รหัสทัวร ZET1900872
ทัวรพมา ยางกุง หงสา สิเรียม อินทรแขวน 3 วัน 2 คืน (FD)
วัดไจคะวาย พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย ไจทีโย คิมปูนแคมป พระธาตุอินทรแขวน เจดีย
ชเวมอดอว พระมหาเจดียมุเตา พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว พระเจดียไจปุน เจดียเจาทัตจี
พระมหาเจดียชเวดากอง เจดียคาบาเอ พระเจดียเยเลพญา พระเจดียโบตะทาวน เทพทันใจ
เทพกระซิบ ชอปปﻤงตลาดสก็อต

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – ทาอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองยางกุง – หง
สาวดี – วัดไจคะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย – พระธาตุอินทรแขวน
(-/L/D)
04.00 พรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคานเตอร 1-2 สายการบิน
AIR ASIA โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คอิน
07.15 นําทานเหินฟาสู เมืองยางกุง ประเทศพมาโดยเที่ยวบิน FD251
08.00 เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองยางกุง ประเทศพมา หลังผานพิธีการตรวจคน
เขาเมือง รับกระเปาสัมภาระเรียบรอย

นําทานเดินทางสูเมือง หงสาวดี ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 80 กม. ใชเวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง นําทานเดินทางตอเพื่อไปยัง วัดไจคะวาย เพื่อทําบุญใส
บาตรขาวสวยแดภิกษุ สามเณร จํานวน 1,200 รูป ที่นี้เราจะใสบาตรขาวสวยเพียง

อยางเดียว สําหรับอาหารทางชาวบานจะจัดเตรียมไวตางหาก (หรือถาตองการถวาย
สิ่งอื่นๆ ก็สามารถนําไปไดตามกําลังศรัทธา) สถานที่แหงนี้เปนโรงเรียนสอน

พระพุทธศาสนานักธรรมชั้นตรี, โท และเอก (สิ่งที่ทางวัดตองการมากที่สุดขณะนี้คือ
ขาวสาร โดยการทําบุญบริจากขาวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ)

จากนั้นนําทานชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคน และ บูรณปฏิสังขรณเมื่อป
2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้
เปนพระราชวังของพระเจาหงสาวดีบุเรงนอง ปจจุบันการขุดคนยังไมเสร็จสิ้นสมบูรณ
แตก็พอจะเห็นไดวาบริเวณของพระราชวังแหงนี้กวางใหญเพียงใด

นําทานสู วัดมหาเจดีย เปนเจดียองใหญสูงเดนตระหงานอยูทางทิศตะวันตกของเมือง
ฐานเปนรูปทรงปรามิดแปดเหลี่ยม ตัวของเจดีมีลักษณะเปนฐานทรงแปดเหลี่ยมสีขาว
ซอนกันสูง 9 ชั้น สวนบนเปนองคเจดียฐานทรงกลมสีทอง ตามประวัติเลาวา พระเจา
บุเรงนองทรงไดสรางไวเจดียนี้ไวเพื่อบรรจุพระเขี้ยวแกวที่ไดมาจากศรีลังกา ลักษณะ
หนาตาของเจดียนี้ คลายกับ “เจดียภูเขาทอง” พระเจาบุเรงนองทรงไดสรางไวที่กรุงศรี
อยุธยาเมื่อคราวเสียกรุง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูกุงแมนํ้าเผาทานละ 1 ตัว (1)

นําทานมุงหนาสูเมือง ไจทีโย เดินทาง 3 ชั่วโมงถึง คิมปูนแคมป เชิงเขาไจทีโยหยุด

พักเพื่อเปลี่ยนรถเปนรถบรรทุกหกลอเพื่อขึ้นบนภูเขา ไจทีโย ใชเวลาเดินทางจาก

บริเวณนี้ประมาณ 35 นาที ชมทัศนียภาพอันสวยงามสองขางทาง พรอมสัมผัสความ
เย็นซึ่งจะคอย ๆ เย็นขึ้นเรื่อย ๆ เดินทางจนเกือบถึงพระธาตุอินทรแขวน จากนี้เดิน

