#15781 ทัวรพมา ยางกุง หงสา 2 วัน 1 คืน พระมหาเจ
ดียชเวดากอง พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี บิน FD

ทัวรพมา ยางกุง หงสา พระเจดียชเวมอดอว พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไส
ยาสนชเวตาเลียว เจดียโบตาทาวน พระเทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสกอต

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

โรงแรม

1

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี - เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุ
เตา) - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - เจดียชเวดากอง







Sedona
Hotel
หรือ
เทียบเทา

2

เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอวเมีย๊ ะ) - พระพุทธไสยาสนเจา
ทัตยี - ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต) - ทา อากาศยานมิงกาลาดง - ทา อากาศยานดอนเมือง







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65

฿7,900

฿7,900

฿7,500

฿3,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - หงสาวดี
- เจดียชเวมอดอร หรือพระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว - พระมหาเจดียชเวดากอง
เชา
05.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาทเตอร 1-2 สายการบินแอรเอเชีย ประตู 1-2 โดย
สายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจาหน าที่อํานวยความสะดวกแกทุกทาน
07.30 น. ออกเดินทางสู กรุงยางกุง โดยเที่ยวบิน FD 251
08.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงยางกุง (เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เป็ นที่เรียบรอย และรับกระเป า
นํ าทานเดินทางสู เมืองหงสาวดีหรือเมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีต เป็ นเมืองหลวงที่เกาแกที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่ง
ใหญ และ อายุมากกวา 400 ปี อยูหางจากเมืองยางกุง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชม.
นํ าทานเดินทางสู เมืองหงสาวดี เพื่อสักการะ พระเจดียชเวมอดอว เจดียนี้เป็ นสัญลักษณแหงความรุงโรจน แหงหงสาวดี และ
นั บเป็ น 1 ใน 5 สิ่งศักดิส
์ ิทธิข์ องพมา คนไทยนิ ยมเรียกวา “พระธาตุมุเตา”ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา ซึ่งครั้ง
กอนเป็ นสถานที่ประกอบพิธีศักดิส
์ ิทธิ ์ กอนออกศึกของบูรพกษัต ริย ในสมัยโบราณกาล ไมวาจะเป็ นกษัต ริยมอญหรือพมา รวม
ทั้งพระเจาบุเรงนองดวย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (พิเศษ เมนูกุงแมนํ้าเผา ทานละ 1 ตัว)
นํ าทานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังกผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดคนและบูรณปฏิสังขรณเมื่อ
ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู ทําใหสันนิ ษฐานไดวาโบราณสถานแหงนี้ เป็ นที่ประทับของ พระเจาบุเรงนอง
ทานผูที่ไดรับคําสรรเสริญวาเป็ น ผูชนะสิบทิศ และเป็ นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ครั้งตองตกเป็ นเชลยศึก เมื่อตองเสียกรุงศรีอยุธยาใหแกพมา
นํ าทานเดินทางไปนมัสการสักการะ พระพุทธไสยาสน ชเวตาเลียว เป็ นที่เคารพนั บถือของชาวพมา มีความยาว 60 เมตร สูง
17 เมตร สรางขึ้นโดยพระเจามิคทิปปะ ใน พ.ศ. 1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาท
เหลื่อมพระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสน ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน ดานหลังพระองคมีภาพวาดที่สวยงาม
นํ าทานชมและนมัสการ พระมหาเจดียชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดียทองคําคูบานคูเมืองประเทศพมาอายุ
กวาสองพันหารอยกวาปี เจดียทองแหงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยางกุง มหาเจดียที่ใหญที่สุดในพมา สถานที่
แหงนี้ มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกอนออกรบ ทานสามารถนํ าดอกไมธูปเทียน ไปไหว เพื่อขอพรจากองคเจดียชเวดาก
อง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสรางบารมีและสิริมงคล
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Sedona Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ที่นี่
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ และเป็ นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

หงสาวดี
เป็ นเมืองของชาวมอญมากอนในอดีต กอนที่พระเจาตะเบ็งชะเวตี้จะยึดครองได หลังจากที่
พระเจาตะเบ็งชเวตี้เขามาทําพิธี เจาะพระกรรณที่ฐานพระธาตุมุเตาขณะที่ยังอยูในเขตของ
มอญอยู และสถาปนาเป็ นศูนยกลางอํานาจของราชวงศต องอู หงสาวดีเจริญรุงเรืองสุดขีด
ในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง

เจดียชเวมอดอร (พระธาตุมุเตา)
เป็ นเจดียที่มีความสําคัญยิ่งในหงสาวดี ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจา และมี
ยอดเจดียหักซึ่งชาวมอญและชาวพมาเชื่อกันวาเป็ นจุดที่ศักดิส
์ ิทธิม
์ าก นั กทองเที่ยว
สามารถไปนมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิส
์ ิทธิ ์ และสามารถนํ าธูปไปคํ้ากับยอดของ
เจดียองคที่หักลงมาเพื่อเป็ นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งคํ้าจุนชีวิต ใหเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น
ไป



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ กุงแมนํ้าเผาทานละ 1 ตัว

พระราชวังบุเรงนอง
เป็ นพระราชวังที่ถ ือเป็ นสถานที่ทองเที่ยวหามพลาดหากไดมาเยือนหงสาวดี ซึ่งพระเจาบุ
เรงนองมีรับสั่งใหสรางขึ้นเพื่อเป็ นศูนยกลางทางการปกครอง พระนเรศวรและพระ
สุพรรณกัลยาก็เคยประทับที่นี่ในระหวางที่พระองคทรงเป็ นองคประกัน พระเจาบุเรงนอง
จึงรับสั่งใหสรางพระราชวังใหยิ่งใหญ โดยกําแพงเมืองชั้นนอกมีประตูถ ึง 20 ประตู พื้นที่
ภายในกําแพงเมืองกวางใหญมาก แมแตพระธาตุมุเตายังจัดเป็ นสวนหนึ่ งในกําแพงเมือง
พระราชวังบุเรงนองแหงนี้

พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว
เป็ นปูชนี ยสถานศักดิส
์ ิทธิอ์ ันดับสองของเมืองหงสาวดี รองจากพระมหาธาตุมุเตา และ
เป็ นพระพุทธไสยาสน ที่มีความยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สรางโดยพระเจาเมงกะติปะในปี
พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรืองอํานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อม
พระบาท ตางจากพระพุทธไสยาสน ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน เลาขานวาเป็ น
พระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในคืนกอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

เจดียชเวดากอง
เจดียนี้ต ั้งอยูบริเวณเนิ นเขาเชียงกุต ระ เมืองยางกุง ประเทศพมา เชื่อกันวาเป็ นมหาเจดีย
ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจาจํานวน 8 เสน หนั งสือ Guinness Book of
Records ไดจัดใหพระเจดียชเวดากองเป็ นเจดียที่สูงที่สุดและเกาแกที่สุดในโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Sedona Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

เวลาพมาชากวาประเทศไทย 30 นาที
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

เจดียโบตะทาวน - เทพทันใจ (นัตโบโบยี) - เทพกระซิบ (อะมาดอว
เมี๊ยะ) - พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี - ตลาดโบโออองซาน (ตลาด
สกอต) - ทาอากาศยานมิงกาลาดง - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ที่หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานชม เจดียโบตาทาวน สรางโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆอินเดีย 8 รูป ไดนํามาเมื่อ 2,000 ปี กอน
ในปี 2486 เจดียแหงนี้ ถ ูกระเบิดของฝ ายสัมพันธมิต รเขากลางองค จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก 2
องค และพบพระพุทธรูปทองเงินสําริด 700 องค และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนั งสือพราหมณอินเดียทางใต ตนแบบ
ภาษาพมา ภายในเจดียที่ประดับดวยกระเบื้องสีสันงดงาม
จากนั ้นนํ าทานขอพร นั ต โบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทยวิธีการสักการะรูปปั้ นเทพ
ทันใจ (นั ต โบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ ใหเอาดอกไม ผลไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย หรือผลไมอ่ น
ื ๆ
มาสักการะ นั ต โบโบยี จะชอบมาก
จากนั ้นนํ าทานขามฝั่ งไปอีกฟากหนึ่ งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวา “อะมาดอวเมีย๊ ะ” ตามตํานานกลาววา
นางเป็ นธิดาของพญานาคที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อสัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต
ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบตองไปกระซิบเบาๆ หามคนอื่นไดยิน ชาวพมานิ ยมขอพรจาก
เทพองคนี้กันมากเชนกัน
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (พิเศษ เมนูเป็ นปั กกิ่ง + สลัดกุงมังกร)
นํ าทุกทานสักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16
ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ
นํ าทานเที่ยวชม ตลาดโบโจก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสกอต (Scot Market) เป็ นตลาดเกาแกของ
ชาวพมา สรางขึ้นโดยชาวสกอตในสมัยที่ยังเป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ เป็ นลักษณะอาคารเรียงตอกันหลายหลัง สินคาที่
จําหน ายในตลาดแหงนี้ มีหลากหลายชนิ ด เชน เครื่องเงิน (หากซื้อสิ้นคาหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอใบเสร็จรับเงินดวย ทุกครั้ง
เนื่ องจากจะตองแสดงใหศุลกากรตรวจ)
หมายเหตุ : ตลาดสกอตจะปิ ดทุกวันจันทร
สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสู ถึง สนามบินเม็งกาลาดง เมืองยางกุง
คํ่า
21.40 น. ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอรเอเชีย เที่ยวบินที่ FD 258
23.30 น. ถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เจดียโบตะทาวน
เป็ นเจดียที่กอสรางขึ้นเพื่อรับพระเกศาธาตุกอนที่จะนํ าไปบรรจุในพระเจดียชเวดากอง
เมื่อพระเกศาธาตุไดถ ูกอัญเชิญขึ้นจากเรือไดนํามาประดิษฐานไวที่พระเจดียแหงนี้ กอน
องคพระเจดียไดถ ูกทําลายในระหวางสงครามโลกครั้งที่ 2 และไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม
โดยที่ใตฐานพระเจดียมีโครงสรางโปรง ใหคนเดินเขาไปภายในได ดานฝาผนั งใตฐานพระ
เจดียไดนําทองคําและของมีคาตางๆ ที่พุทธศาสนิ กชนชาวพมานํ ามาถวายองคพระเจดียมา
จัดแสดงไว

เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
นั ต โบโบยี หรือพระเทพทันใจ เป็ นเทพเจาศักดิส
์ ิทธิข์ องชาวพมาและชาวไทย วิธีการสักกา
ระรูปปั้ นเทพทันใจ (นั ต โบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแลวสมตามความปราถนาก็ใหเอาดอกไม ผล
ไม โดยเฉพาะมะพราวออน กลวย จากนั ้นก็ใหเอาเงินจะเป็ นดอลลา บาท หรือจาด ก็ได
แลวเอาไปใสมือของนั ต โบโบยี 2 ใบ ไหวขอพรแลวดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว
จากนั ้นก็เอาหน าผากไปแตะกับนิ้ วชี้ของนั ต โบโบยี แคนี้ทานก็จะสมตามความปราถนาที่
ตั้งใจไว

เทพกระซิบ (อะมาดอวเมี๊ยะ)
เป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยางแรงกลา รักษาศีล ไมยอมกินเนื้ อ
สัต วจนเมื่อสิ้นชีวิต ไปกลายเป็ นนั ต ซึ่งชาวพมาเคารพกราบไหวกันมานานแลว ตามความ
เชื่อนั ้น เวลาที่จะขอพรกับทาน จะตองกระซิบ มีคนไดรับผลอธิษฐานสมปรารถนากลับมา
แกบน และบอกตอกัน จนรายการไหวเทพกระซิบถูกบรรจุเขาไปในรายการทัวรไทยทุก
บริษัท



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูพิเศษ เป็ ดปั กกิ่ง + สลัดกุงมังกร

พระพุทธไสยาสนเจาทัตยี
สักการะ พระพุทธไสยาสน เจาทัต ยี (Kyauk Htatgyi Buddha) หรือ พระนอนตาหวาน
นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็ นพระที่มีความพระที่มี
ความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

ตลาดโบโออองซาน (ตลาดสกอต)
เป็ นตลาดใหญและน าเที่ยวที่สุดในกรุงยางกุง เดิมคือ “สกอตมารเก็ต ” สรางโดยชาว
สก็อต ตลาดนี้ ถ ือเป็ นแหลงรวบรวมสินคาจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญที่สุดของ
พมาซึ่งตลาดแหงนี้ ทานสามารถเลือกซื้อของฝากญาติมิต รไดนานาชนิ ด



