พม่า ย่างกุง้ 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน Air Asia / นก แอร์ / ไลอ้อน แอร์
สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ณ เมืองย่างกุ้ง
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งเมืองหงสาวดี
ไหว้พระขอพรเรื่องการค้า ที่เจดีย์เยเลพญา เจดีย์กลางกลางน้าอายุกว่าพันปี
ร่วมท้าบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต
อร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้าย่าง
พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด (ถุงผ้ารักโลก/พัด/หมวก)
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - พระมหาเจดีย์มุเตา - เมืองไจ้ทีโย คิมปูนแคมป์ - พักบนพระธาตุอินทร์แขวน
วันที่2 พระธาตุอินทร์แขวน - นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - พระนอนตาหวาน - มหาเจดีย์ช
เวดากอง - พักVintage Luxury 5 ดาว
วันที่3 สิเรียม - พระเจดีย์เยเลพญา - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ
(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
04.00 น.

06.20 น.

07.05 น.

กรุงเทพฯ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งรถถึงยอดเขา)
พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 บริเวณผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ
สายการบิน นกแอร์ หรือ แอร์เอเชีย เวลานัดหมาย 04.00 น.
สายการบิน ไลอ้อนแอร์ เวลานัดหมาย 06.00 น.
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
เหินฟ้าสู่ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบิน
นกแอร์
DD4230
(06.20-07.05) หรือ
แอร์เอเชีย
FD251
(07.15-08.00) หรือ
ไลอ้อนแอร์
SL200
(08.45-10.00)
ถึงสนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ
นาท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
นาท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทาบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จานวน 1,200 รูป
ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว สาหรับอาหารทางชาวบ้านจะจัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้า
ต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนาไปได้ตามกาลังศรัทธา) สถานที่แห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา
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เที่ยง

พักที่
ค่้า

นักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั้นนาท่านเดินทางต่อ ด้วยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่งที่ทางวัดต้องการ
ขณะนี้คือ ถ้วย ชาม สาหรับใส่อาหาร สมุด และ เครื่องเขียน สาหรับการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร)
จากนั้ นน าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสั งขรณ์เมื่อปี 2533 จากซาก
ปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทาให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดี
บุเรงนอง ปัจจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้าง
ใหญ่เพียงใด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุ้งแม่น้าเผาคนละ1ตัว)
นาท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิยมเรียกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็นเจดีย์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองที่สูง
ที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งใน
สมัยก่อนเป็นสถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิ ทธิ์ ก่อนออกศึกของ
บูรพกษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์มอญ
หรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา
ทรงประทับอยู่ในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้
นาท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย เดินทาง 3 ชั่วโมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็น
รถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์
แขวน จากนี้เดินขึ้นไปจนถึงโรงแรมที่พัก พระธาตุอินทร์แขวน เป็นองค์เจดีย์ขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนก้อนศิลา
ใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุก
ขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่มาและ
แรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผม
หอม” นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
โรงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
บริการอาหารค่้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหารค่าเชิญท่านไป
นมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการกลางแจ้งเป็น
เวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้า ห่ม ผ้าพันคอ
เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสาหรับบุรุษเปิด
ถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น
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วันที่สอง
05.00 น.

เช้า

เที่ยง

ไจ้ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน) - หงสาวดี - พระนอนชเวตาเลียว - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง
พระนอน
ตาหวาน - เจดีย์ชเวดากอง
เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอิน ทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธ ยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ
มีชุด
จาหน่ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิยมจุดเทียนตามกาลังวันหรือจานวนอายุ นมัสการ พระธาตุ
อินทร์แขวน ถ่ายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้
อย่างไร โดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผา
ราวกับพระอินทร์นาไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับ ตามเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่
มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สาคัญในหงสาวดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุ้งแม่น้าเผาคนละ1ตัว)
นาท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยัง
สามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพื้นเมือง
นาชม พระเจดีย์
ไจ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโค
ดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโก
นาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย
สี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษ
เพศ
นาท่านชม เจดีย์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระ
บาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธ
ไสยาสน์ เป็นศิลปะพม่าที่งดงามมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร นาท่านชม มหาเจดีย์ชเวดากอง พระ
มหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ้ง เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้นข้าง
บนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมาย
ที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคาที่ใช้ใน
การก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดีย์แห่งนี้มีจานวนมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติอังกฤษเสียอีก
และนับเป็นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
(สถานที่สาคัญของพระมหาเจดีย์ช เวดากอง คือ ลานอธิฐ าน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมี
และสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใคร
เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้าพระประจาวันเกิดตน จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต)
ค้าไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
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ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
วันเกิด
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
สัตว์สัญลักษณ์
ครุฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา หนูหางยาว หนูหางสัน
เย็น
บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
พักที่
IBIS HOTEL YANGON หรือระดับใกล้เคียง

