พมํา มิงกาละบา 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ไฟล์ทสวย (บินเช๎า ถึงพมํา 08.15 น ขากลับออกจากพมํา 21.40 น. มีเวลาเที่ยวแบบเต็มๆ)
·นมัสการ 3 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหํงพมํา พระธาตุอินทร์แขวนพระมหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ชเวมอดอว์
·ไหว๎พระดังรํวมพิธีสวดมนต์เสริมบารมี นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระพุทธรูปนอนที่สวยงามใน
แบบของมอญพระราชวังบุเรงนองขอพรพระเทพทันใจ เทพกระซิบธุรกิจการงานร่ํารวย เฮงๆ ปังๆ
·ช๎อปปิ้งสินค๎าพื้นเมืองตลาดสก๏อต ·เมนูพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ๎งมังกร , กุ๎งแมํน้ําเผา
·พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว พร๎อมอาหารเช๎า / นอนโรงแรมบนพระธาตุอินแขวน 1 คืน และ ยํางกุ๎ง 1 คืน
ไมํรวมคําทิปคนขับรถ และไกด์ทํานละ 1,000 บาท ตลอดทริป ตํอ 1 ทําน
สรุปการเดินทางโดยยํอ
วันที่1

กรุงเทพฯ (สนามบินดอดนเมือง) - สนามบินเม็งกาลาดง - เมืองหงสาวดี - พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - พระราชวังบุเรง
นอง - เมืองไจ๏ทิโย - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

วันที่2 พระพุทธไสยยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ๏ปุ่น - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
วันที่3

เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก๏อต - สนามบินเม็งกาลาดง กรุงเทพฯ (สนามบินดอดนเมือง)

วันที่ 1

ทําอากาศยานดอนเมือง - เมืองหงสาวดี - พระเจดีย์ชเวมอดอว์(พระธาตุมุเตา) - พระราชวังบุเรงนอง - เมืองไจ๏ทิ
โย - คิมปูนแค๎มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)