คํ่า

ทาอากาศยานมิงกาลาดง
เป็ นทาอากาศยานที่ต ั้งอยูในเมืองมิงกาลาดง ซึ่งหางจากเมืองยางกุงไป 15 กิโลเมตร ที่นี่
เป็ นทาอากาศยานที่ใหญเป็ นอันดับสามของประเทศ และเป็ นทาอากาศยานหลักของเมือง
ยางกุง

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



หมายเหตุ

ตลาดสกอตจะปิ ดทุกวันจันทร
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผูเดินทางตํ่ากวา 20 ทาน(ผูใหญ)โดยบริษัทฯจะแจงใหทราบลวง
หน าอยางน อย 7 วัน กอนการเดินทาง
2.เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน ของผูเดินทางเป็ น
สําคัญ
3.หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
4.ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่ องมาจากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง,
การนั ดหยุดงาน, การกอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนิ นการประสานงานเพื่อใหเกิดประโยชน สูงสุดแกลูกคา)
5.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไ์ มคืนเงิน ในกรณีที่ทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ เชน ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
6.ทางบริษัทฯสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนั กทองเที่ยวเอง
7.เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯจะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆแลว ตามที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด
8.บริษัทขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะลูกคาที่มีวัต ถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทานั ้น

การชําระเงิน
1.ในการจองครั้งแรก มัดจําทานละ 3,000 บาท หรือ ชําระทั้งหมด
2.สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 30 วัน (ในวันเวลาทําการ) กรณีที่ไมชําระเงินสวนที่เหลือตามเวลาที่กําหนด ขอสงวนสิทธิใ์ นการ
บอกยกเลิกการเดินทาง
3.การจองจะมีผลสมบูรณก็ต อเมื่อไดสงแฟกซ หรือ อีเมล ใบจองทัวรใหกับเจาหน าที่ฝายขาย พรอมกรอกรายชื่อของผูเดินทางที่
สะกดตรงตามหนั งสือเดินทาง

อัตรานี้รวม:
1.คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเสนทางที่ระบุในรายการ ไป–กลับพรอมคณะ(ไมสามารถเลื่อนวันเดินทางได)
2.คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3.คาเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการ
4.คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
5.คารถรับ–สง และนํ าเที่ยวตามรายการ
6.คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7.นํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระสายการบิน แอรเอเชีย ขาไปทานละ 20 กก. ขากลับทานละ 20 กก
8.คาไกดทองถิ่นนํ าทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9.คาประกันอุบัต ิเหตุระหวางเดินทาง
– การชดเชยอุบัต ิเหตุสวนบุคคลกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000 บาท
– คารักษาพยาบาลตออุบัต ิเหตุไมเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรมที่บริษัทไดทําไว )

อัตรานี้ไมรวม:
1.คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง,คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหน าทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
2.คาทิปคนขับรถ และไกดทานละ 1,500 บาทตลอดทริป ตอ 1 ทาน
3.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือตองการใบกํากับภาษี)
4.คานํ้ าหนั กกระเป าสัมภาระ ที่หนั กเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5.คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาวในกรณีที่ไมใชพาสปอรต ไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว
3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย 6) รูปถายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเป็ นผู
่
่

ดําเนิ นการยื่นวีซาใหทานโดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนั งสือเดินทางตางดาว เจาของหนั งสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา–ออก
ดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
6.คาธรรมเนี ยมวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว (ลูกคาตองเป็ นผูชําระดวยตนเอง)

วีซา
หนั งสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั ้น
(หนั งสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถ ึงและไมสามารถเดินทางได)

หมายเหตุ
รายการอาจเปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร และวันหยุดชวง
เทศกาล เป็ นตน ทั้งนี้ จะขึ้นอยูกับลูกคาเป็ นสําคัญ ***
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็ นสําคัญ

การยกเลิก
เนื่ องจากเป็ นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวรชําระเงินคาจองคาทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ไดทุกกรณี
และ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทา
งบริษัทฯขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลวถาทานงดการใชบริการ
รายการใดรายการหนึ่ งหรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิไ์ มอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจาคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น

