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สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิ กชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน
พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดี ยช์ เวดากอง พระเจดี ยช์ เวมอดอว์
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิ บ ณ เจดี ยโ์ บตะทาวน์ สักการะเจดียก์ ลางน้ า
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน ช้อปปิ้ งที่ ตลาดสก๊อต
เมนูพิเศษ!! เป็ ดปั กกิ่ ง สลัดกุง้ มังกร และกุง้ แม่น้ าเผา

พัก ย่างกุง้ 1 คืน / อินแขวน 1 คืน
ราคาเริ่มต้นเพียง 12,888 พักระดับ 4 ดาว
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เดินทางเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
โดยสายการบิน THAI LION AIR
วันแรก

06.00 น.

08.45 น.
10.00 น.

กรุ งเทพฯ – ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง - ท่ า อากาศยานมิ งกาลาดง – เมื อ งย่ า งกุ ้ง หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุ เรงนอง – เจดียช์ เวมอดอว์(พระมหาเจดียม์ ุ เตา) –
ไจ้ทีโย – คิมปู นแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน
พร้อ มกัน ที่ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์ เตอร์ 8 สายการบิ น
THAI LION AIR โดยมี เจ้าหน้ าที่ ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการ
เช็คอิ น
นาท่ านเหินฟ้าสู่ เมื องย่างกุง้ ประเทศพม่ าโดยเที่ ยวบิ น SL200
เดิน ทางถึ ง ท่ าอากาศยานมิ งกาลาดง เมื องย่ างกุ ง้ ประเทศพม่ า หลังผ่ านพิ ธีก ารตรวจคนเข้า
เมื อง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย
นาท่ านเดินทางสู่ เมื อง หงสาวดี ซึ่ งอยู่ ห่างจากย่ างกุ ้งประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
2 ชัว่ โมง นาท่ านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัด ไจ้คะวาย เพื่ อทาบุ ญใส่ บาตรข้าวสวยแด่ ภิกษุ สามเณร
จานวน 1,200 รู ป ที่ นี้เราจะใส่ บ าตรข้าวสวยเพี ยงอย่ างเดีย ว ส าหรับ อาหารทางชาวบ้ านจะ
จัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่ งอื่ นๆ ก็สามารถนาไปได้ตามกาลังศรัทธา) สถานที่
แห่งนี้ เป็ นโรงเรียนสอนพระพุ ทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก จากนั้ นนาท่ านเดินทางต่ อ
ด้ว ยความอิ่ มบุ ญและอิ่ มใจ (สิ่ งที่ ทางวัดต้อ งการขณะนี้ คือข้าวสาร โดยทางวัดจะมีก ารทาบุ ญ
บริจากข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)
จากนั้ นน าท่ านชม พระราชวังบุ เรงนอง ซึ่ งเพิ่ งเริ่ม ขุดค้น และ บู รณปฏิสั งขรณ์เมื่ อ ปี 2533
จากซากปรักหักพังที่ ยังหลงเหลื ออยู่ ทาให้สันนิ ษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้ เป็ นพระราชวังของ
พระเจ้าหงสาวดี บุเรงนอง ปั จ จุบั นการขุ ดค้นยั งไม่ เสร็จสิ้ นสมบู รณ์ แต่ ก็พอจะเห็ นได้ว่าบริ เวณ
ของพระราชวังแห่งนี้ กว้างใหญ่เพียงใด
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เที่ ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านนมัส การ เจดีย์ช เวมอดอว์ คนไทยนิ ย มเรีย กว่ า พระมหาเจดี ยม์ ุ เตา เป็ นเจดี ย์ใ หญ่
คู่บ้านคู่เมื องที่ สูงที่ สุดของหงสาวดี นั บว่าเป็ น 1ใน5 สิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ของพม่ า ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้า ซึ่ งในสมั ย ก่ อ นเป็ นสถานที่ ประกอบพิ ธี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก่ อ นออกศึ ก ของ
บู รพกษัตริย์ ไม่ ว่าจะเป็ นกษัตริย์มอญหรือพม่ า รวมทั้งพระเจ้า บุ เรงนองด้วย และเมื่ อครั้งสมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุ พรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ ในหงสาวดี ก็เคยเสด็ จมานมัสการ
พระเจดีย์องค์นี้
นาท่ านมุ่ งหน้ าสู่ เมื อง ไจ้ทีโ ย เดิ นทาง 3 ชัว่ โมงถึ ง คิ มปู นแคมป์ เชิ งเขาไจ้ที โ ยหยุ ดพักเพื่ อ
เปลี่ ยนรถเป็ นรถบรรทุ กหกล้อเพื่ อขึ้ นบนภู เขา ไจ้ทีโย ใช้เวลาเดินทางจากบริเวณนี้ ประมาณ 35
นาที ชมทัศนี ยภาพอั นสวยงามสองข้างทาง พร้อมสั มผัส ความเย็ นซึ่ งจะค่อย ๆ เย็ นขึ้ นเรื่อ ย ๆ
เดินทางจนเกือบถึ งพระธาตุอินทร์แขวน จากนี้ เดินขึ้ นไปจนถึ งโรงแรมที่ พกั พระธาตุอินทร์แขวน
เป็ นองค์เจดีย์ข นาดเล็ ก ตั้งอยู่ บนก้อนศิลาใหญ่ สู ง 5.5 เมตร ปิ ดทองทั้งองค์ซึ่งตั้งอยู่ บ นหน้าผา
อย่ างหมิ่ น เหม่ ดู คล้ายว่าจะตกลงไปในหุบ เหวได้ทุ กขณะพระธาตุอิน ทร์แขวนนี้ นับเป็ น 1 ใน 5
มหาบู ชาสถานสู งสุ ดของพุท ธศาสนิ ก ชนชาวพม่ า เป็ นที่ ม าและแรงบัน ดาลใจของกวี ซีไ รส์ ปี
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พุทธศักราช 2534 มาลา คาจัน ทร์ ที่ แต่งวรรณกรรมเรื่อง “เจ้า จันทร์ผมหอม” นิ ราศพระธาตุ
อิ นทร์แขวน

