
มัณฑะเลย์ อินเล 
เสำน่ห์แห่งสำายน�้า

กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 15 - วันเสำาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (5 วัน 4 คืน)

กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 - วันพฤหัสำบดีที่ 24 มกราคม 2562 (5 วัน 4 คืน) 

จัดโดย บริษัท บางกอก ทราเวล คลับ จ�กัด d
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09.00 น. พร้อมกันที ่สำนามบินนานาชาติสำุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออก 
ประต ู4 เคาน์เตอร์เชค็อนิ Row F สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  
เจ้าหน้าที่บางกอก ทราเวล คลับ พร้อมอ�นวยความสะดวก 

10.00 น. บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ณ ห้องรับรองสายการบิน 
บางกอกแอร์เวย์ส (Blue Ribbon Lounge)

12.00 น. เดนิทางโดย สำายการบนิบางกอกแอร์เวย์สำ เทีย่วบนิที ่PG 709 
น�ท่านเดินทางสู่มัณฑะเลย์

13.20 น. เดินทางถึง สำนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์ (Mandalay  
International Airport) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร เดินทางเข้าสู่ เมืองมัณฑะเลย์ (ใช้เวลาเดินทาง 
50 นาที)

15.00 น. น�ชมความงดงามของ วิหารชเวนันดอร์ (Shwenandaw 
Monastery) สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง เป็นวิหารหลังเดียว
ของพระเจ้ามินดงที่รอดจากการเผาท�ลายช่วงสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 ประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลักรูปเทวดาอายุมากกว่า  
100 ปี เป็นสถาปัตยกรรมแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ สร้างความ 
ประทับใจในความอลังการและวิจิตรงดงามต่อผู้มาเยือน

กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - วัดกุโสำดอวันแรก
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Optional Tour : Balloon - พระราชวังมัณฑะเลย์ - สำะพานไม้อูเบ็ง - เจดีย์เจ๊าตอว์กยีวนัทีส่ำอง

ก�หนดการ (สำ�หรบัท่านทีเ่ลอืกซือ้ Optional Tour Balloon)
นั่ง Hot Balloon ชมเมืองมัณฑะเลย์แบบ Bird Eye View 
ช�ระค่าใช้จ่าย 12,000 บาท/ท่าน
05.00 น.    พร ้อมกันที่ล็อบบี้  เพื่อออกเดินทางไป 

  เตรียมขึ้นบอลลูน
09.30 - 10.00 น. เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
หมายเหต ุ- การข้ึนบอลลนูขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศ 

ไม่ดแีละบอลลนูไม่สามารถขึน้ได้ ทางบรษิทัฯ จะท�า 

เงนิคนืค่าบอลลนูให้ 50%

16.00 น. น�ทุกท่านเดินทางไปเยี่ยมชม วัดกุโสำดอ (Kuthodaw Pagoda) ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ท�การสังคายนา  
พระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก มแีผ่นศลิาจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด 84,000 พระธรรมขนัธ์ บนหนิอ่อน 729 แผ่น  
หนงัสอืกนิเนสส์บุก๊ได้บนัทกึไว้ว่าเป็นพระไตรปิฎกทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกและถอืเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ทีม่กีารบนัทกึ 
พระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลี และได้น�มาประดิษฐานในมณฑปอยู่รอบพระเจดีย์มหาโลกมารชิน สูง 30 เมตร  
ซึ่งจ�ลองรูปแบบมาจากพระมหาเจดีย์ชเวสิกองแห่งเมืองพุกาม

17.00 น. น�ท่านเดินทางเข้าสู ่โรงแรม Hilton Mandalay (ระดับ 5 ดาว) ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค�่า ณ โรงแรมที่พัก

