
 
 
 

 

 

 

PERIOD ADL SGL Size Flight 
21 - 22 กันยายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 5,995 2,500 30 UB 
05 – 06 ตุลาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,556 2,500 20 UB 
19 - 20 ตุลาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,556 2,500 20 UB 

02 – 03 พฤศจิกายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 
09 - 10 พฤศจิกายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 
16 - 17 พฤศจิกายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 
23 - 24 พฤศจิกายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

30พฤศจิกายน-01ธันวาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 
07 – 08 ธันวาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 
14 - 15 ธันวาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 
21 -22 ธันวาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์) 6,996 2,500 20 UB 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

5  Star  Myanmar Yangon 2 วนั 1 คนื 

พระลาภมนุlีวดัพระทองlเจดยีม์หาวชิยะlพระนอนตาหวานlงาทตัจlีเจดยีไ์จก๊ะสา่นlวดับารม ี

1 ใน 5 มหาบชูาสถานอนัศกัดิส์ทิธิ ์“เจดยีช์เวดากอง” คูบ่า้นคูเ่มอืงของชาวพมา่ 

ขอพร  นตัโบโบจ(ีเทพทนัใจ) เจดยีโ์บตาทาวน ์. . อะมาดอวเ์มีย๊ะ(เทพกระซบิ)   

  ทีพ่กัระดบั 5 ดาว ★★★★★ / เดนิทางโดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นช ัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) 

ปล.ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานี้ไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – ยา่งกุง้ – พระหยกขาว – เจดยีม์หาวชิยะ – วดัพระทอง – มหาเจดยีช์เวดากอง 

08.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 สายการบนิ เมยีนมาร ์

เนชัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) เคาทเ์ตอร ์K ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความ

สะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง  

10.20 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงย่างกุง้ โดยสายการบนิเมยีนมารเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์(UB) 

เทีย่วบนิที ่UB020 

10.50 น. ถงึ สนามบนิมงิกลาดง เมอืงยา่งกุง้ ผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงและดา่นศลุกากร 

(เวลาทอ้งถิน่ทีเ่มยีนม่าร ์ชา้กวา่ประเทศไทยครึง่ชัว่โมง)  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

 ►น าทา่นนมัสการ พระลาภมุนี พระพุทธรูปหยกขาว (Kyauktawgyi marbel Buddha image) ซึง่เป็น พระรปู

ทีแ่กะสลกัจากหนิออ่นองคใ์หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า สขีาวสะอาดและไม่มตี าหน ิสงู 37 ฟตุ กวา้ง24 ฟตุ 

หนัก 600 ตนั เป็นพระพุทธรปูประทบัน่ัง พระหตัถข์วาบรรจุพระบรมสารรีกิธาตทุีอ่ัญเชญิมาจากสงิคโปร ์และศรี

ลงักา ยกขึน้หันฝ่าพระหัตถอ์อกจากองค ์หมายถงึการไลศ่ตัรูและประทานความเจรญิรุ่งเรอืงนอกจากนี้ยังมกีาร

น าหนิทีเ่หลอืมาสลกัเป็นพระพุทธบาท ซา้ย-ขวา ประดษิฐานอยูบ่รเิวณดา้นหลงัพระพุทธรปูดว้ย 

 ►น าทา่นเขา้ชม เจดยีม์หาวชิยะ (MAHARVIZAYA ZADI PAGODA) ซึง่ป็นเจดยีท์ี่

สวยงามและมคีวามส าคญัอกีองคห์นึง่ของเมอืงย่างกุง้อยู่ใกลก้บัเจดยีช์เวดา

กอง  เป็นองคเ์จดยีท์ีเ่ราสามารถเขา้ไปเดนิชมดา้นในองคเ์จดยีไ์ด ้ โดยภายในทา่น

จะไดพ้บกบัภาพเขยีนเลา่เรือ่งตา่งๆของพม่า  นอกจากนัน้ยังมอีงคเ์จดยี(์จ าลอง)ที่

ส าคญัตา่งๆในประเทศพม่ารวบรวมไวใ้หเ้ราไดช้มเปรยีบเหมอืนวา่มาทีน่ี่ทีเ่ดยีวได ้

เทีย่วครบทัง้ประเทศพม่าเลย 

►น าทา่นเขา้สู ่วัดพระทอง (วัดมหาเสยะ อะตุล๊ะมาลาเซง่ มหา : ยิง่ใหญ่/เสยะ : ประสบความส าเร็จ/อะตุล๊ะ : 

ไม่มทีีส่ ิน้สดุ/มาละ : ปราศจากโรคภยั/เซง่ : พระพุทธเจา้) หรอืทีช่าวเมยีนมารเ์รยีกว่า “เจตนุพญาจ”ี หรอืวัด

เจตนุพญา เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรปูส ารดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเมยีนมาร ์มคีวามสงูถงึ 24 ฟตุ 9 นิว้ 

มนี ้าหนักรวมถงึ 19,750 ชัง่ โดยสรา้งขึน้เมือ่ 107 ปีทีแ่ลว้ หรอืในปี คศ.1911 ซึง่ผูท้ีร่เิร ิม่สรา้งคอืพระอาจารย์

บ๊ะดนัดะ๊สากาละ ซึง่เป็นเจา้อาวาสในบรเิวณวัดแห่งนี้ พระอาจารยม์จีติศรัทธาทีจ่ะสรา้งพระพทุธรูปเพือ่ให ้

ประชาชนไวไ้ดส้กัการะบูชา พระอาจารยม์ลีกูศษิย ์3 พีน่อ้ง ซึง่เป็นทายาทของโรงสขีา้วทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศพม่าและถอืไดว้่ามฐีานะร ่ารวย ทัง้3พีน่อ้งไดม้าร่วมถวายทรัพยส์นิของตวัเองทัง้หมดเพือ่ทีจ่ะสรา้ง

พระพุทธรปูองคน์ี้ แตพ่ระอาจารยค์ดิว่าถา้ใหแ้ค ่3 พีน่อ้งก็จะถอืว่าเป็นพระพุทธเจา้ของแค ่3 พีน่อ้งนี้เทา่นัน้ 

พระอาจารยเ์ลยเกดิความคดิวา่ บุคคลใดก็ตามทีม่จีติศรัทธาในการทีจ่ะสรา้งพระพุทธรูปไมว่่าจะมมีากหรอืนอ้ย 

สามารถร่วมสรา้งได ้ท าใหม้ชีาวพุทธทัง้ในและตา่งประเทศไดร้่วมถวายของเพือ่สรา้งพระพุทธรูปองคน์ีแ้ละใช ้

เวลาในการรวบรวมส ารดินานถงึประมาณ 9 ปี จากนัน้ไดร้่วมกนัหลอมพระพุทธรูป

องคน์ี้จากส ารดิทีร่วบรวมมาจนประสบความส าเร็จและมคีวามงดงาม ถงึปัจจุบนั

นับเป็นพระพุทธรปูส ารดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศเมยีนมาร ์ชาวบา้นมคีวามเชือ่ว่าถา้



 
 
 

 

 

ไดม้โีอกาสมาสกัการะพระพุทธรปูองคน์ีจ้ะท าใหม้ทีรัพยส์นิ เงนิทอง เพิม่มากขึน้ ★ไฮไลทข์องวัดนี้คอืใน 1 

เดอืนจะมกีารลา้งหนา้พระพกัตรใ์หช้าวบา้นไดม้าร่วมในพธิ ี1 ครัง้ ชาวบา้นเชือ่กนัว่าเมือ่ไดเ้ขา้ร่วมพธินีี้จะ

สามารถขจัดส ิง่ไม่ดอีอกจากชวีติและท าใหพ้บแตส่ ิง่ทีด่ ีใหม้สีขุภาพแข็งแรง.... 

 ►น าทา่นนมัสการ พระมหาเจดยีช์เวดากอง (Shwedagon Pagoda) เจดยีท์องแห่งเมอืงดากอง หรอื ตะเกงิ 

(ชือ่เดมิของเมอืงย่างกุง้) แห่งลุม่น ้าอริะวด ีเจดยีท์องค าคูบ่า้นคูเ่มอืงประเทศพม่าอายุกวา่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปี 

มหาเจดยีท์ีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศพม่า มคีวามสงูถงึ 326 ฟตุ สรา้งโดยพระเจา้โอกะลาปะ เมือ่กว่า 2,000 ปี

กอ่น มหาเจดยีช์เวดากองมทีองค าโอบหุม้อยู่เป็นน ้าหนักถงึ 1100 กโิลกรัม ยอดฉัตรประดบัประดาดว้ยเพชร

พลอยอัญมณีล า้คา่ กว่า 5,548 เม็ด รวมถงึทบัทมิ ขนาดเทา่ไขไ่กบ่นยอดองคพ์ระเจดยีช์เวดากองเป็นลาน

กวา้งรองรับแรงศรัทธาของ พุทธศาสนกิชนไดจ้ านวนมาก บรเิวณทางขึน้ทัง้สีท่ศิจะมวีหิารโถงสรา้งดว้ยเครือ่ง

ไมห้ลงัคาทรงปราสาทปิดทองลอ่งชาดประดบักระจกทัง้หลงั ภายในประดษิฐานพระประธานส าหรับให ้

ประชาชนมากราบไหวบู้ชา เพราะชาวมอญและชาวพม่าถอืการกราบไหวบู้ชาเจดยีช์เวดากองเป็นนติย ์จะน ามา

ซึง่บุญกศุลอันเป็นหนทางสูก่ารหลดุพน้ทกุขโ์ศกโรคภยัทัง้มวล บา้งน่ังท าสมาธเิจรญิสตภิาวนานับลกูประค า 

และบา้งเดนิประทกัษัณรอบองคเ์จดยี ์จากนัน้ใหท้า่นชมแสงของอัญมณีทีป่ระดบับนยอดฉัตรโดยจุดชมแตล่ะ

จุดทา่นจะไดเ้ห็นแสงสตีา่งกนัออกไป เชน่ สเีหลอืง, สนี ้าเงนิ, สสีม้, สแีดง เป็นตน้ (สถานทีส่ าคญัของพระ

มหาเจดยีช์เวดากอง คอื ลานอธฐิาน จุดทีบุ่เรงนองมาขอพรกอ่นออกรบ ทา่นสามารถน าดอกไมธู้ปเทยีน ไป

ไหว ้เพือ่ขอพรจากองคเ์จดยีช์เวดากอง ณ ลานอธษิฐานเพือ่เสรมิสรา้งบารมแีละสริมิงคล นอกจากนี้รอบองค์

เจดยีย์ังมพีระประจ าวันเกดิประดษิฐานทัง้แปดทศิรวม 8 องค ์หากใครเกดิวันไหนก็ใหไ้ปสรงน ้าพระประจ าวัน

เกดิตน จะเป็นสริมิงคลแกช่วีติ) 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

  ทีพ่กั  SHANGRILA  HOTEL  หรอืเทยีบเทา่  ★★★★★ 
 

วนัทีส่อง เจดยีโ์บตาทาวน ์– พระเทพทนัใจ – พระพุทธไสยาสนเ์จา๊ทตัจ ี(พระนอนตาหวาน) – วดังาทตัจ ี– 

เจดยีไ์จก๊ะสา่น – วดับารม ี– ตลาดสกอ๊ต – กรงุเทพฯ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

 ►น าทา่นกราบนมัสการ เจดยีโ์บตาทาวน ์ซึง่บรรจุพระเกศาธาตขุองพระพุทธเจา้ ที่

พระสงฆอ์นิเดยี 8 รูป ไดน้ ามาเมือ่ 2,000 ปีกอ่น ในปี 2486 เจดยีแ์ห่งนี้ถกูระเบดิ

ของฝ่ายสมัพันธมติรเขา้กลางองคจ์งึพบโกศทองค าบรรจุพระเกศาธาตแุละพระบรม

ธาตอุกี 2 องค ์และพบพระพุทธรูปทอง เงนิ ส ารดิ 700 องค ์และจารกึดนิเผาภาษา

บาล ีและตวัหนังสอืพราหมณอ์นิเดยีทางใต ้ตน้แบบภาษาพม่า ภายในเจดยีท์ีป่ระดบัดว้ยกระเบือ้งสสีนังดงาม 

และมมีุมส าหรับฝึกสมาธหิลายจุดในองคพ์ระเจดยี ์น าทา่นขอพร นัตโบโบย ีหรอื เทพทนัใจ เทพเจา้ศกัดิส์ทิธิ์

ของชาวพม่าและชาวไทย วธิกีารสกัการะรูปปั้นเทพทนัใจ (นัตโบโบย)ี เพือ่ขอสิง่ใดแลว้สมตามความปราถนาก็

ใหเ้อาดอกไม ้ผลไม ้โดยเฉพาะมะพรา้วอ่อน กลว้ย จากนัน้ก็ใหเ้อาเงนิจะเป็นดอลลา่ บาท หรอืจ๊าด ก็ได ้แลว้

เอาไปใสม่อืของนัตโบโบย ี2 ใบ ไหวข้อพรแลว้ดกึกลบัมา 1 ใบ เอามาเก็บรักษาไว ้จากนัน้ก็เอาหนา้ผากไป

แตะกบันิว้ชีข้องนัตโบโบย ีแคน่ี้ทา่นก็จะสมตามความปราถนาทีต่ัง้ใจไว ้น าทา่นขา้มฝ่ังถนน สกัการะ เทพ

กระซบิ ซึง่มนีามว่า “อะมาดอวเ์มี๊ ยะ” ตามต านานกลา่วว่า นางเป็นธดิาของ

พญานาค ทีเ่กดิศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกลา้ รักษาศลี ไม่ยอมกนิเนื้อสตัวจ์น

เมือ่ส ิน้ชวีติไปกลายเป็นนัต ซึง่ชาวพมา่เคารพกราบไหวก้นัมานานแลว้ การขอพร

เทพกระซบิตอ้งเขา้ไปกระซบิเบาๆ หา้มคนอืน่ไดย้นิ การบูชาเทพกระซบิ บูชาดว้ย

น ้านม ขา้วตอก ดอกไม ้และผลไม ้ 

 ►น าทา่น สกัการะ พระพุทธไสยาสนเ์จ๊าทตัจ ีหรอื พระนอนตาหวาน (Kyauk 

Htatgyi Buddha) พระพุทธรูปปรางคน์อน ยาว 55 ฟตุ สงู 16 ฟตุ พระทีม่ตีา

สวยงามทีส่ดุในพม่า มขีนตาทีง่ดงาม ชมพระบาททีม่ภีาพมงคล 108 ประการ   

 ►น าทา่นเดนิทางสู ่วัดงาทตัจ ี( Nga Htat Gyi Pagoda) วัดนี้มพีระพุทธรปูที่

สวยงามตามแบบฉบบัของพมา่ เป็นพระพุทธรปูปางมารวชิยัทีแ่กะสลกัจากหนิอ่อนทรงเครือ่งแบบกษัตรยิ ์

เครือ่งทรงเป็นโลหะดา้นหลงัจะเป็นไมส้กัแกะสลกัทัง้หมด สลกัเป็นลวดลายตา่งๆ จ าลองแบบมาจาก

พระพุทธรปูทรงเครือ่งสมัยยะตะนะโบง มคีวามสงูประมาณตกึ 5 ชัน้ นอกจากทีว่ัดจะมพีระประธานองคใ์หญ่

แลว้ บรเิวณรอบๆ องคพ์ระประธานก็จะมพีระพทุธรูปประจ าวันเกดิ ใหผู้ค้นไดส้กัการะโดยการสรงน ้า ประดจุดงั

วนัเกดิ อาทติย ์ จนัทร ์ องัคาร พธุ พธุกลางคนื พฤหสับด ี ศกุร ์ เสาร ์

สตัวส์ญัลกัษณ์ ครุฑ เสอื สงิห ์ ชา้งมงีา ชา้งไมม่งีา หนูหางยาว หนูหางส ัน้ พญานาค 



 
 
 

 

 

สงน ้าพระในวนัสงกรานตแ์ละจ านวนครัง้ทีส่รงน ้าถอืตามอายุ เมือ่เดนิรอบๆองคพ์ระงาทตัจแีลว้ ทา่นสามารถชม

ภาพวาดบนผนังทีแ่สดงเรือ่งราวเกีย่วกบัพุทธประวัต ิมคี าบรรยายเป็นภาษาพม่าและภาษาอังกฤษดว้ย 

 ►น าทา่นเขา้ชม เจดยีไ์จ๊กะสา่น (kyaikkasan pagoda) เจดยีไ์จ๊กะสา่น เป็นอกีหนึง่เจดยีท์ีส่วยงามและมี

คณุคา่ทางประวัตศิาสตร ์ตัง้อยู่ในตวัเมอืงย่างกุง้ สรา้งข ึน้เมือ่พุทธศกัราช 218 โดยกษัตรยิแ์หง่อนิเดยี ภายใน

บรรจุพระเกศาธาต ุ16 เสน้และพระธาตสุว่นอืน่ๆ 32 องค ์เหมาะส าหรับการสวดมนตแ์ละท าสมาธใิหจ้ติใจสงบ 

เชญิทา่นขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธิต์ามอธัยาศยั  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 ►จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ วัดบารม ีใหส้กัการะพระเกศาของพระพุทธเจา้ ทีเ่ชือ่ว่ายังมชีวีติอยู่จรงิ ดว้ยองค์

พระเกศาธาตนุี้เมือ่น ามาวางบนจานแกว้ จะสามารถเคลือ่นไหวไดอ้กีทัง้วัดนี้ยังไดช้ือ่ว่าเป็นทีเ่ก็บองคพ์ระบรม

สารรีกิธาตไุวม้ากทีส่ดุดว้ยไม่ว่าจะเป็นของพระโมคาลา  พระสารบีุตรและองคพ์ระอรหันต ์

►น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ณ ตลาดโบโจ๊กอองซาน (Bogyoke Aung San) หรอื ตลาดสกอ๊ต (Scot Market) เป็น

ตลาดเกา่แกข่องชาวพม่า สรา้งขึน้โดยชาวสกอ๊ตในสมัยทีย่ังเป็นอาณานคิมของอังกฤษ เป็นลกัษณะอาคาร

