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วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุง้ -หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว-เจดียช์ เวมอดอ-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุ
อินทร์แขวน

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 ประตูทางเข้า 7 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Thai Lion Air
โดยมีเจ้าหน้าทีค่ อยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
บินลัดฟ้ าสู่ ย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL200 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรับนาฬกิ า
ของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี นาท่านชม พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (Shwethalyaung Buddha) มีความยาว
60 เมตร สูง 17 เมตร สร้างขึ้นโดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอานาจ มีพทุ ธลักษณะงดงาม โดยจะ
วางพระบาทเหลือ่ มพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มภี าพวาดที่
สวยงาม เมือ่ ครัง้ ก่อนพระพุธรูปองค์น้ ีถกู ปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424
เมือ่ อังกฤษสร้างทางรถไฟสายพม่า จึงได้พบพระนอนองค์น้ ี จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่าได้รบั เอกราชก็มกี าร
บูรณปฏิสงั ขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุทธรูปที่สวยงามในปัจจุบนั อีกทัง้ ยังสามารถเลือกซื้อของ
ฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์หอม ผ้าปักพื้นเมือง ผ้าพิมพ์เป็ นรูปต่างๆไว้เป็ นของฝากได้อีกด้วย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู พเิ ศษ…กุง้ แม่น้ าย่าง
นาท่านชม เจดียช์ เวมอดอ (Shwemawdaw Pagoda) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า พระธาตุมเุ ตา แปลว่า จมูกร้อน ว่ากันว่าเป็ นเพราะ
พระมหาธาตุองค์น้ ีมคี วามสูงมากถึง 114 เมตร ทาให้ตอ้ งแหงนหน้ามองสูก้ บั แสงแดดนัน่ เอง เจดียน์ ้ ีเป็ นสัญลักษณ์แห่งความ
รุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็ น 1 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึง่ ครัง้ ก่อนเป็ น
สถานที่ประกอบพิธีศกั ดิ์สทิ ธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษัตริย ์ ในสมัยโบราณกาล ได้เกิดการพังทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่
มาแล้วถึง 4 ครัง้ ทาให้ปลียอดของเจดียอ์ งค์น้ ีหกั พังลงมาแต่ดว้ ยความศรัทธาทีช่ าวเมืองมีต่อเจดียอ์ งค์น้ ีจงึ ได้ทาการสร้าง
เจดียช์ เวมอดอว์ข้นึ มาใหม่ส่วนปลียอดเดิมทีพ่ งั ลงมาก็ได้ตงั้ ไหว้ทม่ี มุ หนึ่งขององค์เจดียเ์ พือ่ ให้พทุ ธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชา
ควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปจั จุบนั ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สทิ ธิ์และสามารถนาธู ปไปคา้ กับยอดของเจดียอ์ งค์ท่ี
หักลงมาเพือ่ เป็ นสิรมิ งคล ซึง่ เปรียบเหมือนดัง่ คา้ จุนชีวติ ให้เจริญรุ่งเรืองยิง่ ขึ้นไป จากนัน้ นาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง
(Kanbawzathadi Palace) พระราชวังแห่งเมืองหงสาวดี หรือ พะโค ของพระเจ้าบุเรงนอง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2109 เพือ่ ใช้
เป็ นศูนย์กลางทางการปกครองและใช้ออกว่าราชการ ซึง่ นับเป็ น พระราชวังใหญ่โตมีประตูทางเข้าออกถึง 10 ประตู สร้างโดย
เกณฑ์ขา้ ทาสจากเมืองขึ้นต่าง ๆ โดยหนึ่งในนัน้ มีเมืองเชียงใหม่และอยุธยารวมอยู่ดว้ ย จนถึงสมัยพระเจ้านันทบุเรงทีเ่ สด็จหนี
พระนเรศวรไปเมืองตองอู และพวกยะไข่เผาทาลายหงสาวดี พระราชวังถูกเผาจนเหลือแต่เพียงซาก หลังจากการสวรรคตของ
พระเจ้าบุเรงนอง ด้วยกบฏยะไข่ พร้อม ๆ กับอาณาจักรตองอูทเ่ี คยเรืองอานาจเสือ่ มลง จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. 2533 รัฐบาล
พม่าได้ขดุ ค้นพบซากของพระราชวังทีเ่ หลือเพียงแค่ตอไม้ทโ่ี ผล่พน้ ดินออกมาเท่านัน้ และได้มกี ารเร่งสร้างพระราชวังจาลอง
องค์ใหม่ข้นึ มา ฉาบด้วยสีทองทัง้ หลัง ทัง้ ทีพ่ ้นื ดินบริเวณโดยรอบได้ขดุ พบโบราณวัตถุต่าง ๆ มากมาย ซึง่ เชื่อว่ายังมีอยู่อกี
จานวนมากที่ยงั ไม่ถกู ขุดขึ้นมา แต่ได้ถกู ทางการสร้างพระราชวังทับลงไปแล้ว แต่ซากไม้ทใ่ี ช้สร้างพระราชวังแต่ครัง้ อดีตทีย่ งั
หลงเหลืออยู่ได้ถกู จัดแสดง ซึง่ ไม้แต่ละท่อนมีตวั อักษรจารึกอยู่ว่าเป็ นผลงานของเมืองใด ภายในพระราชวัง มีพระราชบัลลังก์
ทีม่ ชี ่อื ว่า บัลลังก์ภมุ รินทร์ หรือ บัลลังก์ผ้งึ ซึง่ สร้างขึ้นมาจากคติเรื่องจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดู จากนัน้ นาท่าน
ออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้กท์ โิ ย) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง ระหว่างทางท่านจะได้ผ่านชม แม่นา้ สะโตง
สถานที่สาคัญทางประวัตศิ าสตร์พระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปื นข้ามแม่นา้ ที่กว้างใหญ่น้ ีไปต้องแม่ทพั
พม่าจนเสียชีวติ ทาให้กองทัพพม่าเสียขวัญและถอยทัพกลับเมืองหงสาวดี เดินทางถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลีย่ นรถเป็ น

