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วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ย่างกุง้ – สิเรียม – เจดียเ์ ยเลพญา – เจดียช์ เวดากอง – พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี - เจย์ดีย ์
กาบาเอ - ถ้ามหาปาสาณคูหา - วัดโกทัตจี

04.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ออกชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบั ท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ ึน
เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เนื่ องจากตัว๋ เครื่องบินของคณะเป็ นตัว๋ กรุป๊ ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นัง่ ได้ ที่นัง่ อาจจะไม่ได้นัง่ ติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงือ่ นไขสายการบิน
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) เทีย่ วบินที่ FD251 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 15 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 30 นาทีกรุณาปรับนาฬกิ า
ของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล ้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม (Sireum) ซึง่ อยู่ห่างจากย่างกุง้ ประมาณ 45 กิโลเมตร (ใช้เวลาเดินทาง 1ชม.) เมืองแห่งนี้เคย
เป็ นเมืองเมืองท่าของ โปรตุเกสในสมัยโบราณ ตัง้ แต่ในสมัย นายพลฟลิป เดอ บริโต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมือ่ ปี พ.ศ.
2156 ร่วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุงศรีอยุธยา ท่านจะเห็นเศษซากกาแพงสไตล์ลูซติา เนียนบาโรก (Lusitanian Baroque)
ตัง้ อยู่รมิ ฝัง่ แม่นา้ ย่างกุง้ ทีเชื่อมต่อกับแม่นา้ อิระวดี นาท่านนัง่ เรือชม พระเจดียเ์ ยเลพญา (Kyaik Hwaw Wun Pagoda)
พระปางมารวิชยั อันงดงามบนเกาะกลางนlาอายุนบั พันปี เป็ นทีส่ กั การะของชาวสิเรียม เกาะนี้ไม่วา่ นา้ จะขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่มวี นั
นา้ ท่วมได้ทบ่ี ริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ นาท่านสักการะและขอพรเพือ่ เป็ นศิรมิ งคล พระจกบาตรหรือพระอุปคุปทีช่ าวพม่านับ
ถือ ท่านสามารถซื้ออาหารเพือ่ เลี้ยงปลานับร้อยที่อยู่ในบริเวณวัดได้ จากนัน้ นาท่านชม พระมหาเจดียช์ เวดากอง

07.30 น.
08.15 น.

(Shwedagon Pagoda) พระมหาเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมืองพม่า (1 ใน 5 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ของพม่า) เป็ นเจดียท์ องคาทีง่ ดงาม ตัง้ เด่น
เป็ นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุง้ มีความสูง 109 เมตร ประดับด้วยเพชร 544 เม็ด ทับทิม นิล และบุษราคัมอีก 2,317 เม็ด มหา
เจดียช์ เวดากองมีทองคาโอบหุม้ อยู่นา้ หนักถึง 1,100 กิโลกรัม โดยช่างชาวพม่า จะใช้ทองคาแท้ตเี ป็ นแผ่นปิ ดองค์เจดียไ์ ว้รอบ
ว่ากันว่าทองคาทีใ่ ช้ในการก่อสร้างและซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้มากมายมหาศาลกว่าทองคาทีเ่ ก็บอยู่ในธนาคารชาติ
อังกฤษเสียอีก รอบๆฐานพระมหาเจดียร์ ายล ้อมด้วยเจดียอ์ งค์เล็กๆ นับร้อยองค์ มีซมุ ้ ประตูสด่ี า้ น ยอดฉัตรองค์พระมหา
เจดียป์ ระกอบด้วยเพชรและพลอยมากมาย ภายในองค์พระมหาเจดียไ์ ด้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุธเจ้าจานวน 8 เส้น
เป็ นพระธาตุประจาปี เกิดปี มะเมีย และยังเป็ น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า ซึง่ มีทงั้ ผูค้ นชาวพม่า และชาวต่างชาติพา
กันสักการะทัง้ กลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ ทีแ่ ห่งนี้มสี ถาปัตยกรรมทีส่ วยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ไม่วา่ จะเป็ นความ
งามของวิหารทิศทีท่ าเป็ นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชัน้ ๆ ทีเ่ รียกว่า พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย ์
ภายในประดิษฐานพระประธานสาหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
ท่านสามารถนาดอกไม้ธู ปเทียน ไปไหว้ เพือ่ ขอ
พรจากองค์พระมหาเจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพือ่ เสริมสร้างบารมีและสิรมิ งคล เป็ นจุดสาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดา
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กอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็ นจุดทีบ่ เุ รงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รบั สมญานามว่าผูช้ นะสิบทิศ นอกจากนี้รอบองค์
เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงนา้ พระประจาวันเกิดตน เพือ่
ความสิรมิ งคลแก่ชวี ติ
ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพือ่ ขอพรจากองค์พระมหาเจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐาน เพือ่ เสริมสร้างบารมีและสิรมิ งคล เป็ นจุดสาคัญของพระมหา
เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานแห่งนี้ เป็ นจุดที่บเุ รงนองมาขอพรก่อนออกรบ จึงได้รบั สมญานามว่าผูช้ นะสิบทิศ นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิด
ประดิษฐานทัง้ แปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน เพือ่ ความสิรมิ งคลแก่ชีวติ
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บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสักการะ พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี หรือ พระทาฐธาตุ คือ
พระทัน ตธาตุส่ ว นที่เ ป็ น เขี้ย วของพระโคตมพุท ธเจ้า ซึ่ง ตาม
ลักขณสู ตรในพระไตรปิ ฎกภาษาบาลี ได้กล่าวถึงมหาปุริสลัก
ขณะ 32 ประการ มีขอ้ ความตอนหนึ่งกล่าวถึง ลักษณะของพระ
ทาฐะหรือเขี้ยวของบุคคลผูม้ ลี กั ษณะแห่งมหาบุรุษว่า "เขี้ยวพระ
ทนต์ทงั้ สีง่ ามบริสุทธิ์" ข้อมูลนี้จงึ ทาให้เชื่อกันว่า พระเขี้ยวแก้วมี
ทัง้ หมด 4 องค์
1.พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนขวา ท้าวสักกะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ
พระจุฬามณีเจดีย ์ บนสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์
2.พระเขี้ยวแก้วเบื้องตา่ ขวา ประดิษฐานที่แคว้นกลิงคะ แลว้ จึง
ถู ก อัญ เชิญ ไปประดิษ ฐาน ณ ลัง กาทวีป (วัด พระเขี้ย วแก้ว
ประเทศศรีลงั กา ในปัจจุบนั
3.พระเขี้ยวแก้วเบื้องบนซ้าย ประดิษฐาน ณ แคว้นคันธาระ แลว้ เชื่อว่าถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ท่เี มืองฉางอัน ประเทศจีน
(ซีอาน) โดยพระภิก ษุ ฟ าเหีย นเมื่อคราวจาริกไปสืบ พระศาสนายัง อินเดีย ปัจจุบนั พระเขี้ย วแก้ว องค์น้ ีถูกอัญเชิญ ไป
ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย ์ ณ วัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง
4.พระเขี้ยวแก้วเบื้องตา่ ซ้าย ประดิษฐานในภพพญานาคเป็ นที่เชื่อกันว่า บนโลกมนุษย์ของเรานี้ มีพระเขี้ยวแก้วขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ 2 องค์ นอกจากนี้ พระเขี้ยวแก้วยังจัดเป็ นพระบรมสารีรกิ ธาตุทไ่ี ม่แยกกระจัดกระจาย องค์
มีลกั ษณะแข็งแกร่งรวมกันแน่น พุทธศาสนิกชนจึงมีความศรัทธาเลือ่ มใสในองค์พระเขี้ยวแก้วเป็ นอย่างมาก จากนัน้ นาท่าน
ร่วมพิธมี หามงคลเชิญพระธาตุข้นึ เทินบนศรีษะที่ เจดียก์ าบาเอ เป็ นเจดียท์ รงกลม สูง 34 เมตร ภายในบรรจุพระอัฐธิ าตุของ
พระอัครสาวก คือพระโมคคัลลาน์และพระสารีบุตร และเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเงินหนัก 500 กิโลกรัม ภายในอาณา
บริเวณเจดียย์ งั มีหอ้ งประชุมใหญ่ บรรจุคนกว่า 10,000 คน สร้างเป็ นลักษณะคลา้ ยถา้ เรียกว่า “มหาปาสาณคู หา”
“ปาสาณ” แปลว่า “หิน” เจดียแ์ ห่งนี้สร้างระหว่างปี พ.ศ.2493-2495 โดยอูนุ นายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่า สาหรับ
เป็ นสถานที่สงั คายนาพระไตรปิ ฎกครัง้ ที่ 6 ในปี พ.ศ.2497-2499 แ ละเพื่ออุทศิ เป็ นกุศลเพื่อให้เกิดความสันติสุขแด่มวล
มนุษย์ตามความหมายของชื่อ “เจดียค์ าบาเอ” ซึง่ แปลว่า “สันติภาพโลก” ทัง้ นี้มคี ารา่ ลือว่าอูนุสร้างเจดียแ์ ห่งนี้ตาม
บัญชาของชีปะขาวที่แสดงปาฏิหาริย แ์ ละขอร้องให้อูนุทานุ บารุ งพระพุทธศาสนา (ช่ ว งเวลาในการเข้าร่ ว มพิธีอาจมีการ
เปลีย่ นแปลง) จากนัน้ นาท่านชม เจดียโ์ กทัตจี (Koe Htat Gyi Pagoda) เป็ นทีป่ ระดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยั ทีถ่ อื ว่า
ใหญ่ท่สี ุดองค์หนึ่งในย่างกุง้ หรือเรียกอีกนามว่า พระอตุลาธิภาติ มหามุนี พระเจดียโ์ กทัตจีน้ ีสร้างขึ้นเมือ่ ปี ค.ศ. 1905 มี
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เย็น 

