ย่างกุ้ง – หงสาวดี - พระธาตุอินทร์แขวน

สัมผัสอารยธรรมเก่าแก่และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า
อิ่มบุญ....นมัสการ 3 มหาบูชาสถาน

4 คืน 3 วัน เชียงใหม่บินตรงสู่ย่างกุ้ง
โดย ..สายการบินแอร์บากัน (W9)
พม่า หรือเมียนมาร์ ถือเป็นเพชรเม็ดงามแหํงเอเชียที่นักทํองเที่ยวตํางชื่นชมความงามแบบธรรมชาติและชื่นชม
ศิลปะและวัฒนธรรมที่งดงามถวิลหาและอยากจะเข๎าไปสัมผัสนานมาแล๎วที่เมืองยํางกุ๎งติดอยูํในมิติของกาลเวลา ที่บิดเบือน
เลือนราง เมืองโบราณแหํงนี้เคยอบอวลไปด๎วยไอร๎อน ฝุ่นผงธุลีดิน และสรรพสําเนียง เสียงเซ็งแซํ ไมํมีอาคารสูงระฟ้า มีแตํ
ตึกรามเกํา ๆ ที่ชาวอังกฤษสร๎างไว๎ บนท๎องถนนก็มีแตํรถประจําทาง ที่แนํนขนัด แท็กซี่รุํนคุณปู่และสามล๎อ ที่เกําจวนจะพังมิ
พังแหลํ แตํในชํวงไมํกี่ปีสุดท๎ายของศตวรรษที่ 20 ยํางกุ๎งได๎พลิกเปลี่ยนโฉมหน๎าไป ตึกรามอันเกําแกํทรุดโทรมถูกทุบทิ้งเพื่อ
สร๎างโรงแรม กับอาคาร สํานักงานที่สูงระฟ้าขึ้นมาแทนที่ แตํนั่นไมํได๎ทําให๎เสนํห์ของยํางกุ๎ง ลดน๎อยลงในสายตาของ
นักทํองเที่ยว พาหนะที่ทันสมัย ชํวยให๎เดินทางได๎สะดวกสบายขึ้นและแม๎ถึงวําจะมีตึกสูงขึ้นแซมอยูํ กับหมูํโบราณสถาน แตํ
วิถีชีวิตของผู๎คนกลับเปลี่ยนแปลงไปน๎อยกวํา ทํานจะได๎ไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอันศักดิ์สิทธิ์
หงสาวดี เมืองหลวงเกําแกํของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเกําแกํกวํา 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สําคัญ
ในหงสาวดี อาทิ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพมํา, พระราชวังแหํงกรุงหงสาวดี
และมหาเจดีย์ โบราณสถานที่มีความงดงามแหํงหนึ่งของหงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจ้ก์ทิโย (Kyaikhtiyo) ในภาษามอญ หมายถึง หินรูปหัวฤๅษี พระธาตุอินทร์แขวน
ตั้งอยูํที่เมืองไจ๎ก์โถํ อําเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพมํา บนยอดเขา Paung Laung เหนือระดับ น้ําทะเล 3 ,615 ฟุต
ลักษณะเดํนของพระธาตุอินทร์แขวนคือ มีลักษณะเป็นก๎อนหินสีทองขนาดใหญํ ตั้งอยูํบนหน๎าผาสูงชันอยํางหมิ่นเหมํ
เหมือนจะหลํนและท๎าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมํตกลงมาอยํางเหลือเชื่อ พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวพมําต๎องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจําปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต๎องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิตชาวพมําเชื่อ
วํา ถ๎าผู๎ใดได๎มานมัสการครบ 3 ครั้งแล๎วจะมีแตํความสุขความเจริญ

