วันแรก

กรุ ง เทพฯ – ท่ า อากาศยานดอนเมื อง - ท่ า อากาศยานมิ ง กาลาดง – เมื องย่ า งกุ ง้ หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – เจดียช์ เวมอดอว์หรือพระมหาเจดียม์ ุเตา
- พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดียไ์ จ๊ปุ่น – ย่างกุง้ - พระมหาเจดียช์ เวดากอง

04.00 น.

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิ น
AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน FD251
(ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง-มีมื้อเที่ยงบริการวันแรก)
เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย

07.15 น.
08.00 น.
09.00 น.
12.10 น.
12.55 น.

เที่ยง

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์ เตอร์ 1-2 สายการบิ น
AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คอิน
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่าโดยเที่ยวบิน FD255
(มีอาหารบริการบนเครื่อง-ไม่มีมื้อเที่ยงบริการวันแรก)
เดิ นทางถึ ง ท่าอากาศยานมิงกาลาดง เมืองย่างกุง้ ประเทศพม่า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อย (รายการอาจมีการสลับเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาและไฟล์ทบิน)
นาท่านเดินทางสู่เมือง หงสาวดี ซึ่งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ 80 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชัว่ โมง นาท่านเดินทางต่อเพื่อไปยัง วัดไจ้คะวาย เพื่อทาบุญใส่บาตรข้าวสวยแด่ภิกษุ สามเณร
จานวน 1,200 รูป ที่ นี้เราจะใส่บาตรข้าวสวยเพียงอย่างเดี ยว สาหรับอาหารทางชาวบ้านจะ
จัดเตรียมไว้ต่างหาก (หรือถ้าต้องการถวายสิ่งอื่นๆ ก็สามารถนาไปได้ตามกาลังศรัทธา) สถานที่
แห่งนี้ เป็ นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนานั กธรรมชั้นตรี, โท และเอก (สิ่ งที่ ทางวัดต้องการมาก
ที่ สุดขณะนี้ คือข้าวสาร โดยการทาบุญบริจากข้าวสารกระสอบละ 1,000 บาทโดยประมาณ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร … เมนูพิเศษ !! กุง้ แม่น้ าเผา
จากนั้ นนาท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่ งเพิ่งเริ่ มขุ ดค้น และ บูรณปฏิ สังขรณ์เมื่อปี 2533
จากซากปรักหักพังที่ยงั หลงเหลืออยู่ ทาให้สนั นิ ษฐานได้วา่ โบราณสถานแห่งนี้ เป็ นพระราชวังของ
พระเจ้าหงสาวดี บุเรงนอง ปั จจุบนั การขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้ นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะเห็นได้ว่าบริ เวณ
ของพระราชวังแห่งนี้ กว้างใหญ่เพียงใด

นาท่านนมัสการ เจดียช์ เวมอดอว์ คนไทยนิ ยมเรี ยกว่า พระมหาเจดียม์ ุ เตา เป็ นเจดี ยใ์ หญ่
คู่บา้ นคู่เมืองที่สูงที่สุดของหงสาวดี นับว่าเป็ น 1ใน5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ภายในบรรจุพระเกศา
ธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ้า ซึ่ ง ในสมัย ก่ อ นเป็ นสถานที่ ป ระกอบพิ ธี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ก่ อ นออกศึ ก ของ
บูรพกษัตริย ์ ไม่วา่ จะเป็ นกษัตริยม์ อญหรือพม่า รวมทั้งพระเจ้าบุเรงนองด้วย และเมื่อครั้งสมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูใ่ นหงสาวดี ก็เคยเสด็จมานมัสการ
พระเจดียอ์ งค์นี้

หลังจากนั้นนาท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็ นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมือง
หงสาวดี อี ก ทั้ง ยัง สามารถเลื อ กซื้ อของฝาก อาทิ ไม้แ กะสลัก ผ้า ปั ก พื้ นเมื อ ง ผ้า พื้ นเมื อ ง

น าชม พระเจดี ย ไ์ จ๊ปุ่น ซึ่ ง บู รณะเมื่ อ พ.ศ. 2019 มี พระพุ ท ธรู ป ปางประทับ นั ่ง โดยรอบทิ ศ
ประกอบด้ว ยสมเด็ จ พระสมณโคดมสัม มาสัม พุ ท ธเจ้า (ผิ น พระพัก ตร์ไ ปทางทิ ศ เหนื อ ) กับ
พระพุทธเจ้าในอดี ต 3 พระองค์ คือ พระพุทธเจ้าโกนาคม์ (ทิศใต้) พระพุทธเจ้ากกุสนั ธะ(ทิ ศ
ตะวันออก) และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กบั
พระพุทธศาสนาสร้างพระพุทธรูปแทนตนเองและสาบานตนไม่ขอ้ งแวะกับบุรุษเพศ