ขึ้นไปจนถึงโรงแรมที่พัก พระธาตุอินทรแขวน เปนองคเจดียขนาดเล็ก ตั้งอยูบนกอน
ศิลาใหญ สูง 5.5 เมตร ปดทองทั้งองคซึ่งตั้งอยูบนหนาผาอยางหมิ่นเหม ดูคลายวา

จะตกลงไปในหุบเหวไดทุกขณะพระธาตุอินทรแขวนนี้นับเปน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
สูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพมา เปนที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส ป

พุทธศักราช 2534 มาลา คําจันทร ที่แตงวรรณกรรมเรื่อง “เจาจันทรผมหอม” นิราศ
พักที่
เย็น

พระธาตุอินทรแขวน

KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเทา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม (2)

จากที่พักเดินไป พระธาตุอินทรแขวน ใชเวลาเดินทางเพียง 10 นาทีเทานั้น หลัง

อาหารคํ่าเชิญทานไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต

ไดตลอดคืน ถาจะนมัสการกลางแจงเปนเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูพระเจดียไจที
โย ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผาหม ผาพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่
นั่งมีความเย็นมาก พระเจดียองคนี้เปดตลอดคืนแตประตูเหล็กที่เปดสําหรับบุรุษเปด
ถึงเวลา 20.00 น. เทานั้น

สุดพิเศษ !! นําทานขึ้นเขาดวยกระเชาไฟฟา ใชเวลาประมาณ 10 นาที
วันที่สอง พระธาตุอินทรแขวน – เมืองหงสาวดี – เจดียชเวมอดอว(พระมหาเจดียม
 ุเตา) – พระ
พุทธไสยาสนชเวตาเลียว – พระเจดียไจปุน – เจดียเจาทัตจี (พระนอนตาหวาน) –
พระมหาเจดียชเวดากอง – เมืองยางกุง (B/L/D)
05.00 เชิญทานนมัสการ พระธาตุอินทรแขวน หรือใสบาตรตามอัธยาศัย หรือถวายขาวพระ
พุทธ
มีชุดจําหนายบริเวณนั้น ใหทานไดขอพรพระธาตุอินทรแขวนอีกครั้ง
ถายรูป และชมทัศนียภาพรอบ ๆ พระธาตุ พิสูจนความมหัศจรรยวาพระธาตุองคนี้
ตั้งอยูไดอยางไร โดยไมลมหรือหลนลงมา โดยเฉพาะเมื่อมองจากดานลางขึ้นไปก็ดู
คลายกับลอยอยูเหนือหนาผา ราวกับพระอินทรนําไปแขวนไวกลางอากาศนับเปน
อัศจรรยเจดีย

เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (3)
เดินทางกลับตามเสนทางเดิมมุงหนาสู เมืองหงสาวดี ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกของ

อาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุเกาแกกวา 400 ป ชมวัดและโบราณสถานที่สําคัญใน
หงสาวดี

นําทานนมัสการ เจดียชเวมอดอว คนไทยนิยมเรียกวา พระมหาเจดียมุเตา เปนเจดีย

ใหญคูบานคูเมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับวาเปน 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมา

ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่งในสมัยกอนเปนสถานที่ประกอบพิธี
ศักดิ์สิทธิ์ กอนออกศึกของบูรพกษัตริย ไมวาจะเปนกษัตริยมอญหรือพมา รวมทั้ง

พระเจาบุเรงนองดวย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณ
กัลยา ทรงประทับอยูในหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียองคนี้

หลังจากนั้นนําทานนมัสการ พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว เปนพระนอนที่งดงามที่สุด

ของเมืองหงสาวดี อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อของฝาก อาทิ ไมแกะสลัก ผาปกพื้นเมือง
ผาพื้นเมือง

นําชม พระเจดียไจปุน ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่ง

โดยรอบทิศประกอบดวยสมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจา(ผินพระพักตรไป

ทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจาในอดีต 3 พระองค คือ พระพุทธเจาโกนาคม (ทิศใต)
พระพุทธเจากกุสันธะ(ทิศตะวันออก) และพระพุทธเจามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก)

สรางโดยสี่สาวพี่นองที่อท
ุ ิศตนใหกับพระพุทธศาสนาสรางพระพุทธรูปแทนตนเอง
เที่ยง

และสาบานตนไมของแวะกับบุรุษเพศ

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูกุงแมนํ้าเผาทานละ 1 ตัว (4)

นําทานชม เจดียเจาทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเปนพระที่มีความสวยงามที่สุด มี

ขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซอนกันซึ่งแตกตาง
กับศิลปะของไทยที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน เปนศิลปะพมาที่งดงามมีขนาด
ความยาวขององค 70 เมตร

นําทานสักการะ พระมหาเจดียชเวดากอง พระมหาเจดียคูบานคูเมืองของพมา ตั้งอยู
บริเวณเนินเขาเชียงกุตระ เมืองยางกุง เชื่อกันวาเปนมหาเจดียที่บรรจุพระเกศาธาตุ
ของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน บนยอดสุดของพระเจดีย มีเพชรอยู 5,448 เม็ด

โดยเฉพาะชื้นขางบนสุดมีเพชรเม็ดใหญอยู 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมี
ทั้งผูคนชาวพมาและชาวตางชาติมากมายที่พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวัน
และกลางคืนอยางไมขาดสาย โดยกลาวขานกันวา ทองคําที่ใชในการกอสราง

ซอมแซมพระมหาเจดียแหงนี้มีจํานวนมหาศาลกวาทองคําที่เก็บอยูที่ธนาคารชาติ
อังกฤษเสียอีกและนับเปนมหาเจดียที่งดงามมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก
(สถานที่สําคัญของพระมหาเจดียชเวดากอง คือ ลาน
อธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทาน

สามารถนําดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจาก

องคเจดียชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสราง

บารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองคเจดียยังมีพระ

ประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค หากใครเกิดวันไหนก็ใหไปสรงนํ้า
พระประจําวันเกิดตน จะเปนสิริมงคลแกชีวิต)

ณ วัดแหงนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ อีกมากมายนอกเหนือจากองคเจดียชเวดา
กอง อีกจุดที่เปนที่นิยมนั้นก็คือ องคแมยักษโดยวิธีการสักการะนั้นทําไดโดยการจุด
บุหรี่ 1 มวน ใหกับองคแมยักษพรอมอธิฐานขอในเรื่องหนาที่การงาน
คําไหวพระมหาเจดียชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

วันเกิด

อาทิตย จันทร อังคาร พุธ

สัญลักษณ

ครุฑ

สัตว

เสือ

สิงห

ชางมี
งา

พุธ

กลางคืน

พฤหัสบดี

ศุกร

เสาร

งา

ยาว

สั้น

พญานาค

ชางไมมี

หนูหาง

หนูหาง

เย็น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟตโรงแรมนานาชาติ/ซีฟูด กุง หอย

พักที่

SHANGRI-LA HOTEL / GRAND MERCURE HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือ

ปู ปลา ซาซิมิ (5)

เทียบเทา

วันที่สาม เมืองยางกุง – เจดียคาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดียเยเลพญา (เจดียกลางนํ้า) –
พระเจดียโบตะทาวน – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ชอปปﻤงตลาดสก็อต – ทาอากาศ
ยานมิงกาลาดง – ทาอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ (B/L/-)
เชา
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม (6)
หลังจากนั้นนําทานรวมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุขึ้นเทินบนศรีษะที่ เจดียคาบาเอ
เปนเจดียทรงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐิธาตุของพระอัครสาวก คือพระ
โมคคัลลานและพระสารีบุตร และเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500
กิโลกรัม ภายในอาณาบริเวณเจดียยังมีหองประชุมใหญ บรรจุคนกวา 10,000 คน
สรางเปนลักษณะคลายถํ้าเรียกวา “มหาปาสาณคูหา” “ปาสาณ” แปลวา “หิน” เจดีย
แหงนี้สรางระหวางป พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพมา
สําหรับเปนสถานที่สังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ 6 ในป พ.ศ.2497-2499 และเพื่อ
อุทิศเปนกุศลเพื่อใหเกิดความสันติสุขแดมวลมนุษยตามความหมายของชื่อ “เจดียคา
บาเอ” ซึ่งแปลวา “สันติภาพโลก” ทั้งนี้มีคํารํ่าลือวาอูนุสรางเจดียแหงนี้ตามบัญชาของ
ชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริยและขอรองใหอูนุทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (ชวงเวลาใน
การเขารวมพิธีอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