กาหนดการเดินทาง 10 – 13 ตุลาคม 2556

เมนูพเิ ศษ กุง้ แม่น้าย่าง เป็ดปักกิง่ สลัดกุง้ มังกร แถมย่ามพม่าคนละ 1 ใบ

รวมรถท้องถิ่นรับส่งสู่ที่พักบนพระธาตุอินแขวน

วันแรก เชียงใหม่
– ย่างกุ้ง
พฤหัสบดี
15.30 น.
คณะพร๎อมกันที่ทําอากาศยานนานาชาติ เชียงใหมํ อาคารผู๎โดยสารตํางประเทศ เจ๎าหน๎าที่ของทางบริษัทฯ
คอยต๎อนรับและอํานวยความสะดวกให๎กับทุกทําน ด๎านบัตรโดยสารและกระเป๋าสัมภาระ
17.20 น.
นําทํานเหินฟ้าสูํกรุงยํางกุ๎ง โดยสายการบินแอร์บากัน เที่ยวบินที่ W9 – 9608 
18.10 น. ถึงสนามบินเมงกาล
าดง ยํางกุ๎ง (เวลาที่ประเทศพมําช๎ากวําประเทศไทย 30 นาที) ผํานพิธีการทางศุลกากร
และตรวจคนเข๎าเมือง พร๎อมตรวจเช็คสัมภาระกํอนออกเดินทาง จากนั้นนําทํานเข๎าชม มหาเจดีย์ชเวดา
กอง (Shawedagon Pagoda) พระมหาเจดีย์คูํบ๎านคูํเมืองพมํา ตั้งอยูํบริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยําง
กุ๎ง ประเทศ พมํา เชื่อกันวําเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎าจํานวน 8 เส๎น บนยอดสุด
ของพระเจดีย์ มีเพชรอยูํ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข๎างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญํอยูํ 72 กระรัต และทับทิม
2,317เม็ด ซึ่งมีทั้งผู๎คนชาวพมําและชาวตํางชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและ
กลางคืนอยํางไมํขาดสาย โดยกลําวขานกันวํา ทองคําที่ใช๎ในการกํอสร๎างซํอมแซมพระมหาเจดีย์แหํงนี้มี
จํานวนมากมายมหาศาลกวําทองคําที่เก็บอยูํที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีกและนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงาม
มากที่สุดแหํงหนึ่ง
19.00น.
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารการะเวก (บุฟเฟต์)
พร๎อมชมการแสดงนาฎศิลป์ของพมําอันงดงามอํอนช๎อย ที่ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง ซึ่ง
ภัตตาคารนี้ สร๎างขึ้นในปี 2513 โดยเลียนแบบเรือกัญญา หัวเรือเป็นรูปนกการะเวก สัตว์ป่าในหิมพานต์
พร๎อมทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง ซึ่งมีความงดงามนําประทับใจอยํางยิ่ง
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Central Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่สอง
ย่างกุ้ง - หงสาวดี – เจดีย์ไจ๊ก์มุเตา - พระธาตุอินทร์แขวน
ศุกร์
07.00 น .
รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร (ให้แยกกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กที่หิ้ว ขนย้ายง่าย ใส่เสื้อผ้า ,ชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และ
ของใช้ส่วนตัว สาหรับใช้ 1 วัน สาหรับขึ้นพระธาตุอินแขวน ซึ่งเราจะต้องนั่งเสลี่ยงขึ้นไปพักที่
โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน โดยผู้เดินทางต้องนากระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กนี้วางบนตักขณะนั่งเสลี่ยงไป
ด้วย ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะฝากไว้ที่โรงแรมที่จะพักในย่างกุ้ง หากกระเป๋าเดินทางท่านเป็นใบ
เล็ก ๆ อยู่แล้ว หิ้วสะดวกก็ใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวก็ได้ ถ้าท่านต้องการเอากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไป
ต้องเสียค่าจ้างแบกเองใบละประมาณ 100 บาท) นาชมเจดีย์กาบาเอ (KabaAye)ซึ่งสร๎างขึ้นเพื่อใช๎
เป็นสถานที่ชําระพระไตรปิฎกครั้งที่6 ในระหวํางปีพ.ศ.2497 – 2499โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอูนุ แหํง
สหภาพพมําในสมัยนั้น นอกจากนั้นเจดีย์แหํงนี้มีจุดประสงค์เพื่อกํอให๎เกิดสันติสุขแกํชาวโลก เจดีย์แหํงนี้มี
ความสูงและเส๎นผําศูนย์กลางอยํางละ 34 เมตร และเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์สาวก 2 องค์
หลังจากนั้นนําทํานเดินทางสูํเมืองหงสาวดี (BAGO) ซึ่งอยูํหํางจากยํางกุ๎งประมาณ 80 กม. ใช๎เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ผํานชมสุสานสัมพันธมิตร ยุคสมัยพมํารบกับญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2
12.3 0น.
ถึงเมืองหงสาวดี  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร “เจ้าสัว”
หลังอาหารกลางวัน นําทํานนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ (Shwemawdaw Pagoda) คนไทยนิยมเรียกวํา
พระมหาเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ใหญํคูํบ๎านคูํเมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี และยังเป็นที่เคารพสักการะของ
ชาวมอญและพมํามาช๎านาน แล๎วนําคณะเดินทางมุํงหน๎า สูํ เมืองไจ๏ก์ทีโย (kyaikhtiyo)
16 00.น.
ถึงคิมปูนแคมป์(เชิงเขาไจ๏ก์ทีโย )หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล๎อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจ๎ก์ทีโยใช๎เวลา
เดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข๎างทางพร๎อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะ
คํอย ๆ เย็นขึ้น เรื่อย ๆ จนถึงโรงแรมที่พัก
พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยูํบนก๎อนศิลาใหญํ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่ง
ตั้งอยูํบนหน๎าผาอยํางหมิ่นเหมํดูคล๎ายวําจะตกลงไปในหุบเหวได๎ทุกขณะ พระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1
ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพมํา เป็นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี
พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แตํงวรรณกรรมเรื่อง “เจ๎าจันทร์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
จากที่พักเดินไปพระธาตุอินทร์แขวน ใช๎เวลาเดินทางเพียง 15 นาทีเทํานั้น
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Kyaithiyo Hotel หรือระดับเดียวกัน

