WONDERFUL MYANMAR
ย่ างกุ้ง - หงสาวดี – พระธาตุอนิ ทร์ แขวน 3 วัน 2 คืน
NEW YEAR 2021!!!
ราคา

14,900.บาท/ท่าน

เดินทาง : 31 ธ.ค.63 – 02 ม.ค.64 // 01 – 03 ม.ค.64
ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่ านขึน้ ไป ไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ มีไกด์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทยชานาญเส้ นทางคอยดูแลและบริการ
ออกเดินทาง 15 ท่ านขึน้ ไป มีหัวหน้ าทัวร์

วัน

มือ้ อาหาร

โปรแกรมการเดินทาง
เช้ า

กลางวัน

คา่

โรงแรม
หรือเทียบเท่า 3 ดาว

1

กรุงเทพฯ–ย่ างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊ คะวาย –พระธาตุมุเตา - พระธาตุ
  
อินทร์ แขวน

2

หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียง – เจดีย์
Best Western Green Hill
  
ไจ๊ ปุ่น - เจดีย์ชเวดากอง
Yangon

3

เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์ เจาทัตจี - ช็อป
ปิ้ งตลาดสก็อต - กรุงเทพฯ

  

YOE YOE LAY HOTEL

-

1

วันแรก

กรุ งเทพฯ – ย่ างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ๊ คะวาย –พระธาตุมุเตา - พระธาตุอนิ ทร์ แขวน

08.30 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูที่ 6 เคาว์ เตอร์ N สายการบิน MYANMAR
AIRWAY (8M) เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุ งย่ างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336 (เวลาที่พม่ าช้ ากว่ าเมืองไทย 30 นาที)
*** บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง***
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่ างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองย่างกุง้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู กุ้งแม่ น้าหงสา ท่ านละ 1 ตัว
จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่ งในอดี ตเป็ นเมื องหลวงที่ เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ ยิ่งใหญ่
และอายุมากกว่า 400 ปี อยูห่ ่างจากย่างกุง้ (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.) ถึง
เมืองหงสาวดี นาท่านร่ วม ทาบุญ ณ วัดไจ๊ คะวาย ซึ่ งเป็ นวัดสาคัญมีพระสงฆ์จาพรรษากว่า 1,000 รู ป อีกทั้งวัดนี้
ยังเป็ นสถานที่ ศึกษาธรรมของพระและสามเณรอีกด้วย
นาท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรื อพระธาตุมุเตา (1 ใน 5
สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ของพม่ า) ซึ่ งเป็ นเจดียท์ ี่สูงที่สุดในหงสาวดี
สัญ ลักษณ์ ยืนยันความเจริ ญรุ่ งเรื อง อี กทั้งยังเป็ นเจดี ย ์
คู่บา้ นคู่เมืองของกรุ งหงสาวดี มาช้านาน ทางด้านทิศใต้
ของเจดี ยช์ เวมอร์ ดอ ท่านจะได้พบกับพระตาหนักของ
บุเรงนอง และข้างๆกันกันเชื่ อว่าเป็ นพระตาหนักเรื อน
ไทยของพระนางสุ พ รรณกัลยา ซึ่ งตอนนี้ เหลื อแต่ ซาก
ตอไม้ นาท่ านออกเดิ น ทางสู่ คิ ม ปู น แค้ มป์ (เชิ งเขาไจ้ ก์ โท) ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง ระหว่า ง
ทางผ่านชม แม่ น้าสะโตง สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่ งในอดีตขณะที่ สมเด็จพระนเรศวรกาลังรวบรวมคน
ไทยกลับอโยธยา ได้ถูกทหารพม่าไล่ตาม สมเด็จพระนเรศวรทรงใช้พระแสงปื นคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงถูกสุ รกรร
มา แม่ทพั หน้าพม่าเสี ยชี วิตบนคอช้าง กองทัพของพม่าเห็นขวัญเสี ย จึงถอยทัพ กลับกรุ งหงสาวดี พระแสงปื นที่
ใช้ยิงสุ ร กรรมาตายบนคอช้างนี้ ได้นามปรากฏต่ อมาว่า "พระแสงปื นต้นข้ามแม่ น้ าสะโตง" นับเป็ นพระแสง
อัษฎาวุธ อันเป็ นเครื่ องราชูปโภค ยังปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ คิ มปูนแค้มป์ เปลี่ยนรถ
เป็ นรถแบบท้องถิ่ น ขึ้ นบนภูเขาไจ้ทิโย เพื่ อเดิ นทางสู่ ที่
พัก (นั่ งรถท้ องถิ่น ขึ้นไปจนถึ งบนสุ ดยอดเขาไจ่ ทิ โย ที่
เป็ นที่ต้ ังของพระธาตุอินทร์ แขวน ) ระหว่างทางขึ้ นเขา
ให้ท่านชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของสองข้างทางพร้อม
สัมผัสความเย็นและอากาศบริ สุทธิ์ พร้ อมนาท่ านเข้ าสู่ ที่
พักอยู่ใกล้ กับ พระธาตุอินทร์ แขวน เดินทางประมาณ 10
นาที เชิญท่ านไป นมัสการพระธาตุ ตามอัธยาศัยบริเวณ
พระธาตุอินทร์ แขวน ซึ่ งเป็ นเจดี ยข์ นาดเล็กสู ง 5.5 เมตร
ตั้งอยู่บนก้อนศิ ลาใหญ่ปิดทอง ที่ วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา ซึ่ งถือว่าเป็ นสิ่ งมหัศจรรย์ โดยเชื่ อว่าถ้าผูใ้ ดได้มา

