วันแรก
04.30น.
06.30น.
หมายเหตุ

07.15 น.
จากนั้น

จากนั้น

กรุ งเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊ เข้ า-เทพทันใจไจ๊ เข้ า-สิ เรี ยม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์ -เทพทันใจ
เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง -ย่างกุ้ง (-/กลางวัน/เย็น)
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์ เตอร์ สายการบินนกแอร์ ประตู 6
Nok Air (DD)โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุ งย่างกุง้ โดยเที่ยวบิน DD 4230
สายการบินนกแอร์ มีบริการล็อกที่นั่งและNok Premium Seatบริการสํ าหรับลูกค้าที่มีความประสงค์ต้องการนั่ง
แถวหน้ าและนั่งติดกันหรื อเลือกที่นั่งได้ เนื่องจากตั๋วเครื่ องบินของคณะเป็ นตั๋วกรุ๊ประบบRandomไม่ สามารถล็อก
ที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ ได้ นั่งติดกันและไม่ สามารถเลือกช่ วงที่นั่งบนเครื่ องบินได้ ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสาย
การบิน * ต้ องการล็อคที่นั่งแถวหน้ าNok Premium Seat
แถวที่ 30-35 และ 44-45 ค่าบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 350 บาท/เที่ยว/ท่ าน ไปกลับ 700 บาท/ท่ าน
** กรุณาแจ้ งพนักงานขายทุกครั้งก่ อนทําการจองค่ะ**
เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุ งย่างกุง้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
(เวลาท้ องถิ่นที่เมียนม่ าร์ ช้ ากว่ าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
นาท่านแวะสักการะ ๑.เจดีย์ไจ๊ เข้ า (Kyaik Khauk Pagoda)ซึ่ง
เป็ นเจดียท์ ี่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพม่าถือเป็ นเจดียค์ ู่บา้ นคู่เมือง
สิเรี ยมพิเศษสุ ด !! ขอพรเทพทันใจไจ๊ เข้ า ซึ่งเป็ นหัวหน้ าของเทพ
ทันใจในย่ างกุ้งที่ไหนที่สร้ างเทพทันใจต้ องมาบรวงสรางขอ
อนุญาตที่นี้ก่อนที่สําคัญ ใครอยากได้ งานใหญ่ เงินใหญ่ คนพม่ า
จะมาขอที่นี้ ทั้งเรื่ องงาน เงินและความสํ าเร็จ ถ้ าจะนับแล้ วองค์นี้
เป็ นเทพทันใจที่ใหญ่ ที่สุดในย่ างกุ้ง
เดินทางสู่ เมืองสิ เรียม(Thanlyin)ซึ่งอยูห่ ่างจากย่างกุง้ ประมาณ
45 กิโลเมตรเมื่อเดินทางถึงสิเรี ยม ชมความสวยงามแปลกตาของ
เมือง ซึ่งเมืองนี้เคยเป็ นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ
ตั้งแต่ในสมัย นายพลฟิ ลิป เดอ บริ โต ยี นิโคเต จนมาสิ้นสุดเมื่อ

ปี พ.ศ.2156 ร่ วมสมัยพระเจ้าทรงธรรมกรุ งศรี อยุธยาท่านจะเห็นเศษซากกาแพงสไตล์ลูซิตาเนียนบาโรก ตั้งอยูร่ ิ มฝั่ง
แม่น้ าย่างกุง้ ที่เชื่อมต่อกับแม่น้ าอิระวดี นาท่านนัง่ เรื อแจว ชม ๒.พระเจดีย์เยเลพญา(Kyaik Hwaw Wun Pagoda)
พระปางมารวิชยั อันงดงามบนเกาะกลางน้ าอายุนบั พันปี เป็ นที่สกั การะของชาวสิเรี ยม เกาะนี้ไม่วา่ น้ าจะขึ้นสัก
เท่าไหร่ ก็ไม่มีวนั น้ าท่วมได้ ที่บริ เวณท่าเทียบเรื อบนเกาะ นําท่ านไหว้ สักการะเพื่อขอพรพระจกบาตรหรื อพระอุป
คุปที่เป็ นที่นับถือของชาวพม่ าสามารถซื้ออาหารเลีย้ งปลาดุกตัว ขนาดใหญ่ นับร้ อยๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้ เห็ นครีบ
หลังที่โผล่ เหนือผิวนํ้า