พักที่
เย็น

วันที่ สอง
05.00 น.

KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL *หรือระดับเที ยบเท่ า*
บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากที่ พักเดินไป พระธาตุอินทร์แขวน ใช้เวลาเดินทางเพียง 10 นาที เท่ านั้ น หลังอาหารคา่ เชิ ญ
ท่ านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนัง่ สมาธิ หรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะนมัสการ
กลางแจ้งเป็ นเวลานานบริเวณระเบี ยงที่ ยื่นสู่ พระเจดีย์ไจ้ทีโย ควรเตรีย มเสื้ อกันหนาว หรือกันลม
หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เพราะพื้ นที่ นงั ่ มี ความเย็ นมาก พระเจดี ย์ องค์นี้เปิ ดตลอดคืนแต่
ประตูเหล็ กที่ เปิ ดสาหรับบุ รุษเปิ ดถึ งเวลา 20.00 น. เท่ านั้น
พระธาตุอินทร์แขวน – เมื องหงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดียไ์ จ๊ปุ่น –
เจดียเ์ จ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดียช์ เวดากอง – เมื องย่างกุง้
เชิ ญท่ านนมั สการ พระธาตุ อิ นทร์แขวน หรือ ใส่ บ าตรตามอั ธยาศัย หรื อ ถวายข้าวพระพุ ท ธ
มี ชุดจาหน่ ายบริเวณนั้น ให้ท่านได้ข อพรพระธาตุอินทร์แขวนอี กครั้ง ถ่ ายรูป และชมทัศ นี ยภาพ
รอบ ๆ พระธาตุ พิสูจน์ ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ ได้อ ย่ างไร โดยไม่ ล้ มหรือ หล่ นล ง
มา โดยเฉพาะเมื่ อ มองจากด้านล่ างขึ้ นไปก็ดูคล้ ายกับลอยอยู่ เหนื อหน้ าผา ราวกับพระอิ น ทร์
นาไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์เจดีย์
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เช้า