10.15 น.
11.00 น.
กลางวัน
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ค่า

นมัสการพระธาตุ อินทร์ แขวนนี้ ค รบ 3 ครั้ ง ผูน้ ้ ันจะมี แต่ ค วามสุ ขความเจริ ญ พร้ อมทั้งขอสิ่ งใดก็จะได้ส มดัง่
ปรารถนา
รับประทานอาหารค่า ณ ห้ องอาหารในโรงแรม
หลังอาหารค่ าท่าน เชิ ญท่ านสั กการะพระธาตุอินทร์ แขวน หรื อท่ านจะไปนั่งสมาธิ หรื อ สวดมนต์ได้ตลอดคื น
สาหรับท่านที่ตอ้ งการนมัสการกลางแจ้งเป็ นเวลานาน ที่บริ เวณระเบียงที่ยื่นสู่ พระเจดียไ์ จ้ ท่านควรเตรี ยมเสื้ อกัน
หนาว หรื อกันลมหรื อผ้าห่ ม ผ้าพันคอ เบาะรองนัง่ เนื่ องจากบริ เวณพื้นที่ น้ นั มีความเย็นมาก พระธาตุอินแขวนนี้
เปิ ด ตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิ ดสาหรับ สุ ภาพบุรุษ จะเปิ ดถึงเวลา 22.00 น.

สมควรแก่ เวลากลับสู่ ที่พกั YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันทีส่ อง หงสาวดี – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียง – เจดีย์ไจ๊ ปุ่น - เจดีย์ชเวดากอง
04.30 น.
06.00 น.
07.00 น.

กลางวัน

เชิญท่ านสั กการะ พระธาตุอนิ ทร์ แขวน หรื อท่านจะเลือกทาบุญด้วยการถวายระฆังเพื่อเป็ นสิ ริมงคลกับตัวท่านเอง
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับที่พกั
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม และจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ
ออกเดิ นทางกลับพร้ อมนาท่านเดิ นทางสู่ กรุ งหงสาวดี
เมื อ งบะโค หรื อ หงสาวดี เมื อ งหลวงเก่ า แก่ ข อง
อาณาจัก รมอญโบราณที่ มี อ ายุ ม ากกว่ า 400 ปี และ
สั ม ผั ส ชี วิ ต ช าวเมื องห งส าวดี ชมส ถานที่ ซึ่ งมี
ความสาคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยคือ บริ เวณที่เคย
เป็ น พระราชวังของพระเจ้ าบุเรงนอง ซึ่ งปั จจุบนั กรม
ศิ ล ปากรพม่ า ได้ท าการ ขุ ด ค้น ฐานของพระราชวัง
ก่อสร้างตัวอาคารจาลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรู ปนอนที่ ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามใน
แบบของมอญ ในปี พ.ศ.2524 ซึ่ งเป็ นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทัว่ ประเทศ และเป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของ
พม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหา เครื่ องไม้แกะสลัก ที่มีให้เลือกมากมาย ตลอดสองข้างทาง สมควรแก่เวลานา
ท่านชม เจดีย์ไจ๊ ปุ่น ซึ่ งบูรณะเมือง พ.ศ.2019 มีพระพุทธรู ปปางประทับนัง่ โดยรอบทั้ง 4 ทิ ศ ประกอบด้วยองค์
สมเด็จพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (ผินพระพักตร์ ไปทางทิศเหนื อ) กับพระพุทธเจ้าในอดี ต สามพระองค์
คื อ พระพุ ท ธเจ้า มหากัส สปะ (ทิ ศ ตะวัน ตก) สร้ า งโดยสี่ ส าวพี่ น้อ งที่ อุ ทิ ศ ตนให้ กับ พระพุ ท ธศาสนาสร้ า ง
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พระพุทธรู ปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ จากนั้นนาท่าน นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่าที่ มีอายุกว่า 2,500 ปี เป็ นที่ประดิ ษฐานพระเกศาธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจ้าองค์
พระเจดีย ์ สร้างด้วยทองคาหนัก 2 ตันขนาดเท่าไข่ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ไก่บนยอดเจดีย ์ ซึ่ งมี
ทั้งผูค้ น ชาวพม่า และชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย
พร้ อมนาท่ านไปยังจุดอธิษฐาน เพื่อเสริมสิ ริมงคลและบารมี และถือเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานของประเทศพม่ า
สถานที่แห่ งนีเ้ ปรียบเสมือนจิตวิญญาณของชาวพม่ า ณ ลานอธิฐาน

คาไหว้พระมหาเจดีย์เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิ งกุตตะเร
มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุ วรรณะ 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 สิ ระสา
***อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ทแี่ ปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ***
ค่า

วันทีส่ าม
07.00 น.

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั Best Western Green Hill Yangon หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

เจดีย์โปตาทาวน์ – พระเทพทันใจ – พระพุทธไสยยาสน์ เจาทัตจี - ช็ อปปิ้ งตลาดสก็อต กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นน าท่ า นชม พระพุ ท ธไสยาสน์ เจ๊ า ทั ต จี นมั ส การ
พระพุทธรู ปนอนที่ มีความยาว 55 ฟุต สู ง16 ฟุต ซึ่ งเป็ นพระที่ มี
ความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล
108 ประการ นาท่ านชม เจดีย์ โปตาทาวน์ สร้างโดยทหารพัน
นายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รู ป ได้นามาเมื่อ
2,000 ปี ก่ อ น ใน ปี 2486 เจดี ย์ แ ห่ งนี้ ถู ก ระเบิ ด ข อ งฝ่ าย
สัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุ
และพระบรมธาตุ อี ก 2 องค์ และพบพระพุ ท ธรู ป ทองเงิ น ส าริ ด 700 องค์ และจารึ ก ดิ น เผาภาษาบาลี และ
ตัวหนังสื อพราหมณ์ อินเดี ยทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดี ยท์ ี่ ประดับด้วยกระเบื้ องสี สันงดงาม และมีมุม
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กลางวัน
16.30 น.
18.15 น.

สาหรับฝึ กสมาธิ หลายจุ ดในองค์พระเจดี ย ์ นมัสการพระเทพทันใจเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพม่าและชาวไทยที่
นิ ยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็ นสิ ริมงคล จากนั้นนา
ท่านแวะซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊ อตมาร์ เก็ต เลือกซื้ อของ
ที่ ระลึ กพื้ นเมื องราคาถู ก เช่ น ไม้ แ ละงาช้ า งแกะส ลั ก
พระพุทธรู ปไม้หอมแกะสลัก แป้ งทานาคา ผ้าปั กพื้นเมืองและ
จากนั้ นวั ด พ ระหิ นอ่ อน (พระมหาลาภ ) ซึ่ งเป็ นวัด ที่ มี
พระพุทธรู ปทาจากหิ นอ่อนที่ ใหญ่ ที่สุดในโลก และ นาท่ าน
ชมความน่ ารักแสนรู ้ของ ช้ างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการ
ตรงตามตาราโบราณ ซึ่ งหาชมได้ยากในปัจจุบนั ….
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนู เป็ ดย่ าง + สลัดกุ้งล็อบสเตอร์
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY เที่ยวบินที่ 8M 331
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้ อมความประทับใจและความเป็ นสิ ริมงคล
************************ ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้ บริการ **********************

