ย่างกุง้ หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน เมียนร์ม่า แอร์ไลน์
นอนโรงแรมระดับ 5 ดาว












ทัวร์สุขใจอิ่มบุญ นมัสการ 3 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า
นมัสการเจดียช์ เวดากอง ณ เมีองย่างกุง้ ( 1 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า)
ขอพรเทพทันใจ ที่เจดียโ์ บตะทาวน์
สักการะเจดียช์ เวมอดอว์ ณ เมีองหงสาวดี ( 1 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า)
ร่วมทาบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วดั ไจ้คะวาย
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ณ เมืองไจ้ตโิ ย ( 1 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า)
ช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่นที่ตลาดสก๊อต
รวมรถขึ้ นพระธาตุอินทร์แขวนแล้ว (ขึ้ นถึงบนยอดเขาไจ้ตโิ ย)
อร่อยกับเมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง สลัดกุง้ มังกร กุง้ แม่น้ าย่าง
นอนโรงแรมระดับ 5 ดาวที่ยา่ งกุง้
**สะดวกสบายไม่ตอ้ งทา วีซ่า อยูไ่ ด้ไม่เกิน 14 วัน (เริม่ 27 สิงหาคม)**

วันแรก
08.00 น.

กรุงเทพฯ-ย่างกุง้ -หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – เจดียช์ เวมอดอว์ – พระราชวังบุเรงนอง - พระ
ธาตุอินทร์แขวน (นั ่งรถถึงยอดเขา)(-/L/D)

ค ณ ะ พ ร้ อ ม กั น ที่ ส น าม บิ น สุ ว รรณ ภู มิ บ ริ เวณ ผู ้ โ ด ย ส ารข าอ อ ก ต่ างป ระ เท ศ เค าน์ เต อ ร์
สายการบิน เมียนร์ ม่า แอร์ ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ทุกท่าน
10.40 น.
บินลัดฟ้ า สู่ กรุ งย่ างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสายการบิน เมียนม่าร์ แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ 8M336  (มีอาหาร
เสริ ฟบนเครื่ อง)
11.25 น.
ถึง สนามบิน มิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ (เวลาทีป่ ระเทศพม่ าช้ ากว่าประเทศไทย 30 นาที)
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
เทีย่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองย่ างกุ้ง (เมนูเป็ ดปักกิง่ +สลัดกุ้งมังกร)
หลังอาหารน าท่ านเดิ นทางสู่ ตัวเมื อง หงสาวดี (BAGO) ซึ่ งอยู่ ห่างจากย่ างกุ้ งประมาณ 80 กม. ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
บ่าย
..นาท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้ คะวาย เพื่อทาบุญใส่ บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร จานวน 1,200 รู ป
ที่น้ ีเราจะใส่ บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดียว สาหรับอาหารทางชาวบ้านจะจัดเตรี ยมไว้ต่างหาก (หรื อถ้าต้องการ
ถวายสิ่ งอื่นๆ ก็สามารถนาไปได้ตามกาลังศรัทธา) สถานที่แห่งนี้เป็ นโรงเรี ยนสอนพระพุทธศาสนานักธรรม
ชั้นตรี , โท และเอก จากนั้นนาท่านเดินทางต่อ ด้วยความอิ่มบุญและอิ่มใจ (สิ่ งที่ทางวัดต้องการขณะนี้คือ
ถ้ วย ชาม สาหรับใส่ อาหาร สมุด และ เครื่องเขียน สาหรั บการศึกษาของ ภิกษุ สามเณร)
นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่ งเพิ่งเริ่ มขุดค้น และ บูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยงั
หลงเหลื ออยู่ ท าให้ สั น นิ ษ ฐานได้ว่า โบราณสถานแห่ งนี้ เป็ นพระราชวัง ของพระเจ้าหงสาวดี บุ เรงนอง
ปั จจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้วา่ บริ เวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด
นาท่านนมัสการ เจดีย์ชเวมอดอว์ คนไทยนิ ยมเรี ยกว่า พระมหาเจดีย์มุเตา เป็ นเจดี ยใ์ หญ่คู่บา้ นคู่เมืองที่สูง
ที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็ น 1ใน5 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่ งใน
สมัยก่อนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของ บูรพกษัตริ ย ์ ไม่วา่ จะเป็ นกษัตริ ยม์ อญหรื อ
พม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุ พรรณกัลยา ทรง
ประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์น้ ี
หลังจากนั้น นาท่านมุ่งหน้า สู่ เมืองไจ้ทีโย (kyaikhtiyo) ( เดินทาง 3 ชัว่ โมง)
เย็น
ถึง คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจ้ทีโย) หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขา
ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดิ นทางจากบริ เวณนี้ ประมาณ 35 นาที ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามสองข้างทางพร้อมสัมผัส
ความเย็นซึ่ งจะค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่ อย ๆ เดินทางจนเกื อบถึ งพระธาตุอินทร์ แขวน จากนี้ เดิ นขึ้นไปอีกประมาณ
35 นาที นัง่ จนถึงโรงแรมที่พกั พระธาตุอินทร์ แขวน เป็ นองค์เจดียข์ นาดเล็ก ตั้งอยูบ่ นก้อนศิลาใหญ่ สู ง 5.5
เมตร ปิ ดทองทั้งองค์ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ นหน้าผาอย่างหมิ่นเหม่ ดูคล้ายว่าจะตกลงไปในหุ บเหวได้ทุกขณะพระธาตุ
อินทร์ แขวนนี้ นบั เป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสู งสุ ดของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่า เป็ นที่มาและแรงบันดาลใจ
ของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่งวรรณกรรมเรื่ อง “เจ้ าจันทร์ ผมหอม” นิราศพระธาตุ
อินทร์แขวน
 พักทีโ่ รงแรม YOE YOE LAY HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
ค่า
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากทีพ่ ักเดินไปพระธาตุอนิ ทร์ แขวน ใช้ เวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเท่ านั้น หลังอาหารค่าเชิ ญท่านไปนมัสการ
พระธาตุ ตามอัธยาศั ย สามารถนั่งสมาธิหรื อสวดมนต์ ได้ ตลอดคืน ถ้ าจะนมัสการกลางแจ้ งเป็ นเวลานาน
บริเวณระเบียงทีย่ นื่ สู่ พระเจดีย์ไจ้ ทโี ย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้ าห่ ม ผ้ าพันคอ เบาะรองนั่ง
เพราะพืน้ ทีน่ ั่งมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์ นีเ้ ปิ ดตลอดคืนแต่ ประตูเหล็กทีเ่ ปิ ดสาหรับบุรุษเปิ ดถึงเวลา 00000 น0 เท่ านั้น

วันที่สอง

ไจ้ทีโย (พระธาตุอินทร์แขวน)-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-เจดียไ์ จ๊ปุ่น-ย่างกุง้ –
พระนอนตาหวาน – เจดียช์ เวดากอง
(B/L/D)

05.00 น.

เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย หรือถวายข้าวพระพุทธ
มีชุด
จาหน่ ายบริเวณวัด เมื่อถวายข้าวพระพุทธนิ ยมจุดเที ยนตามกาลังวันหรือจานวนอายุ นมัสการ พระ
ธาตุอินทร์แขวน ถ่ายรูป และชมทัศนี ยภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้
ตั้งอยู่ได้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรือหล่นลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้ นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่
เหนื อหน้าผา ราวกับพระอินทร์นาไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย ์
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
เดิ นทางกลับ ตามเส้นทางเดิ ม มุ่ งหน้าสู่เมืองหงสาวดี ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญ
โบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สาคัญในหงสาวดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมืองหงสาวดี (มีกุง้ แม่น้ าเผาคนละ1ตัว)
นาท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็ นพระนอนที่งดงามที่สุด ของเมืองหงสาวดี อีกทั้ง
ยังสามารถเลือกซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ผ้าปั กพื้ นเมือง ผ้าพื้ นเมือง
นาชม พระ
เจดียไ์ จ๊ปุ่น ซึ่ งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั ง่ โดยรอบทิศประกอบด้วยสมเด็ จ
พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนื อ ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต 3 พระองค์
คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ
(ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กบั พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและ
สาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ
นาท่านชม เจดียเ์ จ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่งดงาม
พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่ประดิษฐาน
พระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าที่งดงามโดยมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
นาท่านชม มหาเจดียช์ เวดากอง พระมหาเจดี ยค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า ตั้งอยู่บริเวณเนิ นเขาเชียงกุ ตระ
เมืองย่างกุง้ เชื่อกันว่าเป็ นมหาเจดียท์ ี่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น บนยอดสุด
ของพระเจดี ย ์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นข้างบนสุ ดมีเพชรเม็ดใหญ่ อยู่ 72 กระรัต และ
ทับทิ ม 2,317 เม็ด ซึ่งมีท้ังผูค้ นชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายที่ พากันเที่ ยวชมและนมัสการทั้ง
กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคาที่ ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระ
มหาเจดี ยแ์ ห่งนี้ มีจานวนมหาศาลกว่าทองคาที่ เก็บอยู่ที่ธนาคารชาติ องั กฤษเสียอีกและนั บเป็ นมหา
เจดียท์ ี่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก

06.00 น.
07.30 น.
เที่ยง
บ่าย

(สถานที่สาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ ท่าน
สามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้าง
บารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์
หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)

คาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยงั 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

สัตว์สญ
ั ลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

พุธ

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
กลางคืน
ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง หนูหางสั้น พญานาค
ยาว

19.00 น.