ลักษณะถาปัตยกรรมพิเศษคือ เป็ นอาคาร 9 ชัน้ มุงหลังคา 9 ยอด ทางเดินเข้าอาคารทัง้ 2 ด้านมีปฎิมากรรมปูนปัน้ รูปป กบ
ยักษ์ และงู ซึง่ สัตว์ทงั้ สองนี้มที ม่ี าจากตานานว่าไว้วา่ กบยักษ์ได้กนิ งู ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะในดินแดนแห่งนี้ถอื เป็ น
อีกสถานทีศ่ กั ดิ์สทิ ธิแห่งหนึ่ง ทีน่ ิยมขอพรในเรื่องชัยชนะและโชคลาภต่างๆ
 รับประทานอหารคา่ ณ ร้านอาหาร PADOMAR ร้านอาหารเมียนมาร์ตน้ ตาหรับ
ทีพ่ กั SULE BEST WASTERN ระดับ 5* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เจดียโ์ บตาทาวน์ (เทพทันใจ) – เทพกระซิบ– เจดียไ์ จ๊กะส่าน - ตลาดสก็อต – วัดงาทัตจี – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี วัดบารมี - โรงงานหยก -กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ท่านชม 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
น่ าชมภายในบริเวณรอบๆเจดีย ์ คือ พระพุทธรู ปทองคา ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ที่มี
ลักษณะงดงามยิง่ นัก นาท่านสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ ซึง่ ชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วย
ที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแลว้ จะสมปรารถนาทันใจ วิธีการสักการะเทพทันใจ นาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน
กลว้ ย หรือผลไม้อ่นื ๆมาสักการะนัตโบโบยี ซึ่งท่านจะชอบมาก (บริเวณวัดจะมีขาย) จากนัน้ ก็ให้ท่านนาเงินเงินบาท (แบงค์
20, 50, 100 บาท) ไปใส่มอื ของนัตโบโบยี 2 ใบ ไหว้ขอพรแลว้ ดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนัน้ ก็เอาหน้าผากไป
แตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แค่น้ ีท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว้ นาท่านสักการะขอพร เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์
เมี๊ยะ ตามตานานเล่าว่า เป็ นธิดาของพญานาค ที่ศรัทธาในพุทธศาสนา จนสิ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตที่ชาวพม่าเคารพกราบไหว้
กัน โดยท่านสามารถกระซิบทีข่ า้ งหูเบาๆ ห้ามให้คนอืน่ ได้ยนิ และนานา้ นมไปจ่อไว้ทป่ี าก บูชาด้วยข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้
จากนัน้ นาท่านนมัสการ เจดียไ์ จ๊กะส่าน เจดียท์ ่เี ป็ นที่ประทับของพระเกศาธาตุ 16 เส้นและอัฐขิ องพระพุทธเจ้า 16 ชิ้น
จากนัน้ นาท่านชม เจดียแ์ ม่ละมุ ตัง้ อยู่ชานเมืองย่างกุง้ ตามตานาน แมะละมุ คือพระนามของพระมารดาของพระเจ้าโอคาลา
ปะ ผูร้ เิ ริ่มก่อสร้างเจดียช์ เวดากอง ภายในบริเวณวัดมีพระพุทธรูปทีแ่ สดง พุทธประวัตชิ ่วงต้นชีวติ ของพระพุทธเจ้า ประกอบ
คู่ไปกับรูปปัน้ สัตว์เลื้อยคลาน ต่างๆ อีกมากมาย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดโบโจ๊ก อองซาน(BogyokeAung San) หรือ ตลาดสก๊อต(Scot Market) เป็ นตลาด
เก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงต่อกันหลายหลัง
สินค้าที่จาหน่ายในตลาดแห่งนี้มหี ลากหลายชนิด เช่น เครื่องเงิน ทีม่ ศี ิลปะผสมระหว่างมอญกับพม่า ภาพวาด งานแกะสลัก
จากไม้ อัญ มณี หยก ผ้า ทอ เสื้อ ผ้า ส าเร็ จ รู ป แป้ งทานาคา เป็ น ต้น (หากซื้ อ สิ้น ค้า หรื อ อัญ มณี ท่ี มี ร าคาสู ง ควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด้วย ทุกครัง้ เนื่ องจากจะต้องแสดงให้ศลุ กากรตรวจ) (ตลาดสก๊อตปิ ดทุกวันจันทร์) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
วัดงาทัตจี (Ngar Htet Gyi) ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชัน้ เป็ น
พระพุทธรูปปางมารวิชยั ที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย ์ เครื่องทรงเป็ นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะ

เที่ยง
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เป็ นไม้สักแกะสลักทัง้ หมด และสลักป็ นลวดลายต่างๆ จาลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง (สมัยมัณฑ
เลย์) นาท่านชม พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (Kyauk That gyi Buddha) หรือ พระตาหวาน เป็ นพระนอนปางพุทธไสยาสน์
องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็ นพระนอนทีใ่ หญ่ทส่ี ุดและมีความงดงามทีส่ ุดของประเทศพม่า ทัง้ พระพักตร์และขนตา
ที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็ นแก้ว สัง่ ผลิตมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มคี วามพริ้วไหวสมจริงและเมือ่
เดินมายังปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์น้ ี ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็ นมิ่ ง
มงคลสู งสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่ าพระ
บาทและลอ้ มด้วย รูปมงคล 108 ประการจากนัน้ นท่านเดินทางสู่ วัดบารมี พระ
เกษาธาตุมีชีวิต ให้สกั การะพระเกศาของพระพุทธเจ้า ที่เชื่อว่ายังมีชีวติ อยู่จริง
ด้วยองค์พระเกศาธาตุน้ ี เมือ่ นามาวางบนจานแก้วจะสามารถเคลือ่ นไหวได้ อีกทัง้
วัดนี้ยงั ได้ช่อื ว่าเป็ นทีเ่ ก็บองค์พระบรมสารีรกิ ธาตุ ไว้มากทีส่ ุดด้วยไม่ว่าจะเป็ นของ
พระโมคาลา พระสารีบุตร และองค์พระอรหันต์ต่างๆอีกด้วย จากนัน้ นาท่านชม
ร้านหยกพม่า ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อเครื่องประดับหยกพม่าแท้ นา้ งามๆ จาก
เหมืองธรรมชาติ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุง้

21.40 น.
23.30 น.

บินลัดฟ้ าสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย (FD) เทีย่ วบินที่ FD258 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัว่ โมง 20 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*********************************************************************
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อัตราค่าบริการและเงือ่ นไขการใช้บริการ
FT-RGN FD05V - เที่ยวฟิ น ย่างกุง้ พักหรู 5 ดาว มหาบุญ 2 วัน 1 คืน โดย FD
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ
2 – 3 ท่าน

19 – 20 ธ.ค. 62
31 ธ.ค.62 – 01 ม.ค. 63
08 – 09 ม.ค. 63
22 - 23 ม.ค. 63
25 - 26 ก.พ. 63
10 – 11 มี.ค. 63

6,490
11,990
7,990
7,990
7,590
7,590

เด็กอายุไม่เกิน 12 เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
ปี เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

6,490
11,990
7,990
7,990
7,590
7,590

6,490
10,990
7,990
7,990
7,590
7,590

พักเดี่ยว

1,900
3,900
1,900
1,900
1,900
1,900

*** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 3,990 ***
***ราคานี้ รวมรายการทัวร์ และ ตัวเครื
๋ ่องบิน***
อัตราค่าข้างต้นนี้ รวม
✔ ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ พร้อมน้ าหนักสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
✔ ค่าธรรมเนี ยมภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน
✔ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
✔ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✔ ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✔ ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
✔ ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
✔ ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการข้างต้นนี้ ไม่รวม
× ค่าธรรมเนี ยมภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบิน ในกรณี ท่สี ายการบินปรับเพิม่ ขึ้น
× 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
× ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าสาหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง
× ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (เด็กเก็บเท่าผูใ้ หญ่) (สาหรับกรณี ท่เี ดินทางไม่ตา่ กว่า 30 ท่านโดย
ชาระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
1. กรณี ผูเ้ ดินทางน้อยกว่า 15 ท่านเรียกเก็บค่าทิปเพิม่ 500 บาท จาก 1,500 เป็ น 2,000 บาท ต่อ 1 ท่าน
2. ในกรณี ทผี ูเ้ ดินทางมากกว่า 15 ท่านแต่ไม่ถงึ 30 ท่านเก็บค่าทิปเพิม่ ท่านละ 300 บาท เป็ น 1,800 บาท ต่อ 1 ท่าน
× ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)

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

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน เนื่ องจากเป็ นตัวราคาโปรโมชั
๋
น่
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2. 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 ึนอยู่กบั 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.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั 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 วยงานที่เกี่ยวข้อง 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 มิได้มีสว่ นรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง 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
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
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18.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
19.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั 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 ีจดุ ประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )

