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เชียงใหม่บินตรง พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา
พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม

2563

ย่างกุง้ | หงสาวดี | เจดียช์ เวมอว์ดอว์ (พระธาตุมเุ ตา) | พระธาตุอินทร์แขวน |
วัดไจ้คะวาย | พระราชวังบุเรงนอง | พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิม้ หวาน)
ตลาดสก๊อต | เจดียโ์ บตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคา-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)
เจดียช์ เวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) | วัดงาทัตจี | วัดบารมี

แถมฟรี!! จีเ้ ทพทันใจ ผ่านพิธีปลุกเสก

เสริมสิริมงคล บูชา 3 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พระธาตุอินทร์แขวน l เจดียช์ เวดากอง
เจดียช์ เวมอร์ดอร์

เริ่มต้นเพียง

14,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.

วันที่ 1
09.00 น.
11.40 น.
12.35 น.

เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ย่างกุง้ (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35)
เชียงใหม่-ย่างกุง้ -หงสาวดี-เจดียช์ เวมอว์ดอว์ (พระธาตุมเุ ตา) -นั่งกระเช้าขึน้ พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี -วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิม้ หวาน)-ย่างกุง้ ตลาดสก๊อต-เจดียโ์ บตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคา-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)-เจดียช์ เวดากอง
ย่างกุง้ -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี -วัดบารมี-ย่างกุง้ (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลา
ดง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) ( PG724 : 13.10-15.05)

เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ) - ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยานนานาชาติมิง
กาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35)เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดียช์ เวมอว์ดอว์ (พระ
ธาตุมุเตา)-นั่งกระเช้าขึน้ พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 1 เคาน์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่างกุ้ง โดยสายการบินกอกแอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ PG723
(มีบริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่อง)
เดิน ทางถึ ง ท่าอากาศยานนานาชาติ มิ งกาลาดง กรุ งย่ างกุ้ ง ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมื องเป็ น ที่เรียบร้อยแล้ว
เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่ง
ชั่วโมง)
นาท่านสักการะ พระเจดียช์ เวมอดอว์ เจดียน์ ีเ้ ป็ นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี และนับเป็ น 1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่า “พระธาตุมุเตา” ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งครัง้ ก่อนเป็ น
สถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ ก่อนออกศึกของบูรพกษั ตริย ์ ในสมัยโบราณกาล ไม่ว่าจะเป็ นกษัตริยม์ อญหรือพม่า
รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครัง้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยู่ในหง
สาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการพระเจดียอ์ งค์นี ้ ยังเคยผ่านการพังทลายจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่มาแล้วถึง 4 ครัง้ ทาให้
ปลียอดของเจดียอ์ งค์นีห้ กั พังลงมา แต่ดว้ ยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีต่อเจดียอ์ งค์นี ้ จึงได้ทาการสร้างเจดียช์ เวมอดอว์
ขึน้ มาใหม่ในปี พ.ศ.2497 ด้วยความสูงถึง 374 ฟุต นับเป็ นเจดียท์ ่สี งู ที่สดุ ในพม่า ส่วนปลียอดที่พงั ลงมาก็ได้ตงั้ ไหว้ท่มี มุ
หนึ่งขององค์เจดียเ์ พื่อให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาควบคู่ไปกับเจดียอ์ งค์ปัจจุบัน ท่านจะได้นมัสการ ณ จุด
อธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนาธูปไปคา้ กับยอดของเจดียอ์ งค์ท่ีหกั ลงมาเพื่อเป็ นสิรมิ งคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคา้
จุนชีวิตให้เจริญรุง่ เรืองยิ่งขึน้ ไป

นาท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้กโ์ ท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะเห็นแม่นา้
สะโตง ซึ่งเป็ นแม่นา้ ที่มีความสัมพันธ์กบั พระนเรศวรมหาราช พระองค์สามารถยิงพระแสงปื นข้ามแม่นา้ ที่กว้างใหญ่นไี ้ ป