ข้ อควรควรทราบ :
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋
เนือ่ งจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ / ท่ าน
- ออกเดินทาง 10 ท่านโดย (ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ) มีไกด์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทยคอยดูแลและบริ การ
- ออกเดินทาง 15 ท่านโดย (มีหัวหน้ าทัวร์ ) มีไกด์ ท้องถิ่นพูดภาษาไทยคอยดูแลและบริการ
เด็ก อายุ 2-12 ปี
2-3 ท่ าน

พักกับ 1
ผู้ใหญ่

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
มีเตียง

พักกับ 2
ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

31 ธ.ค.63 – 02 ม.ค.64 (วันปี ใหม่ )

14,900

14,900

13,900

12,900

4,500

01 – 03 ม.ค.64 (วันปี ใหม่ )

14,900

14,900

13,900

12,900

4,500

กาหนดการดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้ องละ

โปรแกรมทัวร์ อาจจะมีการเปลีย่ นแปลง เช่ น สลับที่ท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
***ราคานีเ้ ป็ นเพียงการนาเสนอราคาเบือ้ งต้ นเท่ านั้น ทางบริษัทยังไม่ ได้ ทาการจองใดๆทั้งสิ้น อัตราค่ าตัว๋ เครื่องบินและภาษี
นา้ มันอาจจะมีการปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม***
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อัตรานีร้ วม










ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจานวน 1 ท่าน (กรณี กรุ๊ ปถึง 15 ท่านขึ้นไป)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริ ษทั ชับป์ ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยูไ่ ด้ไม่เกิน 14 วัน
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 200 บาท x 3 วัน = 600 บาท/ลูกค้ า 1 ท่ าน ตลอดการเดินทาง
เงือ่ นไขการเดินทาง
กรุ ณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริ ษทั ฯ และ
เมื่อท่านชาระเงินค่าจอง และหรื อ ค่าทัวร์แล้ว ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของบริ ษทั แล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 15 ท่าน
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่สามารถแก้ไขได้
 ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ รับ ผิ ด ชอบค่ าเสี ย หายที่ เกิ ด จากสายการบิ น การนัด หยุด งาน ภัยธรรมชาติ การก่ อจลาจล การปฏิ วตั ิ
อุบตั ิเหตุ และอื่น ๆ ที่ อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางผูจ้ ดั หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหายความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรี ยกเก็บเพิ่มเติม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรื อไม่ได้ใช้บริ การตามที่จองระบุเอาไว้หรื อก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยวสละ
สิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ได้ชาระไว้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการ
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ชาระแบบยืนยันการใช้บริ การแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผใู ้ ห้บริ การในแต่ละแห่ ง
แบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อ หน่ วยงานที่ ให้บริ การ ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุ ดความสามารถที่ จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้น ๆ
การประกันภัย ที่ บริ ษทั ได้ทาไว้สาหรับความคุ ม้ ครองผูเ้ ดิ นทาง เป็ นการการประกันอุบตั ิ เหตุจากการเดิ นทางท่ องเที่ ยว
เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุ ขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริ ษทั ได้ และทางบริ ษทั ถือ
ว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้ อประกันสุ ขภาพในระหว่างการเดิ นทาง
ได้ จากบริ ษทั ประกันทัว่ ไป)
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่ องเที่ ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมื อง เอกสารเดิ นทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น ๆ

การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 22 วัน
 คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 21 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่สามารถทา Refund ได้ ผูเ้ ดินทางต้องรอเงินค่า Refund
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ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั
ตามกาหนดเวลา ทางบริ ษ ทั ฯ ขอคิ ดค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม คื อค่ าวีซ่า และค่าเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ เครื่ องบิ นเท่ านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยู่ใน
เงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่ านยกเลิ กการเดิ นทาง อันเนื่ องมาจากบุ คคลใดบุ คคลหนึ่ งในคณะของท่ านไม่ได้รับการพิ จารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดิ นทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้ นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน (Triple Room) หรื อมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุ มนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่ าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 น้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบิ นอนุ ญาตท่ านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิ น 20 กิ โลกรัม (สาหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าหนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน
115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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