ก�หนดการ (สำ�หรับทั้งคณะ)
10.30 น. ออกเดินทางไปยังพระราชวังมัณฑะเลย์ 
  (ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที)
10.45 น. น�ทกุท่านชม พระราชวังมณัฑะเลย์ (Manda-

lay Royal Palace) ก่อสร้างขึ้นโดยพระเจ้า
มินดง ระหว่างปี ค.ศ. 1857 - 1859 หลงัการ 
ย้ายเมืองหลวงจากอมรปุระมายังมัณฑะเลย์  
ถือ เป ็นพระราชวั งสุดท ้ ายแห ่ งร ะบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ของพม่า ก่อนที่จะถูก
ท�ลายโดยทหารอังกฤษในสงครามโลกครัง้ที ่2  
และได้รับการบูรณะโดยรัฐบาลพม่าด้วยการ 
ลอกแบบโครงสร้างเดิม ปัจจุบันกลายเป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวส�คัญแห่งหนึ่งของมัณฑะเลย์

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. น�ท่านเดนิทางเยีย่มชมวทิยาลยัสงฆ์ทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของพม่า วัดมหากันดายน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
ตองตะมานใกล้สะพานอูเบ็ง มีภิกษุและสามเณร 
มาศึกษาธรรมกว่า 1,200 รปู รวมถงึมพีระภกิษ ุ
จากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น ฯลฯ มาบวชเรียน 
วิทยาลัยสงฆ์แห่งน้ีเป็นสถานท่ีศึกษาพระธรรม 

Oriental Balloon บอลลูนชมวิว ณ เมืองมัณฑะเลย์

 • บริการรถรับ-ส่งจากโรงแรมที่พักไปยังจุดขึ้นบอลลูน
 • บริการอาหารเช้าแบบเบา ๆ พร้อมเครื่องดื่มร้อนก่อนข้ึน 
ชมวิว และบริการน�้าดื่มบนบอลลูนขณะชมวิว

 • รับฟังข้อมูลด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ช�านาญการ
ก่อนขึ้นชมวิว

 • บริการถ่ายภาพขณะชมวิวบนบอลลูน
 • ระยะเวลาชมวิวประมาณ 45 นาที
 • บอลลูนสามารถรองรับผู้โดยสารได้ตั้งแต่ 4 - 12 ท่าน
 • บริการ Sparkling Wine พร้อมผลไม้ หลังลงจากบอลลูน

หมายเหต ุ: การขึน้บอลลนูเพือ่ชมววิจะเริม่หลงัจากพระอาทติย์
ขึน้ประมาณ 10 - 15 นาท ี(โดยปกตใินเดือนมกราคม พระอาทติย์ 
จะขึน้ในเวลาประมาณ 06.45 น.) แต่ก�าหนดเวลาอาจจะมกีาร 
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศอีกครั้ง
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และรกัษาพระธรรมวนิยัมากทีส่ดุ ด้วยวัตรปฏบิตังิดงามของภกิษสุงฆ์ ท�ให้มชีาวพม่าจ�นวนมากส่งบตุรหลานมาศกึษา
พทุธศาสนากนัทีน่ี ่(ใช้เวลา 10 นาท)ี

15.00 น. น�ทกุท่านเดนิทางต่อไปยงัสะพานอเูบง็ (ใช้เวลาเดนิทาง 10 นาท)ี
15.10 น. ชม สำะพานอูเบ็ง (U-Bien Bridge) เป็นสะพานไม้สักที่เก่าแก่และยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบตองตะมาน 

มุ่งตรงไปยังเจดีย์เจ๊าตอว์กยีซึ่งอยู่อีกฟากของทะเลสาบ มีความยาวทั้งสิ้น 2 กิโลเมตร สะพานไม้อูเบ็งเป็นสะพาน 
สร้างจากไม้สักที่เหลือจากการรื้อพระราชวังเก่ากรุงอังวะเมื่อครั้งย้ายเมืองหลวงจากอังวะมายังอมรปุระ โดยชื่อ  
“อูเบ็ง” มาจากชื่อของขุนนางที่มีนามว่า “อูเบียน” ซึ่งพระเจ้าปดุงโปรดฯ ให้ท�หน้าที่เป็นแม่กองงานสร้าง

16.00 น. น�ทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งเรือแจวโบราณล�ละ 2 ท่าน เดินทางต่อไปยัง เจดีย์เจ๊าตอว์กยี ที่ชาวพม่าเรียกกัน
ว่า วดัตองตะมนัจอกทอขย ีแปลว่า พระหนิอ่อนองค์ใหญ่ อายุกว่า 250 ปี จดุเด่นของวดัแห่งนีค้อืองค์พระประธาน
ศิลปะพม่าในยุคคองบอง ที่สวยงามตามแบบพุทธศิลป์พม่า ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีอายุถึง 245 ปี สร้างโดย 
พระเจ้ามินดง ซึ่งเป็นการผสมผสานกับศิลปะของไทยอย่างสวยสดงดงาม พร้อมชมบรรยากาศของสะพานอูเบ็ง 
ยามอาทิตย์อัสดงภายในวัดตองตะมันจอกทอขยี (ล่องเรือกลับ 20 นาที)

18.00 น. ได้เวลาอันสมควรน�ทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่เมืองมัณฑะเลย์ (ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)
18.30 น. รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
20.00 น. เดินทางกลับสู ่โรงแรม Hilton Mandalay (ระดับ 5 ดาว)

พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - มัณฑะเลย์ - เมืองเฮโฮ - อินเลวันที่สำาม
03.30 น. น�ท่านเดินทางออกจากโรงแรมที่พักเพื่อไปร่วมพิธีล้างพระพักตร์ 

พระมหามัยมุนี (ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที)
04.00 น. ร่วม พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พิธีกรรมที่สืบทอดกันมา

ยาวนาน โดยเชื่อกันว่าพระมหามัยมุนีสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล 
โดยองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงประทานลมหายใจอันศกัดิส์ทิธิเ์ข้าไป
ในกายพระพทุธรปูองค์นี ้ประหนึง่ได้มอบชวีติวญิญาณไว้เป็นตวัแทน 
จึงเป็นที่มาของธรรมเนียมการล้างพระพักตร์ให้องค์พระทุกรุ่งสาง 
เหมือนที่เราต้องล้างหน้าทุกเช้า โดยมีสมณสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธี  
พระมหามัยมุนีเป็นพระพุทธรูปทองค�ขนาดใหญ่ทรงเครื่อง กษัตริย์ 
ได้รับการขนานนามว่า พระพุทธรูปทองเนื้อนิ่ม

06.30 น. เดินทางกลับสู่โรงแรม (ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที)
07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมทีพ่กั 
08.00 น. เชค็เอ๊าต์ออกจากโรงแรม เดนิทางต่อไปยงัสนามบนิมัณฑะเลย์ (ใช้เวลา 

เดินทาง 50 นาที)
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08.50 น. เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ เช็คอินเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปยังสนามบินเฮโฮ
10.15 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินเฮโฮ โดยสายการบิน Air Kanbawza เที่ยวบินที่ KZ 267
10.50 น. เดนิทางถงึ สำนามบนิเฮโฮ เมอืงในทะเลสาบอนิเล (หรอืหนองอางเล) ทะเลสาบน�า้จดืทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของพม่า  

เป็นทีอ่ยูข่องกลุม่ชาวอนิทา ชนเผ่านีอ้าศยัในทะเลสาบอนิเลมานบัร้อยปีแล้ว โดยใช้ชวีติท่ามกลางการท�เกษตร 
บนเกาะวชัพชืทีส่ร้างขึน้เองกลางทะเลสาบ จากน้ันเดนิทางเข้าสู ่เมืองยองชเว โดยรถบสั (ใช้เวลาเดนิทาง 50 นาท)ี