ต้องแม่ทพั พม่า จนได้รบั ชัยชนะ ถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็ นรถบรรทุกหกล้อขึน้ บนภูเขาไจ้กโ์ ทจนถึงสถานี
กระเช้าไฟฟ้า นาทุกท่าน นั่งกระเช้า ขึน้ สู่พระธาตุอินทร์แขวนเพื่อให้ลกู ค้าได้ชมทัศนียภาพความสวยงามจากมุมสูง
แบบพาโนรามา ใช้เวลาประมาณ 10 นาที (รวมค่ากระเช้าขาขึน้ แล้ว)
**หมายเหตุ ในกรณีกระเช้าปิ ดหรือสภาวะอากาศ รวมถึงเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุมและคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้ จะเปลี่ยนเป็ นขึน้ รถบรรทุกแทน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี**

เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับ พระธาตุอินทร์แขวน (ซึ่งอยู่ใกล้ท่ีพกั มากใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที)พระ
ธาตุอินทร์แขวน ตัง้ อยู่ท่ีเมืองไจ้โท อาเภอสะเทิม เขตรัฐมอญของประเทศพม่า อยู่บนยอดเขา เหนือระดับนา้ ทะเล
3,615 ฟุต มีลกั ษณะเด่นเป็ นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตัง้ อยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทาย
แรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็ น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็ นพระธาตุประจาปี
จอ ที่คนเกิดปี นตี ้ อ้ งไปนมัสการสักการะครัง้ หนึ่งในชีวิต

ค่า

่ กั
ทีพ

่ ัก
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ
หลังอาหารเย็นเชิญท่านไปสักการะพระธาตุ ตามอัธยาศัย นมัสการ เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็ น นักพรตที่
มีความศักดิ์สิทธ์อีกแห่งหนึ่ง ท่านสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็ นเวลานาน
บริเวณระเบียงที่ย่ืนสู่พระเจดียไ์ จ้โท ควรเตรียมเสือ้ กันหนาว หรือกันลม หรือผ้าห่ม ผ้าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพืน้ ที่น่ งั
มีความเย็นมาก พระเจดียอ์ งค์นีเ้ ปิ ดตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับบุรุษที่เข้าไปปิ ดทององค์เจดียเ์ ปิ ดถึงเวลา
22.00น.) พระธาตุอินทร์แขวนนี ้ เป็ นที่มาและแรงบันดาลใจของกวีซีไรส์ ปี พุทธศักราช 2534 มาลา คาจันทร์ ที่แต่ง
วรรณกรรม เรื่อง “เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน”
โรงแรม : KYAIKHTO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
เช้าตรู่

เช้า

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี -วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตา
เลี ย ว (พระนอนยิ้ม หวาน)-ย่ า งกุ้ ง -ตลาดสก๊ อ ต-เจดี ย์โ บตะทาวน์ (พระพุ ท ธรู ป
ทองคา-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)-เจดียช์ เวดากอง

เชิญท่านตักบาตรกับองค์พระธาตุอินทร์แขวน ( 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า) การตักบาตร ณ องค์
พระธาตุอินทร์แขวนเปรียบเสมือนได้ตดั บาตรกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็ นสิ่งอัศจรรย์ของโลก และเชิญ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบ ๆ องค์พระธาตุ พิสจู น์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี ้
ตัง้ อยู่ได้อย่างไร โดยไม่ลม้ หรือหล่นลงมาการที่กอ้ นหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปี โดยเฉพาะเมื่อ
มองจากด้านล่างขึน้ ไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่ เหนือหน้าผา ราวกับพระอินทร์นาไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็ นอัศจรรย์
เจดีย ์ และทาบุญใส่บาตรพระสงฆ์ได้ท่บี ริเวณหน้าโรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
จากนัน้ ให้ท่านได้เก็บสัมภาระแล้วออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดี ตามเส้นทางเดิม
นาท่านตักบาตรพระสงฆ์นับ ร้อยรู ป ที่ วัดไจ้ค ะวาย สถานที่ท่ีมีพ ระภิ กษุ และสามเณรไป ศึกษาพระไตรปิ ฎกเป็ น
จานวนมาก เมื่อถึงเวลาเพลจะมีพระสงฆ์ สามเณรเดินแถวกันเข้าสู่หอ้ งฉันเพล ระหว่างนัน้ ท่านสามารถนาสมุด ปากกา
ดินสอไปบริจาคที่วดั แห่งนีไ้ ด้ ณ วัดนีน้ อกจากจะได้ตกั บาตรแล้ว ทุกท่านสามารถถวายปั จจัย หรือ ถวายเข้าสาร

เดินทางถึง เมืองหงสาดี นาทุกท่านชม พระราชวังบุเรงนอง สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2109 เพื่อใช้เป็ นศู นย์กลางทางการ
ปกครองและใช้ออกว่าราชการ ปี พ.ศ. 2142 ในสมัยพระเจ้านันทบุเรง ซึ่งพระราชวังเดิมนัน้ เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช เมื่อครัง้ ยังทรงพระเยาว์และถูกจับเป็ นตัวประกัน มีการค้นพบเสาและกาแพงเดิมที่ถกู ฝังอยู่ในดิน
รัฐบาลพม่าจึงได้ทาการขุดค้นและสร้างพระราชวังบุเรงนองขึน้ มาใหม่ โดยถอดแบบจากของเดิม

นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีความยาว 60 เมตร สูง 17 เมตร
สร้างขึน้ โดยพระเจ้ามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
เหลื่อมพระบาทต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม
เมื่อครัง้ ก่อนพระพุธรูปองค์นีถ้ ูกปล่อยให้ทรุดโทรมจนกลายเป็ นเพียงกองอิฐท่ามกลางป่ ารก จนถึงปี พ.ศ. 2424 เมื่อ
อัง กฤษสร้า งทางรถไฟสายพม่ า จึง ได้พ บพระนอนองค์นี ้ จากนั้น ในปี พ.ศ. 2491 หลังพม่ าได้รับ เอกราชก็ มี ก าร
บูรณปฏิสงั ขรณ์ใหม่ โดยทาสีและปิ ดทองใหม่ จนกลายเป็ นพระพุทธรูปที่สวยงามในปั จจุบนั อีกทัง้ ยังสามารถเลือก
ซือ้ ของฝาก อาทิ ไม้แกะสลัก ไม้จนั ทร์หอม ผ้าปั กพืน้ เมือง ผ้าพิมพ์เป็ นรูปต่างๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองย่างกุง้
นาท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งสร้างเมื่อครัง้ พม่ายังคงเป็ นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึกพืน้ เมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก
แป้งทานาคา ผ้าปั กพืน้ เมือง เครื่องเงิน ไข่มกุ เซ้าท์ซี และหยกพม่า
(ตลาดสก๊อตปิ ดทุกวันจันทร์และเทศกาลวันสงกรานต์)

นาท่านนมัสการ เจดียโ์ บตะทาวน์ ซึ่งโบตะทาวน์ แปลว่า เจดียน์ ายทหาร 1,000 นาย ได้สร้างเจดียโ์ บตะทาวน์นแี ้ ละ
ทรงนาพระธาตุ ไว้ 1 เส้น ก่อนที่จะนาไปบรรจุท่ีเจดียช์ เวดากองและเจดียส์ าคัญอื่นๆ เมื่อเดินเข้าไปในเจดียส์ ามารถ
มองเห็นพระเกศาธาตุได้อย่างใกล้ชิด
สักการะขอพร พระพุธรูปทองเหลือง ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ที่มีลกั ษณะงดงาม
ยิ่งนัก ตามประวัติว่าเคยประดิษฐานอยู่ในพระราชวังมัณฑะเลย์ ครัง้ เมื่อพม่าตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ. 2428
ถู ก เคลื่ อ นย้ า ยไปยั ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ กั ล ป์ กั ต ตาในอิ น เดี ย ท าให้ ร อดพ้ น จากระเบิ ด ของฝ่ ายพั น ธมิ ต รที่ ถ ล่ ม
พระราชวังมัณฑะเลย์ ต่อมาในปี 2488 พระพุทธรูปองค์นถี ้ กู จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียและแอลเบิรต์
จากนัน้ นาทุกท่านขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บชู า ด้วยที่เชื่อว่าเมื่อ
อธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
สักการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์เมี๊ยะ ตามตานานกล่าวว่า นางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนา
อย่างแรงกล้ารักษาศีล ไม่ยอมกินเนือ้ สัตว์จนเมื่อสิน้ ชีวิตไปกลายเป็ นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว
การบูชานัน้ จะต้องกระซิบขอพรที่ขา้ งหูเบาๆ และ