05.00 พร๎อมกันที่ ทําอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์ 1-2 สายการบินแอร์เอเชีย ประตู 2-3
โดยสายการบิน Air Asia (FD) โดยมีเจ๎าหน๎าที่อํานวยความสะดวกแกํทุกทําน
07.30 ออกเดินทางสูํ เมืองยํางกุ๎ง ประเทศพมํา โดยสายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD251
08.15 เดินทางถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยํางกุ๎ง (เวลาพมําช๎ากวําประเทศไทย 30 นาที) ผํานพิธีการตรวจคนเข๎า เมือง
และดํานศุลกากรเรียบร๎อย และรับกระเป๋า
นําทํานเดินทางสูํ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เกําแกํที่สุดของเมืองมอญโบราณที่
ยิ่งใหญํ และ อายุมากกวํา 400 ปี อยูํหํางจากเมืองยํางกุ๎ง (ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร) ใช๎เวลาเดินทางประมาณ
1.45 ชม.
จากนั้นนําทํานสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แหํงความรุํงโรจน์แหํงหงสาวดี และนับเป็น 1 ใน 5
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพมํา คนไทยนิยมเรียกวํา “พระธาตุมุเตา”ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎า ซึ่งครั้งกํอนเป็น
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สถานที่ประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ กํอนออกศึกของบูรพกษัตริย์ ในสมัยโบราณกาล ไมํวําจะเป็นกษัตริย์มอญหรือพมํา รวมทั้ง
พระเจ๎าบุเรงนองด๎วย และเมื่อครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระนางสุพรรณกัลยา ทรงประทับอยูํในหงสาวดี ก็
เคยเสด็จมานมัสการพระเจดีย์องค์นี้ ยังเคยผํานการพังทลายจากแผํนดินไหวครั้งใหญํมาแล๎วถึง 4 ครั้ง ทําให๎ปลียอดของ
เจดีย์องค์นี้หักพังลงมา แตํด๎วยความศรัทธาที่ชาวเมืองมีตํอเจดีย์องค์นี้ จึงได๎ทําการสร๎างเจดีย์ชเวมอดอว์ขึ้นมาใหมํในปี
พ.ศ.2497 ด๎วยความสูงถึง 374 ฟุต (ตอนแรกที่สร๎างสูง 70 ฟุต) นับเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพมํา
นําทํานชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง (Kanbawza Thardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค๎นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อ
ปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยูํ ทําให๎สันนิษฐานได๎วําโบราณสถานแหํงนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ๎า
บุเรงนอง ทํานผู๎ที่ได๎รับคําสรรเสริญวําเป็น ผู๎ชนะสิบทิศ และเป็นที่ประทับของ พระนางสุพรรณกัลยา และ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ครั้งต๎องตกเป็นเชลยศึก เมื่อต๎องเสียกรุงศรีอยุธยาให๎แกํพมํา แตํปัจจุบัน พระราชวังแหํงนี้ได๎เหลือ
เพียงแตํรํองรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร๎างจําลองพระราชวังและตําหนักตํางๆ ขึ้นมาใหมํโดยอ๎างอิงจากพงศาวดาร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) (พิเศษ เมนูกุ๎งแมํน้ําเผา ทํานละ 1 ตัว)
จากนั้นนําทํานเดินทางตํอสูํ เมืองไจ๏ทิโย แหํงรัฐมอญ ระหวํางทางทํานจะได๎พบกับสะพานเหล็กที่ข๎ามผํานชมแมํน้ําสะ
โตง สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตขณะที่ 2 สมเด็จพระนเรศวรกําลังรวบรวมคนไทยกลับอโยธยา ได๎ถูก
ทหารพมําไลํตามซึ่งนําทัพโดย สุรกรรมาเป็นกองหน๎าพระมหาอุปราชาเป็นกองหลวง ยกติดตามกองทัพไทยมา กองหน๎า
ของพมําตามมาทันที่ริมฝั่งแมํน้ําสะโตง ในขณะ ที่ฝุายไทยได๎ข๎ามแมํน้ําไปแล๎ว พระองค์ได๎คอยปูองกันมิให๎ข๎าศึกข๎าม
ตามมาได๎ ได๎มีการปะทะกันที่ริมฝั่งแมํน้ําสะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใช๎พระแสงปืนคาบชุดยาวเก๎าคืบยิงถูกสุรกรร
มา แมํทัพหน๎าพมําเสียชีวิตบนคอช๎าง กองทัพของพมําเห็นขวัญเสีย จึงถอยทัพ กลับกรุงหงสาวดี พระแสงปืนที่ใช๎ยิงสุ
รกรรมาตายบนคอช๎างนี้ได๎นามปรากฏตํอมาวํา “พระแสงปืนต๎นข๎ามแมํน้ําสะโตง"นับเป็นพระแสง อัษฎาวุธอันเป็น
เครื่องราชูปโภค ยังปรากฏอยูํจนถึงทุกวันนี้
จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ พระธาตุอินทร์แขวน ใช๎เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค๎มป์ซึ่งเป็นจุดสําหรับ
ทําการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล๎อ (เป็นรถประจําเส๎นทางชนิดเดียวที่จะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได๎) ใช๎เวลา
เดินทางจากคิมปูนแค๎มป์ถึงยอดเขาประมาณ 1 ชั่วโมง
จากนั้นเดินทางเข๎าที่พัก KYAIKHTO HOTEL OR YOE YOE LAY HOTEL เป็นโรงแรมที่อยูํใกล๎พระธาตุอินทร์แขวนมาก
ทีส่ ุด ชมทัศนียภาพงดงาม และนําทํานไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน (พระธาตุประจําปีเกิดปีจอ 1 ใน 5 มหาบูชา
สถานสูงสุดของพมํา)

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)
**หลังอาหารเย็นเชิญทํานพักผํอนตามอัธยาศัย หรือนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยูํที่เมืองไจก์โท อําเภอสะเทิม
เขตรัฐมอญของประเทศพมํา อยูํบนยอดเขา เหนือระดับน้ําทะเล 3,615 ฟุต มีลักษณะเดํนเป็นก๎อนหินสีทองขนาดใหญํ
ตั้งอยูํบนหน๎าผาสูงชันอยํางหมิ่นเหมํ เหมือนจะหลํนและท๎าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไมํตกลงมา นับเป็น 1 ใน 5 สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพมําต๎องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจําปีจอ (สุนัข) ที่คนเกิดปีนี้ต๎องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่ง
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ในชีวิตทํานสามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได๎ตลอดคืน ถ๎าจะสักการะกลางแจ๎งเป็นเวลานานบริเวณระเบียงที่ยื่นสูํพระ
เจดีย์ไจ๎โท ควรเตรียมเสื้อกันหนาว หรือกันลม หรือผ๎าหํม ผ๎าพันคอ เบาะรองนั่งเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมาก พระ
เจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืน (แตํประตูเหล็กที่เปิดสําหรับบุรุษที่เข๎าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 20.00 น)
วันที่ 2 พระธาตุอินทแขวน - พระพุทธไสยยาสน์ชเวตาเลียว - พระพุทธรูปไจ๏ปุ่น - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
05.00

นําทํานไปนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใสํบาตรพระธาตุยามเช๎า สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็นยามเช๎า
ถํายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆองค์พระธาตุพิสูจน์ความมหัศจรรย์วําแหํงองค์พระธาตุที่ตั้งอยูํโดยไมํล๎มหรือหลํนลงมา

เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ที่ห๎องอาหารของโรงแรม (3)
หลังอาหารเช๎า เก็บสัมภาระพร๎อมออกเดินทางกลับสูํเมืองหงสาวดีตามเส๎นทางเดิม

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนําทํานนมัสการ พระพุทธไสยยาสน์ตาเลียว อายุเกําแกํกวําพันปี พระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 316 ฟุต สร๎างใน พ.ศ. 2424 หลังจากนั้นเดินทางกลับเมืองยํางกุ๎ง แวะนมัสการ พระพุทธรูปไจ๏ปุน ซึ่งมีอายุมากกวํา
500 ปี เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญํ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ ที่มีความ
งดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ ประกอบ ด๎วยพระสมณะโคดม (ทิศเหนือ), พระโกนาคม (ทิศใต๎), พระกกุ
สันโธ (ทิศตะวันออก) และพระมหากัสสปะ (ทิศตะวันตก) สร๎างโดยสี่สาวพี่น๎องที่อุทิศตนให๎กับพระพุทธศาสนาสร๎าง
พระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไมํข๎องแวะกับบุรุษเพศ ซึ่งมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งได๎เกิดพังทลายและได๎มีการ
บูรณะใหมํทําให๎พระพุทธรูปองค์นี้มีลักษณะสวยงามแตกตํางไปจากองค์อื่นๆ
จากนั้นนําทํานชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) พระเจดีย์ทองคําคูํบ๎านคูํเมือง
ประเทศพมําอายุกวําสองพันห๎าร๎อยกวําปี เจดีย์ทองแหํงเมืองดากอง หรือ ตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองยํางกุ๎ง มหาเจดีย์ที่
ใหญํที่สุดในพมํา สถานที่แหํงนี้มี ลานอธิฐาน จุดที่บุเรงนองมาขอพรกํอนออกรบ ทํานสามารถนําดอกไม๎ธูปเทียน ไป
ไหว๎ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร๎างบารมีและสิริมงคล นอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมี
พระประจําวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8 องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให๎ไปสรงน้ําพระประจําวันเกิดตน จะเป็นสิริ
มงคลแกํชีวิต พระเจดีย์นี้ได๎รับการบูรณะและตํอเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาลองค์เจดีย์หํอหุ๎มด๎วยแผํนทองคําทั้งหมด
น้ําหนักยี่สิบสามตันภายในประดิษฐานเส๎นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ๎าจํานวนแปดเส๎นและเครื่องอัฐะบริขารของ
พระพุทธเจ๎าองค์กํอนทั้งสามพระองค์บนยอดประดับด๎วยเพชรพลอยและอัญมณีตํางๆ จํานวนมาก และยังมีเพชรขนาด
ใหญํประดับอยูํบนยอดบริเวณเจดีย์จะได๎ชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทําเป็นศาลาโถงครอบด๎วยหลังคาทรงปราสาท
ซ๎อนเป็นชั้นๆงานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นสํวนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล๎วนมีตํานานและภูมิหลังความ
เป็นมาทั้งสิ้น ชมระฆังใบใหญํที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแตํเกิดพลัดตกแมํน้ํายํางกุ๎งเสียกํอนอังกฤษกู๎เทําไหรํก็ไมํขึ้น
ภายหลังชาวพมํา ชํวยกันกู๎ขึ้นมาแขวนไว๎ที่เดิมได๎ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แหํงความสามัคคีซึ่งชาวพมําถือวําเป็นระฆัง
ศักดิ์สิทธิ์ ให๎ตีระฆัง 3 ครั้งแล๎วอธิษฐานขออะไรก็จะได๎ดั่งต๎องการชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแตํ
ละจุดทํานจะได๎เห็นแสงสีตํางกันออกไป เชํน สีเหลือง, สีน้ําเงิน, สีส๎ม, สีแดง เป็นต๎น
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (5) (พิเศษ เมนู เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ๎งมังกร)
นําทํานเดินทางเข๎าสูํที่พัก SEDONA HOTEL หรือระดับเทียบเทํา