นําทาเดินทางสู เมืองสิเรียม ซึ่งอยูหางจากยางกุงประมาณ 45 กิโลเมตร เมื่อ

เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเปนเมืองทาของ
โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยูริมฝﻤงแมนํ้ายางกุงที่เชื่อมตอกับแมนํ้าอิระวดี

นําทานชม พระเจดียเยเลพญา บนเกาะกลางนํ้าอายุนับพันป เปนที่สักการะของชาว

สิเรียม ที่บริเวณทาเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญนับ
รอย ๆ ตัวที่วายวนเวียนใหเห็นครีบหลังที่โผลเหนือผิวนํ้า เสร็จแลวเดินทางกลับยาง
กุง

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ...เมนูบุฟเฟชาบู (7)

จากนั้นนําชม พระเจดียโบตะทาวน ซึ่งเปนเจดียท
 ี่สรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่

นําไปบรรจุใน พระเจดียชเวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได ถูกอัญเชิญขึ้นจากเรือ ได

นํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียโบตะตองแหงนี้กอน พระเจดียแหงนี้ไดถูก ทําลายใน

ระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการปฏิสังขรณขึ้นมาใหม โดยมีความแตกตาง
กับพระเจดียทั่วไปคือ ออกแบบใหใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรงใหคนเดินเขาไป
ภายในได โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไวในผอบทองคําใหผูคนไดเขามากราบไหว
มองเห็นไดชัดเจน สวนผนังใตฐานเจดีย ไดนําทองคําและของมีคาตาง ๆ ที่มี
พุทธศาสนิกชนชาวพมานํามาถวายแกองคพระเจดีย มาจัดแสดงไว

นําทานสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่งชาวพมาใหความเคารพอยางมากและนิยม
มาขอพร ดวยเชื่อวา อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา

จากนั้นสักการะ เทพกระซิบ หรือนัตอะมาดอวเมี๊ยะ ตามตํานานกลาววานางเปนธิดา

ของพญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเปนอยางแรงกลา ไมยอมกินเนื้อสัตว
จนสิ้นชีวิตไปและไดกลายเปนนัต ซึ่งชาวพมาเคารพบูชามานานแลว

นําทาน ชอปปﻤงตลาดสก็อต ซึ่งเปนตลาดที่ใหญที่สุดของพมา มีสินคาของที่ระลึก

มากมาย อาทิ อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไขมุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝมือ
เชน ผาปูโตะ ผาโสรง

ตลาดสก็อต หรือเรียกอีกอยางวา ตลาดโบยกออง

ซาน (Bogyoke Aung San Market) แหลงช็อปปﻤง
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพมา เปนศูนยรวมสินคา
นานาชนิด สินคาที่วางจําหนายมีหลากหลาย ตั้งแต

อาหารพิ้นเมืองและอาหารนานาชาติ เสื้อผา ของที่

ระลึก เครื่องเงิน, อัญมณี , พระพุทธรูปไม เทวรูปที่ทํา

ดวยไมจันทน, เครื่องลงรักปดทอง, ถวยชามกังไสจีน, เครื่องแกวเจียระไนแบบ

โบราณ, ผาไหม ไปจนถึงบรรดาสมุนไพรและของปาหายาก สนนราคาสามารถ

ตอรองกันได หากนักทองเที่ยวคนไหนมีความสามารถในการตอรองก็อาจจะไดราคาที่
ถูกลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว สินคาที่นักทองเที่ยวนิยมซื้อเปนของฝาก ของที่ระลึกก็ไดแก
“หยก” ที่ขึ้นชื่ออยางมากของพมา

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานมิงกาลาดง เมืองยางกุง
19.25 นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD258
21.15
ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ
ตั้งแตกรุปที่เดินทาง 1 พฤศจิกายน 2562 เปนตนไป ไฟลบินจะเปลี่ยนเวลากลับเปน
21.40 นําทานเหินฟากลับสูกรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD258
23.25 ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พรอมความประทับใจ
*************************************************************
*รายการทัวรอาจมีการปรับเปลี่ยน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณ ณ วันเดินทาง
ทั้งนีท
้ างบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และผลประโยชนของผูเดินทางเปนหลัก*
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา **
*** ขอบพระคุณทุกทานที่ใชบริการ ***