จากนัน้ นาท่านสักการะ พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระมหาเจดียค์ ่บู า้ นคู่เมืองพม่า เป็ นเจดียท์ องคาที่งดงาม ตัง้ เด่น
เป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด
มหาเจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่นา้ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่าจะใช้ทองคาแท้ตีเป็ นแผ่นปิ ดองค์
เจดียไ์ ว้รอบ ว่ากันว่าทองคาที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนีม้ ากมายมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่
ในธนาคารชาติองั กฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซุม้ ประตูสี่ดา้ น ยอด
ฉัตรองค์พระมหาเจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของ
พระพุทธเจ้าจานวน 8 เส้น เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
วันเกิด
อาทิตย์
จันทร์ อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน
ศุกร์
เสาร์
สัตว์สัญลักษณ์
ครุ ฑ
เสือ
สิงห์
ช้างมีงา ช้างไม่มีงา หนูหาง พญานาค
คาสวดบูชาพระมหาเจดียช์ เวดากอง
เป็ นพระธาตุประจาคนเกิดปี มะเมีย (ม้า) มีคาสวดบูชาดังนี ้
ชมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนัง ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง
โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยัง กัสสะปั ง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตถัง โคตะมะ อัฎฐะ
เกศะ ธาตุโย ฐัสสะติ ปั ญจะมัง อะริยะเมตตเตยโย อะนาคะโต อุตตะมัง ธาตุโย อะหัง วันทามิทูระโต ฯ

เย็น
่ กั
ทีพ

วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
โรงแรม : Summit Parkview หรือระดับเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

ย่างกุ้ง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี -วัดบารมี -ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยาน
นานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) ( PG724 : 13.10-15.05)

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังจากนัน้ นาท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็ นพระนอนที่มีความสวยงามที่สดุ และดวงตาสวยที่สุด
ของประเทศพม่าที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็ นมิ่งมงคลสูงสุด ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักร

ข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล 108 ประการ พระบาทมีลกั ษณะซ้อนกัน
ซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี (Nga Htat Gyi Pagoda) ซึ่งมีพระพุธรู ปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า
หลวงพ่อที่สงู เท่าตึก 5 ชัน้ เป็ นพระพุทธรูปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์ เครื่องทรงเป็ น
โลหะ ส่ วนเครื่อ งประกอบด้า นหลังจะเป็ น ไม้สัก แกะสลัก ทั้งหมด และสลัก ป็ น ลวดลายต่ างๆ จาลองแบบมาจาก
พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑเลย์)

นาทุกท่านเข้าสู่ วัดบารมี ให้สกั การะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง ด้วยองค์พระเกศาธาตุนีเ้ มื่อ
นามาวางบนจานแก้ว จะสามารถเคลื่อนไหวได้อีกทัง้ วัดนีย้ งั ได้ช่ือว่าเป็ นที่เก็บองค์พระบรมสารีรกิ ธาตุไว้มากที่สดุ ด้วย
ไม่ว่าจะเป็ นของพระโมคาลา พระสารีบตุ ร และองค์พระอรหันต์ต่าง ๆ

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง
13.10 น.
15. 05 น.

