหน้าผา เมือ่ เวลาผ่าน
ไป องค์พระธาตุได้เคลื่อนลงมาแต่ยงั ใช้เชือกรอดผ่านได้ เมื่อปี พ.ศ.2550 ทาง
รัฐ บาลเมีย นมาร์ไ ด้ท าํ พิธี ใช้เ ชื อ กรอดใต้พ ระธาตุ ถ่ า ยทอดสดทัว่ ประเทศ
เมียนมาร์อย่างน่าอัศจรรย์
รับประทานอาหารคํา่ ทีโ่ รงแรม จากนัน้ พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือนัง่ สวดมนต์ใกล ้พระธาตุอนิ ทร์แขวน
ไจก์โถ่ – หงสาวดี – ตองอู
ท่านสามารถตักบาตรพระธาตุตงั้ แต่ เวลา 05.00 น. – 07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม จากนัน้ เดินทางกลับไปยังเมืองหงสาวดี
รับประทานอาหารกลางวันทีเ่ มืองหงสาวดี เมนู พเิ ศษ ปูตวั ใหญ่
ออกเดินทางสู่เมืองตองอู (TAUNGOO) ต้นกําเนิดราชวงศ์ตองอู และผูช้ นะสิบทิศบุเรงนอง ภายหลังเมื่อ
หงสาวดีถกู เผาทําลาย พระเจ้านันทบุเรงจึงได้หลบหนีไปยังตองอู เป็ นเหตุทาํ ให้สมเด็จพระนเรศวรยกทัพตาม
ไปตีถงึ เมืองตองอู
นําท่านเข้าที่พกั รีสอร์ท ROYAL KAYTUMADI ทีพ่ กั ระดับ 5 ดาว ริมทะเลสาบกันดอว์จี ตกแต่งแบบ
พระราชวังตองอู พร้อมสิง่ อํานวยความสะดวกครบครัน ทัง้ สระว่ายนํา้ และฟิ ตเนต
รับประทานอาหารภายในรีสอร์ท
ตองอู – เนปิ ดอว์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมตลาดเช้าตองอู ให้ท่านได้ชมวิถชี ีวติ การจับจ่ายของคนพม่า มนต์เสน่หข์ องเมืองตองอู กับผักสด
ผลไม ้ และอาหารที่คนพม่านิยมทานกันตอนเช้า ลาพาเย่ (ชานม) กับ อิ่วจาก้วย(ปาท่องโก๋) จากนัน้ สักการะ
พระธาตุชเวซานดอว์ (SHWESANDAW PAGODA) พระเจดีย ์
ที่ต งั้ อยู่ บ นเนิ น เขา สร้า งขึ้น โดยพระเจ้า มิน จิน โย(พระบิด าของ
พระเจ้า ตะเบงชะเวตี้) วัดสําคัญที่สุ ดประจําเมือ งตองอู อันเชิญ
พระบรมสารีริกธาตุจากเมืองศรีลงั กา ตามตํานานคนพม่ากล่าวว่า
เมือ่ อัญเชิญมาแล ้วได้เกิดพุทธปาฐิหาริยด์ ว้ ยการส่องแสงสว่างทัว่ ทัง้
เมือง และในปัจจุบนั ยังมีเรื่องเล่าขานจากคนพื้นเมืองว่า ได้เห็นแสง
สว่างออกจากพระธาตุใ นวันสําคัญทางพุทธศาสนา จากนัน้ นําท่านสักการะวัดเกามุดอว์ สถานที่พระเจ้า
บุเรงนองสร้างขึ้นตามความเชื่อว่าจะได้ชยั ชนะทุกครัง้ ซึง่ นํามาสู่การเป็ นผูช้ นะสิบทิศในภายหลัง ภายในวัดยัง
มีอนุเสารียบ์ เุ รงนอง นําท่านมัสการพระธาตุ และบริเวณรอบฐานอนุเสาวรียจ์ ะมีทรายอยู่ นักธุรกิจพม่าจะนิยม
เก็ บ ทรายใส่ ภ าชนะไว้ติ ด ตัว เพื่ อ ความเป็ นมงคลด้า นชัย ชนะ จากนั้น ออกเดิ น ทางสู่ เ มื อ งเนปิ ดอว์
(NAYPYIDAW) เมืองหลวงแห่งใหม่ในประเทศเมียนมาร์ ทีเ่ พิง่ ประกาศอย่างเป็ นทางการเมือ่ พ.ศ.2549 ได้
สร้างความตะลึงกับชาวโลกในการย้ายเมืองหลวงอย่างสายฟ้ าแลบ ซึง่ รัฐบาลพม่าได้ทาํ การย้ายศูนย์กลางทาง
ราชการทัง้ หมด และสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครัน และประกาศถึงในอนาคตอันใกลน้ ้ ีจะให้เป็ นศูนย์
การประชุมของอาเซีย่ นอีกด้วย
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เทีย่ ง
บ่าย

19.30 น.