ค่า

 รับประทานอาหารค่ํา ณ ห๎องอาหารของโรงแรมที่พัก
หลังอาหารค่ําเชิญทํานไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได๎ตลอดคืน ถ๎าจะ
นมัสการกลางแจ๎งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูํพระเจดีย์ไจ๏ก์ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม
หรือผ๎าหํม ผ๎าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแตํประตูเหล็ก
ที่เปิดสําหรับบุรุษเปิดถึงเวลา 20.00 น .เทํานั้น

วันที่สาม
05.00น .

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสา- พระราชวังบุเรงนองพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง
เชิญทํานนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใสํบาตรตามอัธยาศัยใสํบาตร พระสงฆ์หรือถวายข๎าวพระพุทธ
มีชุดจําหนํายบริเวณวัด เมื่อถวายข๎าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกําลังวันหรือจํานวนอายุ นมัสการ พระ
ธาตุอินทร์แขวน และนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถํายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความ
มหัศจรรย์วําพระธาตุองค์นี้ตั้งอยูํได๎อยํางไร โดยไมํล๎มหรือหลํนลงมา นมัสการพระเจดีย์ไจ๏ก์ทีโย กํอนกลับ
 รับประทานอาหารเช๎าที่โรงแรมและเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับ โดยเสลี่ยงและรถบรรทุกหกล๎อถึงคินปูนแค๎มป์ เปลี่ยนเป็นบัสปรับอากาศเดินทางสูํเมือง
หงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเกําแกํของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเกําแกํกวํา 400 ปี ชมวัดและโบราณ
สถานที่สําคัญในหงสาวดี นําทํานชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค๎นและบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปี
2533จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยูํ ทําให๎สันนิษฐานได๎วําโบราณสถานแหํงนี้เป็นพระราชวังของพระ
เจ๎าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค๎นยังไมํเสร็จสิ้นสมบูรณ์ แตํก็พอจะมองเห็นได๎วําบริเวณของ
พระราชวังแหํงนี้กว๎างใหญํเพียงใด
 รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองหงสาวดี ณ ภัตตาคาร555
หลังอาหารกลางวันนําคณะ นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุด ของ
เมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม๎แกะสลัก ผ๎าปักพื้นเมือง ผ๎าพื้นเมือง เป็นของฝาก
คนทางบ๎าน นําชม พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับ นั่งโดยรอบทิศ
ประกอบด๎วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ๎า (ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ๎าใน
อดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ๎าโกนาคม์ (ทิศใต๎) พระพุทธเจ๎ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ๎า
มหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร๎างโดยสี่สาวพี่น๎องที่อุทิศตนให๎กับพระพุทธศาสนา สร๎างพระพุทธรูปแทน
ตนเองและสาบานตนไมํข๎องแวะกับบุรุษเพศ นาท่านเดินทางกลับกรุงย่างกุ้ง ชม เจดีย์เจ๊าทัตจี (Kyauk
Htat Gyi) หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล
108 ประการ และพระบาทซ๎อนกันซึ่งแตกตํางกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็นศิลปะ
พมําที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร จากนั้นนําทํานเดินทางไปผํานชมพระเจดีย์ สุเล (
