วันแรก

06.00 น.

08.20 น.
09.30 น.

กรุ ง เทพฯ – ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง - ท่ า อากาศยานมิ ง กาลาดง – เมื อ งย่ า งกุ ง้ หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดียช์ เวมอดอว์(พระมหาเจดียม์ ุเตา)
– ไจ้ทีโย – คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พร้อ มกันที่ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์ เ ตอร์ 8 สายการบิ น
THAI LION AIR โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอิน
นําท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน SL200
เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
นําท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซึ่งอยูห่ า่ งจากย่างกุง้ ประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชัว่ โมง นํ าท่ านเดิ นทางต่อเพื่ อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทําบุ ญใส่บ าตรข้าวสวยแด่ภิก ษุ
สามเณร จํานวน 1,200 รูป ที่ นี้เราจะใส่บ าตรข้าวสวยเพีย งอย่า งเดี ยว สําหรับอาหารทาง
ชาวบ้านจะจัดเตรี ยมไว้ต่างหาก (หรื อถ้าต้องการถวายสิ่ งอื่นๆ ก็ สามารถนํ าไปได้ตามกําลัง
ศรัทธา) สถานที่แห่งนี้ เป็ นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี , โท และเอก จากนั้นนํา
ท่านเดินทางต่อ ด้วยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่ งที่ ทางวัดต้องการขณะนี้ คือข้าวสาร โดยทางวัดจะ
มีการทาบุญบริจากข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)
จากนั้ นนํ าท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่ งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533
จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทําให้สนั นิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นพระราชวังของ
พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปั จจุบันการขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้ นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริเวณ
ของพระราชวังแห่งนี้ กว้างใหญ่เพียงใด

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านนมัสการ เจดียช์ เวมอดอว์ คนไทยนิ ยมเรียกว่า พระมหาเจดียม์ ุเตา เป็ นเจดียใ์ หญ่
คู่บา้ นคู่เมืองที่สงู ที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็ น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้า ซึ่ ง ในสมัย ก่ อ นเป็ นสถานที่ ป ระกอบพิ ธี ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก่ อ นออกศึ ก ของ
บูรพกษัตริย์ ไม่วา่ จะเป็ นกษัตริยม์ อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้า บุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดียอ์ งค์นี้
นํ าท่านมุ่งหน้าสู่เมือง ไจ้ทีโย เดินทาง 3 ชัว่ โมงถึง คิมปูนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทีโยหยุดพักเพื่อ
เปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้ นบนภูเขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ ประมาณ 35
นาที ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ เย็นขึ้ นเรื่อย ๆ
เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จากนี้ เดินขึ้ นไปจนถึงโรงแรมที่พกั พระธาตุอินทร์แขวน
เป็ นองค์เจดียข์ นาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิ ดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยูบ่ นหน้าผา
อย่างหมิ่นเหม่ ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้ นับเป็ น 1 ใน 5
มหาบูชาสถานสูงสุ ดของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า เป็ นที่ มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี
พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม” นิ ราศพระธาตุ
อินทร์แขวน

พักที่
เย็น

KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดับเทียบเท่า*
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่สอง
05.00 น.

เช้า

เที่ยง

จากที่พกั เดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหารคํา่ เชิญ
ท่ า นไปนมัส การพระธาตุ ต ามอัธ ยาศัย สามารถนั ่ง สมาธิ ห รื อ สวดมนต์ไ ด้ต ลอดคื น ถ้า จะ
นมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์ จ้ทีโย ควรเตรียมเสื้ อกันหนาว
หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เพราะพื้ นที่นัง่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ด
ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น
พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดียไ์ จ๊ปุ่น –
เจดียเ์ จ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดียช์ เวดากอง – เมืองย่างกุง้
เชิญท่ านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรื อใส่บาตรตามอัธยาศัย หรื อถวายข้าวพระพุทธ
มีชุดจําหน่ ายบริเวณนั้น ให้ท่านได้ขอพรพระธาตุอินทร์แขวนอีกครั้ง ถ่ายรูป และชมทัศนี ยภาพ
รอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรือหล่นลง
มา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้ นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนื อหน้าผา ราวกับพระอินทร์
นําไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย ์
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับตามเส้นทางเดิมมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร
มอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สาํ คัญในหงสาวดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนําท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมือง
หงสาวดี อี ก ทั้ง ยัง สามารถเลื อ กซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แ กะสลัก ผ้า ปั กพื้ นเมื อ ง ผ้า พื้ นเมื อ ง
นํ าชม พระเจดียไ์ จ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั ง่ โดยรอบทิ ศ
ประกอบด้วยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผิ นพระพักตร์ไปทางทิ ศเหนื อ ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ(ทิศ

ตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กบั
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ
นําท่านชม เจดียเ์ จ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่
งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าที่งดงามมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
นําท่านชม พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระมหาเจดียค์ ่บู า้ นคู่เมืองของพม่า ตั้งอยูบ่ ริเวณเนิ นเขา
เชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ เชื่อกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ี่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจํานวน 8
เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นข้างบนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่
72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีท้งั ผูค้ นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยว
ชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคําที่ใช้ในการ
ก่อ สร้า งซ่ อ มแซมพระมหาเจดี ย ์แ ห่ง นี้ มี จํา นวนมหาศาลกว่า ทองคําที่ เ ก็ บ อยู่ที่ ธ นาคารชาติ
อังกฤษเสียอีกและนับเป็ นมหาเจดียท์ ี่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก

(สถานที่สาํ คัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ
ท่านสามารถนําดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปด
ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)
คําไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุตยิ งั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

วันเกิด
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร
พุธ
สัตว์สญ
ั ลักษณ์ ครุฑ
เสือ สิงห์ ช้างมีงา

เย็น
พักที่

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
เสาร์
หนูหางสั้น พญานาค

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
(IBIS HOTEL เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว LOCAL ที่มีคุณภาพ)

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

เมืองย่างกุง้ – เมืองสิเรียม – พระเจดียเ์ ยเลพญา – พระเจดียโ์ บตะทาวน์ – เทพทันใจ –
ช้อปปิ้ งตลาดสก็อต - พระหินอ่อน
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าเดินทางสู่ เมืองสิเรียม ซึ่งอยูห่ า่ งจากย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงสิเรียม
ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่
ริมฝัง่ แม่น้ําย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ําอิระวดี
นําท่านชม พระเจดียเ์ ยเลพญา บนเกาะกลางนํ้าอายุนับพันปี เป็ นที่สกั การะของชาวสิเรียม ที่
บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ ออาหารเลี้ ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวน
เวียนให้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนื อผิวนํ้า เสร็จแล้วเดินทางกลับย่างกุง้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนํ าชม พระเจดียโ์ บตะทาวน์ ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สร้างขึ้ นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นําไป
บรรจุใน พระเจดียช์ เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้ นจากเรือ ได้นํามาประดิษฐานไว้
ที่พระเจดียโ์ บตะตองแห่งนี้ ก่อน พระเจดียแ์ ห่งนี้ ได้ถูก ทําลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ วั ่ ไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐาน
พระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคํา

19.25 น.
21.25 น.

ให้ผูค้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย ์ ได้นําทองคําและของมีค่าต่าง
ๆ ที่มีพุทธศาสนิ กชนชาวพม่านํามาถวายแก่องค์พระเจดีย ์ มาจัดแสดงไว้
นํ าท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่า
ให้ความเคารพอย่างมากและนิ ยมมาขอพร ด้วยเชื่อ
ว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
นํ าท่ าน ช้อปปิ้ งตลาดสก็อต ซึ่ งเป็ นตลาดที่ ใหญ่
ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญ
มณี ทับ ทิ ม ไพลิ น หยก ไข่มุ ก เครื่ อ งเงิ น เครื่ อ ง
หวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
นํ าท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี) ซึ่ งเป็ น
พระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในพม่ามี น้ํ าหนั กถึ ง 60 ตัน สูง 37 ฟุ ต
แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่ งถื อว่าเป็ น
ช่างฝี มือดีที่สุดของพม่า
นํ าท่ า นชม ช้างเผือ ก ที่ เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมื องของพม่ ามี สีขาวเผื อกตลอดทั้งตัว จํานวน 3
เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผื อกทุกประการ และภายยังมีขนหางของช้างเผือกให้ท่านได้
บูชาเพื่อนํากลับไปเป็ นเครื่องรางพกติดกาย คนโบราณเชื่อกันว่าขนหางของช้างเผื อกนั้นให้คุณ
ทางด้านปั ดเป่ าสิ่งชัว่ ร้าย ช่วยป้องกันอาถรรพ์ ปั ดรังควานจากภูตผีปีศาจและสัตว์รา้ ยป้องกันคุณ
ไสยต่างๆได้ (เป็ นความเชื่อส่วนบุคคล)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้
นําท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ SL207
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
09 – 11 มีนาคม 2561
10 – 12 มีนาคม 2561
17 – 19 มีนาคม 2561
11 – 13 พฤษภาคม 2561
18 – 20 พฤษภาคม 2561
25 – 27 พฤษภาคม 2561
01 – 03 มิถุนายน 2561
08 – 10 มิถุนายน 2561
16 – 18 มิถุนายน 2561
30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า11ปี )

(เด็กอายุตากว่
ํ ่ า11ปี )

11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888

11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888
11,888

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาไม่
รวมตั ๋ว

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

9,588
9,588
9,588
9,588
9,588
9,588
9,588
9,588
9,588
9,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษทั จะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการ
จองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครือ่ งบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
2.

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นักท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงิ น ค่า บริ ก ารคื น นั กท่ องเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ (ผูม้ ี ชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่ อ ทํา เรื่ องขอรับ เงิ นค่า บริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอํา นาจพร้อมหลัก ฐานประกอบการมอบอํา นาจ
หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนํ าเที่ ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกําหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สําหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ
เลขที่ หนั งสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เ ดิ นทางจริ งของประเทศที่ เ ดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษั ทจะคํานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํ า
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อ ย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถื อได้ท่า นละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ ง ของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่สาํ รอง
สามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจํานวนและปริมาณที่จาํ กัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนําขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนําขึ้ น
เครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สาํ รองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนําขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนําแบตเตอรี่สาํ รองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

