บริษัท เวิลด์ ทราเวลเลอร์ เอเจนซี่ จากัด
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No.18 The Junction kanjanapisek10/1 Ramindra Kannayao Bangkok 10230

เลขที่18 โครงการ เดอะจังท์ชนั่ กาญจนาภิเษก10/1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
Tel : 092-3717-444 สายตรงตอบทุกคาถาม /023477445-6/ 023477745-7 / 0967—7878-294
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว เลขที่11/7146
www.worldtravelleragency.com / @Line ID : pop2217 สอบถามได้ 24ช.ม.

เวิลด์ ทราเวลเลอร์ ขอนาท่านสัมผัสดินแดนแห่งอารยธรรม ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาพม่า
เยือนสัญลักษณ์อนั ยิง่ ใหญ่ “พระมหาเจดียช์ เวดากอง-พระธาตุอินทร์แขวน”
พร้อมไฮไลท์ “มหาเจดียช์ เวมอดอ-พระราชวังบุเรงนอง-เจดียโ์ บตาทาวน์-วัดเจ้าทัตจี ”

พร้อมนาท่าน สักการะขอพรเพือ่ ความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิต กับ เทพทันใจและหลวงพ่อตาหวาน
พร้อมการบริการอาหารขึ้ นชื่อมากมาย เช่น บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ กุง้ แม้น้ า เป็ ดปั กกิ่ง สลัดกุง้ มังกรและอีกมากมาย
เดินทางสะดวกสบายโดยการบินไทยและสายการบินไทยสมายล์ พร้อมที่พกั และบริการสุดประทับใจ

หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชานาญเส้นทาง100% / โรงแรมระดับระดับ3-5ดาว*3 คืนเต็ม*รวมอาหารทุกมื้ อ
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไม่ต่อเครือ่ ง หรูหรา มีระดับ
รวมค่าหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย ทริปไกด์และคนขับ ประกันการเดินทาง ค่าตัว๋ และภาษีสนามบิน
เทีย่ วพม่าอย่างหรูหรามีระดับ เทีย่ วครบจบทุกไฮไลท์ ทีพ่ กั หรูหรามีระดับ บริการอาหารระดับพรีเมีย่ ม
บริการอย่างมืออาชีพ รวมครบทุกอย่าง ไม่ตอ้ งจ่ ายเพิม่
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กาหนดการเดินทาง 17-20,23-26 พ.ค./6-9,27-30 มิ.ย./13-16,26-29 ก.ค.
9-12 ส.ค./29 ส.ค.-1 ก.ย./5-8,26-29 ก.ย./11-14,18-21,20-23 ต.ค.
31 ต.ค.-3 พ.ย./14-17 พ.ย./28 พ.ย.-1 ธ.ค./5-8,7-10,19-22 ธ.ค. 2562
ออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน
วันแรกของการเดินทาง
06.30 น.
07.55 น.
08.50 น.

สนามบินสุวรรณภูม-ิ สนามบินย่างกุง้ -เมืองหงสาวดี-มหาเจดีย ์
ชเวมอดอ-พระราชวังบุเรงนอง-พระธาตุอินทร์แขวน

คณะท่านพบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ประตูทางเข้ าหมายเลข 2 ROW C สายการบินไทยสมายล์
พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท คอยต้ อนรับพร้ อมอานวยความสะดวกต่างๆ แก่ท่าน
นาท่านเดินทางออกเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 303
นาท่ านเดินทางถึง สนามบินย่ างกุ้ง หลังผ่ านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมือ ง และศุลกากรพร้ อมตรวจเช็คสัมภาระกระเป๋ า
เรียบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือเรียกว่า เมืองพะโคในอดีตเคยเป็ นเมืองหลวงของสหภาพพม่ามาก่อน เมือง
หงสาวดีเดิมถือเป็ นศูนย์กลางทางด้ านต่างๆที่สาคัญของชาวมอญ และในปั จจุบันเมืองนี้เป็ นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
มากมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้ เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวได้ อย่ างไม่ ขาดสาย... (ใช้ เวลาในการเดินทาง
ประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที)