เที่ ยง

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิน ทางกลับ ตามเส้น ทางเดิม มุ่ งหน้ าสู่ เมื อ งหงสาวดี ซึ่ งเป็ นเมื องหลวงเก่ าแก่ข องอาณาจัก ร
มอญโบราณที่ มีอายุ เก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่ สาคัญในหงสาวดี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นน าท่ านนมัสการ พระพุท ธไสยาสน์ช เวตาเลียว เป็ นพระนอนที่ งดงามที่ สุดของเมื อ ง
หงสาวดี อี ก ทั้ งยั งสามารถเลื อ กซื้ อของฝาก อาทิ ไม้ แกะสลั ก ผ้ าปั ก พื้ นเมื อ ง ผ้ าพื้ นเมื อ ง
นาชม พระเจดี ย์ไจ๊ปุ่ น ซึ่ งบู รณะเมื่ อ พ.ศ. 2019 มี พระพุ ท ธรู ป ปางประทั บ นั ่งโดยรอบทิ ศ
ประกอบด้ว ยสมเด็ จ พระสมณโคดมสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้า(ผิ น พระพัก ตร์ไ ปทางทิ ศเหนื อ ) กับ
พระพุท ธเจ้าในอดีต 3 พระองค์ คือ พระพุ ทธเจ้าโกนาคม์ (ทิ ศใต้) พระพุทธเจ้ากกุ สั นธะ(ทิ ศ
ตะวันออก) และพระพุท ธเจ้ามหากัส สปะ (ทิ ศตะวัน ตก) สร้างโดยสี่ สาวพี่ น้องที่ อุ ทิศตนให้ก ับ
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ ขอ้ งแวะกับบุ รุษเพศ
นาท่ านชม เจดีย์เจ๊า ทัตจี หรื อ พระนอนตาหวาน ซึ่ งเป็ นพระที่ มีความสวยงามที่ สุด มี ขนตาที่
งดงาม พระบาทมี ภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้ อนกัน ซึ่ งแตกต่างกับศิล ปะของไทยที่
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่ าที่ งดงามมี ขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร
นาท่ านชม พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดี ย์คู่บ้านคู่เมื อ งของพม่ า ตั้งอยู่ บริ เวณเนิ นเขา
เชีย งกุ ตระ เมื อ งย่ างกุ ง้ เชื่ อกัน ว่าเป็ นมหาเจดีย์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้าจานวน 8
เส้น บนยอดสุ ดของพระเจดีย์ มี เพชรอยู่ 5,448 เม็ ด โดยเฉพาะชื้ นข้างบนสุ ดมี เพชรเม็ ดใหญ่อยู่
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72 กระรัต และทั บทิ ม 2,317 เม็ ด ซึ่ งมี ท้ ังผู ้คนชาวพม่ าและชาวต่างชาติมากมายที่ พากันเที่ ย ว
ชมและนมั สการทั้งกลางวันและกลางคืน อย่ างไม่ ขาดสาย โดยกล่ าวขานกันว่า ทองคาที่ ใช้ในการ
ก่อ สร้างซ่ อ มแซมพระมหาเจดี ย์ แห่ งนี้ มี จ านวนมหาศาล กว่ าทองคาที่ เก็บ อยู่ ที่ ธ นาคารชาติ
อังกฤษเสี ยอี กและนับเป็ นมหาเจดีย์ที่งดงามมากที่ สุดแห่งหนึ่ งของโลก
(สถานที่ ส าคัญของพระมหาเจดีย์ชเวดากอง คือ ลานอธิ ฐาน จุดที่ บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบ
ท่ านสามารถนาดอกไม้ธูปเที ยน ไปไหว้ เพื่ อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิ ษฐานเพื่ อ
เสริมสร้างบารมี และสิ ริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดีย์ยังมี พระประจาวัน เกิดประดิษฐานทั้งแปด
ทิ ศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิ ริมงคลแก่ชีวิต)
คาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุ ติยงั 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
สัตว์สัญลักษณ์ ครุฑ เสือ สิงห์ ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
เสาร์
หนูหางสั้น พญานาค
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เย็น
พักที่
วันที่ สาม
เช้า

เที่ ยง

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
IBIS HOTEL *หรือระดับเที ยบเท่ า*
เมื องย่างกุ ้ง – เมื องสิเรียม – พระเจดียเ์ ยเลพญา – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ –
ช้อปปิ้ งตลาดสก็อต - พระหิ นอ่อน
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ าเดิน ทางสู่ เมื องสิเรี ยม ซึ่ งอยู่ ห่างจากย่ างกุ ง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่ อ เดินทางถึ งสิ เรีย ม
ชมความสวยงามแปลกตาของเมื อง ซึ่ งเมื องนี้ เคยเป็ นเมื อ งท่ าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่
ริมฝั ่งแม่ น้ าย่ างกุ ง้ ที่ เชื่อมต่อกับแม่ น้ าอิ ระวดี
นาท่ านชม พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ าอายุ นับพันปี เป็ นที่ สั กการะของชาวสิ เรีย ม ที่
บริเวณท่ าเที ยบเรื อบนเกาะ สามารถซื้ ออาหารเลี้ ยงปลาดุ กตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ ว่ายวน
เวียนให้เห็นครีบหลังที่ โผล่ เหนื อผิ วน้ า เสร็จแล้วเดินทางกลับย่ างกุ ง้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นน าชม พระเจดีย์โ บตะทาวน์ ซึ่ งเป็ นเจดี ย์ที่ ส ร้างขึ้ นเพื่อ รับพระเกศาธาตุ ก่อ นที่ นาไป
บรรจุใน พระเจดีย์ชเวดากอง เมื่ อพระเกศาธาตุได้ ถู กอัญเชิญขึ้ นจากเรือ ได้นามาประดิ ษฐานไว้
ที่ พระเจดีย์ โบตะตองแห่ งนี้ ก่ อน พระเจดี ย์แห่งนี้ ได้ถู ก ทาลายในระหว่ างสงครามโลกครั้งที่ 2
และได้รบั การปฏิสังขรณ์ ขึ้นมาใหม่ โดยมี ความแตกต่างกับพระเจดีย์ทัว่ ไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐาน
พระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอั ญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคา
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19.45 น.
21.45 น.