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใหญ/เด็ก
พักเดี่ยว
พักหองละ 2-3 ทาน

ราคาไมรวม
ตั๋วเครื่องบิน

04 – 06 ตุลาคม 2562

12,999

3,500

9,999

18 – 20 ตุลาคม 2562

13,999

3,500

9,999

05 – 07 ตุลาคม 2562

12,999

01 – 03 พฤศจิกายน 2562 11,999

08 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999

3,500
3,500
3,500

8,999
9,999

15 – 17 พฤศจิกายน 2562

12,999

22 – 24 พฤศจิกายน
2562

12,999

3,500

9,999

23 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,999

3,500

9,999

16 – 18 พฤศจิกายน 2562

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562

12,999

12,999

3,500

9,999

3,500

3,500

9,999
9,999

9,999

** ราคาเด็กอายุไมเกิน 2 ป 3,900 บาท**
***คาบริการขางตน ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น
ทานละ 1,000 บาท /ทริป/ตอทาน***
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ตองยกเลิก 30 วันกอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้นทางบริษัทจะไมคืน
มัดจําไมวาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะวาทางบริษัทไดทําการจายคาตั๋วไปใหกับการสายการบิน
เรียบรอยแลว โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพื่อประโยชนแกตัวทานเอง
การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสารจํานวน 15 ทานขึ้นไป ถาผูโดยสารไมครบจํานวน
ดังกลาว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนมัดจําทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดชําระคาตั๋วเครื่องบินเต็มใบใหกับสายการบินเปน

ที่เรียบรอย ยกเวนคาภาษีนํ้ามันที่ยังมิไดชําระ คาทัวรสวนที่เหลือ กรุณาชําระ 21 วันกอนการ
เดินทาง
หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแลว ไมสามารถรีฟนดได อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตาม
รายการ
 คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทานหรือ 3 ทาน
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
 คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)
คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,000 บาท/ทริป/ตอทาน
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
เงื่อนไขการชําระคาบริการ
1. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินมัดจําเปนเงินจํานวน 5,000 บาทตอทานเพื่อสํารองที่
นั่ง
2. นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองชําระเงินคาบริการสวนที่เหลือทั้งหมดกอนวันเดินทางอยางนอย
21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึง
กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการเดินทาง
ในทัวรนั้นๆ
3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. –

14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวาเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมา
เซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปน
ลายลักษณอักษรทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ
2. กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผูมี
ชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริษัทอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจ
พรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนา
สมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการ
ดังนี้
2.1.1 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่
ชําระแลว
2.1.2 ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว
2.1.3 ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการ
จัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ จะ
ไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมด
4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของ
ทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. –
14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆถือวา
เปนวันหยุดทําการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเที่ยวเดินทางไมถึง 15 คน
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
1. ทัวรนี้สําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น

2. ทัวรนี้เปนทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไม
วาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืน
เงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทาน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอย
กวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มจากการที่มีนักทองเที่ยว
รวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะใหบริการ
ตอไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล
คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่
นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง
ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวนใหญเปนสําคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เปนตน
7. อัตราคาบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง คา
ประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น
ขอแนะนํากอนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซึ่งมี
ซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย
อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาที่กําหนด
จะตองใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบิน

2. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเปาใบใหญและฝากเจาหนาทีโ่ หลดใตทองเครื่องบินเทานั้น
3. IATA ไดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการนําแบตเตอรี่สํารองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่
สํารองสามารถนําใสกระเปาติดตัวถือขึ้นเครื่องบินไดในจํานวนและปริมาณที่จํากัด ไดแก
3.1 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟานอยกวา 20,000 mAh หรือนอยกวา 100 Wh
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมมีการจํากัดจํานวน
3.2 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟา 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh
สามารถนําขึ้นเครื่องไดไมเกินคนละ 2 กอน
3.3 แบตเตอรี่สํารองที่มีความจุไฟฟามากกวา 32,000 mAh หรือ 160 Wh หามนําขึ้น
เครื่องในทุกกรณี
4. หามนําแบตเตอรี่สํารองใสกระเปาเดินทางโหลดใตเครื่องในทุกกรณี
****************************************

