สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า ณ พระธาตุอินทร์แขวน
นมัสการเจดียช์ เวดากอง ณ เมืองย่างกุง้ ขอพรเทพทันใจ ที่เจดียโ์ บตะทาวน์
สักการะพระเจดียช์ เวมอดอว์ สัญลักษณ์แห่งความรุง่ โรจน์แห่งเมืองหงสาวดี
ร่วมทําบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วดั ไจ้คะวาย ช้อปปิ้ งที่ตลาดสก๊อต
เมนูพิเศษ!! เป็ ดปั กกิ่ง สลัดกุง้ มังกร และกุง้ แม่น้ าํ เผา

ราคาเริ่มต้น 10,888 บาท พักบนอินทร์แขวน 1 คืน
เดินทางเดือน เมษายน – กันยายน 2560
โดยสายการบิน AIR ASIA

วันแรก
กรุงเทพฯ – ย่างกุง้ - หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดียช์ เวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง
- พระธาตุอินทร์แขวน (นั ่งรถถึงยอดเขา)
04.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 บริเวณผูโ้ ดยสารขาออกต่างประเทศ สายการบิน
แอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน
07.15 น. เหินฟ้ าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยเที่ยวบิน FD251
08.00 น. ถึงสนามบิน มิงกาลาดง กรุงย่างกุง้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ
นําท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซึ่งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชัว่ โมง นําท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทําบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ
สามเณร จํานวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว สําหรับอาหารทาง
ชาวบ้านจะจัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนําไปได้ตามกําลั ง
ศรัทธา) สถานที่แห่งนี้ เป็ นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี , โท และเอก จากนั้นนํา
ท่านเดินทางต่อ ด้วยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่ งที่ ทางวัดต้องการขณะนี้ คือ ถ้วย ชาม สาหรับใส่
อาหาร สมุด และ เครื่ องเขียน สาหรับการศึ กษาของ ภิกษุ สามเณร)
จากนั้น นําท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และ บูรณปฏิสงั ขรณ์ เมื่อปี 2533
จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทําให้สนั นิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นพระราชวังของ
พระเจ้าหงสาวดีบุ เรงนอง ปั จจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้ นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้วา่ บริเวณ
ของพระราชวังแห่งนี้ กว้างใหญ่เพียงใด
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุง้ แม่น้ าํ เผาคนละ1ตัว)
นําท่านนมัสการ เจดียช์ เวมอดอว์ คนไทยนิ ยมเรียกว่า พระ
มหาเจดียม์ ุเตา เป็ นเจดียใ์ หญ่คู่บา้ นคู่เมืองที่สูงที่สุดของหง
สาวดี นับว่าเป็ น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยก่อนเป็ นสถานที่ประกอบ
พิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของ
บูรพกษัตริย ์ ไม่วา่ จะเป็ น
กษัตริยม์ อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อ
ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรง
ประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์นี้
นําท่านมุง่ หน้าสู่ เมือง ไจ้ทีโย เดินทาง 3 ชัว่ โมง ถึง คิมปูน
แคมป์ เชิงเขาไ จ้ทีโยหยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหก
ล้อเพื่อขึ้ นบนภูเขา ไจ้ ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้

พักที่
คํา่

วันที่สอง
05.00 น.

เช้า

เที่ยง

ประมาณ 35 นาที ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามสองข้างทาง พร้อ มสัมผัสความเย็นซึ่งจะค่อย ๆ
เย็นขึ้ นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวน จากนี้ เดินขึ้ นไปจนถึงโรงแรมที่พกั พระ
ธาตุอินทร์แขวน เป็ นองค์เจดียข์ นาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ สูง 5.5 เมตร ปิ ดทองทั้งองค์ซึ่ง
ตั้งอยูบ่ นหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุบเหวได้ทุกขณะพระธาตุอินทร์แขวนนี้
นับเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า เป็ นที่มาและแรงบันดาลใจ
ของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้าจันทร์ผมหอม ”
นิ ราศพระธาตุอินทร์แขวน
โรงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
บริการอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากที่พกั เดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่านั้น หลังอาหารคํา่ เชิญ
ท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะ
นมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานานบริ เวณระเบียงที่ยื่นสู่พระเจดียไ์ จ้ ทีโย ควรเตรียมเสื้ อกันหนาว
หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เพราะพื้ นที่นัง่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์นี้เปิ ด
ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสําหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 20.00 น. เท่านั้น
ไจ้ทีโย(พระธาตุอินทร์แขวน ) – หงสาวดี – พระนอนชเวตาเลียว – เจดียไ์ จ๊ปุ่น - ย่างกุง้
พระนอนตาหวาน – เจดียช์ เวดากอง
เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ
มีชุดจําหน่ ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิ ยมจุดเทียนต
ามกําลังวันหรือจํานวนอายุ
นมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ถ่ายรูป และชมทัศนี ยภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์
ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยูไ่ ด้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้ นไป
ก็ดูคล้ายกับลอยอยูเ่ หนื อหน้าผา ราวกับพระอินทร์นําไปแขวนไว้กล างอากาศนับเป็ นอัศจรรย์
เจดีย ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางกลับ ตามเส้นทางเดิม มุง่ หน้าสู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร
มอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สาํ คัญในหงสาวดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุง้ แม่น้ าํ เผาคนละ1ตัว)

นําท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็ น
พระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยัง
สามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปั ก
พื้ นเมือง ผ้าพื้ นเมือง
นําชม พระเจดียไ์ จ๊ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มี
พระพุทธรูปปางประทับนัง่ โดยรอบทิศประกอบด้วย
สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์
ไปทางทิศเหนื อ ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้ )
พระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ (ทิศตะวันออก ) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่
สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ งแวะ
กับบุรุษเพศ
นําท่านชม เจดียเ์ จ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน
ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาท
ซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิ ลปะของไทยที่ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าที่งดงามมีขนาด
ความยาวขององค์ 70 เมตร นําท่านชม มหา
เจดียช์ เวดากอง พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า
ตั้งอยูบ่ ริเวณเนิ นเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุง้ เชื่อกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ี่บรรจุพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจํานวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย ์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นข้าง
บนสุดมีเพชรเม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีท้งั ผูค้ นชาวพม่าและ
ชาวต่างชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดย
กล่าวขานกันว่า ทองคําที่ใช้ในก ารก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้ มีจาํ นวนมหาศาลกว่า
ทองคําที่เก็บอยูท่ ี่ธนาคารชาติองั กฤษเสียอีกและนับเป็ นมหาเจดียท์ ี่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งของ
โลก
(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
สัตว์สัญลักษณ์

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสือ

อังคาร
สิงห์

พุธ
ช้ างมีงา

พุธกลางคืน
ช้ างไม่มงี า

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้น

เสาร์
พญานาค

เย็น
พักที่

บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
IBIS HOTEL YANGON หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

เจดียโ์ บตะทาวน์ (เทพทันใจ -เทพกระซิบ ) - ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต - วัดพระหินอ่อน – ช้างเผือก
- กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําชม พระเจดียโ์ บตะทาวน์ ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สร้างขึ้ น
เพื่อรับพระเกศาธาตุกอ่ นที่นําไปบรรจุใน พระเจดียช์
เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้ นจากเรือ
ได้นํามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดียโ์ บตะตองแห่งนี้
ก่อน พระเจดียแ์ ห่งนี้ ได้ถูก
ทําลายในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ขึ้นมา
ใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ วั ่ ไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่งให้
คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคําให้ผคู ้ นได้เข้ามากราบไหว้
มองเห็นได้ชดั เจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย ์ ได้นําทองคําและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิ กชนชาว
พม่านํามาถวายแก่องค์พระเจดีย ์ มาจัดแสดงไว้ นําท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาว
พม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิ ยมมาขอพร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

เช้า

เที่ยง

17.30 น.
19.25 น.

จากนั้น นําท่าน ช้อปปิ้ งตลาดสก็อต ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ ระลึก
มากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูเป็ ดปั กกิ่ง+สลัดกุง้ มังกร
นําท่านสักการะ พระหินอ่อน (เจ๊าดอจี ) ซึ่งเป็ นพระพุทธรูปที่ แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในพม่ามีน้ําหนักถึง 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ ซึ่งถือว่า
เป็ นช่างฝี มือดีที่สุดของพม่า นําชม ช้างเผือก ที่เป็ นช้างคู่บา้ นคู่เมืองของพม่ามีสีขาวเผือกตลอด
ทั้งตัวจํานวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุง้
เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ FD254
เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
------------------------------------------------------

** หากท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครั้งก่อนทําการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง
02 – 04 กรกฎาคม 2560
07 – 09 กรกฎาคม 2560
08 – 10 กรกฎาคม 2560
09 – 11 กรกฎาคม 2560
14 – 16 กรกฎาคม 2560
16 – 18 กรกฎาคม 2560
23 – 25 กรกฎาคม 2560
30 ก.ค. – 01 ส.ค.2560
06 – 08 สิงหาคม 2560
11 – 13 สิงหาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
11,900
13,888
14,900
10,888
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
10,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง
11,900
13,888
14,900
10,888
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
10,888

1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
เด็กไม่มีเตียง
11,900
3,500
13,888
4,000
14,900
4,000
10,888
4,000
11,900
3,500
11,900
3,500
11,900
3,500
11,900
3,500
11,900
3,500
10,888
4,000

ราคาไม่
รวมตั ๋ว
9,900
10,900
10,900
10,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
10,900

12 – 14 สิงหาคม 2560
13 – 15 สิงหาคม 2560
20 – 22 สิงหาคม 2560
27 – 29 สิงหาคม 2560
01 – 03 กันยายน 2560
03 – 05 กันยายน 2560
10 – 12 กันยายน 2560
17 – 19 กันยายน 2560
22 – 24 กันยายน 2560
24 – 26 กันยายน 2560

12,888
10,888
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900

12,888
10,888
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900

12,888
10,888
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900
11,900

4,000
4,000
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

10,900
10,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจํานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจํานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษีน้ าํ มันที่ยงั มิได้ชาํ ระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : เมื่อออกตั ๋วแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจําไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาํ การ
จ่ายค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อน
การจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง

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
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กบั คนไทย
ผูท้ ี่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณีที่ท างรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า
ผูเ้ ดินทางจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการทําวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท**
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเ หนื อรายการ (กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชําระค่าบริการ
1.
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินมัดจําเป็ นเงิ นจํานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสํารองที่นัง่
2.
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาํ ระเงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ 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
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ ห รือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด

อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูม้ ีชื่ อใน
เอกสารการจอง ) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ
หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นํา เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาํ ระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จา่ ยที่ได้จา่ ยจริงจากค่าบริการที่ชาํ ระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3.
การเดินทางที่ต ้ องการันตีมดั จําหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือ
ค่าบริการทั้งหมด
4.
การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเว ลาทําการของทางบริษัท
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 หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า- ออกเมืองด้วย เหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่ บางส่วน
หรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
โดยจะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวี
ซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะ
ชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้
ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้า
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึ งถึงความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จา่ ยใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยว
ที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ
ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน
เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้ น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทกํากับเท่านั้น
ข้อแนะนําก่อนการเดินทาง
1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวขึ้ นเครื่อ งบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนํา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ
1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาํ หนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2.สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. iATA ได้กาํ หนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สาํ รองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้
แบตเตอรี่สาํ รองสามารถนําใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ 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
*****************************************