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ มหาเจดียช์ เวมอดอ (Shwemawdaw Pagoda) หรืออีกชื่อหนึ่งว่า พระธาตุมุเตา แปลว่ า จมูก
ร้ อน องค์พระมหาธาตุองค์น้ ีมีความสูงมากถึง 114 เมตร ตั้งอยู่ในเมืองหงสาวดี โดยได้ ก่อสร้ างมาตั้งแต่สมัยมอญกาลัง
รุ่งเรืองและได้ มีการบูรณะอีกหลายครั้ง พระเจดีย์องค์น้ ถี ือว่ามีคามโดดเด่นในหลายๆด้ านและยังมีอายุเก่าแก่กว่า2,600
ปี ภายในบรรจุ พ ระเกศาธาตุของพระพุ ทธเจ้ าและยังเป็ น1ใน5 มหาบู ชาสถานสิ่งศั กดิ์สิท ธิ์ส าคัญ สูงสุด ของชาวพม่ า
นอกจากนั้นนาท่านนมัสการยอดเจดีย์หักซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็ นจุดที่ศักดิ์สทิ ธิ์เป็ นอย่างมาก (ณ จุดอธิฐาน
อัน ศั กดิ์สิท ธิ์สามารถนาธูป ไปค ้ากับยอดของเจดีย์องค์ท่ีหัก ลงมาเพื่ อเป็ นสิริม งคลซึ่งเปรีย บเหมือ นดั่งค ้าจุ น ชีวิต ให้
เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป)...
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เที่ยง

 บริ ก ารอาหารมื้ อเที่ ยงขอบริ ก ารท่ าน ณ ภัต ตาคาร KYAW SWA RESTAURANT บริ ก ารท่ านด้วย อาหาร
ท้องถิน่ พิเศษ บริการท่านด้วยกุง้ แม่น้ าเผาสไตล์เมียนมาร์

จากนั้นนาท่านเยือน พระราชวังบุเรงนอง พระราชวังแห่งเมืองหงสาวดีเป็ นพระราชวังที่ย่งิ ใหญ่สมพระเกียรติ สร้ างขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2109 เพื่ อใช้ เป็ นศูน ย์กลางทางการปกครองและใช้ ออกว่ าราชการ ซึ่งนั บเป็ นพระราชวัง ที่ใหญ่ โตมีประตู
ทางเข้ าออกถึง 10 ประตู มีพระราชบัลลังก์ท่ีมีช่ ือว่ า บัลลังก์ภุมริน ทร์ หรือ บัลลังก์ผ้ ึง ซึ่งสร้ างขึ้น จากความเชื่อของ
ศาสนาฮินดู ปัจจุบนั พระราชวังกัมโพชธานี เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งหนึ่งที่ได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นจานวน
มาก

จากนั้ น น าท่านเดิน ทางสู่ พระธาตุ ไจที โย หรื อ พระธาตุ อิน ทร์แ ขวน (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่ว โมง)
จากนั้นนาท่านเปลี่ยนยานพาหนะสาหรับขึ้นเขาเป็ นรถบรรทุก 6 ล้ อ เมื่อขึ้นถึงคิมปูนแค้ มป์ จากนั้นนาท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา
โดย “กระเช้าไฟฟ้ า” หมายเหตุ : สาหรับค่าคืนนี้แนะนาให้ ทุกท่านเตรียมกระเป๋ าสาหรับ OVERNIGHT BAG เพื่อความ
สะดวก สาหรับท่านในการพักค้ างคืนบนพระธาตุอินทร์ แขวน จากนั้นนาท่าน สักการะ พระธาตุไจที โย หรือ พระธาตุ
อินทร์แขวน ที่มีความหมายว่า หินรูปหัวฤๅษี เป็ นก้ อนหินสีทองขนาดใหญ ตั้งอยู่บนหน้ าผาสูงชัน คล้ ายว่าจะหล่นลงมา
แต่กลับไม่มที ที ่าว่าจะตกลงมาแต่อย่างใด จึงเป็ นเกิดเรื่องราวที่เชื่อกันว่า เป็ นหินที่พระอินทร์นามาแขวนไว้ และยังมีเจดีย์
ที่สร้ างไว้ ด้านบน ที่จาลองให้ เป็ นพระเกศแก้ วจุฬามณี ซึ่งเป็ นพระธาตุประจาปี จอ ที่ใครเกิดปี นี้ต้องหาโอกาสไปนมัสการ
สักครั้งหนึ่งในชีวิต…

คา่
พักที่ :

 บริการอาหารคา่ ณ ห้องอาหารอาหารภายในโรงแรมที่พกั
KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ องของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ้คะวาย-พระพุทธรูปไจ้ปุ่น-วัดพระพุทธ
ไสยาสน์ชเวตาเลียว-ย่างกุง้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ ท่านได้ ใส่บาตรพระสงฆ์ห รือถวายข้ าวพระพุ ทธเพื่ อต้ อนรับวันใหม่ ชุ ด
อาหารจะมีจาหน่ ายบริเ วณวัด เมื่อถวายข้ าวพระพุทธเรียบร้ อยแล้ ว ผู้คนส่วนใหญ่
นิยมจุดเทียนตามจานวนอายุเพื่อความเป็ นสิริมงคลในชีวิต..
หลังจากรับประทานอาหารเช้ าเรียบร้ อยนาท่านลงสู่ภาคพื้นดิน
จากนั้ น น าท่ านเดิ น ทางสู่ วัด ไจ้ค ะวาย ซึ่ งเป็ นวั ด ส าคั ญ ที่มี พ ระสงฆ์ จ าพรรษา
มากกว่ า 500 รูปอีกทั้งวัดนี้ยั งเป็ นสถานที่ศึกษาพนะไตรปิ ฎกของพระภิกษุ และ
สามเณรอีกด้ วย...
 บริ การอาหารมื้ อเที่ ยงขอบริ การท่ าน ณ ภัตตาคาร THREE FIVE RESTAURANT บริก ารท่ านด้วย อาหาร
ท้องถิน่ พิเศษ บริการท่านด้วยกุง้ แม่น้ าเผาสไตล์เมียนมาร์

จากนั้ นน าท่านเดินทางสู่ พระพุ ทธรู ป ไจ้ปุ่น (Kyaik Pun Buddha) เป็ นเจดีย์ท่ีมี
พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ท้งั 4 ด้ านอายุกว่า 500 ปี หันพระพักตร์ ไปยัง4
ทิศ ที่ มี ต านานเล่ าว่ า สร้ า งขึ้น โดย4สาวพี่ น้ องที่อุ ทิศ ตนแด่ พุ ท ธศาสนาจึ ง สร้ า ง
พระพุ ท ธรูป เพื่ อแทนตนเองและได้ ส าบานไว้ ว่าจะไม่ ข้องแวะกับ บุ รุษ เพศต่ อมา
น้ องสาวคนสุดท้ องกลับพบรักกับชายหนุ่ มและได้ แต่ งงานกันจึงเกิดอาเพศฟ้ าผ่ า
พระพุทธรูปที่แทนตัวของน้ องสาวคนสุดท้ องพั งทลายลงมาและได้ มีการบูรณะขึ้น
ใหม่จึงทาให้ พระพุทธรูปองค์น้ ีจะมีลักษณะแตกต่างจากองค์อ่นื ๆ ให้ ท่านได้ สกั การะ
และขอพรได้ ตามอัธยาศัย... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ปูชนียสถานศักดิ์สทิ ธิ์อนั ดับสอง
ของเมืองหงสาวดี และเป็ นพระพุทธไสยาสน์ท่มี คี วามยาว 181 ฟุต สูง 50 ฟุต สร้ างขึ้นในปี พ.ศ.1537 ในสมัยมอญเรือง
อานาจ มีพุทธลักษณะงดงาม โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาท
เสมอกัน เล่าขานว่าเป็ นพระรูปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในคืนก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน...
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ค่า

 ขอบริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร LA SEINE DINNER ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พกั บริการท่านด้วยเมนู
บุฟเฟ่ ต์นานาชาติ

ที่พกั

LOTTE HOTEL YANGON หรือเทียบเท่า โรงแรมระดับ 5 ดาวที่เต็มไปด้วยสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบวงจร

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้ า

ย่างกุง้ -เมืองสิเรียม-เจดียเ์ ยเลพญา-เจดียโ์ บตาทาวน์
พระมหาเจดียช์ เวดากอง-ย่างกุง้

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองสิ เรียม เป็ นเมืองเล็กๆที่สาคัญของชาวพม่ าซึ่งในอดีตเมืองนี้เป็ นเมืองสาคัญในการ
เดินเรือของชาวโปตุเกสและชาวต่างชาติท่เี ข้ ามาทาการค้ าขาย (ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 30นาที)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เจดียเ์ ยเลพญา หรือ เจดีย์กลางนา้ ตามตานานเล่าว่า เจดีย์แห่งนี้สร้ างในสมัยมอญเรืองอานาจ
เมื่อประมาณพันกว่าปี ก่อน โดยมีคหบดีชาวมอญเป็ นผู้สร้ างและยังได้ ต้งั จิตอธิษฐานว่า ถ้ านา้ ท่วมก็ขออย่าให้ ท่วมองค์
พระเจดีย์ ถ้ ามีผ้ ูคนมากราบไหว้ จานวนมากเท่าไหร่กข็ อให้ ไม่มีวันเต็มล้ นพื้นที่ เพราะเจดีย์แห่ งนี้สร้ างบนเกาะมีสภาพ
เป็ นเพียงเกาะเล็กๆกลางแม่นา้ กว้ างใหญ่เท่านั้น และเจดีย์แห่งนี้ข้ นึ ชื่ อในเรื่องไหว้ พระขอพรทาธุรกิจทางการค้ า
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เที่ยง

 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร GOLDER DUCK RESTAURANT ภัตตาคารที่มีชื่อเสียงลาดับต้นๆของ
ประเทศพม่าซึ่ งเมนู อาหารแต่ ละเมนู ได้ผ่ านกรรมวิ ธีก ารปรุงรสมาเป็ นอย่างดี จนได้รบั การรีวิวจากเพจดังทั้ง
ต่างประเทศและในเมืองไทย พิเศษ บริการท่านด้วยเมนู เป็ ดย่างน้ าผึ้ งสูตรพม่า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เจดียโ์ บตาทาวน์ เป็ นอีกสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวไทยที่เดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวยัง
ประเทศพม่า โดยมีความเชื่อเล่ากันมาต่อๆ กันว่าเมื่อประมาณสองพันปี ที่แล้ ว พระเจ้ าโอกะลาปะกษัตริย์มอญ ได้ ให้
ทหาร 1,000 นายที่มีตานานเล่ าขานกันมาอย่ างยาวนานซึ่งภายในองค์พระเจดีย์ยังมีวัตถุโบราณจัดแสดงมากมาย
นอกจากนั้นท่านยังสามารถนมัสการ เทพทันใจ เทพที่ค้ ุมครองเจดีย์โบตะตาวซึ่งได้ รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่
เข้ ามาขอพรเป็ นอย่างมากเพราะเชื่อกันว่าท่านจะดลบัลดาลให้ พรที่ขอสมปรารถนาอย่างเร็วทันใจนั้นเอง...

นาท่านเดินทางสู่ พระมหาเจดียช์ เวดากอง ท่านจะได้ ชมพระมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ท่มี ชี ่ อื เสียงและสาคัญเป็ นลาดับต้ นๆ
ของประเทศพม่าภายในบรรจุ พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ าจานวน 8 เส้ น บนยอดสุดของพระเจดีย์ และมีเพชรอยู่
5,448 เม็ด เจดีย์มีความสูงถึง 326 ฟุต มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคาโอบหุ้มอยู่เป็ นนา้ หนักถึง 1100 กิโลกรัม ชาว
มอญและชาวพม่า ถือการกราบไหว้ บูชาเจดีย์ชเวดากอง จะนามาซึ่งบุญกุศลอันเป็ นหนทางสู่การหลุดพ้ นทุกข์โศกโรคภัย
ทั้งมวลอีกด้ วย...
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คา่

 ขอบริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร PHAI LIN RESTAURANT

ที่พกั

LOTTE HOTEL YANGON หรือเทียบเท่าโรงแรมระดับ 5 ดาวที่เต็มไปด้วยสิ่งอานวยความสะดวกอย่างครบวงจร