22.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน
นําชมเมืองเนปิ ดอว์ และสถานที่ราชการที่สาํ คัญ ผังเมืองของกรุง
เนปิ ดอร์ แบ่งออกเป็ น 4 โซนหลักๆ คือ โซนราชการ โซนโรงแรม
โซนอุ ต สาหกรรม และโซนทหาร ซึ่ง เป็ น ที่ต งั้ ของศู น ย์ร าชการ
โรงเรีย น มหาวิท ยาลัย และคลัง อาวุ ธ แล ว้ นํา ชมอนุ ส าวรีย ข์ อง
สามบูรพกษัตริยผ์ ูก้ ่อตัง้ พม่า ตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่ใจกลางเมืองเนปิ ดอว์
คือพระเจ้าอโนรธาแห่งเมืองพุกาม พระเจ้าบุเรงนอง แห่งกรุงหงสาวดี และพระเจ้าอลองชญาแห่งชเวโบ แลว้
ชมมหาเจดียอ์ ปุ ปตศานติ โดยจําลองแบบของมหาเจดียช์ เวดากองในกรุงย่างกุง้ จากนัน้ ชมห้างสรรพสินค้าชัน้
นําของเนปิ ดอว์ JUNCTION CENTRE และ ห้าง THAPYE CHUANG MARKET และตลาดสินค้า
พื้นเมือง NAYPIDAW MYAOMA MARKET จากนัน้ นําท่านสู่สนามบินเนปิ ดอว์
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยเทีย่ วบิน PG 722
ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
เมียนมาร์ B.…19/08/16

กําหนดการเดินทาง
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
.-บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
.-บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
.-บาท
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
.-บาท
* ไม่เหมาะสําหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น
** ราคาอาจมีปรับขึ้น-ลง ตามราคานํ้ ามันที่ปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสาร
ยืนยันเท่านั้น **
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย (สรุปช้าเกินกําหนด TG
เก็บค่ามัดจํา)
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ แบบหมูค่ ณะ โดยสายการบินไทย (แพงกว่าหลายพันบาท)
- ค่าทีพ่ กั โรงแรม 3 คืน
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.
- ค่าเสลียง ประมาณท่านละ 700 บาท (ขึ้น-ลงพระธาตุอนิ ทร์แขวน)
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- ค่าทิปคนขับรถและไกด์ชาวพม่า
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั เิ หตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ ีเรามีซ้ ือประกัน AIG เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่าน เจ็บป่ วยจากการเดินทางจาก
อุบตั ิเหตุหรือสาเหตุอ่นื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่
แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง (เบี้ยประกัน AIG กว่า 500 บาทต่อท่าน)
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อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ พิเศษ,ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระทีม่ นี าํ้ หนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปคนหามเสลียง
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 7 วัน
- กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
การยกเลิ ก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-30 วัน หักค่ามัดจํา 5,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คนื มัดจํา (10,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 4-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 50-75% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย 10 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั ิเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มาก
ทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้น และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 810 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
สถานที่เที่ยวบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุ๊ปเฉพาะครอบครัว ท่านจะเที่ยวแบบสบายๆ กว่า ไม่กงั วลและไม่ตอ้ ง
เกรงใจท่านอืน่ )
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- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะใกล ้เคียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
๋
เช่ น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่ อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่า
1. หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เหลืออายุใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (มีหน้าว่างที่ยงั ไม่ประทับตรา 3 หน้าขึ้นไป) โปรด
ตรวจดูอย่างละเอียด (ถ้ามีเล่มเก่าโปรดแนบมาด้วย)
2. รู ปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รู ป ฉากหลังสีขาว (ไม่สวมแว่นตา หน้าตรง ขนาดเท่ารู ปพาสปอร์ต) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน อัดจากฟิ ลม์ หรือโพลารอยด์เท่านัน้
3. สําเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
สิ่ งที่ควรรูก้ ่อนเดินทาง
- การแลกเงินสามารใช้เงินไทย แลกกับมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ได้
- ไม่ควรคุยเรื่องการเมืองพม่าในสถานทีส่ าธารณะ *** สําคัญมาก**
- สัญญาณโทรศัพท์จากเมืองไทยยังไม่สามารถให้บริการได้
- ในการเข้าชมวัด ไม่สามารถสวมรองเท้า หรือแม้แต่ถงุ เท้า ถุงน่องก็ไม่ได้
- ไม่ควรนําเครื่องประดับ อัญมณี โดยเฉพาะทองไปด้วย เพราะเนื่องจากพม่าเข้มงวดในเรื่องของการนําอัญมณี และ
ทองออกนอกประเทศ ในช่วงขาออกอาจทําให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าว่าซื้อจากพม่า
- สถานทีส่ ่วนใหญ่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม กล ้องถ่ายรูป และวีดโี อ ประมาณ 5-10 บาท
- ไฟฟ้ าเหมือนเมืองไทย สามารถชาร์จไฟได้ตามปกติ
- โรงแรมไจก์ทโิ ย ไม่มโี ทรทัศน์ และไดร์เป่ าผม (ทีอ่ น่ื มีครบ)
การเตรียมตัวในการเดินทาง
- ประเป๋ าเดินทางใบเล็กสําหรับในการพักทีพ่ ระธาตุอนิ ทร์แขวน 1 คืน
- ยารักษาโรคประจําตัว (ถ้ามี)
- แว่นตากันแดด**สําคัญมาก เพราะพื้นพม่าส่วนใหญ่เป็ นกระเบื้องขาว จึงสะท้อนแสงเข้าตาได้งา่ ย
- ร่ม หรือ เสื้อกันฝน
- รองเท้าสวมใส่สบาย
- ขนม หรือ เสื้อผ้าไว้แจกเด็ก(แล ้วแต่สะดวก)
- อุปกรณ์ในการทําบุญส่วนตัว แล ้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคล