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาคณะเข้าสู่ที่พกั
 โรงแรม VINTAGE LUXURY YACHT HOTEL (ระดับ5ดาว) หรือ ระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม

เมืองสิเรียม (เจดียก์ ลางน้ า)-ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตะทาวน์(เทพทันใจ)-ช้อปปิ้ งตลาดสก๊อต -กรุงเทพฯ(B/L/-)

06.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของแรม
นาท่าเดินทาง สู เมื องสิเรียม (Thanlyin) ซึ่งอยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อเดินทาง
ถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้ เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ
ตั้งอยู่ริมฝั ่งแม่น้ าย่างกุ ง้ ที่ เชื่อมต่ อกับแม่น้ าอิ ระวดี นาท่ านชม พระเจดียเ์ ยเลพญา (Kyaik Hwaw
Wun Pagoda) บนเกาะกลางน้ าอายุนับพันปี เป็ นที่ สกั การะของชาวสิเรียม ที่ บริเวณท่าเที ยบเรือบน
เกาะ สามารถซื้ ออาหารเลี้ ยงปลาดุ กตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ ว่ายวนเวียนให้เห็นครีบหลังที่ โผล่
เหนื อผิวน้ า เสร็จแล้วเดินทางกลับย่างกุง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาชม พระเจดียโ์ บตะทาวน์ ซึ่งเป็ นเจดียท์ ี่สร้างขึ้ นเพื่อรับพระเกศาธาตุก่อนที่นาไปบรรจุใน
พระเจดียช์ เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้ นจากเรือ ได้นามาประดิษฐานไว้ที่พระเจดียโ์ บ

เที่ยง

ตะตองแห่งนี้ ก่อน พระเจดียแ์ ห่งนี้ ได้ถูก ทาลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รบั การ
ปฏิสงั ขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ วั ่ ไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดียม์ ี
โครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคาให้ผูค้ นได้เข้ามา
กราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย ์ ได้นาทองคาและของมีค่าต่าง ๆ ที่มีพุทธศาสนิ กชน
ชาวพม่านามาถวายแก่องค์พระเจดีย ์ มาจัดแสดงไว้ นา
ท่านสักการะขอพรจาก “เทพทันใจ” (นัตโบโบยี) ซึ่งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิ ยมมาขอ
พร ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
นาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดสก็อต ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ อัญ
มณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
บ่าย ออกเดินทางสู่ สนามบิน มิงกาลาดง เมืองย่างกุง้
16.30 น.
บินลัดฟ้ ากลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน เมียนร์ม่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 8M 331 
(มีอาหารเสริฟบนเครื่อง)
18.15 น
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
รายการท่องเที่ยวนี้ อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม
โดยอยูใ่ นดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผูป้ ระสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ และขึ้ นอยูก่ บั สภาพการณ์ปัจจุบนั

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

6-8 ธันวาคม 2558
11-13 ธันวาคม 2558
12-14 ธันวาคม 2558
18-20 ธันวาคม 2558
19-21 ธันวาคม 2558
26-28 ธันวาคม 2558
29-31 ธันวาคม 2558

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900

14,900
14,900
13,900
13,900
13,900
13,900
14,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

หมายเหตุ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงรายการ ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยงั คง
รักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าวีซ่าพม่าแบบยื่นหมู่คณะ
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าเข้าประเทศพม่า (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศพม่าให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะ
พานักระยะสั้นในประเทศพม่าไม่เกิน 14 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผูเ้ ดินทางจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการทาวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท**
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดิ นทาง ค่าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์ท างไกล ค่า
อินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นั กท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลื อทั้งหมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดิ นทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ดต่ อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่
(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง

หนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์
ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ย วหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระ
เงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญ ชีธนาคารที่ ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงิน
ค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดิ นทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท จะหัก
ค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ ตอ้ งการัน ตี มัดจาหรือซื้ อขาดแบบมี เงื่อนไข หรือเที่ ย วบิ นเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิน หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการ
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่ อ
เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา

5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อให้ส อดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิ อากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริษั ท จะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้
เกิดจากความผิ ดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิ เหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริ การของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษั ท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญ ญาใดๆ แทนบริษั ท เว้นแต่ มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น
และรวมกันทุ ก ชิ้ นไม่เกิ น 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ ก ใสซึ่ งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
เท่านั้น
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