วันที่ 3 เจดีย์โบตาทาวน์ - พระเทพทันใจ - เทพกระซิบ - พระนอนตาหวาน - ตลาดสก๏อต - ทําอากาศยานดอนเมือง
เช๎า

รับประทานอาหารเช๎า ที่ห๎องอาหารของโรงแรม (6)
นําทํานชม เจดีย์โบตาทาวน์ สร๎างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได๎นํามาเมื่อ 2,000
ปีกํอน ในปี 2486 เจดีย์แหํงนี้ถูกระเบิดของฝุายสัมพันธมิตรเข๎ากลางองค์จึงพบโกศทองคําบรรจุพระเกศาธาตุและพระ
บรมธาตุอีก 2 องค์ และพบพระพุทธรูปทอง เงิน สําริด 700 องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์
อินเดียทางใต๎ ต๎นแบบภาษาพมํา ภายในเจดีย์ที่ประดับด๎วยกระเบื้องสีสันงดงามและมีมุมสําหรับฝึกสมาธิหลายจุดใน
องค์พระเจดีย์
จากนั้นนําทํานขอพร นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ เทพเจ๎าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพมําและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้น
เทพทันใจ (นัตโบโบยี) เพื่อขอสิ่งใดแล๎วสมตามความปราถนาก็ ให๎เอาดอกไม๎ ผลไม๎ โดยเฉพาะมะพร๎าวอํอน กล๎วย หรือ
ผลไม๎อื่นๆมาสักการะ นัตโบโบยี จะชอบมาก จากนั้นก็ให๎เอาเงินจะเป็นดอลลํา บาท หรือจ๏าด ก็ได๎ (แตํแนะนําให๎เอา
เงินบาทดีกวําเพราะเราเป็นคนไทย) แล๎วเอาไปใสํมือของนัตโบโบยีสัก 2 ใบ ไหว๎ขอพรแล๎วดึกกลับมา 1 ใบ เอามาเก็บ
รักษาไว๎ จากนั้นก็เอาหน๎าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี แคํนี้ทํานก็จะสมตามความปรารถนาที่ขอไว๎
จากนั้นนําทํานข๎ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามวํา “อะมาดอว์เมี๊ยะ” ตามตํานาน
กลําววํา นางเป็น
ธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอยํางแรงกล๎า รักษาศีล ไมํยอมกินเนื้อสัตว์จนเมื่อ
สิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพมําเคารพกราบไหว๎กันมานานแล๎ว ซึ่งการขอพรเทพกระซิบต๎องไปกระซิบเบาๆ ห๎ามคน
อื่นได๎ยิน ชาวพมํานิยมขอพรจากเทพองค์นี้กันมากเชํนกัน การบูชาเทพกระซิบ บูชาด๎วยน้ํานม ข๎าวตอก ดอกไม๎ และ
ผลไม๎ นําทุกทํานสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55
ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความพระที่มีความสวยที่สุดมีขนตาที่งดงามพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนําทํานเที่ยวชม ตลาดโบโจ๏ก อองซาน (Bogyoke Aung San) หรือ ตลาดสก๏อต (Scot Market) เป็นตลาด
เกําแกํของชาวพมํา สร๎างขึ้นโดยชาวสก๏อตในสมัยที่ยังเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เป็นลักษณะอาคารเรียงตํอกันหลาย
หลัง สินค๎าที่จําหนํายในตลาดแหํงนี้มีหลากหลายชนิด เชํน เครื่องเงิน ที่มีศิลปะผสมระหวํางมอญกับพมําภาพวาด งาน
แกะสลักจากไม๎ อัญมณี หยก ผ๎าทอ เสื้อผ๎าสําเร็จรูป แปูงทานาคา (หากซื้อสิ้นค๎าหรืออัญมณีที่มีราคาสูงควรขอ
ใบเสร็จรับเงินด๎วย ทุกครั้ง เนื่องจากจะต๎องแสดงให๎ศุลกากรตรวจ)
สมควรแกํเวลานําทํานเดินทางสูํ ถึงสนามบินเม็งกาลาดง เมืองยํางกุ๎ง

21.40

ออกเดินทางสูํ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD258

23.30

ถึง ทําอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร๎อมความประทับใจ
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หมายเหตุ
*** หมายเหตุ : รายการอาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน,
การจราจร และวันหยุดชํวงเทศกาล เป็นต๎น ทั้งนี้จะขึ้นอยูํกับลูกค๎าเป็นสําคัญ ***
อัตราคําบริการ ตํอทําน
งดแถมกระเป๋า
31 ม.ค.-2 ก.พ.62

ผู๎ใหญํ

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไมํเสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

10,999

11,999

11,999

5,999

3,500

28 ก.พ.-2 มี.ค.62
11,999
11,999
11,999
5,999
3,500
คําแนะนํา สําหรับผู๎เดินทางที่ไมํได๎อยูํจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต๎องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กํอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวํางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือซื้อ
ตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห๎องพัก ลํวงหน๎ากํอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทางของ
ทัวร์ที่ทํานจอง ที่แนํนอนจากเจ๎าหน๎าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการปูองกัน มิให๎เกิดข๎อผิดพลาดขึ้นกับทํานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําใช๎จํายที่อาจเกิดขึ้น หากทํานได๎มีการจองการเดินทางดังกลําวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมํได๎รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
หมายเหตุ
สายการบินแอร์เอเชียมีบริการล็อกที่นั่งและ Hot Seat บริการสําหรับลูกค๎าที่มีความประสงค์ต๎องการนั่งแถวหน๎าและนั่งติดกัน
หรือเลือกที่นั่งได๎ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๏ประบบ Randomไมํสามารถล็อกที่นั่งได๎ ที่นั่งอาจจะไมํได๎
นั่งติดกันในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
* ในกรณีต๎องการล็อกที่นั่งไปกลับคําใช๎จํายในการล็อกที่นั่งไปกลับ 200 บาท/ทําน/เที่ยว
* ต๎องการล็อคที่นั่งแถวหน๎า Hot Seat
แถวที่ 1 คําบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 500 บาท/เที่ยว/ทําน ไปกลับ 1,000 บาท/ทําน
แถวที่ 2-5 คําบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 400 บาท/เที่ยว/ทําน ไปกลับ 800 บาท/ทําน
แถวที่ 6-8 คําบริการล็อกที่นั่ง ขาละ 200 บาท/เที่ยว/ทําน ไปกลับ 400 บาท/ทําน
** กรุณาแจ๎งพนักงานขายทุกครั้งกํอนทําการจองคํะ
ราคาทัวร์รวม
1. คําตั๋วเครื่องบินไป–กลับตามเส๎นทางที่ระบุในรายการ ไป–กลับพร๎อมคณะ (ไมํสามารถเลื่อนวันเดินทางได๎)
2. คําอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คําเข๎าชมสถานที่ตํางๆ ตามรายการ
4. คําที่พักตามระบุในรายการ พักห๎องละ 2 ทําน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทํา
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS261218

www.etravelway.com/+

Page 5 of 7

5.
6.
7.
8.
9.