เที่ยง
บ่าย

ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางกลับย่างกุง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชม ๓.เจดีย์โบตาทาวน์ สร้างโดยทหารพันนายเพือ่ บรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รู ป ได้นามาเมื่อ 2,000ปี
ก่อน ในปี 2486 เจดียแ์ ห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคาบรรจุพระเกศาธาตุและ
พระบรมธาตุอีก 2องค์ และพบพระพุทธรู ปทองเงินสาริ ด 700องค์ และจารึ กดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือ
พราหมณ์อินเดียทางใต้ ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดียท์ ี่ประดับด้วยกระเบื้องสีสนั งดงาม และมีมุมสาหรับฝึ กสมาธิ
หลายจุดในองค์พระเจดียน์ าท่านขอพร นัตโบโบยี หรื อพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย

วิธีการสั กการะรู ปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี)เพื่อขอสิ่ งใดแล้ วสมตามความปราถนาก็ ให้ เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะ
มะพร้ าวอ่ อน กล้ วยหรื อผลไม้ อื่นๆมาสั กการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให้ เอาเงินจะเป็ น
ดอลล่ า บาทหรื อจ๊ าด ก็ได้ (แต่ แนะนําให้ เอาเงินบาทดีกว่ าเพราะเราเป็ นคนไทย)แล้ วเอาไปใส่ มือของนัตโบโบยีสัก 2
ใบ ไหว้ ขอพรแล้ วดึงกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้ าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยีแค่นี้ท่านก็จะ
สมตามความปรารถนาที่ขอไว้ จากนั้นนําท่ านข้ ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่ง ของถนนเพือ่ สักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่า
“อะมาดอว์ เมี๊ยะ”ตามตานานกล่าวว่านางเป็ นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่า งแรงกล้ารักษาศีล
ไม่ยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อสิ้นชีวติ ไปกลายเป็ นนัตซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กนั มานานแล้วซึ่ง
การขอพรเทพกระซิบต้ องไปกระซิบเบาๆ ห้ ามคนอื่นได้ ยิน ชาวพม่ านิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเช่ นกันการ
บูชาเทพกระซิบ บูชาด้ วยนํ้านม ข้ าวตอก ดอกไม้ และผลไม้

จากนั้น

นาท่านเข้าชม ๔.เจดีย์สุเล(Sule Pagoda)ตั้งอยูใ่ จ
กลางเมืองย่างกุง้ เป็ นเจดียท์ รงแปดเหลี่ยม สี
เหลืองทองอร่ าม ภายในองค์เจดียบ์ รรจุเส้นพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้าเอาไว้ ณ เจดียแ์ ห่งนี้ ยังมี
เทพทันใจองค์ที่โตที่สุด ที่ชาวพม่านับถือมากที่สุด
และเชื่อกันว่า ขออะไรจากท่าน ท่านจะประทาน
ให้อย่างรวดเร็ว

เย็น

นาท่านชมและนมัสการ ๕.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagod)พระเจดียท์ องคาคูบ่ า้ นคูเ่ มืองประเทศ
พม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี เจดียท์ องแห่งเมืองดากอง หรื อ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุง้ มหาเจดียท์ ี่ใหญ่ที่สุด
ในพม่าสถานที่แห่ งนี้มี ลานอธิษฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรก่ อนออกรบท่ านสามารถนําดอกไม้ ธูปเทียน ไปไหว้
เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้ างบารมีและสิ รมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์หากใครเกิดวันไหนก็ให้ ไปสรงนํ้าพระประจําวันเกิดตน จะเป็ น
สิ ริมงคลแก่ ชีวิต พระเจดียน์ ้ ีได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริ ยห์ ลายรัช กาลองค์เจดียห์ ่อหุม้ ด้วยแผ่นทองคา
ทั้งหมดน้ าหนักยีส่ ิบสามตันภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจานวนแปดเส้นและเครื่ อง

อัฐะบริ ขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณี ต่างๆจานวนมาก
และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยูบ่ นยอดบริ เวณเจดียจ์ ะได้ชมความงามของวิหารสี่ทิศซึ่งทาเป็ นศาลาโถงครอบ
ด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็ นชั้นๆงานศิลปะและสถาปั ตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกั นขึ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย ์
ล้วนมีตานานและภูมิหลังความเป็ นมาทั้งสิ้นชมระฆังใบใหญ่ที่องั กฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ าย่างกุง้
เสียก่อนอังกฤษกูเ้ ท่าไหร่ ก็ไม่ข้ นึ ภายหลังชาวพม่า ช่วยกันกูข้ ้ นึ มาแขวนไว้ที่เดิมได้จึงถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งความ
สามัคคีซ่ ึงชาวพม่าถือว่าเป็ นระฆังศักดิ์สิทธิ์ให้ตีระฆัง 3ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดงั่ ต้องการจากนั้นให้ท่าน
ชมแสงของอัญมณี ที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป

วันเกิด
สั ตว์ สัญลักษณ์

19.00น.
จากนั้น

วันที่สอง
เช้ า
จากนั้น

อาทิตย์
ครุฑ

จันทร์
เสื อ

อังคาร
พุธ
พุธกลางคืน พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
สิ งห์
ช้ างมีงา ช้ างไม่ มีงา หนูหางยาว หนูหางสั้ น พญานาค
คําไหว้ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิ งกุตตะเร มะโนลัมเม สั ตตัง สะรัตนะ
ปฐมัง กกุสันธัง สุ วรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย
ธัสสะติ ตติยัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ
อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สั พพะทา อหัง วันทามิ สิ ระสา
*** อธิษฐานพร้ อมด้ วยใบไม้ ที่แปลว่ าชัยชนะและความสาเร็จ ***
 บริการอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารชาบูชิ บุฟเฟ่ ต์ เต็มอิ่มกับชาชู ชิ สุ กหี้ ม้ อไฟและซู ชิ สารพัดหน้ าในเครื อโออิชิ
นําท่ านเข้ าสู่ ที่พัก**โโรงแรมหรู ระดับ 5 ดาวPARK ROYALYANGON HOTEL 5*

ย่างกุ้ง –เจดีย์กาบาเอ ทําพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้ กะส่ าน – เจดีย์เอ่ งต่ อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง –
ตลาดสก็อต
 (เช้ า/กลางวัน/ - )
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชม๖.เจดีย์กาบาเอ(World Peace Pagoda)สร้าง
ครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493-2495 โดยนายอูนุนายกรัฐมนตรี
คนแรกของพม่า เพือ่ ใช้เป็ นสถานที่ชาระ
พระไตรปิ ฎกครั้งที่ 6ในช่วงระหว่างปี พ .ศ.2497 –
พ.ศ.2499และเพือ่ ให้บงั เกิดสันติสุขแก่โลก ล่าสุดใช้
เป็ นสถานที่ใช้ในการประชุมสงฆ์โลกเมื่อเดือน
ธันวาคม พ .ศ. 2547 ที่ผา่ นมาที่สาคัญเป็ นที่

ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุ พร้อมทั้งพระธาตุของพระสารี บุตรและพระโมคลานะ โดยนาพระธาตุมาจาก
ประเทศอินเดีย ร่ วมทําพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ครอบเศียร ครอบเกล้ า ด้ วยพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล ซึ่ง
มีความเชื่อว่า “หากท่านใดได้ทาพิธีมงคลบูชารับพระธาตุ ท่านนั้นจะหมดเคราะห์ ตัดกรรม และมีโชคดีตลอดไป
นอกจากนั้นยังมีพระมหามุนีจาลอง (สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 5 ของพม่ าองค์จริงอยู่ที่มัณฑะเลย์ )