06.45 น.
07.35 น.
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รถบรรทุกหกล้อขึ้นบนภูเขาไจ้กท์ โิ ย เพือ่ เดินทางสู่โรงแรมทีพ่ กั ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง (นัง่
รถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ้กโ์ ททีเ่ ป็ นที่ตงั้ ของพระธาตุอนิ ทร์แขวน)
บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พระธาตุอนิ ทร์แขวน หรือพระธาตุไจก์ทโิ ย (Kyaikhtiyo Pagoda) 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สทิ ธิ์สูงสุดของ
ประเทศพม่า ตัง้ อยู่ในอาเภอสะเทิม รัฐมอญ บนยอดเขาพวงลวง เหนือระดับนา้ ทะเล 3,615 ฟุต ความโดดเด่นเป็ น
เอกลักษณ์ของพระธาตุอนิ ทร์แขวนก็คือ มีลกั ษณะเป็ นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่สูง 7.3 เมตร นา้ หนักว่า 600 ตัน ตัง้ อยู่บน
หน้าผาสูงชันอย่างหมิน่ เหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกแต่ไม่หล่นลงไปอย่างเหลือเชื่อ เรียกได้ว่าคือการวาง
นา้ หนักอย่างสมดุล โดยมีธรรมชาติเป็ นผูส้ ร้างสรรค์จงึ เป็ นทีเ่ คารพบูชามากและยังเป็ นพระธาตุประจาตัวของคนเกิดปี จอด้วย
ให้ท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอนิ ทร์แขวน ซึง่ เป็ น นักพรตทีม่ คี วามศักดิ์สทิ ธ์อกี แห่ง
หนึ่ง ท่านสามารถนัง่ สมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่
เพราะพื้นทีน่ งั ่ มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์น้ ีเปิ ดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กทีเ่ ปิ ดสาหรับบุรุษทีเ่ ข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึง
เวลา 22.00น.)
ทีพ่ กั Kyaikhto Hotel หรือ Yoe Yoe Lay Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า
ย่างกุง้ -เจดียโ์ บตะทาวน์(เทพทันใจ)-เทพกระซิบ-พระมหาเจดียช์ เวดากอง-ย่างกุง้ -กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองย่างกุง้ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม เจดียโ์ บตาทาวน์ (Botataung Pagoda) สร้างโดยทหารพันนายเพือ่ บรรจุพระบรมธาตุทพ่ี ระสงฆ์อนิ เดีย 8 รูป ได้
นามาเมือ่ 2,000 ปี ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จงึ พบโกศทองคาบรรจุพระเกศา
ธาตุและพระบรมธาตุอกี 2 องค์และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สาริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี นอกจากนี้ยงั มีสง่ิ ที่
น่าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุทธรูปทองคา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทีม่ ี
ลักษณะงดงามยิง่ นัก นาท่านสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึง่ ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วย
ทีเ่ ชื่อว่าเมือ่ อธิษฐานสิง่ ใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ วิธกี ารสักการะเทพทันใจ นาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน
กล้วย หรือผลไม้อ่นื ๆมาสักการะนัตโบโบยี ซึง่ ท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนัน้ ก็ให้ท่านนาเงินเงินบาท (แบงค์
20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอื ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไป
แตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาทีข่ อไว้ นาท่านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์
เมี๊ยะ ตามตานานเล่าว่า เป็ นธิดาของพญานาค ทีศ่ รัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตทีช่ าวพม่าเคารพกราบไหว้
กัน โดยท่านสามารถกระซิบทีข่ า้ งหูเบาๆ ห้ามให้คนอื่นได้ยนิ และนานา้ นมไปจ่อไว้ทป่ี าก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากนัน้ นาท่านชม พระมหาเจดียช์ เวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
ของพม่า) เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม ตัง้ เด่นเป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด
ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่นา้ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า
จะใช้ทองคาแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้มากมาย
มหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่ในธนาคารชาติองั กฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์
มีซุม้ ประตูส่ดี า้ น ยอดฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้น
พระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของ
พม่า ซึง่ มีทงั้ ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ที่แห่งนี้มสี ถาปัตยกรรม
ทีส่ วยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่ว่าจะเป็ นความงามของวิหารทิศที่ทาเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชัน้ ๆ ที่
เรียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์ ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
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ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์พระมหาเจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพื่อเสริมสร้างบารมี
และสิรมิ งคล เป็ นจุดสาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็ นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึง
ได้รบั สมญานามว่าผูช้ นะสิบทิศ นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใคร
เกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน เพือ่ ความสิรมิ งคลแก่ชีวติ
วันอาทิตย์
ครุฑ