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00 น. น�ทุกท่านเยี่ยมชม เจดีย์ประดิษฐานพระนั่งองค์ใหญ่สำีขาวและจีวรสำีทอง (Kyaut Phyu Gyi Pagoda)  

เป็นที่สักการบูชาส�คัญของชาวเมืองยองชเว
15.00 น. น�ท่านชมทะเลสาบอนิเล นัง่เรอืยนต์ล�ละ 4 ท่าน (มชีชูพีสำ�หรบัทกุท่านเพือ่ความปลอดภยั) ผ่านชมความงาม 

ของทะเลสาบอินเล ชมวิถีชีวิตชาวอินทา ชุมชนกลางทะเลสาบอินเล มี 20 หมู่บ้าน ประชากร 25,000 คน 
อาศัยอยู่รอบทะเลสาบท่ามกลางหุบเขาที่สวยงามของรัฐฉาน ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชนเผ่าอย่างใกล้ชิด  
นอกจากนั้นท่านจะได้ผ่านหมู่บ้านชาวประมง หมู่บ้านผลิตเคร่ืองเงินเครื่องทอง โรงงานตีมีดแบบโบราณโดย 

 อินเล - หมู่บ้านอินปอขอม - วัดพองดอว์อู - วัดง๊ะเพจองวันที่สำี่
08.00 น. รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. น�ท่านสัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถิ่น นั่งเรือเล็ก 

ล�ละ 4 ท่าน (มีชูชีพสำ�หรับทุกท่านเพื่อความ
ปลอดภัย) 

09.30 น. เทีย่วชม หมูบ้่านอนิปอขอม ซึง่มชีือ่เสยีงในการ
ท�ผ้าทอจากใยบัว งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ 
ส�คัญของชาวอินทา ชมการสาธิตวิธีการทอผ้า 
และให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าใยบัว  
(ล่องเรือ 20 นาที)

11.00 น. จากนัน้น�ท่านเดนิทางสู ่วดัพองดอว์อ ู(Phaung 
Daw Oo Pagoda) ให้ท ่านนมัสการ 

วิธีเผาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับวิธีการหาปลาแบบ 
ชาวอนิทาโดยใช้เท้าพายเรอืขาเดยีว การท�ประมง 
ในทะเลสาบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ วิธีการหาปลา 
ที่ไม่มีชาวประมงใดในโลกจะเลียนแบบได้ นี่คือ 
หนึ่งในสถานที่มหัศจรรย์ที่ควรไปเยี่ยมเยือน  
(ล่องเรอืเข้าสูโ่รงแรม ใช้เวลา 1.10 ชัว่โมง)

16.30 น. น�ท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรม Sofitel Inle 
Lake Myat Min (ระดับ 5 ดาว)

19.00 น. รับประทานอาหารค�่า ณ โรงแรม

พระบัวเข็ม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่แกะจากไม้จันทน์อายุนับพันปี เดิมมีขนาดเพียง 5 เซนติเมตร แต่ด้วยศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชนที่ปิดทองจนขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 6 เท่า (ล่องเรือ 20 นาที)

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
14.00 น. เดนิทางสู ่วดัง๊ะเพจอง (Nga Phekyanng Monastery) ทีน่กัท่องเทีย่วรูจ้กัในนามวดัแมวกระโดด สร้างขึน้ 

สมัยพระเจ้ามินดง อุโบสถสร้างด้วยเสาไม้สักถึง 654 ต้น เป็นส�นักสงฆ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปส�คัญไว ้
เป็นจ�นวนมาก เป็นวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นโบราณสถาน (ล่องเรือ 30 นาที)

16.00 น. น�ท่านเดินทางเข้าสู ่โรงแรม Sofitel Inle Lake Myat Min (ระดับ 5 ดาว) 
18.00 น. รับประทานอาหารค�่า ณ ห้องอาหารโรงแรม d
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วิธีสำมัครผ่าน SMS
รหัสำกิจกรรม TR1820