ให้ผู้คนได้เข้ามากราบไหว้มองเห็น ได้ชดั เจน ส่ วนผนั งใต้ฐานเจดีย์ ได้นาทองคาและของมี ค่าต่าง
ๆ ที่ มีพุทธศาสนิ กชนชาวพม่ านามาถวายแก่องค์พระเจดีย์ มาจัดแสดงไว้
นาท่ านสั กการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่ า
ให้ความเคารพอย่ างมากและนิ ยมมาขอพร ด้วยเชื่ อ
ว่า อธิ ฐานสิ่ งใดจะสมความปรารถนา
นาท่ าน ช้อ ปปิ้ งตลาดสก็อ ต ซึ่ งเป็ นตลาดที่ ใ หญ่
ที่ สุดของพม่ า มี สินค้าของที่ ระลึ กมากมาย อาทิ อั ญ
มณี ทั บ ทิ ม ไพลิ น หยก ไข่ มุ ก เครื่ อ งเงิน เครื่ อ ง
หวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปู โต๊ะ ผ้าโสร่ง
นาท่ านสัก การะ พระหิ นอ่ อ น (เจ๊ าดอจี) ซึ่ งเป็ น
พระพุ ทธรูป ที่ แกะสลัก จากหิ นอ่ อ นที่ มีข นาดใหญ่
ที่ สุ ดใ นพม่ ามี น้ าหนั ก ถึ ง 60 ตั น สู ง 37 ฟุ ต
แกะสลัก โดยช่างชาวเมื อ งมั ณ ฑะเลย์ ซึ่ งถื อว่ าเป็ น
ช่างฝี มือดีที่สุดของพม่ า
น าท่ านชม ช้ า งเผื อ ก ที่ เป็ นช้ างคู่ บ้ านคู่ เมื อ งของพม่ ามี สี ข าวเผื อ กตลอดทั้ งตัว จ านวน 3
เชือก ต้องตามคชลั กษณะของช้างเผื อกทุ กประการ และภายยังมี ขนหางของช้างเผื อกให้ท่ านได้
บู ชาเพื่อ นากลับไปเป็ นเครื่องรางพกติ ดกาย คนโบราณเชื่อ กันว่ าขนหางของช้างเผื อ กนั้น ให้คุณ
ทางด้านปั ดเป่ าสิ่ งชัว่ ร้าย ช่วยป้ องกันอาถรรพ์ ปั ดรังควานจากภู ตผี ปีศาจและสัตว์ร้ายป้ องกันคุ ณ
ไสยต่างๆได้ (เป็ นความเชื่อส่ วนบุ คคล)
ได้เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานมิ งกาลาดง เมื องย่ างกุ ง้
นาท่ านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ เที่ ยวบิ นที่ SL207
ถึ ง ท่ าอากาศยานดอนเมื อง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตั ๋วภายใน (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
01 – 03 ตุลาคม 2560
05 – 07 ตุลาคม 2560
07 – 09 ตุลาคม 2560
08 – 10 ตุลาคม 2560
13 – 15 ตุลาคม 2560
14 – 16 ตุลาคม 2560
15 – 17 ตุลาคม 2560
20 – 22 ตุลาคม 2560
21 – 23 ตุลาคม 2560
27 – 29 ตุลาคม 2560
28 – 30 ตุลาคม 2560
11 - 13 พฤศจิกายน 2560
18 - 20 พฤศจิกายน 2560
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
01 - 03 ธันวาคม 2560

ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ห้องละ
เด็กมี เตียง
2-3 ท่ าน (เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )
12,888
12,888
12,888
12,888
13,888
13,888
12,888
12,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
14,888
14,888
14,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
12,888
13,888
13,888

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่ มีเตียง
(เด็กอายุต ่ากว่า11ปี )

12,888
12,888
13,888
12,888
13,888
13,888
12,888
14,888
14,888
13,888
13,888
13,888
13,888
12,888
13,888

พักเดี่ยว ราคาไม่
เพิ่ม
รวมตัว๋
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

9,888
9,888
10,588
9,888
10,588
10,588
9,888
10,888
10,888
10,588
10,588
10,588
10,588
9,888
10,588
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09 - 11 ธันวาคม 2560
22 - 24 ธันวาคม 2560
29 - 31 ธันวาคม 2560
30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2561

14,888
12,888
14,888
14,888

14,888
12,888
14,888
14,888

14,888
12,888
14,888
14,888

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

10,888
9,888
10,888
10,888

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
ในกรณียกเลิ กการเดิ น ทาง ต้อ งยกเลิ ก 30 วั นก่ อ นการเดิน ทางเท่ า นั้น ไม่ เช่ น นั้ น
ทางบริษทั จะไม่ คืนมัดจาไม่ ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น เพราะว่ าทางบริษัทได้ทาการจ่า ย
ค่า ตั ๋วไปให้กับ การสายการบิ น เรียบร้อ ยแล้ว โปรดอ่ า นข้อ ความให้ถี่ถว้ นก่ อ นการ
จองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมี ผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่ านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่ านละ 5,000.- บาท หากมี การยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตัวเครื
๋ ่องบิ นเต็มใบให้กบั สายการบิ นเป็ นที่ เรียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษี น้ ามันที่ ยงั มิ ได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่ เหลือ กรุณาชาระ 21 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตัวเมื
๋ ่ อออกแล้ว ไม่ สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิ น
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อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิ นไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบิ นทุ กแห่งที่ มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่ านละไม่ เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ ยวตามรายการ
 ค่าที่ พกั ตามที่ ระบุ ในรายการ พักห้องละ 2 ท่ านหรือ 3 ท่ าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ ระบุ ในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุ บัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ ว นตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ระบุ เช่น ค่าทาหนังสื อ เดิน ทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอิ น เตอร์เน็ ต ค่าซั กรี ด มิ นิบ าร์ใ นห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่อ งดื่ม ที่ สั ่งเพิ่ มนอกเหนื อ รายการ(กรุ ณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิ ปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่ านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่ าน
ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หัก ณ ที่ จา่ ย 3%
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่ านเพื่อสารองที่ นงั ่
2. นักท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่ วนที่ เหลื อทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่ า งน้อย 21 วัน กรณี
นักท่ องเที่ ย วหรื อเอเจนซี่ ไม่ ชาระเงิ น หรือ ชาระเงินไม่ ครบภายในก าหนด รวมถึ งกรณี เช็คของท่ านถู กปฏิ เสธ
การจ่ายเงินไม่ ว่ากรณี ใดๆให้ถือว่านักท่ องเที่ ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
3. การติดต่ อใดๆ กับทางบริษท
ั เช่ น แฟกซ์ อี เมล์ 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
ดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ด ทาการของทางบริษทั
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณี ที่นั กท่ องเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอยกเลิ ก การเดินทาง หรือเลื่ อนการเดินทาง นัก ท่ องเที่ ยวหรื อ
เอเจนซี่ (ผู ้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรือเดินทางมาเซ็ นเอกสารการยกเลิ กที่ บริษทั อย่ างใด
อย่ างหนึ่ งเพื่ อแจ้งยกเลิ ก การจองกับทางบริษัทเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรทางบริ ษทั ไม่ รับยกเลิ ก การจองผ่ านทาง
โทรศัพท์ไม่ ว่ากรณี ใดๆ
2.
กรณี นัก ท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับ เงิน ค่ าบริ ก ารคื น นั ก ท่ องเที่ ย วหรือ เอเจนซี่ (ผู ้ มีชื่อ ใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรือเดิน ทางมาเซ็ นเอกสารการขอรับเงินคื นที่ บริษัทอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
เพื่ อ ท าเรื่ อ งขอรับ เงิ น ค่าบริ ก ารคื น โดยแนบหนั งสื อ มอบอ านาจพร้อ มหลั ก ฐานประกอบการมอบอ านาจ
หลั กฐานการชาระเงิน ค่าบริ ก ารต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธ นาคารที่ ต้อ งการให้น าเงิน เข้าให้ครบถ้ ว น โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิ กก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่ คืนเงินค่าบริการที่ ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหัก ค่ าใช้จ่ ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริ ก ารที่ ชาระแล้ วเนื่ อ งในการเตรี ย มการจัดการนาเที่ ย ว
ให้แก่นักท่ องเที่ ยว เช่น การสารองที่ นงั ่ ตัว๋ เครื่องบิ น การจองที่ พกั ฯลฯ
3. การเดิน ทางที่ ต ้องการันตี มัดจ าหรือซื้ อขาดแบบมี เงื่ อนไข หรือ เที่ ยวบิ นเหมาลา Charter Flight หรื อ Extra
Flight กับ สายการบิ น หรือ ผ่ านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ จะไม่ มี การคื น เงิ น มัดจาหรือ ค่าบริก าร
ทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรือจดหมายฯ ต้อ งทาในวัน เวลาทาการของทางบริษทั 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
ดังกล่ าวและวันหยุ ดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถื อว่าเป็ นวันหยุ ดทาการของทางบริษทั
5. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดินทางกรณี มีนักท่ องเที่ ยวเดินทางไม่ ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผู ้มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการท่ องเที่ ยวเท่ านั้น
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2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ ได้ร่ว มเดินทางหรือใช้บริการตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ ว่าบางส่ วนหรื อ
ทั้งหมด หรือถู ก ปฏิเสธการเข้า-ออกเมื องด้ว ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทั จะไม่ คืนเงินค่าบริก ารไม่ ว่าบางส่ ว นหรื อ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่ อ งเที่ ยวร่วมเดินทางน้ อยกว่า 15 ท่ าน โดย
จะแจ้งให้ก ับนักท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ทราบล่ วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ ไม่ มีวีซ่ า
และอย่ างน้อย 10 วันก่อนการเดิน ทางส าหรับประเทศที่ มีวีซ่า แต่ห ากทางนักท่ อ งเที่ ยวทุ กท่ านยิ นดีที่จ ะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่ มีนักท่ องเที่ ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ ทางบริษทั ก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยิ นดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รบั ผิ ดชอบค่ าเสี ยหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่ อ นามสกุ ล คานาหน้าชื่ อ
เลขที่ ห นังสื อเดิน ทางและอื่ นๆ เพื่ อใช้ใ นการจองตัว๋ เครื่ องบิ น ในกรณี ที่ นัก ท่ องเที่ ยวหรือ เอเจนซี่ มิ ได้ส่งหน้ า
หนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิน ทางตามความเหมาะสมเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภู มิ อ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่ เดิ น ทางจริ งของประเทศที่ เดิ น ทาง ทั้ งนี้ บริ ษัท จะคานึ งถึ งความ
ปลอดภัยของนักท่ องเที่ ยวส่ วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ รับผิ ดชอบใดๆ ต่อ ความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ ายใดๆ ที่ เพิ่ มขึ้ นของนั กท่ องเที่ ยวที่
มิ ได้เกิดจากความผิ ดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุ ดงาน การปฏิว ัติ อุ บัติเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสู ญหายหรือเสี ย หายของสั มภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิ น เหตุ
สุ ดวิสัยอื่ น เป็ นต้น
7. อัตราค่ าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษทั เสนอราคา ดังนั้ น ทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่ าบริก ารเพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่มี การเปลี่ ยนแปลงอั ตราแลกเปลี่ ย นเงิน ตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิ น ค่าภาษีเชื้ อเพลิ ง ค่าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลงเที่ ยวบิ น ฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือ ตัว แทนของทางบริษัท ไม่ มี อานาจในการให้คาสั ญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่ มี
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอานาจของบริษทั กากับเท่ านั้น
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ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่ จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิ น ต้องมี ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่ เกิน 100 มิ ลลิ ลิตรต่ อ
ชิ้ น และรวมกันทุ ก ชิ้ นไม่ เกิน 1,000 มิ ลลิ ลิตร โดยแยกใส่ ถุ งพลาสติกใสซึ่ งมี ซิปล็ อคปิ ดสนิ ท และสามารถน า
ออกมาให้เจ้าหน้ าที่ ตรวจได้อย่ างสะดวก ณ จุ ดเอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถื อ ได้ท่ านละ 1 ใบเท่ านั้ น ถ้ าสิ่ งของ
ดังกล่ าวมี ขนาดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ม ากกว่าที่ กาหนดจะต้อ งใส่ ก ระเป๋าใบใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่ โ หลดใต้ท้องเครื่องบิ น
เท่ านั้น
2. สิ่ งของที่ มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ อุ ปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่ กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท้องเครื่องบิ นเท่ านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับ การนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่ อ งบิ นดังนี้ แบตเตอรี่ส ารอง
สามารถนาใส่ กระเป๋าติดตัวถื อขึ้ นเครื่องบิ นได้ในจานวนและปริมาณที่ จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่ สารองที่ มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อ ง
ได้ไม่ มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่ เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่ มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุ กกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่ กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุ กกรณี
*****************************************