19.00 น.
20.55 น.

วันจันทร์
เสือ

วันอังคาร
สิงห์

สัญลักษณ์ประจาวันเกิด
วันพุธ วันพุธกลางคืน วันพฤหัสบดี วันศุกร์
ช้างมีงา
ช้างไม่มีงา
หนู หางยาว หนู หางสัน้

วันเสาร์
พญานาค

สมควรแก่เวลา นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุง้ เพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
ถ้าหากสภาพการจราจรไม่ติดขัดและยังพอมีเวลา จะนาท่านแวะชม ตลาดโบโจ๊ก อองซาน (BogyokeAung San) หรือ
ตลาดสก๊อต(Scot Market) ซึ่งสร้างเมื่อครัง้ พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อ
สินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่ น ไม้แกะสลัก พระพุทธรู ปไม้หอมแกะสลัก แป้ ง ทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง
เครื่องเงิน ไข่มกุ และหยกพม่า (ตลาดสก๊อตปิ ดทุกวันจันทร์)
บินลัดฟ้ าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน Thai Lion Air เทีย่ วบินที่ SL207 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 45 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขการใช้บริการ

พม่า เที่ยวฟิ น อิม่ บุญ ย่างกุง้ หงสาวดี ขึ้นพระธาตุอนิ ทร์แขวน 2 วัน 1 คืน-SL
กาหนดการเดินทาง

16-17 ธ.ค.61
23-24 ธ.ค.61
13-14 ม.ค.62
20-21 ม.ค.62
03-04 ก.พ.62
10-11 ก.พ.62
17-18 ก.พ.62
24-25 ก.พ.62
10-11 มี.ค.62
17-18 มี.ค.62
24-25 มี.ค.62

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ2-3ท่าน ไม่มีราคาเด็ก

ไม่เอาตัว๋ เครือ่ งบิน

6,996
7,997
6,996
6,996
6,996
6,996
7,997
7,997
6,996
6,996
6,996

4,996
5,997
4,996
4,996
4,996
4,996
5,997
5,997
4,996
4,996
4,996

พักเดี่ยว

1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
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อัตราค่าข้างต้นนี้ รวม










ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าธรรมเนี ยมภาษี น้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษี สนามบิน ในกรณี ท่สี ายการบินปรับเพิ่มขึ้น
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่ ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาค่าทัวร์
เต็มจานวน
2.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 70% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ให้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านั้น อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้ นิ สุดสมบูรณ์
2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
3.รายการทัวร์น้ ี เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนิ นการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
4.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ
ในกรณี ท่มี ีการขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
5.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
6.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
7.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
8.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านั้น
10.โปรแกรมทัวร์น้ ี จะสามารถออกเดินทางได้ ต้องมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง และราคาได้
11.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย
และ อืน่ ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มีส่วนรูเ้ ห็น เกีย่ วข้อง หรือ มีสว่ นต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทา
ดังกล่าวทัง้ สิ้น
12.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนื ออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
13.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซ้ อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
14.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
15.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
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17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
18.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
19.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
20.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )