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง

ย่างกุง้ -ตลาดสก๊อต-วัดเจ้าทัตจี -วัดพระเขี้ ยวแก้ว-ปางช้างเผือก
สนามบินย่างกุง้ -สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ตลาดสก๊อต (Scott Market) สถานที่ชอ็ ปปิ้ งที่มชี ่ ือเสียงมากที่สดุ ในประเทศพม่า เป็ นแหล่ง
ศูน ย์รวมของฝากทุกชนิด เป็ นตลาดที่มีสินค้ าหลากหลายมาก ตั้งแต่ อาหารนานาชนิด เสื้อผ้ า ของที่ระลึกต่ างๆ
มากมาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าทัตจี นาท่านนมัสการพระนอนตาหวาน แห่ งกรุง ย่างกุ้ง พระพุทธรูปที่มีสสี นั
เป็ นเอกลักษณ์จะพบเห็นได้ ท่วั ไปในประเทศพม่า “ หลวงพ่ อตาหวาน” แห่ งวัดทัตจีคือตัวอย่างที่เด่นชัดในด้ านงาน
ประติมากรรมทางศาสนาของชาวพม่ า ด้ วยดวงตาที่ทาจากแก้ วแวววาว พระโอษฐ์ ท่เี คลือบด้ วยสีแดงสด อีกทั้งยังมี
เครื่องประดับเศียรที่เต็มไปด้ วยอัญมณีซ่ึงเป็ นพุทธศิลป์ อันโด่ดเด่น วัดแห่ งนี้เป็ นวัดที่เงียบสงบเหมาะแก่การเดินทาง
มาพักผ่อนจิตใจ และท่านยังสามารถชื่นชมประติมากรรมที่งดงามรอบๆวัด...

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร WESTERN PARK RUBY RESTAURANT พิเศษ เมนู เป็ ดปั กกิ่งและ
สลัดกุง้ มังกร
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดพระเขี้ ยวแก้ว พระเขี้ยวแก้ วที่น่ีได้ มาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยของพระเจ้ าบุเรงนอง นับเป็ น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่ างกุ้ง เป็ นหนึ่งในวัดที่ต้องไปสักการะเมื่อมาเยือนย่ างกุ้ง ตัววัดมีรูปทรงแปดเหลี่ยมที่
สวยงาม รวมถึงข้ างในที่ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแก้ วก็เป็ นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม...
เมื่อได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินย่างกุ้ง

จากนั้น นาท่ านนมัสการ พระหิ น อ่ อน (Marbel Temple) ที่ใหญ่ ท่ีสุดในประเทศ
พม่าพระหินขาวนี้สร้ างจากหินขาวที่มีลักษณะมันวาว สีขาวสะอาดและไม่มตี าหนิมี
ขนาดความสู ง ประมาณ 37 ฟุ ต กว้ าง 24 ฟุ ต และมี น้ า หนั ก ถึ ง 60 ตั น
พระพุทธรูปองค์น้ เี ป็ นพระพุทธรูปประทับนั่งพระหัตถ์ขวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ที่อนั เชิญมากจากประเทศสิงคโปร์และศรีลังกา ฝ่ าพระหัตถ์ยกขึ้นหัน ออกจากองค์
หมายถึงการไล่ศัตรูและประทานความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ยังมีการนาหินที่เหลื
มาสลักเป็ นพระพุทธบาทซ้ ายและขวาประดิ ษฐานอยู่บริเวณด้ านหลังพระพุทธรูป
ด้ วย... จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ปางช้างเผือก นาท่านชมช้ างเผือกเชือกงามที่สุด
ในพม่าโดยช้ างทั้ง 3 เชือกนี้มีลักษณะเด่นคือ มีผิวพรรณเหลืองทองอร่าม แม้ กระทั้งนัยน์ตาของช้ างยังเป็ นสีเหลืองทอง
ถือได้ ว่าเป็ นช้ างที่หาชมได้ ยากที่สดุ ในเอเชียอีกด้ วย

19.45 น.
21.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG 306
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ

***โปรแกรมและเมนู อาหารอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนี้ เพือ่ ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ***
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อัตราค่าบริการช่วงวันที่ 17-20,23-26 พ.ค./6-9,27-30 มิ.ย.2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
31,900.30,900.29,900.6,500.5,000.-

อัตราค่าบริการช่วงวันที่ 13-16,26-29 ก.ค./9-12 ส.ค.
29 ส.ค.-1 ก.ย./5-8,26-29 ก.ย. 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
35,900.34,900.33,900.8,500.9,000.-

อัตราค่าบริการช่วงวันที่ 11-14,18-21,20-23 ต.ค. 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
39,900.38,900.37,900.12,000.12,000.-
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อัตราค่าบริการช่วงวันที่ 31 ต.ค.-3 พ.ย./14-17 พ.ย.
28 พ.ย.-1ธ.ค./5-8,7-10,19-22 ธ.ค. 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
34,900.33,900.32,900.12,000.7,000.-

▪ สิทธิพิเศษสาหรับผู้ถือบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB และธนาคารกสิกรไทย KBANK
▪ สามารถผ่อนชาระผ่านบัตรเครดิตได้...โดยไม่มดี อกเบี้ย 0% นานถึง4เดือน (กรุณาสอบถาม

เจ้าหน้าที่) มัดจาเงินสด10,000 บาท (ช่วงปกติ) ส่วนที่เหลือชาระผ่านบัตรเครดิตได้ มัดจาเงิน
สด 15,000 บาท (ช่วงวันหยุด)

***กรณีท่านสารองที่นั่งล่าช้า ตั๋วโปรโมชั่นเต็ม***ราคาทัวร์จะปรับราคาขึ้นท่านละ
2,000-4,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนตัดสินใจสารองที่นั่ง
(กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง)
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
•
•
•
•
•
•
•

ค่าตั๋วเครือ
่ งบินเดินทางไป-กลับโดยสายการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับ เทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์
หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ าให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ ่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสาหรับนาเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนาเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรม
การเดินทาง
ค่าทาใบอนุญาตกล ับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าทิปสาหร ับห ัวหน้าท ัวร์ ม ัคคุเทศก์ พน ักงานข ับรถ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากที่
ทางสายการบินกาหนดไว ้
ค่าธรรมเนียมน้ ามันและค่าประกันภัยการเดินทางทีม
่ ก
ี ารเรียกเก็ บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็ บ ณ วันที่ท าการจองค่าประกันชีวต
ิ กรณี
อุบั ตเิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินไม่เ กินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารัก ษาพยาบาลกรณี อุบัตเิ หตุในวงเงินไม่เ กิน ท่านละ
500,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
•
•

ภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ ่าย 3%
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สั่งพิเศษ
นอก

เงื่อนไขการชาระเงิน
•
•
•
•
•

กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชาระงวดแรก 10,000 บาท หรือ 15,000 บาท (ช่วงวันหยุด) ก่อนการเดินทาง พร ้อมแฟกซ์สาเนาหน ้าหนั งสือเดินทาง
Passport มายังบริษัท และค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให ้ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
ิ สูญหายตามสถานทีต
การจลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ ่างๆ และอืน
่ ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท ฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้
ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
เนือ
่ งจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่วา่ ใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
เมือ
่ ท่านได ้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
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•

•

ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริก าร ทีส
่ นามบินสุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ และจะสารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือ
พาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช ้ในการเดิน ทางมาสนามบิน ทางบริษั ทจะไม่รับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายทีน
่ อกเหนือ จาก
โปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั น
้ ท่านควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามาร
สารองยานพาหนะได ้
ตัว๋ เครือ
่ งบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลือ
่ นวันกลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทางได ้ กรณีทา่ นจะกลับก่อนหรือเลือ
่ นวันเดินทาง
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จาก
กลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ นการเดินทาง มิฉะนัน
้ ท่านจะต ้องซือ
่ ่านซือ
ทางบริษัท เนือ
่ งจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก
•
•
•
•

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุป
๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือ กรุ๊ป
ทีม
่ ก
ี ารการันตีคา่ มัดจาทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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