คํารถรับ–สํง และนําเที่ยวตามรายการ
คําภาษีสนามบิน ทุกแหํงที่มี
น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระสายการบิน Nok Air ขาไปทํานละ 20 กก. ขากลับทํานละ 20 กก
คําไกด์ท๎องถิ่นนําทํานทํองเที่ยวตลอดรายการในตํางประเทศ
คําประกันอุบัติเหตุระหวํางเดินทาง
– การชดเชยอุบัติเหตุสํวนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,000บาท
– คํารักษาพยาบาลตํออุบัติเหตุไมํเกิน 500,000 บาท (เงื่อนไขการชดเชยตามกรมธรรม์ที่บริษัทได๎ทําไว๎ )
ราคาทัวร์ไมํรวม
1. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําทําหนังสือเดินทาง,คําโทรศัพท์สํวนตัว, คําซักรีด, มินิบาร์ในห๎อง, รวมถึงคําอาหาร และเครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(หากทํานต๎องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตํอหัวหน๎าทัวร์แล๎วจํายเพิ่มเองตํางหาก)
2. คําทิปคนขับรถ และไกด์ทํานละ 1,000 บาทตลอดทริป ตํอ 1 ทําน
3. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือต๎องการใบกํากับภาษี)
4. คําน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
5. คําวีซําสําหรับพาสปอร์ตตํางด๎าวในกรณีที่ไมํใชํพาสปอร์ตไทย กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนตําง
ด๎าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยูํ 4)สําเนาทะเบียนบ๎าน 5)สมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 6)รูปถํายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล๎วทาง
บริษัทฯจะเป็นผู๎ดําเนินการยื่นวีซําให๎ทํานโดยจํายคําบริการตํางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตํางด๎าว เจ๎าของหนังสือเดินทาง
ต๎องทําเรื่องแจ๎งเข๎า–ออกด๎วยตนเองกํอนจะยื่นวีซํา) คําธรรมเนียมวีซําสําหรับพาสปอร์ตตํางด๎าว (ลูกค๎าต๎องเป็นผู๎ชําระด๎วย
ตนเอง)
เพื่อประโยชน์ของผู๎เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการ
ทั้งหมดหลังจากทํานทําการจองทัวร์แล๎ว ทางบริษัทฯจะถือวําทํานเข๎าใจ และพร๎อมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลําว
เงื่อนไขการชําระคําบริการ
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ พร๎อมสํงสําเนาหน๎าหนังสือเดินทาง (ที่
ไมํหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลํมใหมํสามารถเดินทางได๎เลย) และหลักฐานโอนเงินมา
ได๎ที่ Fax 0 2116 6423
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 35 วันทําการ (ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 41
วันทําการ (ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมํชําระเงินคํามัด
จํา หรือชําระไมํครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจํายไมํวําด๎วยสาเหตุใดใด ผู๎จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
3. ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง บริษัทจะไมํ
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
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หมายเหตุ
– กรุณาสํงแฟกซ์สําเนาใบโอนเงินพร๎อมระบุชื่อพนักงานขายที่ติดตํอด๎วยทาง โทรสาร 02–694–0175, 02–692–5202
– สํงสําเนาใบโอนเงินมาทางอีเมล์ของเจ๎าหน๎าที่ฝุายขายหรือทางโทรสาร
การยกเลิกและคืนคําทัวร์
เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชําระเงินคําจองคําทัวร์แล๎ว ไมํสามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได๎
ทุกกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งกรุงเทพฯและในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่ระบุ
ไว๎ในรายการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมํคืนคําทัวร์ไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะ
แล๎วถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ
และเงินมัดจาคืนไมํวํากรณีใดๆทั้งสิ้น
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางในกรณีที่จํานวนผู๎เดินทางต่ํากวํา 20 ทําน(ผู๎ใหญํ)โดยบริษัทฯจะแจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎าอยํางน๎อย 7 วัน กํอนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการทํองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู๎เดินทาง
เป็นสําคัญ
3. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุเหลือใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อทํองเที่ยว
เทํานั้น
4. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบคําเสียหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความลําช๎าจากสายการบิน , การ
ประท๎วง, การนัดหยุดงาน, การกํอจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริษัทฯจะดําเนินการประสานงานเพื่อให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดแกํลูกค๎า)
5. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมํคืนเงิน ในกรณีที่ทํานใช๎บริการของทางบริษัทฯไมํครบ เชํน ไมํเที่ยวบางรายการ, ไมํทานอาหาร
บางมื้อ เพราะคําใช๎จํายทุกอยําง ทางบริษัทฯได๎ชําระคําใช๎จํายให๎ตัวแทนตํางประเทศแบบเหมาขาดกํอนออกเดินทางแล๎ว
6. ทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทํองเที่ยวเอง
7. เมื่อทํานตกลงชําระเงินไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษัทฯจะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขข๎อตกลงตํางๆแล๎ว
ตามที่ได๎ระบุไว๎แล๎วทั้งหมด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค๎าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการทํองเที่ยวเทํานั้น
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