ออกเดินทางกลับ เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เทีย่ วบินที่ PG724
(มีบริการอาหารและนา้ ดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : เชียงใหม่บินตรง พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

วันที่: 31ม.ค.-02ก.พ.63
14,900.14,900.14,900.3,500.วันที่: 07-09กุมภาพันธ์63
15,900.15,900.15,900.3,500.วันที่: 14-16กุมภาพันธ์63
14,900.14,900.14,900.3,500.วันที่: 21-23กุมภาพันธ์63
14,900.14,900.14,900.3,500.วันที่: 28ก.พ.-01มี.ค.63
14,900.14,900.14,900.3,500.วันที่: 06-08 มีนาคม 63
14,900.14,900.14,900.3,500.วันที่: 13-15 มีนาคม 63
14,900.14,900.14,900.3,500.วันที่: 20-22 มีนาคม 63
14,900.14,900.14,900.3,500.วันที่: 27-29 มีนาคม 63
14,900.14,900.14,900.3,500.** รายการทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ (รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป) **
** ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ) **

**โปรแกรมทัวร์นีไ้ ม่มีราคาเด็ก**

**โปรดอย่าลืม สาคัญมาก***
กรุณานาหนังสือเดินทาง (Passport) ของท่านนามาในวันเดินทางด้วย
ทางบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบ ในกรณีท่ที ่านลืมนามา จนไม่สามารถเดินทางได้

**กรุ ณาตรวจสอบพาสสปอร์ตของตนเอง ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และ พาสสปอร์ตต้อง
ไม่ชารุ ดหรือเสียหาย หรือ แม้แต่ ห้ามมีตราประทับนอกเหนือจากตราตรวจคนเข้าเมือง ของประเทศนั้นๆ โดยเด็ดขาด มิ
เช่นนั้นท่านอาจถูกปฎิเสธการ Check In จากสายการบิน หรือ ถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมืองได้***

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. การชาระค่าบริการ
1.1 ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าที่ท่ี
ดูแลเส้นทาง การจองจะยืนยันหลังจากได้รบั แจ้งว่าชาระเงินมัดจาแล้วเท่านัน้
1.2 ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
1.3 การชาระเงินส่วนที่เหลือ ลูกค้าต้องชาระก่อนเดินทาง 15 วัน หากหากไม่ชาระตามเวลาที่กาหนด ทางบริษัทขออนุญาตยึดมัดจา
ทัง้ หมดและยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ **ชาระก่อนเดินทาง 30 วัน สาหรับวันสงการนต์และวันหยุดช่วงวันขึน้ ปี ใหม่**
2. กรณีคณะออกเดินทางได้

2.1 คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (มีหวั หน้าทัวร์)
2.2 คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์หลังจากมีการจ่ายเงินมัดจา
3.1 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน ไม่นบั วันเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด **45 วัน สาหรับวันสงการนต์และวันหยุดช่วงวันขึน้
ปี ใหม่**
3.2 แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ไม่นบั วันเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
3.4 สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
3.5 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯกาหนดไว้ (10ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
3.6 กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่งึ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึน้ ตามจริง ในกรณีท่ไี ม่สามารถเดินทางได้
3.7 กรณีท่ที ่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว และทางบริษัทฯ มีความจาเป็ นต้องคืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้กบั ลูกค้า (ตามเงื่อนไข ข้อ
1-ข้อ3) ทัง้ นีท้ างบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้ว กับท่านเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบิน หรือได้
ชาระค่าบริการในส่วนของทางต่างประเทศ เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) โดยใช้เวลาดาเนินการในการคืนเงิน 7-14 วัน ทาการ นับจาก
วันที่ได้รบั เรื่อง
3.8 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
3.9 กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้ แล้วกับท่านเป็ นกรณีไป
3.10 กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
5. เมื่อท่านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไข และหมายเหตุท่รี ะบุทกุ ข้อแล้ว

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ นักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
- ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องไม่เกินจานวนวัน, จานวนคนและมีค่าใช้จ่ายตามที่ทางสายการบินกาหนด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่งั บนเครื่องเนื่องจากต้องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน ซึ่งระบบการจองที่น่งั เป็ นแบบสุ่มที่น่งั
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่านา้ หนักกระเป๋ าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กก.
4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ
วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** กรณีทต่ี ้องการซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
- ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
- ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
- [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
6.
7.
8.
9.
10.