เดิ นทางกลับตามเส้นทางเดิ มมุ่งหน้าสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักร
มอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี ชมวัดและโบราณสถานที่สาคัญในหงสาวดี
นาท่านสักการะ พระมหาเจดียช์ เวดากอง พระมหาเจดี ยค์ ู่บา้ นคู่เมืองของพม่า ตั้งอยู่บริเวณ
เนิ นเขาเชี ยงกุ ตระ เมืองย่างกุ ง้ เชื่ อกันว่าเป็ นมหาเจดี ยท์ ี่ บรรจุ พระเกศาธาตุ ของพระพุทธเจ้า
จานวน 8 เส้น บนยอดสุ ดของพระเจดีย ์ มีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด โดยเฉพาะชื้ นข้างบนสุดมีเพชร
เม็ดใหญ่อยู่ 72 กระรัต และทับทิม 2,317 เม็ด ซึ่งมีท้งั ผูค้ นชาวพม่าและชาวต่างชาติ มากมายที่
พากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย โดยกล่าวขานกันว่า ทองคา
ที่ใช้ในการก่อสร้างซ่อมแซมพระมหาเจดียแ์ ห่งนี้ มีจานวนมหาศาลกว่าทองคาที่เก็บอยู่ที่ธนาคาร
ชาติองั กฤษเสียอีกและนับเป็ นมหาเจดียท์ ี่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก
(สถานที่สาคัญของพระมหาเจดียช์ เวดากอง คือ ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกรบ
ท่านสามารถนาดอกไม้ธูปเทียน ไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดียช์ เวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อ
เสริมสร้างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้ รอบองค์เจดียย์ งั มีพระประจาวันเกิดประดิษฐานทั้งแปด
ทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ าพระประจาวันเกิดตน จะเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต)

คาไหว้พระมหาเจดียช์ เวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสนั ธัง สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุตยิ งั โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโ ย
ธัสสะติ ตติยงั กัสสปั ง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกงั โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา
วันเกิด
สัตว์สญ
ั ลักษณ์

เย็น
พักที่

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์ อังคาร
เสือ
สิงห์

พุธ
ช้างมีงา

พุธกลางคืน
ช้างไม่มีงา

พฤหัสบดี
หนูหางยาว

ศุกร์
หนูหางสั้น

เสาร์
พญานาค

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม เมนูพิเศษ !! สลัดกุง้ มังกร/เป็ ดปั กกิ่ง
PACIFIC HOTEL / IBIS HOTEL / WYNE HOTEL / GRAND UNITED HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
(IBIS HOTEL เป็ นโรงแรมระดับ 4 ดาว LOCAL ที่มีคุณภาพ)

วันที่สอง
เช้า

เจดียเ์ จ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดียโ์ บตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ –
ช้อปปิ้ งตลาดสก็อต - สนามบินย่างกุง้ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพฯ
บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม เจดียเ์ จ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็ นพระที่มีความสวยงามที่สุด มีขนตาที่
งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทยที่
ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ เป็ นศิลปะพม่าที่งดงามมีขนาดความยาวขององค์ 70 เมตร

จากนั้ น นาชม พระเจดียโ์ บตะทาวน์ ซึ่ งเป็ นเจดี ยท์ ี่ สร้างขึ้ นเพื่อรับพระเกศาธาตุ ก่อนที่นาไป
บรรจุใน พระเจดียช์ เวดากอง เมื่อพระเกศาธาตุได้ ถูกอัญเชิญขึ้ นจากเรือ ได้นามาประดิษฐานไว้
ที่ พระเจดี ยโ์ บตะตองแห่งนี้ ก่อน พระเจดี ยแ์ ห่งนี้ ได้ถูก ทาลายในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2
และได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ขึ้นมาใหม่ โดยมีความแตกต่างกับพระเจดียท์ วั ่ ไปคือ ออกแบบให้ใต้ฐาน
พระเจดียม์ ีโครงสร้างโปร่งให้คนเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญ พระบรมธาตุไว้ในผอบทองคา
ให้ผคู ้ นได้เข้ามากราบไหว้มองเห็นได้ชดั เจน ส่วนผนังใต้ฐานเจดีย ์ ได้นาทองคาและของมีค่าต่าง
ๆ ที่มีพุทธศาสนิ กชนชาวพม่านามาถวายแก่องค์พระเจดีย ์ มาจัดแสดงไว้

เที่ยง

นาท่านสักการะขอพรจาก เทพทันใจ ซึ่ งชาวพม่าให้ความเคารพอย่างมากและนิ ยมมาขอพร
ด้วยเชื่อว่า อธิฐานสิ่งใดจะสมความปรารถนา
จากนั้ น สัก การะ เทพกระซิ บ หรื อ นั ต อะมาดอว์เมี๊ ยะ ตามต านานกล่ า วว่านางเป็ นธิ ดาของ
พญานาคที่เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนาเป็ นอย่างแรงกล้า ไม่ยอมกินเนื้ อสัตว์จนสิ้ นชีวิตไป
และได้กลายเป็ นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพบูชามานานแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

17.30 น.
19.15 น.
19.25 น.
21.10 น.

นาท่าน ช้อปปิ้ งตลาดสก็อต ซึ่งเป็ นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีสินค้าของที่ระลึกมากมาย อาทิ
อัญมณี ทับทิม ไพลิน หยก ไข่มุก เครื่องเงิน เครื่องหวาย งานฝี มือ เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าโสร่ง
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน สนามบินย่างกุง้ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD254
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
นาท่านเหินฟ้ ากลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD258
ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...พร้อมความประทับใจ
*************************************************************

** หากท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วภายใน (เครือ่ งบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ช้บริการ ***

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ พักเดี่ยว
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม

(เด็กอายุตา่ กว่า11ปี ) (เด็กอายุตา่ กว่า11ปี )

23 – 24 กันยายน 2561
(ขาไป FD251 / 07.15-08.00)
(ขากลับ FD254 / 17.30-19.15)

6,888

6,888

6,888

1,500

6,888

6,888

6,888

1,500

6,888

6,888

6,888

1,500

6,888

6,888

6,888

1,500

7,888

7,888

7,888

1,500

7,888

7,888

7,888

1,500

30 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
(ขาไป FD251 / 07.15-08.00)
(ขากลับ FD254 / 17.30-19.15)

01 – 02 ตุลาคม 2561
(ขาไป FD255 / 12.10-12.55)
(ขากลับ FD258 / 19.25-21.10)

08 – 09 ตุลาคม 2561
(ขาไป FD255 / 12.10-12.55)
(ขากลับ FD258 / 19.25-21.10)

28 – 29 ตุลาคม 2561
(ขาไป FD251 / 07.15-08.00)
(ขากลับ FD254 / 17.30-19.15)

29 – 30 ตุลาคม 2561
(ขาไป FD251 / 07.15-08.00)
(ขากลับ FD254 / 17.30-19.15)

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
ทางบริษัทจะไม่คืนมัดจาไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทาการจ่าย
ค่าตั ๋วไปให้กบั การสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถว้ นก่อนการจอง
ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตวั ท่านเอง
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึ้ นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชาระมัดจา ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัด
จาทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินเต็มใบให้กบั สายการบินเป็ นที่เรียบร้อย ยกเว้น
ค่าภาษีน้ ามันที่ยงั มิได้ชาระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชาระ 25 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ : ตั ๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทาหนั งสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอิ นเตอร์เน็ ต ค่าซักรี ด มินิบาร์ในห้อง รวมถึ งค่าอาหารและเครื่ องดื่ มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(กรุณา
สอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน กรณี
นั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึ งกรณีเช็คของท่านถูกปฏิ เสธ
การจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้
วัน จัน ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดิ นทาง นั กท่องเที่ยวหรือ
เอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใด
อย่างหนึ่ งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิ กการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2.
กรณี นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อ เอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงิ นค่ าบริ การคื น นั ก ท่ อ งเที่ ยวหรื อเอเจนซี่ (ผู ม้ ี ชื่ อใน
เอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดิ นทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่ ง
เพื่ อ ท าเรื่ อ งขอรับ เงิ น ค่ าบริ ก ารคื น โดยแนบหนั ง สื อ มอบอ านาจพร้อ มหลั ก ฐานประกอบการมอบอานาจ
หลักฐานการชาระเงิ นค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุ ดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมี
เงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
2.1.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาระแล้วเนื่ องในการเตรี ยมการจัดการนาเที่ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดิ นทางที่ตอ้ งการันตี มดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ Extra
Flight กับสายการบิ น หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ จะไม่มีการคื นเงิ นมัดจาหรื อค่าบริ การ
ทั้งหมด

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้

วัน จัน ทร์ ถึ ง ศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวัน เสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวัน เวลา
ดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไ ม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดิ นทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ
เลขที่หนั งสือเดิ นทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่ งหน้า
หนังสือเดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่ เดิ นทางจริ งของประเทศที่ เดิ นทาง ทั้งนี้ บริ ษัทจะคานึ งถึ ง ความ
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนั กท่องเที่ ยวที่
มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความ
เจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริการนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น

ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติ กใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้า หน้า ที่ ต รวจได้อย่างสะดวก ณ จุ ด เอ็ ก ซ์เรย์ อนุ ญ าตให้ถือ ได้ท่ า นละ 1 ใบเท่ า นั้ น ถ้าสิ่ งของ
ดังกล่าวมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบิน
2. สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
3. IATA ได้กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการนาแบตเตอรี่สารองขึ้ นไปบนเครื่องบินดังนี้ แบตเตอรี่ สารอง
สามารถนาใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้ นเครื่องบินได้ในจานวนและปริมาณที่จากัด ได้แก่
3.1 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่มีการจากัดจานวน
3.2 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ า 20,000 - 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนาขึ้ นเครื่อง
ได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน
3.3 แบตเตอรี่สารองที่มีความจุไฟฟ้ ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนาขึ้ นเครื่องในทุกกรณี
4. ห้ามนาแบตเตอรี่สารองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี
*****************************************