Sule Pagada ) องค์พระเจดีย์สูงถึง 157 ฟุตตั้งอยูํใจกลางกรุงยํางกุ๎ง สร๎างอุทิศให๎แกํสุเลนัต หนึ่งในสี่นัตที่
เกี่ยวข๎องกับตํานานของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง หลังจากนั้นขับรถชมตัวเมืองยํางกุ๎ง ชมวิถีชีวิตความ
เป็นอยูํของชาวบ๎านยํานใจกลางกรุงยํางกุ๎ง จากนั้นขับรถชมตัวเมืองยํางกุ๎ง ชมวิถีชีวิตความเป็นอยูํของ
ชาวบ๎านยํานใจกลางกรุงยํางกุ๎งจากนั้นนําชม พระเจดีย์โบตะตอง ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร๎างขึ้นเพื่อรับพระเกศา
ธาตุกํอนที่นําไปบรรจุในพระเจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได๎ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได๎นํามา
ประดิษฐานไว๎ที่พระเจดีย์โบตะตองแหํงนี้กํอน พระเจดีย์แหํงนี้ได๎ถูก ทําลายในระหวํางสงครามโลกครั้งที่ 2
และได๎รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหมํ โดยมีความแตกตํางกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให๎ใต๎ฐานพระเจดีย์
มีโครงสร๎างโปรํงให๎คนเดินเข๎าไปภายในได๎ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว๎ในผอบทองคําให๎ผู๎คนได๎เข๎ามา
กราบไหว๎มองเห็นได๎ชัดเจน สํวนผนังใต๎ฐานเจดีย์ ได๎นําทองคําและของมีคําตํางๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาว
พมํานํามาถวายแกํองค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว๎ นําทํานสักการะขอพร จาก “เทพทันใจ” (นัตโบ ยี) ซึ่งชาว
พมําให๎ความเคารพอยํางมากและนิยมมาขอพร ด๎วยเชื่อวําอธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําทํานสัมผัสบรรยากาศไชนําทาวน์เมืองยํางกุ๎ง ได๎
เวลาสมควรนําทํานเข๎าสูํที่พัก
เข๎าสูํที่พัก โรงแรม Central Hotel หรือระดับเดียวกัน

06.00น .
07.30น .

เที่ยง
บ่าย

19.00น.

วันที่สี่
07.00น.

ย่างกุ้ง - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต – เชียงใหม่
อาทิตย์
 อรุณสวัสดิ์ยามเช๎า ...รับประทานอาหารเช๎า ณ โรงแรมที่พัก...
หลังอาหารนําทํานเดินทางไปสักการะ พระหินอ่อน(เจ้าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอํอนที่
มีขนาดใหญํที่สุดในพมํามีน้ําหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยชํางชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือวําเป็น
ชํางที่ฝีมือดีที่สุดของ พม่า นําชมปาง ช้างเผือก ที่เป็นช๎างคูํบ๎านคูํเมืองของพมํามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว
จํานวน 3 เชือก ต๎องตามคชลักษณะของช๎างเผือกทุกประการ และแวะนมัสการ พระเขี้ยวแก้ว หลังจากนั้น
นําคณะไปช๎อปปิ้ง ตลาดโบโจ๏ก (Bogyoke Market) ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญํที่สุดของพมําความหลากหลาย
ของสินค๎าของฝากของที่ระลึกมากมายราคาถูก อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขํมุก เครื่องเงิน เครื่อง
หวาย งานฝีมือ เชํน ผ๎าปูโต๏ะที่มีความสวยงามและราคาถูกมาก ผ๎าโสรํงหญิงชายที่มีลวดลายงามมาก
11.30น.
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
12.30น.
สมควรแกํเวลานําทํานออกเดินทางสูํสนามบิน เมกาลาดอน ยํางกุ๎ง
14.20 น. บินลัดฟ้ากลับสูํเชียงใหมํ
โดยสายการบินแอร์บากัน W9 - 9607 
16.10 น.
ถึงทําอากาศยานอากาศนานาชาติเชียงใหมํ โดยสวัสดิภาพ...พร๎อมความประทับใจ
********************************************************************

(ปรับราคาค่าบริการเนื่องด้วยสถานการณ์ภาษีน้ามันสูงขึ้น)
อัตราค่าบริการ สําหรับผู๎รํวมเดินทาง ผู๎ใหญํ 15 ทํานขึ้นไป
ผูใ๎ หญํพกั ห๎องละ
2 ทํานๆละ
พักเดี่ยวเพิ่มทํานละ

23,900
3,500

บาท
บาท

- คําตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ตามรายการ และรวมคําภาษีน้ํามัน ณ วันที่ 1 พ.ค. 56
- คํา VISA เข๎าประเทศพมําสําหรับคนไทย
- คําภาษีสนามบินพมํา
- คํารถนําเที่ยวและคําที่พัก , คําอาหารตามรายการ
- ไกด์และคําธรรมเนียมเข๎าชมสถานที่
- มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินทํานละ 1,000,000 บาท,
- คํารักษา พยาบาล(Accident medical Expense) วงเงินทํานละ 500,000 บาท
- และการประกันความรับผิดชอบสํวนบุคคล(Personal Liability) วงเงินทํานละ 200,000 บาท
- คําทิปไกด์และคนขับรถที่พมํา
อัตรานี้ไม่รวม - คํามินิบาร์ในห๎องพัก และคําใช๎จํายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ
- คําภาษีน้ํามัน ถ๎ามีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบินหลังจากวันที่ 19 พ.ย.55
( กรณีราคาน้ํามันโลกปรับขึ้นราคา )
- คํานั่งเสลี่ยง + ทิปคนแบก( ใช๎คนแบก 4 คน ปกติน้ําใจคนไทยจะจํายให๎ทั่งสี่คน คนละ 3000 จ๏าดหรือ
120 บาทตํอคน)
- คําภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, คําภาษีเดินทาง (ถ๎ามีการเรียกเก็บ)
- คํา VAT 7 % ,หักภาษี ณ ที่จําย 3 %
อัตรานี้รวม

หมายเหตุ
บริษัทขอสงวนสิทธิทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขนึ้ อยูํกบั การเปลีย่ นแปลงของสาย
การบิน สภาพการเมือง ภัยธรรมชาติ แตํยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู๎เดินทางเป็นสําคัญ

เงื่อนไขการให้บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจําทํานละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด
2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต๎องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน๎าตั๋วเทํานั้น จึงไมํสามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ๎ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงิน ทั้งหมดหรือบางสํวนให๎กับทําน
3. เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทําน
สละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ และเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่เชียงใหมํและในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออก หรือเข๎าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมภาระสํวนตัว เชํน เสื้อแขนยาว, รองเท๎าสวมใสํสบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค ,รํมพับขนาดเล็ก
เอกสารการเดินทาง กาหนดส่งก่อนเดินทาง 30 วัน
- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
- รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วจานวน 3 ใบพื้นหลังสีขาว ( รูปขาว ดา หรือรูปโพลาลอยด์ ใช้ไม่ได้ )
- สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

พี.ดี.เอ็กซ์เพรสเชียงใหม่ทัวร์
505/17 หมู7่ ถ.วงแหวนรอบสอง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-208708-9,086-6594464 www.pdchiangmaitours.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน้าเที่ยวเลขที่ 21/00429