เรยีงตอ่กนัหลายหลงั สนิคา้ทีจ่ าหน่ายในตลาดแห่งนี้มหีลากหลายชนดิ เชน่ เครือ่งเงนิ ทีม่ศีลิปะผสมระหว่าง

มอญกบัพมา่ภาพวาด งานแกะสลกัจากไม ้อัญมณี หยก ผา้ทอ เสือ้ผา้ส าเร็จรูป แป้งทานาคา เป็นตน้ (หากซือ้

ส ิน้คา้หรอือัญมณีทีม่รีาคาสงูควรขอใบเสร็จรบัเงนิดว้ย ทกุครัง้ เนื่องจากจะตอ้งแสดงใหศ้ลุกากรตรวจ หมาย

เหต:ุตลาดสกอ๊ต (Scot Market) ปิดทกุวันจันทร)์ 

หมายเหต ุ คณะควรเดนิทางไปถงึสนามบนิเพือ่ท าการเชค็อนิกอ่นขึน้เครือ่งประมาณ 2-3 ชม.เพือ่หลกีเลีย่งสถานการณฉุ์กเฉนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

เชน่ สภาพการจราจรทีค่ับคั่ง,สภาพอากาศและอืน่ๆ โดยมตีัวแทนบรษัิท(มคัคเุทศก,์หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถ)เป็นผูพ้จิารณาและ

บรหิารเวลาอยา่งเหมาะสม บรษัิทขอสงวนสทิธิค์นืเงนิทกุกรณีหากลกูคา้ไมส่ามารถขึน้เครือ่งกลับตามวันและเวลาเทีย่วบนิทีร่ะบุ

ในรายการทัวร.์ 

18.00 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบนิเมยีรม์ารเ์นชัน่แนลแอรไ์ลน ์ เทีย่วบนิที ่UB017 

19.30 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและประทบัใจในบรกิาร ................. 

บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์: รายการทัวรท์อ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายการตามความเหมาะสมอันเนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,

การเมอืง,สายการบนิ,ขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศหรอืกรณีอืน่ๆโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยมตีัวแทนบรษัิท(มคัคเุทศก์

,หัวหนา้ทัวร,์คนขบัรถของแตล่ะประเทศ)เป็นผูบ้รหิารเวลาปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสภาพการจราจร,การตรวจคนเขา้เมอืง

หรอืสาเหตอุืน่ทีไ่มไ่ดม้าจากทางบรษัิท โดยทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ...กรณุาอา่นรายการ

และเง ือ่นไขขอ้ตกลงอยา่งละเอยีดกอ่นท าการจองทวัรห์รอืช าระเงนิ จากนัน้จะถอืวา่ลกูคา้รับทราบตามขอ้ก าหนดของบรษัิทหากเกดิความ

เสยีหายใดๆขึน้ และขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบกรณมีตีั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเนือ่งจากเหตไุฟลทบ์นิตามรายการถกูยกเลกิหรอืสาเหตอุัน

เนือ่งจากสภาวะอากาศ,การจราจร,การเมอืงจากสายการบนิ ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบทกุกรณ.ี 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามนั  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ 

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

 ค่าเบีย้ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× ค่าใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซกัรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุน

รายการ 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× คา่ทปิมคัคเุทศก,์ คนขบัรถ, 2,000 บาท/ทา่น/ทรปิ  (ช าระทีส่นามบนิกอ่นเดนิทาง)  

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

เดนิทางขึน้ต า่ 20 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรา

ยนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ต่อไป โดย

ทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบล่วงหนา้  

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ: 

 ช าระเต็มจ านวน กรณีลูกคา้ท าการจองกอ่นวันเดนิทางภายใน 30 วนั ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทวัรเ์ต็มจ านวน  

 ช าระกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั 

 หากไม่ช าระตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตโิดยไม่มเีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 



 
 
 

 

 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด, 

วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหาย

อนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพ ือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้ หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทวัรช์ าระเงนิค่าจองค่าทวัรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิไดท้กุกรณี  

และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ทีจ่ะไม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้ม

คณะถอืว่าทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ย

เหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบ

ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 10 วนักอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทาง

นักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีี่

จะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้น

การจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภูมอิากาศ และเวลา ณ วันที่

เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัย

ธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ 

เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิาร

เพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ ค่าประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิฯลฯ  

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบั

เทา่นัน้ 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

1.กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกนัทกุชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร 

โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบ

เทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

2.สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกบัอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ

เทา่นัน้  