ตัวอย่าง พิมพ์ TR1820 <เว้นวรรค>  
ตามด้วยหมายเลขสมาชิก เอสซีจี ดีเบนเจอร์ 
คลับ 11 หลัก <เว้นวรรค> หมายเลขกลุ่ม
กจิกรรมทีต้่องการสมคัรล�ดบัที ่1 <เว้นวรรค> 
หมายเลขกลุ่มกจิกรรมทีต้่องการสมคัรล�ดบัที ่2  
ส่ง SMS ไปที่ 4554599

อินเล - ย่างกุ้ง - เจดีย์ชเวดากอง - กรุงเทพฯวันที่ห้า
06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
07.00 น. เชค็เอ๊าต์ออกจากโรงแรม น�ทกุท่านเดนิทางสูส่นามบนิ 

เฮโฮ โดยรถบัส (ใช้เวลาเดนิทาง 1 ชัว่โมง 50 นาท)ี
08.50 น. เดินทางถึง สำนามบินเฮโฮ เช็คอินเที่ยวบินเพื่อเดินทาง

ไปยังย่างกุ้ง
10.00 น. ออกเดินทางสูย่่างกุง้โดย สำนามบินแห่งชาตเิมยีนมาร์  

เทีย่วบนิที ่UB 455
11.05 น. เดินทางถึง สำนามบินย่างกุ้ง 
11.30 น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันโดยรถบัส  

(ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที)
12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารท้องถิน่
13.00 น. น�ท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า 

(ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง)
14.00 น. สกัการะพระเจดย์ีทองค�คูบ้่านคูเ่มอืงของประเทศพม่าอายกุว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเพ่ือเสรมิบารมี สถานทีแ่ห่งนีม้ลีาน 

อธิษฐานจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ รอบพระเจดีย์มีประดิษฐกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ องค์เจดีย์ 
ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองค�ทั้งหมดน�้าหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจ�นวน 
แปดเส้นและเครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจ้า 

15.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)
16.00 น. เดินทางถึง สำนามบินย่างกุ้ง เช็คอินบัตรโดยสาร
18.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดย สำายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 704
20.35 น. เดินทางถึง สำนามบินนานาชาติสำุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 1 ท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน และโดยสารชั้นประหยัด) 69,500 บาท

บุคคลทั่วไป (ท่านละ) 72,000 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 66,500 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 64,000 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 62,000 บาท

พักเดี่ยว ช�าระเพิ่มท่านละ 16,500 บาท

กิจกรรม : มัณฑะเลย์ อินเล เสน่ห์แห่งสายน�้า

บริษัททัวร์ : บริษัท บางกอก ทราเวล คลับ จ�ากัด
วันเดินทาง : 
กลุ่มที่ 1 วันอังคารที่ 15 - วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 (5 วัน 4 คืน)
กลุ่มที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 (5 วัน 4 คืน)

จ�นวนที่รับ : 15 - 19 ท่าน/กลุ่ม
• ท่านสามารถเลือกล�าดับกลุม่กจิกรรมทีต้่องการสมคัรได้สูงสุด 2 ล�าดบั 

โดยเรียงล�าดบักลุ่มทีต้่องการสมคัรทีสุ่ดเป็นอนัดับแรกและกลุม่อืน่เป็นล�าดบัถดัมา (หรอืเลอืกสมคัรเพยีงหนึง่กลุม่กไ็ด้)

• ระบบจะสุ่มรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง 1 กลุ่ม จากล�าดับที่สมัครไว้

• หากจ�านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึ 15 ท่าน ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการจดัโปรแกรมท่องเทีย่วดงักล่าว 
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อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ / ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
 • ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดภายในประเทศพม่า มัณฑะเลย์ - เฮโฮ / เฮโฮ - ย่างกุ้ง
 • ภาษีน�้ามันของสายการบิน และภาษีสนามบินที่กรุงเทพฯ และพม่า
 • รถบัส 40 ที่นั่งส�าหรับคณะ บริการตลอดทั้งทริปตามรายการที่ระบุ
 • รถ/เรือ ขนกระเป๋าแยกส�าหรับคณะ ในการเดินทางไปและกลับ
 • คนช่วยยกกระเป๋าที่สนามบินพม่าลงจากสายพานน�าส่งที่รถบัส
 • Bangkok Airways Business Lounge บริการที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (วันเดินทางไป)
 • Airport Lounge บริการที่สนามบินย่างกุ้ง (วันเดินทางกลับ)
 • ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า จ�านวน 4 คืน ตามที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ และขนม ของว่าง เครื่องดื่ม บริการระหว่างเดินทางบนรถ 
 • Travel Set และคู่มือการเดินทางมอบให้ที่สนามบินในวันเดินทางทุกท่าน
 • ค่าเช่าเรือเหมาล�าเมืองอินเล นั่งล�าละ 4 - 5 ท่าน (มีบริการเสื้อชูชีพ)
 • ค่าเช่าเรือเหมาล�าที่สะพานไม้สักอูเบ็ง นั่งล�าละ 2 ท่าน (มีบริการเสื้อชูชีพ)
 • Welcome Dinner พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง ณ โรงแรม Hilton Mandalay ในวันแรก
 • ของที่ระลึกส�าหรับทุกท่าน ท่านละ 1 ชุด
 • ชุดพื้นเมืองส�าหรับสวมใส่ร่วมงาน Welcome Dinner
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาไทย 1 ท่านต่อ 1 บัส ตลอดรายการที่ระบุ
 • เจ้าหน้าที่ทัวร์จากเมืองไทยดูแลคณะ 2 ท่านต่อ 1 บัส ตลอดรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง วงเงินสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท
กรณีอายุ 75 - 85 ปี ประกันอุบัติเหตุจะคุ้มครองวงเงินสูงสุดท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 • Optional Tour Balloon ราคา 12,000 บาท/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าดอกไม้และปัจจัยท�าบุญในแต่ละจุดที่ไปเที่ยว
 • ค่าทิปส�าหรับไกด์และคนขับรถท้องถ่ินตามมาตรฐานประเทศพม่า
 • ค่าเครื่องดื่มน�้าอัดลม น�้าผลไม้ และแอลกอฮอล์ระหว่างมื้ออาหาร
 • ค่าน�้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก�าหนดไว้ (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมการท�าหนังสือเดินทาง
 • ค่าน�ากล้องถ่ายรูปและกล้องวิดีโอเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตวัท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่ ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ค่ามนิบิาร์ 

การแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ทางโทรศัพท์ และเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน 
(เฉพาะผู้ที่สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

การช�าระค่าบริการ
ช�าระค่าบริการทั้งหมด ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
*กรณต้ีองการใบเสร็จรบัเงนิ (ใบก�ากบัภาษ)ี จะต้องช�าระค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย 3% เพิม่เตมิจากค่าบรกิารทัวร์ทัง้หมด

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ

ธนาคารกสิกรไทย     สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส     เลขที่ 026-3-73654-0  

*เมื่อช�าระค่าบริการแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนช�าระค่าใช้จ่าย พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เดินทางมาที่อีเมล : debentureclub@scg.com หรือโทรสาร 0-2586-4977

**ส�าเนาหน้าเล่มหนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่ต�่ากว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลกิการเดินทางหลงัวนัที ่15 พฤศจกิายน 2561 เสยีค่ายกเลกิการเดนิทาง 50%
 • ยกเลกิการเดินทางหลงัวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 เสยีค่ายกเลกิการเดนิทาง 75%

 • ยกเลกิการเดินทางหลงัวนัที ่10 ธนัวาคม 2561 เสยีค่ายกเลกิการเดนิทาง 100% 

หมายเหตุ 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมท่องเทีย่วตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของท่านสมาชกิเป็นส�าคญั
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