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ เช่น ค่าอาหาร, ค่าเครื่อ งดื่ ม ที่ ส่ ังพิ เศษ(มิ นิ บ าร์, น ้าดื่ ม, บุห รี่, เหล้า, เบี ยร์ ฯลฯ), ค่ าโทรศัพ ท์ , ค่าซักรีด ,
ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่ ากาหนด, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่ วย
จากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทางเป็ นต้น
3. ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า เข้า ประเทศพม่ า ส าหรับ หนัง สื อ เดิ น ทางต่ า งชาติ แ ละผู้ถื อ เอกสารต่ า งด้า วต้อ งยื่ น วี ซ่ า เข้า ประเทศพม่ า มี
ค่าธรรมเนียม 1,600 บาทต่อท่าน ยกเว้น หนังสือเดินทางไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ ไม่ต้องยื่นวีซ่า
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่าสาหรับหนังสือเดินทางอเมริกา กรุ ณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
5. ค่าห้องพักเดี่ยวตามอัตราที่ระบุไว้ขา้ งต้น
6. ค่านากล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอเข้าวัด
7. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
8. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
9. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและทิปพนักงานขับรถ (รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป)
10. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
้ นึ้ อยู่กบั ภาวะอากาศ และเหตุ
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทัง้ นีข
สุดวิสัยต่าง ๆ ทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กับอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ**

หมายเหตุ : สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและพม่าได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ และจะมี สิท ธิพ านั ก ในดิน แดนของอีกฝ่ ายหนึ่ งเป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผ ลบั งคั บใช้ต้ังแต่ วันที่ 11
สิงหาคม 2558 ทัง้ นี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าเข้าออกปกติอีก ท่านจะต้องทาการยื่นวีซ่า สาหรับการยื่นวี
ซ่าทีเ่ ชียงใหม่ ลูกค้าต้องไปแสดงตนด้วยพร้อมกับชาระค่าวีซ่าตรงกับสถานกงสุล ท่านละ 1,600 บาท **

ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้า
เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา
ระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
3. สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของ
ท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือ
เป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

เอกสารการขอวีซ่าพม่า (สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติทไี่ ม่ได้รับการยกเว้น)
1. หนังสือเดินทางตัวจริง (Passport) ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือ
สาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 4 หน้า ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปก
หนังสือเดินทางของท่าน และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม
2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด2 นิว้ จานวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพนื ้ หลังขาวเท่านัน้ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน , รูปที่เป็ นสติก๊ เกอร์ใช้ไม่ได้)
3. ใบตรวจคนเข้าเมืองขาออกจากประเทศไทย พาสสปอร์ตต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องมีใบตรวจคนเข้าออกเมืองของไทย
ที่มีตราประทับให้แนบมาในเล่มพาสปอร์ตด้วย
**โปรดส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วันทาการ
**เกี่ยวกับเอกสารยื่นวีซ่า หากทางสถานกงสุลแจ้งว่า มีการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการยื่นวีซ่า สถานกงสุลจะขอเอกสารเพิ่มเติมได้ทุก
เวลา

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1. ในการเดิ นทางเป็ น หมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้อ งเดิ นทางไป-กลับ พร้อ มกัน หากต้อ งการเคลื่อนวัน เดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่งั ของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ
ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีต๋วั REFUNDได้) ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้

2. ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ
Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
4. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน กาหนด เช่น ต้องเป็ น
ผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบินมีปัญ หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่
อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2. กรณีช่วงเทศกาลหรือประชุมนานาชาติ เป็ นสาเหตุทาให้หอ้ งที่ท่านได้ทาการรีเควสไว้ มีไม่เพียงพอ ทางโรงแรมอาจจะสลับจากที่รีเคว
สห้อง Twin Room เป็ น Double Room หรือ จากห้อง Double Room เป็ น Twin Room
หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะงดออกหรือเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย7 วันก่อนการเดินทาง
2. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออก
หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั ที่ทาง บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้เช่น
การนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการ
เดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสดุ วิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็ นสาคัญ)
5. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

ร์ตด้วย