** หมายเหตุ การทําพิธีครอบเศียร คณะจํานวน 20 ท่ านขึน้ ไปถึงจะทําพิธีได้ **
จากนั้น

จากนั้น

เดินทางสู่๗.เจดีย์ไจ๊ กะส่ าน (kyaikkasan pagoda)ตั้งอยู่
เมืองย่างกุง้ สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 218 โดยกษัตริ ย ์ ตีรี่ตา
มาดอก้า แห่งอินเดีย ภายในบรรจุพระเกศา 16 เส้นและพระ
ธาตุส่วนอื่นๆ 32 องค์เป็ นชื่อภาษามอญว่า “ไจ๊ อะแส่น” ไจ๊
แปลว่า พระธาตุอะแส่น แปลว่า พระอรหันต์แปลรวม“พระ
ธาตุสร้างในการนาของพระอรหันต์”ส่วนเส้นเกศาธาตุและ
พระธาตุ ที่เหลือ เลยแบ่ง ไปสร้าง พระธาตุอีก 10 สถานที่.
ประจุบนั พม่าเลยมาเรี ยกออกเสีย งสาเนียงพม่าว่า “ไจ๊กะสาน”จาก
ชื่อมอญ“ไจ๊อะแส่น” พระธาตุอายุต้งั แต่สร้างมาถึงประจุบนั มี สอง
ฟันกว่าปี แล้ว ตอน ย่างกุง้ กลายเป็ นเมืองร้าง ไม่มีใครอยู่ ยักษ์สอง
พีน่ อ้ ง ชื่อ “นองดอ องค์พี่ และ “นยีดอ”องค์นอ้ ง รับหน้าที่ เฝ้าเกศา
ธาตุและพระธาตุ ที่บรรจุในพระธาตุ ไว้. เผือ่ ไม่ให้มีการขโมยแล้ว
เอาไปที่อื่น แล้วจะมีเจ้าที่ ที่เฝ้าดูแลสถานที่ไว้ เพื่อไม่ให้มีการโกง
ตามประวัติแล้ ว คนพม่ า เลยมีความเชื่ อว่ า ถ้ ามีคดีต่างๆ
ที่ต้อง
ประสพ ส่ วนมากจะมาขอจากเทพไจ๊ กะส่ าน เพื่อความยุติธรรมและ
ชนะคดีแล้ ว กับ ยักษ์ สองพี่น้องให้ มาดูแล และอย่ าให้ สิ่งไม่ ดีต่างๆ
เข้ ามาขวางในการยุติธรรมของคดี.ชาวพม่ านิยมมาไหว้ สั กการะขอ
พรในเรื่ องคดีความต่ างๆ
นาท่านไปยัง ๘.เจดีย์เอ่ งต่ อหย่ า(Eain taw Yar pagoda)สร้ างโดย
กษัตริย์ กงบาว ผู้มีชื่อเสี ยงและอํานาจในยุคกงบาว ท่ านมีความ
ศรัทธามาก โดยสร้ างมากว่ า 170 ปี Eain Tawแปลว่ า บ้ าน ที่พัก Yarแปลว่ า ร่ องรอยแปลรวมกัน (ร่ องรอยของ
บ้ านที่พัก)ตามประวัติแล้ ว คนพม่ ามีความเชื่ อว่ า สถานที่ พื้นที่ ถ้ าคู่ควรกับคนไหน คนนั้นซึ้งจะได้ เป็ นเจ้ าของ เลย
มาขอเรื่ องบ้ าน ที่ดิน ที่จะคู่ควรกับตนเอง และในบริเวณพระธาตุ จะมีเทพ ที่ดูแลปกป้ องรักษาสถานที่ด้วย สามารถ
ไปกลับท่ าน ให้ ท่านประทานที่อยู่อาศัยที่คู่ควรกับตนขอในเรื่ องที่อยู่ ที่ดิน อสั งหาริมทรัพย์

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
๙.เจดีย์เมียตซอนินเนือง ( Myat Saw Nyi Naung )ตามประวัติ
เล่าว่าพ่อค้า ตุมะนะ สองพีน่ อ้ ง มาทาการค้าขายที่ท่าเรื อ จี้หมิ่น
ด่าย แล้วศรัทธาที่จะสร้างวัดให้แก่พระสงฆ์ในสมัยยุคอังกฤษ
ครองพม่า สองพีน่ อ้ งเอาเงินกาไล มาสร้างวัด สร้างเจดียส์ ององค์
สร้างศาลาให้ พระพุทธรู ปมานอ่ องหมื่นสะจ่ าชิ่น ซึ่งมีการกราบ
ไหว้มาตั้งแต่กษัตริ ยพ์ ม่า พระพุ ทธรู ปดังกล่ าว มีความเชื่ อว่ า
พ่ อค้าที่มาจากหลากหลายสถานที่จะมากราบไหว้ เพื่อที่จะชนะ
ทุกๆอย่ างในการดําเนินธุรกิจ ปัจจุบัน พ่ อค้าและคนพม่ ารวมทั้ง
ผู้มีอํานาจในพม่ า จะมาทําบุญขอพรจาก พระพุทธรู ป และ ขอ
พรเทพ ที่เฝ้าดูแล ย่ านธุรกิจ ท่ าเรื อ ใกล้ กับบริเวณ พระเจดีย์แม็
ดซอนยีหน่ อง วัดแห่ งนี้ อายุประมาณ 160ปี แล้ ว แต่ ก็ยังมีการ
ทําบุญ สร้ างวัดเพิ่ม ดูแลไว้ ถึง ปัจ จุบันกันจาก การบริจาค ของ
ประชาชนคนพม่ า.ขอพรในเรื่ องชนะในเรื่ องภยันตรายต่ างๆ
จากนั้น
ชม ตลาดโบโจ๊ ก อองซาน(Bogyoke Aung San)หรื อ
ตลาดสก๊ อต(Scot Market)ตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า สร้างขึ้นโดยชาวสก๊อตในสมัยที่ยงั เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ
เป็ นลักษณะอาคารเรี ยงต่อกันหลายหลังสินค้าที่จาหน่ายในตลาดแห่งนี้มีหลากหลายชนิด เช่น เครื่ องเงิน ที่มีศิลปะ
ผสมระหว่างมอญกับพม่าภาพวาด งานแกะสลักจากไม้ อัญมณี หยก เสื้อผ้าสาเร็จรู ป แป้ งทานาคา (หากซื้อสิ้นค้า
หรื ออัญมณีที่มีราคาสู งควรขอใบเสร็จรับเงินด้ วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต้ องแสดงให้ ศุลกากรตรวจ)
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง
21.00น.
ออกเดินทางกลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
22.45 น.
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว

ตารางเดินทาง มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สั กการะ 9 สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ บิน DD พัก 5 ดาว
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง จํานวน

05 มี.ค.62

06 มี.ค.62

12 มี.ค.62

13 มี.ค.62

26 มี.ค.62

27 มี.ค.62

30
30
30

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มเี ตียง

พักเดีย่ ว

6,900

6,900

5,900

2,000

6,900

6,900

5,900

2,000

6,900

6,900

5,900

2,000

อัตราค่ าบริการรวม










ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้ อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้ องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้ องละ 2-3 ท่ าน (กรณีมาไม่ ครบคู่และไม่ ต้องการเพิ่มเงินพักห้ องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิ ทธิในการสลับมื้อหรื อเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่ เกิน 20 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นําเที่ยวตามรายการ
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ภาษีนํ้ามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิ ทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึน้ ก่ อนวันเดินทาง)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทําหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสํ าหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ ,ซักรีดที่ไม่ ได้ ระบุไว้ ใน
รายการ
 ค่าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้ วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ ให้ ออกและเข้ าเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปไกด์ ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่ าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ตามสิ นนํ้าใจของทุกท่ านค่ะ(ไม่ รวมในทิปไกด์ ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ ไม่ บังคับทิปค่ะ)

** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ ได้ ลงนามความตกลง ยกเว้ นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสื อเดินทางธรรมดา ผ่ านท่ า
อากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพํานักในดินแดนของอีกฝ่ ายหนึ่ง เป็ นระยะเวลาไม่ เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ต้งั แต่
วันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้ องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์ จะต้ องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีก
ท่ านละ 1,000 บาท **

เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่งและการยกเลิกทัวร์
การจองทัวร์ :
 กรุณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชําระมัดจํา 5,000 บาท ส่ วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า
15 วัน มิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุณาชําระก่ อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :
 ยกเลิกการเดินทางก่ อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ ท้ังหมด ยกเว้ นในกรณีวันหยุดเทศกาล , วันหยุด
นักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่ อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่ อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ ท้ังหมดไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ
จะทําการเลื่อน
การเดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตามความ
เป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่ อนล่ วงหน้ าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯ กําหนดไว้ (15 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกัน บริษัทต้ องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่ าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่ าน
 คณะผู้เดินทางจํานวน 10 ท่ านขึน้ ไป จึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ ถึง 10 ท่ าน ไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทยร่ วมเดินทาง
ไปด้ วยโดยทางบริษัทจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่ วงหน้ า 10 วันก่ อนการเดินทาง
 กรณีที่ท่านต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน, ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้งก่ อนทําการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน ไฟล์ ทบิน หรื อเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบ ล่ วงหน้ า ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้ าท่ านออกตั๋วภายในโดยไม่ แจ้ งให้ ทราบและหากไฟล์ ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่ า
ท่ านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่ าว

 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มนํ้าเงิน ) เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า – ออก
ประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สํ าคัญ
 หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น (หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน บริษัทฯไม่ รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ ถึงและไม่ สามารถ
เดินทางได้ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทยและต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้ อง
ยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เที่ยวบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ,เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเที่ยวเองหรื อในกรณีที่กระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชํารุดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนค่าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยน
ชื่ อได้
 เมื่อท่ านตกลงชําระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯหรื อชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆที่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ นนี้แล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flightจะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ท้ังหมด

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง **