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เสาร์
พญานาค

เมืองสิเรียม(เจดีย์กลางน้า) - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตะทาวน์(เทพทันใจ) - ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก - กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแรม
นาท่าเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม ชมความ
สวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้าย่างกุ้งที่
เชื่อมต่อกับแม่น้าอิระวดี นาท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้าอายุนับพันปี เป็นที่สักการะของ
ชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่า
ยวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้า เสร็จแล้วเดินทางกลับย่างกุ้ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร)
จากนั้นนาชม พระเจดีย์โบตะทาวน์ ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นาไปบรรจุใน พระ
เจดีย์ชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได้นามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดีย์โบตะตอง
แห่งนี้ก่อน พระเจดีย์แห่งนี้ได้ถูก ทาลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่
โดยมีความแตกต่างกับพระเจดีย์ทั่วไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไป
ภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคาให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชัดเจน ส่วนผนัง
ใต้ฐานเจดีย์ ได้นาทองคาและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนชาวพม่านามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัด
แสดงไว้ น าท่านสั กการะขอพรจาก เทพทัน ใจ ซึ่งชาวพม่าให้
ความเคารพอย่างมากและนิยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใด
จะสมความปรารถนา
นาท่าน ช้อปปิ้งตลาดสก็อต ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มี
สินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก
เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝีมือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
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ค่้า
21.00 น.

23.00 น.

สักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่ามี
น้าหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่าเป็นช่างฝีมือดีที่สุดของพม่า นา
ชม ช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัวจานวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะ
ของช้างเผือกทุกประการ
ออกเดินทางสู่ สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง
เดินทางสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน
นกแอร์ DD4239
(21.00-22.45) หรือ
แอร์เอเชีย
FD258 (21.30-23.15) หรือ
ไลอ้อนแอร์
SL207 (19.45-21.45)
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครังก่อนท้าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
ผู้ใหญ่
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
ห้องละ
งดแถมกระเป๋า
มีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
2-3 ท่าน
27-29 เม.ย. 60
ขาไป FD251 (07.15 - 08.00)
13,900
13,900
13,900
3,000
ขากลับ FD258 (21.30 - 23.15)
28-30 เม.ย. 60
ขาไป FD251 (07.15 - 08.00)
13,900
13,900
13,900
3,000
ขากลับ FD258 (21.30 - 23.15)
29เม.ย.-1พ.ค.60
ขาไป FD251 (07.15 - 08.00)
14,900
14,900
14,900
3,500
ขากลับ FD258 (21.30 - 23.15)
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านัน ไม่เช่นนันทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ้าไม่ว่าด้วยกรณี
ใดๆทังสิน เพราะว่าทางบริษัทได้ท้าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วน
ก่อนการจองทัวร์ทุกครัง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
หมายเหตุ 1.ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
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2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพานัก
ระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท**
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้
บริการ)
3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท / ท่าน ภายใน 2 วันทาการ นับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง
(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงิน
มาได้ที่
Fax 02-748-6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า
31 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่า
มัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง
แฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลาย
ลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนั กท่องเที่ย วต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการ
ให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
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2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันทาการ ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้
จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน
การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมด
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อก้าหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วัน
ก่ อ นการเดิ น ทางส าหรั บ ประเทศที่ มี วี ซ่ า แต่ ห ากทางนั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก ท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะช าระค่ า บริ ก ารเพิ่ ม จากการที่ มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กับทาง
บริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรั บ ราคาค่าบริ การเพิ่ มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ค่าตั๋ ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะน้าก่อนการเดินทาง
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน
ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่าง
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สะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่
กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
2.สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น
3. iATA ได้ก้าหนดมาตรการเกี่ยวกับการน้าแบตเตอรี่ส้ารองขึนไปบนเครื่องบินดังนี
แบตเตอรี่สารองสามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจากัด
จานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2
ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้นเครื่องในทุกกรณี
4.ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
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